
LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Osavuosikatsaus  1.1.-30.6.2009 

Huhti-kesäkuu, jatkuvat toiminnot
l   Konsernin liikevaihto oli 65,5 (101,0) miljoonaa euroa, laskua 35 %

l   Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,6 (1,8) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,5 (0,0) miljoonaa euroa 

l   Kauden tulos oli 0,8 (1,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,12 (0,18) euroa

Tammi-kesäkuu, jatkuvat toiminnot

l    Liikevaihto oli 130,2 (191,9) miljoonaa euroa, laskua 32 %

l    Liiketulos ilman kertaeriä oli 0,9 (2,3) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,5 (4,9)

l    Kauden tulos oli 0,5 (5,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,08 (0,92) euroa

 
Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

 

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Konsernin jatkuvien toimintojen kertaeristä puhdistettu liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä selvästi ensim-
mäistä neljännestä parempi ja ylsi lähes vertailukauden tasolle. Kaikissa liiketoimintasegmenteissä tulos parani en-
simmäisestä vuosineljänneksestä. Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta pääosin viljan ja öljykasvien markkina-
hintatason voimakkaasta laskusta johtuen.

Kalaliiketoiminnan kotimaan strategia päivitettiin loppukeväällä ja ulkomaan toimintojen strategiatarkastelu on 
käynnissä.

Talouden taantuman johdosta kotimaassa kuluttajatuotteissa kysyntä on ohjautunut vähemmän jalostettuihin, 
halvemman hintakategorian perustuotteisiin. Kuluttajapakattujen tuoreiden lohi- ja kirjolohifileiden myynti on 
kasvanut voimakkaasti ja vastaavasti kalliimpien kylmäsavu- ja graavituotteiden kysyntä on laskenut. Pakastetuo-
teryhmissä perinteisten vihannes- ja juuressekoitusten sekä keittojen kysyntä on kasvanut. Ulkomaan kalatoimin-
noissa halvemman hintakategorian private label –tuotteiden myynti on kasvanut ja HoReCa–sektorilla kysyntä on 
laskenut. Tässä taloustilanteessa on hyvä, että tuotevalikoimaamme kuuluvat myös kuluttajia nyt kiinnostavat 
peruselintarvikkeet.

Päättyneellä vuosineljänneksellä yhtiömme tase vahvistui edelleen ja kassavirta parani, mikä luo hyvät edellytykset 
konsernin strategian mukaiseen kehittämiseen.”



RAKENNEMUUTOKSET JA 
YRITYSKAUPAT

Lännen Tehtaat -konsernin norjalainen tytäryhtiö Ma-
ritim Food AS ja Sandanger AS:n vähemmistöomistaja 
Cinvest AS tekivät kesäkuun lopulla kaupan, jolla Cin-
vest AS:n 49 %:n osuus kalanjalostusyhtiö Sandanger 
AS:n osakkeista siirtyi Maritim Food AS:n omistukseen. 
Kauppahinta vähemmistöosakkeista oli noin 1,2 mil-
joonaa euroa. Kaupan jälkeen Maritim Food AS omistaa 
Sandanger AS:n koko osakekannan. Toteutettu omis-
tusjärjestely mahdollistaa tehokkaamman synergioiden 
hyödyntämisen ja liiketoiminnan kehittämisen Maritim 
Food –konsernissa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu:

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 
65,5 (101,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski vertailu-
kaudesta 35 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti eniten 
vilja- ja öljykasvien vertailukautta alempi markkina-
hintataso.
 
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli huhti-
kesäkuussa 1,6 (1,8) miljoonaa euroa. Pakasteliiketoimin-
nan ja kasviöljyliiketoiminnan tulos oli sekä ensimmäistä 
vuosineljännestä että vertailukautta parempi. Kalaliike-
toiminnan ja viljakaupan tulos parani ensimmäisestä 
neljänneksestä, mutta jäi vertailukaudesta. Muut toi-
minnot –segmentin tulos oli vertailukauden tasoa.

Tammi-kesäkuu:

Jatkuvat toiminnot
Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 
130,2 (191,9) miljoonaa euroa, laskua oli 32 %. 

Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli tammi-
kesäkuussa 0,9 (2,3) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisäl-
tyy osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka oli ilman ker-
taeriä 0,4 (0,5) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,5 (4,9) 
miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaerät liittyvät kalalii-
ketoiminnan Keravan kiinteistön kauppaan. Vertailukauden 
kertaeriin sisältyy osakkuusyhtiötuloksessa esitettyjä EU:n 
sokerireformiin liittyviä korvauksia 4,9 miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen rahoitustuotot ja –kulut olivat 
yhteensä +0,2 (-1,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot 
ja –kulut sisältävät ei-kassavirtavaikutteisia arvostus-
eriä +0,5 (+0,2) miljoonaa euroa. Lisäksi rahoituskuluihin 
sisältyy Avena Nordic Grain Oy:n henkilöstöomistajille 
kuuluva osuus Avena Nordic Grain Oy:n tuloksesta -0,3 
(-0,4) miljoonaa euroa. 

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 0,6 (6,1) 
miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja ilman kertaeriä oli 
1,0 (1,3) miljoonaa euroa. Kauden tulos jatkuvista toi-
minnoista oli 0,5 (5,9) miljoonaa euroa ja osakekohtai-
nen tulos 0,08 (0,92) euroa. 

Lopetetut toiminnot
Vertailukauden tuloslaskelmassa Lopetettuna toiminto-
na on esitetty osuus osakkuusyhtiö Suomen Rehun 
tuloksesta. Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin sisäl-
tyy katsauskauden taseessa kalaliiketoimintaan kuuluva 
Keravan kiinteistö ja vertailukauden taseessa pakaste-
liiketoimintaan kuuluneen hilloliiketoiminnan varat.

KESKEISET TULOSLUVUT 

Jatkuvat toiminnot 

milj. euroa                     4-6/      4-6/      1-6/      1-6/      1-12/
                                2009     2008      2009      2008       2008
           
Liikevaihto                     65,5     101,0     130,2     191,9      349,1
Liiketulos                       1,1       1,8       0,4       7,2       13,9
Liiketulos ilman kertaeriä       1,6       1,8       0,9       2,3        5,4
Tulos ennen veroja               1,0       1,4       0,6       6,1       10,7
Tulos ennen veroja ilman kertaeriä  1,4       1,4       1,0       1,3        2,3 
Kauden tulos                     0,8       1,1       0,5       5,9       10,0
Osakekohtainen tulos, euroa     0,12      0,18      0,08      0,92       1,60



Lopetettujen toimintojen kauden tulos oli 0,0 (0,4) mil-
joonaa euroa. 

Kauden tulos
Kauden tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista 
yhteensä oli 0,5 (6,3) miljoonaa euroa ja osakekohtai-
nen tulos 0,08 (0,98) euroa. Ilman kertaeriä kauden tu-
los jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteensä oli 
0,9 (1,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,14 
(0,21) euroa.

RAHOITUS JA TASE

Konsernin taseen vahvistuminen jatkui toisella vuosinel-
jänneksellä ja konserni on nettovelaton. Rahoitustilanne 
ja maksuvalmius olivat hyvällä tasolla.

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli 
tammi-kesäkuussa 21,2 (17,5) miljoonaa euroa. Käyttö-
pääoman muutoksen vaikutus oli 17,6 (14,6) miljoonaa 
euroa. Investointien nettorahavirtaan, -11,1 (1,0) miljoo-
naa euroa, sisältyy kassavarojen sijoituksia lyhyen ko-
ron rahastoihin -9,0 (4,0) miljoonaa euroa. Rahoituksen 
rahavirta, -11,9 (-16,5) miljoonaa euroa, sisältää osin-
gon maksuja -5,3 (-5,6) miljoonaa euroa.  

Konsernilla oli korollisia velkoja katsauskauden päättyes-
sä 10,1 (23,4) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 21,0 
(11,3) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -10,9 
(12,1) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma 
oli 170,7 (183,9) miljoonaa euroa. Oman pääoman mää-
rä oli katsauskauden päättyessä 130,7 (128,3) miljoonaa 
euroa. Omavaraisuusaste oli 76,7 (69,7) %. Konsernin 
lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettyjä yritystodistuk-
sia oli katsauskauden päättyessä emittoituna 3,0 (18,0) 
miljoonan euron arvosta. Lähivuosien maksuvalmius on 
turvattu sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden 
päättyessä oli nostettavissa 25 (25) miljoonaa euroa. 
Rahoituslimiittejä ei käytetty katsauskauden aikana.

INVESTOINNIT 

Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 
olivat 1,5 (3,8) miljoonaa euroa. 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä jatkuvissa toi-
minnoissa oli katsauskaudella 655 (746). Pakasteliiketoi-
minnan henkilömäärä oli 188 (229), kalaliiketoiminnan 
396 (440), kasviöljyliiketoiminnan 34 (35), viljakauppa-

liiketoiminnan 29 (30) ja muiden toimintojen henkilö-
määrä 10 (13) henkilöä. Apetit Suomi Oy:n henkilöstö-
määrä on jaettu pakaste- ja kalaliiketoiminnoille palvelu-
veloitusten suhteessa. 

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta

milj. euroa 4-6/      4-6/      1-6/   1-6/ 1-12/
 2009      2008     2009      2008        2008                            

Liikevaihto 11,4      12,5 24,2 26,0      49,3
Liiketulos 
ilman kertaeriä  0,5       0,2 0,8 0,6       3,1

Pakasteliiketoiminnan vertailukelpoinen hillo- ja mar-
meladituotteiden myynnistä puhdistettu liikevaihto 
kasvoi huhti-kesäkuussa vertailujaksosta 3 %. Myyn-
ti kasvoi voimakkaasti vähittäiskauppamyynnissä ja 
HoReCa-sektorilla. Vähittäiskauppamyynnissä pakastei-
den myynti kasvoi noin 6 %. Kasvu oli seurausta sekä 
volyymin kasvusta että keskihinnan noususta. Vähittäis-
kauppatuoteryhmissä kehittyi erinomaisesti vihannes- 
ja pizzapakasteiden myynti, myös perunapakasteissa oli 
hyvä kasvu. HoReCa-sektorin myynti kasvoi lähes 10 %. 
Teollisuusmyynti ja vienti jäivät vertailujaksosta. 

Tuottavuuden paranemisen, tuotannon keskittämisen ja 
toiminnan tehostamisen johdosta pakasteliiketoiminnan 
liiketulos nousi vertailujaksoa paremmaksi. Pakasteliike-
toiminnan uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
töönotto toukokuun alussa sujui häiriöttä.

Tammi-kesäkuussa pakasteliiketoiminnan vertailukelpoinen 
liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 5 %.  Vähittäis-
kauppapakasteiden myynnin kasvu oli noin 8 %. Vihannes-
sekoitusten ja keittojuuresten hyvä myynnin kehitys jat-
kui ja markkinoille tuodut uutuudet kasvattivat myyntiä. 
Peruna & keittokasvikset, perhekeitot ja laktoositon 
pinaattikeitto ovat esimerkkejä erinomaisesti onnistuneis-
ta viimeaikaisista lanseerauksista. HoReCa-sektorin myynti 
kasvoi noin 7 %. Teollisuusmyynti ja vienti vähenivät ver-
tailukaudesta.

Pakasteliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli tam-
mi-kesäkuussa ennakko-odotusten mukaisesti vertailu-
kautta parempi. 

Pakasteliiketoiminnan henkilömäärä oli katsauskaudella 
188 (229). Henkilömäärän lasku on seurausta hilloliike-
toiminnan myynnistä syksyllä 2008 sekä Turun tehtaan 
lakkauttamisesta vuoden 2008 lopulla ja toimintojen 
keskittämisestä Säkylään. 



Katsauskauden investoinnit olivat 1,2 (2,6) miljoonaa eu-
roa. Investoinnit kohdistuivat pääosin tuotannon keskit-
tämisestä johtuvien investointien loppuunsaattamiseen 
Säkylässä sekä toiminnanohjaus- ja viljelytietojärjestel-
män uusimiseen. 

Kalaliiketoiminta

milj. euroa 4-6/      4-6/      1-6/      1-6/ 1-12/
 2009 2008 2009 2008 2008               

Liikevaihto 18,3      23,1      36,8      44,6      89,7
Liiketulos 
ilman kertaeriä  -0,5     -0,1      -1,4      -0,6      -1,6 

Kalaliiketoiminnan liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 
vertailujaksosta 21 %. Liikevaihto laski sekä kotimaan 
että ulkomaan toiminnoissa. 

Huhti-kesäkuun kertaeristä puhdistettu liiketulos oli 
parempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä, mutta jäi 
vertailujaksoa heikommaksi ja tappiolliseksi. Ulkomaan 
kalaliiketoiminnoissa tulos jäi vertailukaudesta, mutta 
parani merkittävästi ensimmäisestä neljänneksestä. Koti-
maan kalaliiketoiminnoissa tulos oli lähes vertailukau-
den tasoa. Jakson kertaerät -0,5 (0,0) miljoonaa euroa 
liittyivät Keravan kiinteistön kauppaan. 

Kotimaan kalaliiketoiminnassa liikevaihdon lasku oli seu-
rausta Kalatori–pisteiden vähenemisestä, kulutuskysyn-
nän painottumisesta kampanjahinnoiteltuihin, vähem-
män jalostettuihin fileetuotteisiin sekä kilpailun kovene-
misesta kuluttajapakatuissa vähittäiskauppatuotteissa. 

Kotimaan kalaliiketoiminnan strategia päivitettiin ke-
väällä. Päivitetyn strategian mukaisena tervehdyttä-
mistoimenpiteenä päätettiin toisella vuosineljänneksellä 
logistiikkatoimintojen tehostamisesta. Apetit Kala Oy ja 
SwanLine Oy sopivat kesäkuussa liikkeenluovutukses-
ta, jolla Apetit Kala Oy:n Keravan logistiikkakeskuksen 
keräily- ja lähettämötoiminnot siirtyivät logistiikkapal-
veluyhtiö SwanLine Oy:lle. Siirto tapahtui 13.7.2009 ja 
liikkeenluovutuksen myötä Keravalla työskennelleet 21 
henkilöä siirtyivät SwanLine Oy:n palvelukseen. 

Kotimaan kalaliiketoiminnoissa päätettiin myös luopua 
Keravan kiinteistöstä. Apetit Kala Oy sopi kesäkuussa 
kaupasta, jolla Keravan kiinteistö siirtyy kotimaiselle 
teolliselle toimijalle. Kiinteistökaupalla ja logistiikkatoi-
mintojen luovutuksella tavoitellaan noin 0,4 miljoonan 
euron vuotuista tulosparannusta, joka toteutuu täysi-
määräisenä vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi kauppa va-
pauttaa huomattavan määrän sitoutunutta pääomaa. 
Kiinteistökaupan johdosta kalaliiketoiminnan toisen 

vuosineljänneksen liiketulokseen kirjattiin noin 0,5 mil-
joonan euron kertakulu. 

Ulkomaan kalaliiketoiminnoissa huhti-kesäkuun euro-
määräisen liikevaihdon laskuun vaikutti merkittävästi 
Norjan ja Ruotsin kruunun heikkeneminen vertailujak-
sosta. Paikallisvaluutoissa laskettu ulkomaantoimintojen 
liikevaihdon lasku oli noin 10 %. Lasku oli seurausta 
tuorekalatuotteiden sekä kalaruokien vertailukautta pie-
nemmästä myynnistä. Äyriäisten myynti kasvoi edelleen.  

Maritim Food AS ja Sandanger AS:n vähemmistöomistaja 
Cinvest AS tekivät kesäkuun lopulla kaupan, jolla Cinvest 
AS:n 49 %:n osuus kalanjalostusyhtiö Sandanger AS:n 
osakkeista siirtyi Maritim Food AS:n omistukseen. Kauppa-
hinta vähemmistöosakkeista oli noin 1,2 miljoonaa euroa. 
Toteutettu omistusjärjestely mahdollistaa jatkossa tehok-
kaamman synergioiden hyödyntämisen ja liiketoiminnan 
kehittämisen Maritim Food –konsernissa.

Tammi-kesäkuussa kalaliiketoiminnan liikevaihto laski 
vertailukaudesta 17 %. Liiketulos ilman kertaeriä heik-
keni vertailukaudesta ja oli tappiollinen.

Kalaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli 396 (440) hen-
kilöä. Henkilöstömäärän lasku tapahtui kotimaan kala-
liiketoiminnoissa. Tuotannon ja kustannusten sopeutta-
miseksi Kuopion tuotantolaitoksen työntekijät ja toimi-
henkilöt olivat katsauskaudella lomautettuina viikosta 
kahteen viikkoa. 

Kalaliiketoiminnassa vuoden alussa toteutetun johta-
misjärjestelmän uudistuksen johdosta Suomen kala-
jalosteliiketoiminnan ja konseptiliiketoiminnan johta-
jat sekä Norjan ja Ruotsin kalaliiketoiminnan johtaja 
raportoivat suoraan toimitusjohtaja Matti Karppiselle. 
Norjalaisen tytäryhtiön Sandanger AS:n siirryttyä koko-
naan Maritim Food AS:n omistukseen Sandanger AS:n 
toimitusjohtajaksi nimitettiin heinäkuun alussa Jan Bre-
vik, joka toimii myös Maritim Food AS:n ja Martim Food 
Sweden AB:n toimitusjohtajana.

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat 0,1 (1,0) miljoo-
naa euroa. 



Kasviöljyliiketoiminta

milj. euroa 4-6/      4-6/      1-6/      1-6/     1-12/
 2009  2008      2009 2008 2008
                            
Liikevaihto 12,2      15,9      24,9      30,1      62,0
Liiketulos 
ilman kertaeriä  0,7       0,1       1,0       0,2      -0,0

Kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto laski huhti-kesäkuus-
sa vertailukaudesta 24 %. Liikevaihdon lasku oli seuraus-
ta vertailukautta merkittävästi alemmista markkinahin-
noista ja vertailukautta pienemmistä toimitusmääristä. 
Toimitusmäärät laskivat puristemyynnissä sekä öljyjen 
viennissä. Kotimaassa öljymyynti jatkui vakaana. 

Kasviöljyliiketoiminnan liiketulos parani merkittävästi 
vertailukaudesta. Tulosparannus oli seurausta onnistu-
neesta markkinahintojen muutosten hallinnasta, pro-
sessien, toimintatapojen ja organisaation kehittämisestä 
sekä hyvästä öljynpuristuksen saannosta.  

Tammi-kesäkuun liikevaihto laski vertailukaudesta 17 %. 
Liiketulos parani merkittävästi vertailujaksosta. 

Kuluvalla satokaudella kotimaisen rypsin ja rapsin vil-
jelyala kasvoi 65.000 hehtaarista 80.000 hehtaariin. 
Hyvien kasvuolosuhteiden johdosta kotimaisen öljy-
siemensadon ennustetaan nousevan merkittävästi viime 
satokautta paremmaksi. Tämä vähentää ulkomaisen 
siemenen tuontitarvetta. 

Henkilöstömäärä kasviöljyliiketoiminnassa oli 34 (35) 
henkilöä. Tuotannon ja kustannusten sopeuttamiseksi 
kasviöljyliiketoiminnan henkilöstö oli tammi-kesäkuun 
aikana lomautettuna noin viikon ajan. 

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

Viljakauppa

milj. euroa 4-6/      4-6/      1-6/      1-6/    1-12/
 2009      2008   2009 2008 2008
                            
Liikevaihto 23,8      49,6      44,5      91,7 148,5
Liiketulos 
ilman kertaeriä 1,5       2,3 2,2 4,0       5,5

Viljakauppaliiketoiminnan liikevaihto laski toisella vuosi-
neljänneksellä 52 %. Liikevaihdon lasku oli seurausta 
vertailujaksoa merkittävästi alemmista markkinahinnoista 
sekä myyntivolyymin laskusta. Kotimaan myynti kasvoi 
vertailujaksosta. Kolmansien maiden välinen kauppa ja 
vienti laskivat  vertailukaudesta. Liikevaihdon laskusta 

huolimatta huhti-kesäkuun liiketulos ylsi hyvälle tasolle 
parantuen merkittävästi ensimmäisestä neljänneksestä.  

Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 51 % ja liiketulos 
jäi ennätyksellisen hyvää vertailukautta pienemmäksi. 
Toiminnan sisäinen tehokkuus kehittyi positiivisesti ja 
kiinteät kulut olivat vertailujaksoa pienemmät.

Päättyneellä satokaudella viljojen tarjonta maailman markki-
noilla oli runsasta hyvien satojen ja jonkin verran pienenty-
neen kysynnän vuoksi, mikä laski hintoja edellisvuoteen ver-
rattuna. Soijapavun kysyntä- ja tarjontatilanne jatkui tiukkana 
ja vanhan sadon hinnat ovat pysyneet korkeina. Uuden sadon 
arvioidaan tällä hetkellä muodostuvan viljojen osalta hyväksi 
tärkeimmillä tuotantoalueilla. Kun mitään mittavia sato-on-
gelmia ei ole näköpiirissä ja varastotasot ovat edellisvuodesta 
kasvaneet, uuden sadon hinnat ovat pysyneet matalina.

Viljakauppaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli 29 (30) 
henkilöä.

Katsauskauden investoinnit 0,1 (0,0) miljoonaa euroa 
kohdistuivat viljakauppaliiketoiminnan toiminnan-
ohjausjärjestelmän uudistamiseen. Uusi järjestelmä 
otettiin käyttöön toisen vuosineljänneksen aikana.

Muut toiminnot

milj. euroa 4-6/      4-6/      1-6/      1-6/ 1-12/
  2009      2008    2009     2008 2008
                            
Liikevaihto 0,4       0,4       0,8       1,4 3,0
Liiketulos 
ilman kertaeriä -0,6      -0,6      -1,6      -1,8      -1,6

Muut toiminnot –segmentti muodostuu palveluyhtiö 
Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta ja segmen-
teille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöistä 
Sucros Oy ja Ateriamestarit Oy. Apetit Suomi Oy:n tuot-
tamien palveluiden kustannusvaikutus on rasittamassa 
liiketoimintojen tulosta palveluiden käytön suhteessa.
 
Palveluiden myynnistä muodostuva liikevaihto oli huh-
ti-kesäkuussa vertailukauden tasoa. Tammi-kesäkuun 
liikevaihdon pieneneminen on seurausta myynti- ja 
tuotekehitystoimintojen palveluveloitusten päättymi-
sestä näiden toimintojen siirryttyä Apetit Suomi Oy:stä 
liiketoimintayksiköihin vertailukauden puolivälissä. 

Tammi-kesäkuun -1,6 (-1,8) miljoonan euron liiketulok-
seen ilman kertaeriä sisältyy osuuksia osakkuusyritysten 
tuloksesta +0,4 (+0,5) miljoonaa euroa.

Segmentin investoinnit olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. 



YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
2.4.2009. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen 
ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden 
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitus-
johtajalle tilikaudelta 2008. 

Osingonjako
Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2008 voitosta jae-
taan osinkona 0,85 euroa osakkeelta. Osinko makset-
tiin 17.4.2009. 

Yhtiöjärjestyksen muutokset
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset yhtiön toimialaa 
koskevan yhtiöjärjestyksen 2 §:n ja yhtiökokouksen koolle 
kutsumista koskevan 10 §:n 1. kappaleen muuttamisesta. 

Osakeantivaltuudet
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omi-
en osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä osakeantina yhteensä enintään 761.757 kappa-
letta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön 
hallussa olevat omat osakkeet eli 130.000 osaketta. Uusia 
osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta. 
 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen saakka. 

Yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin 
pörssitiedotteella 2.4.2009 sekä 7.5.2009 julkistetussa 
osavuosikatsauksessa.

HALLITUKSEN VALTUUKSIEN 
KÄYTTÖ

Osakeantivaltuudet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt sille myönnettyä valtuu-
tusta uusien osakkeiden antamiseen tai valtuutusta yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen.

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI
 
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 
692.388 (762.832) kappaletta, mikä oli 11,0 (12,1) % koko 
osakemäärästä. Euromääräinen osakevaihto oli 8,4 (10,9) 
miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 14,43 (16,46) 
euroa ja alin kurssi 11,90 (13,20) euroa. Vaihdettujen 
osakkeiden keskihinta oli 12,17 (14,30) euroa. 

Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päätty-
essä 77,0 (94,8) miljoonaa euroa.

LIPUTUSILMOITUKSET

Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ilmoitti 28.5.2009, että 
sen hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus Län-
nen Tehtaat Oyj:ssä oli 27.5.2009 noussut yli 5 %:n. 
Osuus äänimäärästä ja osakepääomasta oli liputushet-
kellä 345.325 osaketta, 5,46 %. 

YHTEISTILILLÄ OLLEIDEN 
OSAKKEIDEN MYYNTI

Lännen Tehtaat Oyj:n yhteisellä arvo-osuustilillä olleet 
yhteensä 51.910 osaketta myytiin 23.2.2009 NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n välityksellä. Myynti perustui Lännen 
Tehtaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 
tekemään päätökseen myydä yhteisellä arvo-osuustilillä 
olevat arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät yhtiön 
osakkeet niiden omistajien lukuun. 

Myynnistä saadut varat, joista vähennettiin ilmoittami-
sesta ja myynnistä aiheutuvat kulut, talletettiin Länsi-
Suomen lääninhallitukseen. Esittämällä osakekirjan lää-
ninhallitukselle yhteistilillä olleiden osakkeiden omistaja 
tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu osakkeitaan vas-
taavaan osuuteen osakkeiden myyntitulosta. Osakkei-
den myynnistä saadut varat kuluilla vähennettynä sekä 
osingot vuosilta 2005-2007 ovat osaketta kohden 15,69 
euroa. Varat on lunastettava viimeistään 17.3.2019. 

HALLINTOELIMET

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 17.4.2009 
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallintoneuvos-
ton puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheen-
johtajaksi Juha Nevavuoren.
 
Yhtiön hallituksen jäseniksi hallintoneuvosto valitsi Harri 
Eelan, Heikki Halkilahden, Aappo Kontun, Matti Lappalai-
sen, Hannu Simulan, Soili Suonojan ja Tom v. Weymarnin. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tom v. Weymarn 
ja varapuheenjohtajaksi Matti Lappalainen. 

LIIKETOIMINNAN 
KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden han-
kintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti koh-
distettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. 
Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan val-
miita tuotteita pääosin vuoden viimeisen neljänneksen 



aikana, joten vaihto-omaisuuden määrät ja tasearvot 
ovat korkeimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon 
mukaan luettujen valmistuksen kiinteiden yleismenojen 
kuluksi kirjautuminen lykkääntyy myyntiajankohtaan. 
Valmistuksen yleiskulujen kirjaamiskäytännöstä johtuen 
pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosi-
neljänneksen aikana. Kausiluonteisuus on satokausi-
tuotannosta johtuen voimakkainta pakasteliiketoimin-
nassa ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

Apetit Kalan myynti painottuu viikonloppuihin ja juhla-
pyhien yhteyteen. Pääsiäinen ajoittuu ensimmäiselle tai 
toiselle vuosineljännekselle, mikä vaikuttaa kalaliike-
toiminnan liikevaihdon ja tuloksen vertailtavuuteen eri 
vuosien välillä. Merkittävä osa kalaliiketoiminnan vuoden 
tuloksesta riippuu joulusesongin onnistumisesta.

Viljakaupan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosi-
neljänneksittäin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä 
hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

LÄHIAJAN RISKIT JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Lännen Tehtaat –konsernin merkittävimmät lähiajan 
riskit liittyvät taloudellisen taantuman vaikutuksiin 
kuluttaja- ja asiakaskysyntään, asiakkaiden maksukykyyn 
ja toimittajien toimituskykyyn, kotimaisen kasvis-, vilja- 
ja öljykasvien sadon määrään ja laatuun,  raaka-ainei-
den hintamuutosten ja valuuttakurssiriskien hallintaan, 
muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksissa sekä 
yritysostoihin ja haltuunottoihin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET 
OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lännen Tehtaat on päättänyt yhdistää Avena Nordic 
Grain Oy:n ja Mildola Oy:n liiketoiminnat. Järjestelyn 
tavoitteena on yhdistää Avena Nordic Grainin hyödyke-
markkinaosaaminen ja Mildolan öljynpuristusosaaminen 
ja saavuttaa synergiaetuja osto-, myynti-, logistiikka- ja 
taloustoiminnoissa. Järjestelystä on kerrottu tarkemmin 
erillisellä pörssitiedotteella.

ARVIO VUODESTA 2009

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kehitykseen 
vaikuttavat merkittävästi viljojen ja öljykasvien hin-
tatason muutokset. Viljojen ja öljykasvien alkuvuoden 
toteutuneen hintatason perusteella konsernin kolman-
nen neljänneksen ja koko vuoden liikevaihdon arvioidaan 
jäävän vertailuvuoden tasosta. 

Talouden taantuman aiheuttamalla kulutuskysynnän 
painottumisella edullisempiin perustuotteisiin arvioi-
daan olevan sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuk-
sia konsernin liiketoimintojen tuloksentekokykyyn. Liike-
toiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpiteiden 
ansiosta jatkuvien toimintojen liiketuloksen ilman kerta-
eriä ennakoidaan olevan kolmannella vuosineljännek-
sellä vertailujakson tasoa.

Alkuvuoden toteutuneen tuloskehityksen perusteella 
konsernin jatkuvien toimintojen koko vuoden kertaeristä 
puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan vertailuvuo-
den tasoa. Kausiluontoisuudesta johtuen tuloksen kerty-
minen painottuu vuoden viimeiselle neljännekselle.

Käyttöomaisuusinvestointitarpeet ovat merkittävästi 
vertailuvuotta alemmalla tasolla. 



milj. euroa 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 65,5 101,0 130,2 191,9 349,1

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,7 0,6 3,8
Liiketoiminnan kulut -63,8 -98,7 -128,2 -188,1 -342,8
Poistot  -1,4 -1,3 -2,6 -2,6 -5,1
Arvonalentumiset 0,0             - 0,0             - -0,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4 0,5 0,4 5,4 9,1

Liiketulos 1,1 1,8 0,4 7,2 13,9

Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -0,4 0,2 -1,1 -3,3

Tulos ennen veroja 1,0 1,4 0,6 6,1 10,7

Tuloverot -0,2 -0,3 -0,1 -0,3 -0,7

Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 0,8 1,1 0,5 5,9 10,0

Lopetetut toiminnot                                                        
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista - 0,1 - 0,4 7,1

Kauden tulos 0,8 1,3 0,5 6,3 17,1

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,7 1,3 0,5 6,2 17,0
Vähemmistölle 0,1 0,0 - 0,1 0,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa

Jatkuvista toiminnoista 0,12 0,18 0,08 0,92 1,60
Lopetetuista toiminnoista - 0,02 - 0,07 1,13
Yhteensä 0,12 0,20 0,08 0,98 2,73

Konsernin laaja tuloslaskelma

milj. euroa 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008

Kauden tulos 0,8 1,3 0,5 6,3 17,1

Muut laajan tuloslaskelman erät
Rahavirran suojaukset -0,3 0,4 0,6 0,0 -1,6
Verot liittyen rahavirran suojaukseen 0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,4
Muuntoerot -0,1 0,0 0,6 -0,1 -2,1

Kauden laaja tulos 0,6 1,6 1,5 6,2 13,8

Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,5 1,6 1,5 6,1 13,8
Vähemmistölle 0,1 0,0 - 0,1 0,0

Konsernin tuloslaskelma



Konsernin tase

milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 6,1 5,5 5,3
Liikearvo 6,4 7,1 5,9
Aineelliset hyödykkeet 38,3 43,7 43,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 25,4 45,2 25,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Saamiset 1,7 3,3 3,1
Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,2 1,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 79,4 106,1 84,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 42,0 40,4 55,1
Saamiset 24,4 25,3 38,7
Tuloverosaamiset 0,3 0,1 0,7
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 12,9 4,0 3,8
Rahavarat 8,1 7,2 9,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 87,7 77,1 108,0

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 3,6 0,8 -

Varat yhteensä 170,7 183,9 192,3

milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 130,7 127,7 135,1
Vähemmistön osuus - 0,6 0,5

Oma pääoma yhteensä 130,7 128,3 135,6

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 3,8 4,1 4,5
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    3,7 4,9 4,5
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1 0,1
Muut velat 0,1       - 0,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,7 9,1 9,3

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 6,5 18,5 10,7
Tuloverovelat 1,1 1,3 0,7
Ostovelat ja muut velat 24,7 26,8 36,1

Lyhytaikaiset velat yhteensä 32,3 46,5 47,4

Velat yhteensä 40,0 55,7 56,8

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat - 0,0 -

Oma pääoma ja velat yhteensä 170,7 183,9 192,3



Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008

Kauden tulos 0,5 6,3 17,1

Oikaisut kauden tulokseen 4,1 -1,7 -8,5

Käyttöpääoman muutos 17,6 14,6 -5,1

Maksetut korot liiketoiminnasta -1,1 -1,2 -2,4

Saadut korot liiketoiminnasta 0,4 0,3 0,4

Maksetut verot liiketoiminnasta -0,3 -0,9 -1,8

Liiketoiminnan rahavirta 21,2 17,5 -0,4

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -3,8 -8,1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,4 0,1 3,0

Ostetut konserniyhtiöt - -0,4 -0,4

Vähemmistökaupat -1,2 1,5 1,5

Ostetut osakkuusyhtiöt - -0,4 -0,4

Myydyt osakkuusyhtiöt - - 27,0

Investoinnit muihin sijoituksiin -9,0 - -14,0

Muiden sijoitusten luovutustulot - 4,0 18,1

Saadut osingot investoinneista 0,2 - 3,6

Investointien rahavirta -11,1 1,0 30,3

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,5 -9,8 -18,4

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,5 -0,1

Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 0,0 -0,1 -0,1

Omien osakkeiden hankinta - -0,4 -1,0

Maksetut osingot vähemmistölle - -0,3 -0,3

Maksetut osingot -5,3 -5,3 -5,3

Rahoituksen rahavirta -11,9 -16,5 -25,1

Rahavarojen muutos -1,7 2,2 4,8

Rahavarat kauden alussa 9,9 5,1 5,1

Rahavarat kauden lopussa 8,1 7,2 9,9



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

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

          
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
Vähemmistökauppa - - - - - - 0,4 0,4 - 0,4
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 -0,3 -5,6
Muut muutokset - - - - -0,4 - -0,4 -0,8 - -0,8
Tilikauden laaja tulos - - 0,0 - - -0,1 6,2 6,1 0,1 6,2

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
          
          
Oma pääoma 1.1.2009 12,6 23,4 -0,8 7,2 -1,8 -1,9 96,6 135,1 0,5 135,6
Vähemmistökauppa - - - - - - -0,7 -0,7 -0,5 -1,2
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 - -5,3
Tilikauden laaja tulos - - 0,4 - - 0,6 0,5 1,6 - 1,6

Oma pääoma 30.6.2009 12,6 23,4 -0,4 7,2 -1,8 -1,3 91,0 130,7 - 130,7

          

Laadintaperiaatteet          

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 
2008 kerrottuja laatimisperiaatteita.          

IFRS 8 -muutos ei muuta segmenteistä esitettävää informaatiota, sillä konsernin aiemmin julkistamat segment-
titiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. IAS 1 -muutos vaikuttaa tuloslaskelman ja 
oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esitystapaan.                 
    
               
          



Segmentti-informaatio

Toimintasegmentit 1-6/2009       
      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Viljakauppa- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä
       
Ulkoinen myynti yhteensä 24,2 36,8 24,9 44,5 0,8 131,3                 - 131,3
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,7 -1,1                 - -1,1

Liikevaihto 24,2 36,8 24,9 44,1 0,1 130,2                 - 130,2        
Liiketulokseen sisältyvä osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta           -            -        -         - 0,4 0,4               - 0,4        
Liiketulos 0,8 -1,9 1,0 2,2 -1,6 0,4               - 0,4        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 1,2 0,2 0,1 0,1 - 1,5               - 1,5
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                       -      1,2  -       -               - 1,2            - 1,2        
Poistot 0,9 1,0 0,3 0,0 0,4 2,6               - 2,6
Arvonalentumiset                - 0,0               -          -           - 0,0            - 0,0        
Henkilöstö          188 396 34 29 10 655               - 655

Toimintasegmentit 1-6/2008      
      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Viljakauppa- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
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 25,9 44,5 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        
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          229 440 35 30 13 746               - 746



Lopetetut toiminnot         
Suomen Rehu Oy:n 51 %:n enemmistöosakkeiden kauppa toteutettiin kesäkuun alussa 2007 ja Suomen Rehu tytär-
yhtiöineen siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin. Osapuolet allekirjoittivat 1.9.2008 osakesiirtosopimuksen, jolla 
loput 49 % Lännen Tehtaiden omistamista Suomen Rehu Oy:n osakkeista siirtyivät Hankkija-Maatalous Oy:lle. Län-
nen Tehtaat kirjasi vähemmistöosakkeiden kaupasta vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen kerta-
luonteisen 6,6 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton.       
        

Myytävänä olevat pitkävaikutteiset omaisuuserät      
Myytävänä olevat pitkävaikutteiset omaisuuserät katsauskauden taseessa liittyvät Apetit Kala Oy:n Keravan 
logistiikkakeskukseen, joka myydään neljännen vuosineljänneksen aikana 2009.   
Myytävänä olevat pitkävaikutteiset omaisuuserät vertailukauden taseessa liittyvät Apetit Pakaste Oy:n hilloliiketoi-
mintaan, joka myytiin Saarioisten Säilyke Oy:lle syksyllä 2008.       

Arvonalennustestaus        
Kalaliiketoiminnan kotimaan päivitetyn strategian mukaisilla ennusteluvuilla on suoritettu arvonalennustestaus. 
Testauksessa ei todettu varojen arvonalennustarvetta.

Toimintasegmentit 1-12/2008       
      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Viljakauppa- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä

         
Ulkoinen myynti yhteensä 49,3 89,7 62,0 148,5 3,0 352,4                 - 352,4
Segmenttien välinen myynti -0,1 0,0 0,0 -1,1 -2,1 -3,3                 - -3,3

Liikevaihto 49,2 89,7 62,0 147,4 0,9 349,1                 - 349,1        
Liiketulokseen sisältyvä osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta      -    -    -       - 9,1 9,1               - 9,1        
Liiketulos 5,1 -2,4 -0,1 5,4 5,8 13,9 6,6 20,5        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -      -     -     -       -      - 0,5 0,5        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 6,0 1,5 0,2 0,3 0,2 8,1               - 8,1
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                       - 0,1               - 0,4               - 0,5            - 0,5        
Poistot 1,4 2,1 0,7 0,0 0,8 5,1               - 5,1
Arvonalentumiset                - 0,2               -     -               - 0,2            - 0,2        
Henkilöstö          237 441 35 30 12 755               - 755
        

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

milj. euroa 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008

Suomi 93,5 100,3 209,9
Skandinavia 21,3 39,7 65,8
Baltia ja Venäjä 1,8 3,7 7,6
Muut maat 13,5 48,1 65,9

Yhteensä 130,2 191,9 349,1
   



Konsernin tunnusluvut

 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
   
Oma pääoma/osake, euroa 21,12 20,51 21,83
Omavaraisuusaste, % 76,7 69,7 70,5
Nettovelkaantumisaste, % -8,3 9,5 1,1
   
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa,   
jatkuvat toiminnot 1,5 3,8 8,1
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa,   
jatkuvat toiminnot 1,2 0,4 0,5
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 655 746 755
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 188 6 249 6 221
   
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2008.

Konsernin vastuusitoumukset   
   
milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
   
Omien velkojen vakuudeksi annetut   
Kiinteistökiinnitykset 7,7 9,5 8,6
Yrityskiinnitykset              - 1,3   -
Takaukset ja muut vakuudet 10,0 10,1 10,8
   
Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset,    
vähimmäisvuokravastuu   
Kiinteistövuokrat 4,8 4,4 5,1
Muut vuokrat 0,7 0,7 0,9
   
JOHDANNAISSOPIMUKSET   
Johdannaissopimusten nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 3,8 5,0 6,3
Hyödykejohdannaiset 10,4 6,7 13,3
   
INVESTOINTISITOUMUKSET   
Lännen Tehtailla on 30.6.2009 investointisitoumuksia pakasteliiketoiminnassa yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.  
 



Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

milj. euroa 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008
   
Kirjanpitoarvo kauden alussa 43,5 43,5 43,5
   
Lisäykset 0,8 2,9 5,9
Vähennykset ja siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin -4,1 -0,2 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -2,3 -2,4 -5,3
Muut muutokset 0,4 -0,1 -0,5
   
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 38,3 43,7 43,5

     

Lähipiiritapahtumat   

milj. euroa 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008
   
Myynnit osakkuusyhtiöille 0,2 8,8 13,4
Myynnit yhteisyrityksille 3,9 4,0 8,5
Ostot osakkuusyhtiöiltä 1,3 0,3 0,7
Ostot yhteisyrityksiltä 0,0 0,1 0,3
   
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 0,0 2,6 2,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset  osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 1,5 2,7 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,6 0,8 0,6
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 0,0 0,1 0,0
   

Espoo 14.8.2009

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


