
LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 

Tammi-kesäkuu:
l  Kauden tulos oli 6,3 (6,3) miljoonaa euroa
l  Osakekohtainen tulos oli 0,98 (1,01) euroa
l  Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 191,9 (139,5) miljoonaa euroa,  kasvua 38 %
l  Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli 2,3 (-0,4) miljoonaa euroa, kertaerät olivat 4,9 (0,1)
l  Jatkuvien toimintojen tulos oli 6,3 (-0,1) miljoonaa euroa 

Huhti-kesäkuu:
l   Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 101,0 (68,0) miljoonaa euroa, kasvua 49 %
l   Liiketulos oli 1,8 (-0,4) miljoonaa euroa. 

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä kaikissa liiketoiminnoissa. Erityisen vahvaa kasvu oli viljakau-
passa, jossa volyymit ja markkinahinnat olivat vertailukautta merkittävästi korkeammat. Parhaiten Avena Nordic 
Grain onnistui kansainvälisillä markkinoilla. 

Jatkuvien toimintojen liiketulos nousi viljakaupan erinomaisen tuloksen ja kalaliiketoiminnan tulosparannuksen 
johdosta selvästi vertailukautta paremmaksi.

Maailmantalouden kasvuvauhti on hidastunut ja tulevaan taloudelliseen kehitykseen liittyy paljon epävarmuutta. 
Talouden kasvun hidastumisen ja kuluttajien luottamuksen heikkenemisen ennakoidaan vaikuttavan kuluttajien os-
tokäyttäytymiseen. Näiden vaikutusten arvioidaan kuitenkin jäävän Lännen Tehtaiden liiketoiminnoille vähäisiksi.” 

KESKEISET TULOSLUVUT

milj. euroa                     4-6/      4-6/      1-6/      1-6/      1-12/
                                2008      2007     2008      2007       2007
Jatkuvat toiminnot 
Liikevaihto                    101,0      68,0     191,9     139,5      309,6
Liiketulos                       1,8      -0,4       7,2      -0,2        5,3
Liiketulos ilman kertaeriä       1,8      -0,4       2,3      -0,4        5,6
Tulos ennen veroja               1,5      -0,3       6,5      -0,2        6,0
Kauden tulos                     1,3      -0,2      6,3      -0,1        5,6
Osakekohtainen tulos, euroa     0,20     -0,03      0,98     -0,02       0,88

Lopetetut toiminnot                      
Kauden tulos                       -       4,6         -       6,4        7,8
Osakekohtainen tulos               -      0,73         -      1,03       1,25



RAKENNEMUUTOKSET JA YRITYSKAUPAT
Katsauskaudella toteutettua Avena Nordic Grain Oy:n omistusjärjestelyä ja Apetit Pakaste Oy:n sopimaa hilloliike-
toiminnan kauppaa on selostettu ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.

RAPORTOINTIKÄYTÄNNÖN MUUTOS
Lännen Tehtaat on soveltanut tarkennettua raportointikäytäntöään osakkuusyritysten tulososuuksien esittämisen 
osalta vuoden 2008 alusta alkaen. Elintarvikeliiketoimintoihin liittyvien osakkuusyritysten tulososuudet sisältyvät 
liikevoittoon ja niihin kuulumattomien osakkuusyritysten tulososuudet esitetään liikevoiton alapuolella. Osuudet 
osakkuusyhtiö Sucros Oy:n ja Ateriamestarit Oy:n tuloksesta sisältyvät Muut toiminnot –segmentin liikevoittoon. 
Vertailuvuoden tiedot on muutettu vastaamaan uutta esittämistapaa. Osuus osakkuusyhtiö Sandanger AS:n 1.3.-
31.8.2007 tuloksesta sisältyy Kalaliiketoiminnot–segmentin liikevoittoon.

Osuus osakkuusyhtiö Suomen Rehun tuloksesta esitetään liikevoiton alapuolella. 

LOPETETUT TOIMINNOT JA MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT
Konsernitaseessa lopetettuihin toimintoihin ja myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat ja velat on esitet-
ty erillään muista varoista ja veloista Myytävänä olevina pitkäaikaisina varoina ja Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin 
omaisuuseriin liittyvinä velkoina. 

Raportointikaudella Myytävänä olevina pitkäaikaisina varoina on taseessa esitetty Apetit Pakasteen hilloliiketoimin-
nan varat. Vertailukauden tuloslaskelmassa Lopetettuna toimintona on esitetty Suomen Rehu –konserni. 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-kesäkuu:
Jatkuvat toiminnot
Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 191,9 (139,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 38 %. 

Katsauskauden raportoitu liiketulos oli 7,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,3 (-0,4) 
miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 4,9 (0,1) miljoonaa euroa. Raportoituun liiketulokseen sisältyy osuuksia osakkuus-
yritysten tuloksesta 5,4 (-0,3), missä on EU:n sokerireformiin liittyviä kertaeriä 5,0 (0,0) miljoonaa euroa.
 
Jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 1,1 (0,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden rahoituskuluihin sisäl-
tyy Avena Nordic Grain Oy:n henkilöstöomistajien osinko-oikeus, 0,4 miljoonaa euroa, mikä perustuu Avena Nordic 
Grain –konsernin kauden tulokseen. 

Osuus osakkuusyritys Suomen Rehun tuloksesta oli 0,4 (0,1) miljoonaa euroa. Vertailukauteen sisältyy osuus Suo-
men Rehun tuloksesta vain kesäkuulta. 

Tulos ennen veroja oli 6,5 (-0,2) miljoonaa euroa ja kauden tulos 6,3 (-0,1) miljoonaa euroa. 

Lopetetut toiminnot
Lopetetuissa toiminnoissa oli vertailukaudella Suomen Rehu –konserni. Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli ver-
tailukaudella 78,8 miljoonaa euroa ja kauden tulos 6,4 miljoonaa euroa sisältäen Suomen Rehun tuloksen tammi-
toukokuulta (2,3 miljoonaan euroa) sekä osake-enemmistön myyntivoiton (4,1 miljoonaa euroa) kiinteän kauppa-
hinnan osalta.

Kauden tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli tammi-kesäkuussa 6,3 (6,3) miljoonaa euroa ja 
osakekohtainen tulos 0,98 (1,01) euroa.



Huhti-kesäkuu:
Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 101,0 (68,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vertailukau-
desta 49 %. Kasvua oli kaikissa liiketoiminnoissa. 
 
Jatkuvien toimintojen liiketulos oli huhti-kesäkuussa 1,8 (-0,4) miljoonaa euroa. Kalaliiketoiminnan, viljakaupan ja 
muut toiminnot –segmentin tulos parani vertailukaudesta. Pakasteliiketoiminnan ja kasviöljyliiketoiminnan tulos 
oli vertailukautta heikompi. 

RAHOITUS JA KASSAVIRTA
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen 
oli tammi-kesäkuussa 17,5 (14,9) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli 14,6 (17,0) miljoonaa 
euroa. Investointien nettorahavirta oli 1,0 (8,2) miljoonaa euroa. Lainojen rahavirrat olivat -16,3 (-25,5) miljoonaa 
euroa. Osinkoja maksettiin 5,3 (5,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden rahavirrat sisältävät lopetettujen toimintojen 
rahavirrat. Rahavarojen muutos oli 2,2 (-2,3) miljoonaa euroa.

Korollisia velkoja oli katsauskauden päättyessä 23,4 (29,9) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 11,3 (25,2) miljoo-
naa euroa. Korolliset nettovelat olivat 12,1 (4,7) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 183,9 (177,2) 
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 69,7 (67,9) %. Konsernin lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettyjä yritystodis-
tuksia oli katsauskauden päättyessä emittoituna 18,0 (23,0) miljoonan euron arvosta. Maksuvalmius on turvattu 
sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden päättyessä oli nostettavissa 25 (23) miljoonaa euroa. 

INVESTOINNIT 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat jatkuvissa toiminnoissa 3,8 (2,6) miljoonaa euroa. 

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä jatkuvissa toiminnoissa oli katsauskaudella 767 (652). Pakasteliiketoiminnan 
henkilömäärä oli 228 (228), kalaliiketoiminnan 461 (348), kasviöljyliiketoiminnan 35 (36), viljakauppaliiketoiminnan 
30 (29) ja muiden toimintojen henkilömäärä 13 (11) henkilöä. Apetit Suomi Oy:n henkilöstömäärä on jaettu pakas-
te- ja kalaliiketoiminnoille palveluveloitusten suhteessa. Kalaliiketoiminnan henkilöstömäärän kasvu johtuu pää-
osin Maritim Food –konsernin hankinnasta vertailukaudella sekä Kalatorien henkilöstömäärän kasvusta aiemmin 
franchise-periaatteella toimineiden Kalatori-pisteiden siirryttyä oman henkilökunnan hoidettaviksi. 

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta

milj. euroa                     4-6/      4-6/      1-6/      1-6/     1-12/
                                2008      2007      2008      2007      2007
                            
Liikevaihto                     12,5      11,8      26,0      25,1      49,3
Liiketulos ilman kertaeriä       0,2       0,3       0,6       0,8       3,5 
Liiketulos                       0,2       0,3       0,5       0,8       3,3                         

Pakasteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa vertailujaksosta 6 %. Myynti kasvoi kaikissa jakelukana-
vissa. Vähittäiskauppatuotteiden myynti kasvoi noin 7 %. HoReCa-sektorin ja teollisuusmyynnin kasvu oli noin 5 %. 
Leipomomyynnin kasvu oli noin 15 % ja viennin kasvu 12 %.

Pakasteliiketoiminnan liiketulos oli huhti-kesäkuussa ennakoidulla tasolla. Raaka-aine- ja energiakustannusten nou-
sua kompensoivia hinnankorotuksia on tehty suunnitelman mukaisesti. 



Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 4 %.  Vähittäiskauppatuotteiden myynnin kasvu oli noin 3,5 %. Kaupan merk-
kien osuus laski hieman. Apetit-tuoteryhmistä voimakkaimmin kasvoivat marja- ja perunapakasteet sekä hillot ja 
marmeladit. Pakasteissa menestyivät erityisesti uutuustuote Peruna & keittokasvikset, kermaperunat ja perunamuu-
sit. Hotelli-, ravintola- ja catering -sektorin myynti samoin kuin leipomo- ja teollisuusmyynti kasvoivat noin 3 %. 
Viennin kasvu oli herneviennin johdosta yli 20 %.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen hienoinen lasku oli ennakoitua tasoa.

Pakasteliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 2,6 (1,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinnit 
liittyivät valtaosin Turun tehtaan tuotannon siirron edellyttämiin investointeihin Säkylässä sekä pakasteliiketoimin-
nan toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen. 

Kalaliiketoiminta

milj. euroa                     4-6/      4-6/      1-6/      1-6/     1-12/
                                2008      2007      2008      2007      2007
                            
Liikevaihto                     23,1      20,5      44,6      36,9      81,7
Liiketulos ilman kertaeriä      -0,1      -1,1      -0,6      -1,2      -1,5 
Liiketulos                      -0,1      -1,1      -0,6      -1,2      -1,8

Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa vertailujaksosta   13 %. Norjan ja Ruotsin liiketoiminnot vai-
kuttivat liikevaihdon kasvuun runsaat 3 miljoonaa euroa.

Kalaliiketoiminnan liiketulos oli odotetusti vertailujaksoa parempi, mutta jäi niukasti tappiolliseksi. Tulos parani sekä 
Apetit Kalassa että Maritim Food –konsernissa. Kotimaan tulosparannus on seurausta työn ja raaka-ainetuottavuu-
den ja toimitusvarmuuden paranemisesta.

Suhteellisen myyntikatteen nousu paransi Maritim Food –konsernin Norjan yhtiöiden tulosta. Ruotsin liiketoimin-
noissa tulos heikkeni kalliin katkarapuraaka-aineen ja kustannusten nousun seurauksena.

Myynnin kasvattamiseksi ja toimintamallin yhtenäistämiseksi pääosa franchise-periaatteella toimineista Kalatori-
palvelumyyntipisteistä siirtyi Apetit Kalan hoidettaviksi huhtikuun alussa. 

Apetit Kala Oy ja Saarioinen Oy sopivat huhtikuun alussa HoReCa-yhteistyön aloittamisesta. Sopimuksen mukaisesti 
Saarioinen myy ja markkinoi 1.9.2008 alkaen Apetit Kalan ja Maritim Foodin valmistamia tuotteita Suomen HoReCa-
markkinoille. Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi tuotteiden myyntiä HoReCa-sektorilla. 

Kalaliiketoiminnan tammi-kesäkuun liikevaihdon kasvu oli 21 %. Kasvu tuli ulkomaan toiminnoista. Konserniin vii-
me vuoden maaliskuussa liitetyn Maritim Foodin ja syyskuun alussa liitetyn Sandangerin vaikutus liikevaihdon li-
säykseen oli lähes 10 miljoonaa euroa. Kotimaassa liikevaihto laski 1,7 miljoonaa euroa vertailujaksosta. Liikevaih-
don laskua aiheuttivat lohen ja kirjolohen vertailukautta alempi osto- ja myyntihintataso sekä luonnonkalojen ja 
siian heikko saatavuus. 

Toisen vuosineljänneksen tulosparannuksen johdosta kalaliiketoiminnan tammi-kesäkuun liiketulos oli selvästi ver-
tailukautta parempi. 

Euroopan unioni kumosi viljellyn norjanlohen vähimmäistuontihintaa koskevan asetuksen heinäkuussa. Myös norja-
laisen kirjolohen polkumyyntitullin poistumisen arvioidaan toteutuvan lähiaikoina. Tämä johtanee Suomessa lohen 
ja kirjolohen raaka-ainehintojen laskuun. Raaka-ainehintojen laskulla ennakoidaan olevan kalan kokonaismarkki-
naa kasvattava vaikutus. 

Konsernin kalaliiketoiminnasta vastaavana johtajana aloitti huhtikuun puolivälissä Sami Haapasalmi, joka vastaa kalalii-
ketoiminnan kannattavuudesta sekä liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta orgaanisesti ja yritysostoin.



Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat koti-
maassa pääosin Apetit Kalan toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen. Ulkomaisissa yksiköissä investoitiin tuot-
tavuutta parantaviin koneisiin ja laitteisiin. 

Kasviöljyliiketoiminta

milj. euroa                     4-6/      4-6/      1-6/      1-6/     1-12/
                                2008      2007      2008      2007      2007
                            
Liikevaihto                     15,9      10,7      30,1      20,7      46,0
Liiketulos ilman kertaeriä       0,1       0,6       0,2       1,0       0,8
Liiketulos                       0,1       0,6       0,2       1,0       0,9

Huhti-kesäkuussa kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vertailujaksosta 49 %. Kasvu oli pääosin seurausta öljy- ja 
puristehintojen voimakkaasta noususta. Mildolan tuotteiden kysyntä säilyi hyvänä ja volyymi kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna.  Kasviöljyn raaka-aineiden hinnat olivat olennaisesti korkeammalla tasolla kuin vertailujaksolla. Pienten varas-
tojen vuoksi vanhan sadon hinnat nousivat Euroopassa, mikä lisäsi Mildolan raaka-ainekustannuksia jakson lopulla.  

Jakson liiketulos heikkeni, koska kohonneita raaka-ainekustannuksia ei pystytty täysimääräisesti viemään myynti-
hintoihin.  Myös kohonneet energiakustannukset pienensivät tulosta.

Kasviöljyjen raaka-ainemarkkinat ovat edelleen levottomat, koska hintakehitykseen vaikuttavat satonäkymien ja 
elintarviketeollisuuden kysyntätilanteen lisäksi biopolttoaineiden ja raakaöljyn hintakehitys sekä hintoihin liittyvät 
spekulaatiot. 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi vertailujaksosta 45 %. Liikevaihdon kasvu oli seurausta vertailujaksoa korkeam-
mista raaka-aine ja tuotehinnoista ja kasvaneesta volyymista.  

Kasviöljyliiketoiminnan tammi-kesäkuun tulos pieneni merkittävästi vertailukaudesta. 

Kuluvalla satokaudella kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyala supistui 90 000 hehtaarista 65 000 hehtaariin, mikä vähentää 
kotimaisen siemenen osuutta kuluvalla satokaudella. Tuontirapsin osuuden lisääntyminen nostaa rahtikustannuksia.

Kasviöljyliiketoiminnan kannattavuutta parannetaan kehittämällä uusia toimintamalleja lopputuote- ja raaka-ai-
nemarkkinoilla.

Kasviöljyliiketoiminnasta vastavaksi johtajaksi ja Mildola Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.7.2008 alkaen KTM, 
OTK Erkki Lepistö. 

Kasviöljyliiketoiminnan investoinnit 0,1 (0,3) miljoonaa euroa olivat vähäisiä korvausinvestointeja.  

Viljakauppa

milj. euroa                     4-6/      4-6/      1-6/      1-6/     1-12/
                                2008      2007      2008      2007      2007
                            
Liikevaihto                     49,6      25,1      91,7      57,2     132,8
Liiketulos ilman kertaeriä       2,3       0,9       4,0       1,7       3,9
Liiketulos                       2,3       0,9       4,0       1,7       3,9

Viljakauppaliiketoiminnan voimakas kasvu jatkui myös toisella vuosineljänneksellä ja Avena Nordic Grainin asema 
vahvistui varsinkin ulkomaan markkinoilla. Huhti-kesäkuun liikevaihto kaksinkertaistui vertailujaksosta. Liikevaihdon 
kasvu oli seurausta lähes 50 %:n volyymin kasvusta ja vertailujaksoa korkeammista hinnoista. Liiketoiminta kas-



voi erityisesti kansainvälisillä markkinoilla - kolmansien maiden välisessä kaupassa ja viennissä. Kotimaan myynti 
ylitti hieman vertailujakson tason. 

Kauden liiketulos parani merkittävästi vertailujaksosta. 

Tammi-kesäkuun liikevaihdon kasvu oli 60 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla, eniten kuitenkin kolman-
sien maiden välisessä kaupassa ja viennissä. 

Katsauskauden tulos oli merkittävästi vertailukautta parempi ja ylitti koko vuoden 2007 tason.

Päättyneellä satokaudella viljojen, öljykasvien ja rehuraaka-aineiden markkinahinnat pysyivät korkeina johtuen pie-
nemmistä sadoista keskeisillä viljantuotantoalueilla, alhaisista varastotasoista ja kasvaneesta kysynnästä. Toisen 
vuosineljänneksen alussa hinnat tulivat maailmanmarkkinoilla alaspäin uuden sadon ensimmäisten satoarvioiden 
positiivisessa ilmapiirissä. Tällä hetkellä satojen arvioidaan muodostuvan sangen hyviksi useilla tärkeillä tuotanto-
alueilla, mikä on korjuukauden alettua tuonut hintoja alaspäin. Varastotasot pysyvät kuitenkin tälläkin satokaudel-
la historiallisen matalina, sillä kysyntä jatkuu voimakkaana. Alueelliset sato- ja hintaerot luovat mahdollisuuksia 
Avenan kaltaiselle kansainväliselle viljakauppiaalle.

Muut toiminnot

milj. euroa                     4-6/      4-6/      1-6/      1-6/     1-12/
                                2008      2007      2008      2007      2007
                            
Liikevaihto                      0,4       0,9       1,4       1,9       4,4
Liiketulos ilman kertaeriä      -0,6      -1,1      -1,9      -2,6      -1,8
Liiketulos                      -0,6      -1,1       3,1      -2,5      -0,9

Muut toiminnot –segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta ja segmenteille koh-
distamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöistä Sucros Oy ja Ateriamestarit Oy.  Apetit Suomi Oy:n tuottamien pal-
veluiden kustannusvaikutus on rasittamassa liiketoimintojen tulosta palveluiden käytön suhteessa.
 
Segmentin liikevaihdon pieneneminen huhti-kesäkuussa on seurausta myynti- ja tuotekehitystoimintojen palve-
luveloitusten päättymisestä näiden toimintojen siirryttyä Apetit Suomi Oy:stä liiketoimintayksiköihin. Jakson -0,6 
miljoonan euron liiketulokseen sisältyy osuuksia osakkuusyritysten tuloksesta 0,5 (0,1) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun raportoituun 3,1 miljoonan euron liiketulokseen sisältyy osuuksia osakkuusyritysten tuloksesta 
5,4 (-0,3) miljoonaa euroa.

Segmentin investoinnit 0,1 (0,1) miljoonaa euroa kohdistuivat konsernin toiminnanohjaus- ja raportointijärjestel-
mien uudistamiseen sekä Säkylän teollisuusalueen ympäristöinvestointeihin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2008. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen 
ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 2007 hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille 
sekä toimitusjohtajalle. 

Osingonjako
Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2007 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa osakkeelta. Osinko päätettiin mak-
saa 15.4.2008. 

Yhtiöjärjestyksen muutokset
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi valittavan henkilön enimmäisiän 
korottamisesta. 



Omien osakkeiden hankkimisvaltuus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 878 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiölle yh-
tiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakeantivaltuudet
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luo-
vuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina yhteensä enintään 947 635 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen koh-
teena ovat kaikki yhtiön hallussa jo olevat omat osakkeet eli 65 000 osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki 2.4.2008 
saadun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat yhteensä enintään 250 878 osaketta. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumosi aikaisemman 29.3.2007 
annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 2.4.2008 sekä 8.5.2008 julkistetussa osavuo-
sikatsauksessa.

HALLITUKSEN VALTUUKSIEN KÄYTTÖ
Osakeantivaltuudet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt sille myönnettyä valtuutusta uusien osakkeiden antamiseen tai valtuutusta yh-
tiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen.

Omien osakkeiden hankinta
Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus päätti 8.5.2008 varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2008 antaman valtuutuksen nojalla 
hankkia 19.5.2008 - 29.8.2008 välisenä aikana enintään 65 000 kappaletta omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla 
pääomalla.

Katsauskaudella omia osakkeita hankittiin OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä yh-
teensä 29 224 kappaletta. Osakkeiden hankintameno oli 0,45 miljoonaa euroa. Hankittujen osakkeiden keskihinta 
oli 15,27 euroa osakkeelta. Ylin hankintahinta oli 15,89 ja alin hinta 14,35 euroa osakkeelta.  

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli katsauskaudella ja aiemmin hankittuja omia osakkeita yhteensä 94 224 kappa-
letta nimellisarvoltaan yhteensä 0,188 miljoonaa euroa. Omat osakkeet edustavat 1,5 % yhtiön osake- ja äänimäärästä. 

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 762 832 (478 925) kappaletta, mikä oli 12,1 (7,6) % koko 
osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 16,46 (24,50) euroa ja alin kurssi 13,20 (21,00) euroa. Kauden osakevaihto 
oli 10,9 (11,2) miljoonaa euroa. Koko osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 94,8 (132,7) mil-
joonaa euroa.

LIPUTUSILMOITUKSET
Katsauskaudella ei tullut liputusilmoituksia.

HALLINTOELIMET
Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 7.4.2008 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Juha Nevavuoren.
 
Samassa kokouksessa hallintoneuvosto valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Harri Eelan, Heikki Halkilahden, Aappo 
Kontun, Matti Lappalaisen, Hannu Simulan, Soili Suonojan ja Tom v. Weymarnin. Hallituksen puheenjohtajaksi va-
littiin Tom v. Weymarn ja varapuheenjohtajaksi Hannu Simula. 



LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus 
valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin 
vuoden viimeisen neljänneksen aikana, joten vaihto-omaisuuden määrät ja tasearvot ovat korkeimmillaan vuoden 
lopussa. Hankintamenoon mukaan luettujen valmistuksen kiinteiden yleismenojen kuluksi kirjautuminen lykkään-
tyy myyntiajankohtaan. Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta pakasteliiketoiminnassa 
ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. Tuloksen kertyminen näissä liiketoiminnoissa painottuu loppuvuoteen.

Apetit Kalan myynti painottuu viikonloppuihin ja juhlapyhien yhteyteen. Merkittävä osa kalaliiketoiminnan vuoden 
tuloksesta riippuu joulusesongin onnistumisesta.

Viljakaupan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hinta-
tasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Lännen Tehtaat –konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät kotimaisen kasvis-, vilja- ja öljykasvien sadon 
määrään ja laatuun, raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan, muutoksiin asiakkuuksissa, Turun tehtaan tuotannon 
siirto-operaatioon, uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon sekä yritysostoihin ja haltuunottoihin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT
Lännen Tehtaiden osakkuusyhtiön Sucros Oy:n pääomistajaksi on nousemassa saksalainen Nordzucker AG. Danis-
co A/S:n 14.7.2008 antaman pörssitiedotteen mukaan se on sopinut sokeriliiketoimintayhtiö Danisco Sugar A/S:n 
myynnistä saksalaiselle Nordzucker AG:lle. Danisco Sugar A/S on 80 %:n omistusosuudella Sucros Oy:n pääomis-
taja. Lännen Tehtaat omistaa Sucros-konsernista 20 %.

ARVIO VUODESTA 2008
Jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailuvuodesta viljakauppa-, kasviöljy- ja kalaliiketoimin-
tojen kasvun johdosta. 

Jatkuvien toimintojen kertaeristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan nousevan vertailuvuodesta viljakaupan hy-
vän tuloksen ja kalaliiketoimintojen kannattavuuden paranemisen ansiosta. 

Kauden tulokseen vaikuttavat myönteisesti lisäksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuloutetut osakkuusyhtiö Sucros 
Oy:n kertaerät (5,0 miljoonaa euroa)  ja hilloliiketoiminnan kaupasta kolmannella vuosineljänneksellä tuloutuva noin 
2,5 miljoonan euron verotettava myyntivoitto. 

12.8.2008

Lännen Tehtaat Oyj
Hallitus



Konsernin tuloslaskelma

 4-6/2008 4-6/2007 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
milj. euroa 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk
     
Jatkuvat toiminnot     
     
Liikevaihto 101,0 68,0 191,9 139,5 309,6
     
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,6 0,6 1,4
Liiketoiminnan kulut -98,7 -67,6 -188,1 -137,8 -302,3
Poistot   -1,3 -1,2 -2,6 -2,3 -5,0
Arvonalentumiset             -          -             -          - -0,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,5 0,1 5,4 -0,3 2,1
     
Liiketulos 1,8 -0,4 7,2 -0,2 5,3
     
Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 0,0 -1,1 0,0 -0,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,1 0,1 0,4 0,1 1,4
     
Tulos ennen veroja 1,5 -0,3 6,5 -0,2 6,0
     
Tuloverot -0,3 0,1 -0,3 0,1 -0,4
     
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,3 -0,2 6,3 -0,1 5,6
     
Lopetetut toiminnot                                                             
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista            - 4,6            - 6,4 7,8
     
Kauden tulos 1,3 4,4 6,3 6,3 13,4
     
Jakautuminen     
     Emoyhtiön omistajille 1,3 4,4 6,2 6,3 13,3
     Vähemmistölle 0,0 - 0,1 - 0,1
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta     
laskettu osakekohtainen tulos     
     
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen      
tulos, euroa, yhteensä 0,20 0,70 0,98 1,01 2,13
     
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen      
tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,20 -0,03 0,98 -0,02 0,88
     
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen      
tulos, euroa, lopetetut toiminnot            - 0,73            - 1,03 1,25



Konsernin tase

milj. euroa 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
   
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet 5,5 3,4 4,7
Liikearvo  7,1 6,7 7,0
Aineelliset hyödykkeet 43,7 38,8 43,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 45,2 41,9 39,2
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Saamiset 3,3 4,5 4,6
Laskennalliset verosaamiset 1,2 0,9 0,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 106,1 96,3 99,4
   
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 40,4 32,1 64,4
Saamiset 25,3 22,8 28,6
Tuloverosaamiset 0,1 0,7 0,4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti   
kirjattavat rahoitusvarat 4,0 20,1 8,1
Rahavarat 7,2 5,2 5,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 77,1 80,9 106,6
   
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 0,8 - -
   
Varat yhteensä 183,9 177,2 205,9
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 127,7 120,3 127,3
   
Vähemmistön osuus 0,6 - 0,7
   
Oma pääoma yhteensä 128,3 120,3 128,0
   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat 4,1 4,4 4,8
Pitkäaikaiset rahoitusvelat     4,9 3,0 5,3
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9,2 7,5 10,2
   
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 18,5 26,9 28,2
Tuloverovelat 1,3 1,1 0,7
Ostovelat ja muut velat 26,8 21,4 38,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 46,5 49,4 67,6
   
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0             -             -
   
Velat yhteensä 55,7 56,9 77,9
   
Oma pääoma ja velat yhteensä 183,9 177,2 205,9



Konsernin rahavirtalaskelma
  1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
milj. euroa 6 kk 6 kk 12 kk
    
Tilikauden voitto 6,3 6,3 13,4
Oikaisut tilikauden tulokseen -1,7 -6,8 -1,5
Käyttöpääoman muutos 14,6 17,0 -3,3
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,2 -1,5 -2,8
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 0,5 0,7
Maksetut verot liiketoiminnasta -0,9 -0,6 -1,2
Liiketoiminnan rahavirta 17,5 14,9 5,3
   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,8 -3,1 -7,6
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,1 0,2
Ostetut konserniyhtiöt -0,4 -8,8 -9,9
Myydyt konserniyhtiöt - 40,5 42,0
Vähemmistökaupat 1,5 - -
Ostetut osakkuusyhtiöt -0,4 -1,1 0,0
Myydyt osakkuusyhtiöt - 0,6 0,6
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 -20,0 -35,1
Muiden sijoitusten luovutustulot 4,0 - 27,0
Saadut osingot investoinneista - - 5,3
Investointien rahavirta 1,0 8,2 22,5
   
Lyhytaikaisten lainojen nostot -  -  -
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -9,8 -18,5 -16,7
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5 -1,7 -8,1
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -0,1 0,0 -0,1
Omien osakkeiden hankinta -0,4  -  -
Maksetut osingot vähemmistölle -0,3  -  -
Maksetut osingot -5,3 -5,3 -5,3
Rahoituksen rahavirta -16,3 -25,5 -30,2
   
Rahavarojen muutos 2,2 -2,3 -2,4
Rahavarat kauden alussa 5,1 7,5 7,5
Rahavarat kauden lopussa 7,2 5,2 5,1
   
   
*) Sandanger AS määräysvalta hankittiin vuoden 2007 kolmannen kvartaalin aikana omistusosuuden noustua 51%:iin 
osakekannan lisähankinnan jälkeen.   

*)

*)



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

   Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma   Vähemmistön Oma pääoma
          osuus yhteensä
  Osake- Yli- Arvon- Muut Omat Muunto- Kertyneet Yhteensä  
  pääma kurssi- muutos- rahastot osakkeet erot voitto-   
milj. euroa  rahasto rahasto    varat

          
Oma pääoma 1.1.2007 12,6 23,4 0,4 7,3 -0,8 -0,2 76,5 119,2 0,0 119,2
          
Rahavirran suojaukset:          
   omaan pääomaan jaksotettu          
   suojaustulos - - 0,0 - - - - 0,0 - 0,0
Omaan pääomaan kirjattuihin tai          
sieltä pois siirrettyihin eriin          
liittyvät verot - - 0,0 - - - - 0,0 - 0,0
Muuntoerot - - - - - 0,3 - 0,3 - 0,3
Muut muutokset - - - -0,1 - - -0,1 -0,2 - -0,2
Katsauskauden tulos - - - - - - 6,3 6,3 - 6,3
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä  -  - 0,0  -0,1  - 0,3 6,2 6,4 - 6,4
          
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 - -5,3

Oma pääoma 30.6.2007 12,6 23,4 0,4 7,2 -0,8 0,1 77,4 120,3 0,0 120,3
          
          

          
Oma pääoma 1.1.2008 12,6 23,4 0,4 7,2 -0,8 0,1 84,5 127,3 0,7 128,0
          
Rahavirran suojaukset:          
   omaan pääomaan jaksotettu          
   suojaustulos - - 0,0 - - - - 0,0 - 0,0
Omaan pääomaan kirjattuihin tai          
sieltä pois siirrettyihin eriin           
liittyvät verot - - 0,0 - - - - 0,0 - 0,0
Vähemmistökauppa - - - - - - 0,4 0,4 - 0,4
Muuntoerot - - - - - -0,1 - -0,1 - -0,1
Muut muutokset - - - - -0,4 - -0,4 -0,8 - -0,8
Katsauskauden tulos - - - - - - 6,2 6,2 0,1 6,3
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - 0,0 - -0,4 -0,1 6,2 5,6 0,1 5,8
          
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 -0,3 -5,6

Oma pääoma 30.6.2008 12,6 23,4 0,4 7,2 -1,2 0,0 85,3 127,6 0,6 128,3
          
          
          



Segmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit 1-6/2007       

      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Viljakauppa- Muut liike- toiminnot Lopetetut 
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot Yhteensä
       
Ulkoinen myynti yhteensä 25,2 36,9 20,7 57,2 1,9 141,9 78,8 220,7
Segmenttien välinen myynti -0,1 -0,1 0,0 -0,5 -1,7 -2,4 -11,6 -14,0

Liikevaihto 25,1 36,8 20,7 56,7 0,2 139,5 67,2 206,7
        
Liiketulokseen sisältyvä osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta               - 0,1               -               - -0,3 -0,3               - -0,3
Liiketulos 0,8 -1,2 1,0 1,7 -2,5 -0,2 7,8 7,5        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta  -               -               -               -              0,1   0,1 0,1 0,1        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 1,1 1,1 0,3                 - 0,1 2,6 0,6 3,1
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                       - 11,1               -                 -       - 11,1               - 11,1        
Poistot 0,8 0,6 0,3 0,1 0,5 2,3 0,2 2,5
Arvonalentumiset       -            -       -          -         -        -             - -        
Henkilöstö 228 348 36 29 11 652 245 897
        

Laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätök-
sessä 2007 kerrottuja laatimisperiaatteita.

Liiketoimintasegmentit 1-6/2008       
      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Viljakauppa- Muut liike- toiminnot Lopetetut 
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot Yhteensä
       
Ulkoinen myynti yhteensä 26,0 44,6 30,1 91,7 1,4 193,8                 - 193,8
Segmenttien välinen myynti -0,1 -0,1 0,0 -0,6 -1,1 -1,9                 - -1,9

Liikevaihto 26,0 44,6 30,1 91,1 0,3 191,9                 - 191,9
        
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -               -               -               - 5,4 5,4               - 5,4
Liiketulos 0,5 -0,6 0,2 4,0 3,1 7,2               - 7,2        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   -         -         -           - 0,4 0,4               - 0,4        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 2,6 1,0 0,1 0,0 0,1 3,8               - 3,8
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                       -              -             - 0,4 - 0,4            -              0,4        
Poistot 0,7 1,1 0,3 0,0 0,5 2,6               - 2,6
Arvonalentumiset  -          -           -         -         -        -            -                -        
Henkilöstö          228 461 35 30 13 767               - 767



Liiketoimintasegmentit 1-12/2007       

      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Viljakauppa- Muut liike- toiminnot Lopetetut 
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot Yhteensä

         
Ulkoinen myynti yhteensä 49,3 81,7 46,0 132,8 4,4 314,2 78,8 393,0
Segmenttien välinen myynti -0,1 -0,1 0,0 -1,2 -3,2 -4,6 -11,6 -16,2

Liikevaihto 49,2 81,6 46,0 131,6 1,2 309,6 67,2 376,8
        
Liiketulokseen sisältyvä osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta - 0,1         -         - 2,1 2,1            - 2,1
Liiketulos 3,3 -1,7 0,9 3,9 -0,9 5,3 9,1 14,5
        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta        -           -          -         - 1,4 1,4 0,1 1,5
        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 1,6 4,1 0,4               - 0,8 6,9 0,6 7,5
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                       - 11,6               -               -               - 11,6            - 11,6
        
Poistot 1,7 1,6 0,6 0,1 1,0 5,0 0,2 5,2
Arvonalentumiset 0,2 0,3           -        -           - 0,5            - 0,5
        
Henkilöstö          248 379 36 29 11 705 123 827

Maantieteelliset segmentit

Liikevaihto   
  1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
milj. euroa 6 kk 6 kk 12 kk
   
Suomi 100,3 92,9 189,2
Skandinavia 39,7 17,0 45,8
Baltia ja Venäjä 3,7 3,2 10,0
Muut maat 48,1 26,4 64,6

Jatkuvat toiminnot yhteensä 191,9 139,5 309,6
   
Lopetetut toiminnot               - 67,2 67,2

Yhteensä 191,9 206,7 376,8



Lopetetut toiminnot

Suomen Rehu Oy:n enemmistöosakkeiden kauppa toteutettiin kesäkuun alussa 2007 ja Suomen Rehu tytäryhtiöi-
neen siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin. Suomen Rehu on esitetty osavuosikatsauksessa lopetettuna toimin-
tona erillään Lännen Tehtaiden jatkuvista toiminnoista myyntihetkeen asti. Vuonna 2007 lopetettujen toimintojen 
tulokseen sisältyy myydystä 51 %:n osuudesta kirjattu 5,6 miljoonan euron myyntivoitto.  Lännen Tehtaiden 49 %:n 
omistusosuus Suomen Rehussa esitetään osakkuusyhtiönä kesäkuusta 2007 alkaen.   
     
Enemmistökaupan yhteydessä sovittiin lisäksi optiojärjestelystä, jonka mukaisesti Lännen Tehtailla on oikeus ha-
lutessaan myydä loput 49 % Suomen Rehu Oy:n osakkeista Hankkija-Maataloudelle. Hankkija-Maataloudella puo-
lestaan on loppuihin osakkeisiin osto-optio, jonka toteuttaminen on mahdollista aikaisintaan 15 kuukautta enem-
mistökaupan toteuttamisen jälkeen.      
     
Siinä tapauksessa, että optio käytetään,  Lännen Tehtaat saa 49 %:n omistusosuudesta Suomen Rehussa vastaavan 
osakekohtaisen kauppahinnan kuin enemmistökaupan yhteydessä, mukaan luettuna kauppahinnan korjauserä. Tä-
män lisäksi kauppahintaan vaikuttaa Suomen Rehun tulos kesäkuun 2007 alusta lähtien.    
 

    

Myytävänä olevat pitkävaikutteiset omaisuuserät    
     
Lännen Tehtaat -konserniin kuuluva Apetit Pakaste Oy myy Saarioinen-konserniin kuuluvalle Saarioisten Säilyke 
Oy:lle Apetit Pakasteen hilloliiketoiminnan. Kauppa toteutetaan syksyllä 2008. Myytävät omaisuuserät on esitetty 
taseessa erikseen konsernin muista jatkuvien toimintojen varoista ja veloista.    
     
     



Konsernin tunnusluvut

 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
   
Oma pääoma/osake, euroa 20,51 19,25 20,36
Omavaraisuusaste, % 69,7 % 67,9 % 62,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 9,5 % 3,9 % 16,0 %
   
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa,   
jatkuvat toiminnot 3,8 2,6 6,9
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj.euroa,   
jatkuvat toiminnot 0,4 11,1 11,6
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 767 652 705
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 249 6 253 6 253
   
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2007.   
   

Konsernin vastuusitoumukset   
   
milj. euroa 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
   
Omien velkojen vakuudeksi annetut:   
Kiinteistökiinnitykset 9,5 27,1 7,3
Yrityskiinnitykset 1,3 31,4 1,3
Pantatut osakkeet             - 9,4             -
Muut vakuudet 4,9             - 7,7
Takaukset 5,2 1,6 5,1
Lisäkauppahinta, arvio             - 0,0 - 1,3             -
   
Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu:   
Kiinteistövuokrat 4,4 5,4 5,3
Muut vuokrat 0,7 0,8 0,8
   
EHDOLLISET VARAT   
Suomen Rehu, lopullisen kauppahinnan korjaus,   
varojen ja velkojen muutos             - 0,0 - 1,8             -
   
SUOMEN REHU - OPTIOJÄRJESTELY   
Optiojärjestelyyn sisältyvän tulossidonnaisen osan tulouttamaton laskennallinen arvo oli 30.6.2008 noin 0,6 mil-
joonaa euroa.   
   
JOHDANNAISSOPIMUKSET   
Johdannaissopimusten nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 5,0 0,8 5,0
Hyödykejohdannaiset 6,7 3,5 2,6
Korkojohdannaiset             - 25,0 25,0
   
INVESTOINTISITOUMUKSET   
Lännen Tehtailla on 30.6.2008 investointisitoumuksia pakasteliiketoiminnassa yhteensä 3,1 miljoonaa euroa.   
 
   



Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
milj. euroa 6 kk 6 kk 12 kk
   
Kirjanpitoarvo kauden alussa 43,5 67,4 67,4
   
Lisäykset 2,9 3,1 6,5
Lisäykset yritysostojen kautta - 3,2 7,6
Vähennykset -0,2 0,0 -0,2
Vähennykset yritysmyyntien kautta - -32,6 -32,6
Poistot ja arvonalentumiset -2,4 -2,2 -5,1
Muut muutokset -0,1 -0,1 -0,1
   
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 43,7 38,8 43,5
   
   

Lähipiiritapahtumat   
 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
milj. euroa 6 kk 6 kk 12 kk
   
Myynnit osakkuusyhtiöille 8,8 1,3 14,3
Myynnit yhteisyrityksille 4,0 4,9 8,1
Ostot osakkuusyhtiöiltä 0,3 5,9 12,0
Ostot yhteisyrityksiltä 0,1 0,0 0,1
   
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 2,6 4,5 3,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset  osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 2,7 3,5 3,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,8 0,7 0,8
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 0,1 0,1 0,0
   
   
Tavaroiden ja palveluiden myynnit yhteis- ja osakkuusyhtiöille perustuvat konsernin  voimassa oleviin hintoihin.  
 


