
LÄNNEN TEHTAAT OYJ

OSAVUOSIKATSAUS  1.1.-31.3.2011

l   Konsernin liikevaihto oli 84,0 (74,8) miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi 12 %.

l   Liiketulos oli 0,8 (0,9) miljoonaa euroa, kertaeriä ei ollut.

l   Arvio koko vuoden tuloskehityksestä säilyy ennallaan.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Konsernin tuloskehitys jatkui alkuvuonna vakaana ja liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukauden tasoa. Konsernin 
liikevaihto kasvoi 12 % kasvun tullessa vilja- ja öljykasviliiketoiminnasta sekä kalaliiketoiminnasta.

Alkuvuonna keskityimme erityisesti kalaliiketoiminnan tulosta parantavien toimenpiteiden valmisteluun. Pitkään 
epätyydyttävänä jatkuneen tuloskehityksen johdosta päätettiin sekä Suomessa että Norjassa toimenpiteistä, joilla 
tähdätään yhteensä 1,4 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Kalaliiketoiminnan tervehdyttäminen ja pit-
kään tappiollisena jatkuneen toiminnan kääntäminen voitolliseksi onkin ensisijainen lyhyen aikavälin tavoitteemme.”

KESKEISET TULOSLUVUT

milj. euroa    1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010

Liikevaihto 84,0 74,8 308,7

Liiketulos ilman kertaeriä 0,8 0,9 8,3

Tulos ennen veroja 0,5 1,2 8,4

Kauden tulos 0,2 0,8 6,5

Osakekohtainen tulos, euroa 0,04 0,13 1,04



LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 84,0 (74,8) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12 %. Pääosa kas-
vusta tuli vilja- ja öljykasviliiketoiminnasta.
 
Liiketulos oli 0,8 (0,9) miljoonaa euroa. Katsauskauteen 
ja vertailukauteen ei sisältynyt kertaeriä. Liiketulokseen 
sisältyy osuuksia osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,2 (-0,1) 
miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,4 (0,3) mil-
joonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät ei-kas-
savirtavaikutteisia arvostuseriä 0,0 (0,5) miljoonaa eu-
roa. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena Nordic Grain 
Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic 
Grain -konsernin tuloksesta -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa. 

Tulos ennen veroja oli 0,5 (1,2) miljoonaa euroa. Kauden 
tulos oli 0,2 (0,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tu-
los 0,04 (0,13) euroa.

RAHOITUS JA TASE

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla ja rahoi-
tusasema on vahva.
 
Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen 
oli tammi-maaliskuussa -19,8 (-15,3) miljoonaa euroa. 
Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -21,2 (-15,3) 
miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa sitoutui katsauskau-
della vertailukautta enemmän vilja- ja öljykasviliiketoi-
mintaan, jossa varastomäärät olivat suuret jakson aikana 
avautuneiden kaupantekomahdollisuuksien johdosta ja 
viljojen vientilaivausohjelman painottuessa toiselle vuo-
sineljännekselle. Käyttöpääomaa kasvatti myös viljojen ja 
öljykasvien vertailukautta korkeampi markkinahintataso.

Investointien nettorahavirta oli 6,4 (11,9) miljoonaa 
euroa. Lyhyen koron rahastoihin tehtyjen kassavarojen 
talletukset ja nostot vaikuttivat investointien nettora-
havirtoihin 7,0 (12,0) miljoonaa euroa. Rahoituksen ra-
havirta oli 15,0 (-0,5) miljoonaa euroa sisältäen lyhyt-
aikaisten lainojen nostoja ja takaisinmaksuja 15,0 (-0,2) 
miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos oli 1,6 (-4,0) mil-
joonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden päättyessä korollisia vel-
koja 18,9 (2,5) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 
9,3 (9,2) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 9,7 
(-6,7) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma 
oli 197,7 (173,2) miljoonaa euroa ja oman pääoman 

määrä 134,4 (133,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste 
oli 68,0 (77,0) % ja nettovelkaantumisaste 7,2 (-5,0) %. 
Konsernin lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettyjä yri-
tystodistuksia oli katsauskauden päättyessä emittoitu-
na 4,0 (0,0) miljoonan euron arvosta. Maksuvalmius on 
turvattu sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden 
päättyessä oli nostettavissa 15 (25) miljoonaa euroa. Li-
miitistä oli käytössä 10,0 (0,0) miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT 

Katsauskauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,6 
(0,4) miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli katsauskau-
della 601 (596). Henkilömäärä kasvoi pakasteliiketoimin-
nassa ja väheni kalaliiketoiminnassa.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta

milj. euroa 1-3/      1-3/     1-12/
 2011      2010      2010

Liikevaihto 12,6 12,8 45,1
Liiketulos ilman kertaeriä  0,3 0,3 3,4

Pakasteliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 
vertailukauden tasoa. Toimitukset pääsiäismyyntiä var-
ten ajoittuivat vertailukaudesta poiketen osin toiselle 
vuosineljännekselle vaikuttaen myynnin vertailtavuu-
teen. 

Vähittäiskauppatuotteiden myynti oli Apetit-merkillä 
myytävien vihannespakasteiden hyvän kehityksen joh-
dosta vertailukauden tasoa. Ruokapakasteuutuuksien ja 
vihannespakasteiden hyvän myynnin ansiosta HoReCa-
sektorilla jatkui vahva kasvu. Teollisuusmyynti sekä vienti 
jäivät vertailukautta pienemmiksi.
 
Pakasteliiketoiminnan liiketulos oli vertailukauden tasoa. 

Toiminnan kehittämisen painopisteenä pakasteliiketoi-
minnassa on ollut tilaus-toimitusprosessi. Apetit vihan-
nes- ja perunapakasteiden markkinoinnissa on jatkettu 
Kotimaisuus- ja Lähiruokaa pakkasesta -teemoilla.  



Pakasteliiketoiminnan henkilömäärä oli katsauskaudel-
la 187 (172). 

Katsauskauden investoinnit olivat 0,2 (0,0) miljoonaa 
euroa.

Kalaliiketoiminta

milj. euroa 1-3/      1-3/     1-12/
 2011      2010      2010
                            
Liikevaihto 19,3 19,0 80,9
Liiketulos ilman kertaeriä -0,5 -0,0 -1,8

Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 
vertailujaksosta noin 2 %. Kasvu tuli kotimaan kalalii-
ketoiminnasta. Norjan ja Ruotsin kalaliiketoiminnoissa 
euromääräinen liikevaihto laski hieman.

Kotimaan kalaliiketoiminnassa liikevaihtoa kasvatti 
Myrskylän Savustamon liittäminen konserniin kesäkuus-
sa 2010 sekä keskimyyntihintojen nousu. Negatiivisesti 
liikevaihtoon vaikutti Kalatori-palvelumyyntipisteiden 
vertailukautta pienempi määrä sekä pääsiäismyynnin 
ajoittuminen vertailukaudesta poiketen kokonaisuu-
dessaan huhtikuulle.
  
Norjan ja Ruotsin kalaliiketoiminnoissa paikallisvaluu-
toissa mitattu liikevaihto laski noin 8 %. Liikevaihdon 
laskun taustalla on savulohen myynnin päättyminen 
pääasiakkaalle viime syksynä ja pääsiäismyynnin ajoit-
tuminen huhtikuun puolelle. Kala-ateriakomponenttien 
myynnin kasvu Norjan markkinoilla jatkui. Äyriäisten 
hyvä myynnin kehitys jatkui Ruotsin ja Suomen mark-
kinoilla. 

Kalaliiketoiminnan tulos jäi tammi-maaliskuussa ver-
tailujaksosta. Tuloksen heikennys tuli Norjan ja Ruotsin 
kalaliiketoiminnasta.

Kotimaan kalaliiketoiminnan tulos oli lähes vertailu-
kauden tasoa. Lohen ja kirjolohen raaka-ainehinnat 
olivat kireästä tarjontatilanteesta johtuen alkuvuon-
na ennätyskorkealla tasolla. Jakson aikana toteutettiin 
kustannusten nousua kompensoivia hinnankorotuksia. 
Raaka-ainehintojen pysyessä korkeina tarvetta hinnan-
korotuksille on edelleen. Kalan kasvatukseen ja poikas-
tuotantoon keskittyneellä osakkuusyhtiö Taimenella ei 
ollut katsauskaudella odotettua positiivista vaikutusta 
tulokseen. Hankalat jääolot haittasivat kalan nostoa ja 
perkuuta osakkuusyhtiössä ja alensivat tilapäisesti toi-
mituskykyä.

Helmikuussa käynnistetty kotimaan kalaliiketoiminnan kus-
tannustehokkuusohjelma, jonka tavoitteena on kiinteiden 
kulujen voimakas leikkaaminen, eteni huhtikuussa toteu-
tusvaiheeseen. Konsernisynergioiden paremmaksi hyödyn-
tämiseksi Apetit Kala Oy:n myynnin ja taloushallinnon toi-
minnot päätettiin keskittää konsernin muille toimipaikka-
kunnille. Kuopioon keskittyvät yhtiön hankinta-, tuotanto- 
ja logistiikkatoiminnot. Organisaatiomuutokset merkitsevät 
yhdeksän työsuhteen päättymistä Kuopiossa ja yhteensä 
kolmen uuden työpaikan syntymistä Espooseen ja Säkylään. 
Muutokset toteutetaan toukokuun loppuun mennessä. Toi-
mihenkilötehtävien uudelleenjärjestelyn johdosta toisen 
vuosineljänneksen tulokseen kirjataan noin 0,1 miljoonan 
euron kertaluonteiset kulut. Kustannustehokkuusohjel-
maan liittyen on lisäksi päätetty jättää täyttämättä neljä 
vuoden vaihteessa ja sen jälkeen vapautunutta toimihen-
kilötehtävää. Tehdyillä henkilöstöratkaisuilla sekä IT-, HR- ja 
markkinointikulujen karsinnalla arvioidaan saavutettavan 
yhteensä noin 0,9 miljoonan euron vuositason kustannus-
säästöt. Säästöjen vaikutus alkaa toteutua täysimääräisesti 
toisen vuosipuoliskon alusta alkaen.

Norjan ja Ruotsin kalaliiketoiminnan kannattavuus heik-
keni tammi-maaliskuussa vertailujaksosta. Viime vuoden 
kesästä lähtien voimakkaasti kohonneita äyriäisten raa-
ka-ainehintoja on vain osittain pystytty viemään myyn-
tihintoihin, mikä on aiheuttanut myyntikatteen laskua. 
Tuotannon tehostamiseksi ja kannattavuuden paranta-
miseksi Maritim Food päätti huhtikuussa sulkea Stabbur-
veienin tuotantolaitoksen Norjan Fredrikstadissa ja keskit-
tää kala-ateriakomponenttien ja kastikkeiden tuotannon 
Fredrikstadissa Råbekksvingenin laitokselle. Stabburveie-
nin laitoksen sulkeminen merkitsee samalla savukalatuo-
tannon päättymistä. Muutokset toteutetaan vuoden 2011 
aikana. Tuotannon keskittämisellä arvioidaan saavutetta-
van noin 0,5 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus, 
joka alkaa toteutua kolmannesta vuosineljänneksestä al-
kaen. Tuotannon uudelleenjärjestelystä ja toisen tuotan-
tolaitoksen toimintojen alasajosta aiheutuvat noin 1,5 
miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset kirjataan 
kalaliiketoiminnan tulokseen toisella vuosineljänneksellä.

Kalaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli 345 (354) hen-
kilöä. Keskimääräistä henkilömäärää laski kotimaassa 
Kalatori-pisteiden vertailukautta pienempi määrä ja sitä 
kasvattivat Myrskylän Savustamo -konsernin henkilös-
tön tulo konserniin kesällä 2010 sekä Kustavin laitok-
sen käynnistäminen viime syksynä. Norjan ja Ruotsin 
kalaliiketoiminnassa henkilöstön määrää laski tuotan-
non sopeuttamisesta johtuneet työsuhteiden päätty-
miset syksyllä.

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat 0,1 (0,3) miljoo-
naa euroa. 



Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

milj. euroa  1-3/      1-3/     1-12/
 2011      2010      2010

Liikevaihto 51,9 43,0 181,9
Liiketulos ilman kertaeriä 2,5 2,0 7,2

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-
maaliskuussa vertailujaksosta 21 %. Liikevaihdon kasvu 
oli seurausta vertailukautta korkeammista markkinahin-
noista. Viljojen ja öljykasvien markkinahintojen voima-
kas nousu vertailukaudesta on seurausta niukemmasta 
tarjonnasta ja vahvana jatkuneesta kysynnästä maail-
manmarkkinoilla. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liiketulos parani ver-
tailujaksosta 0,5 miljoonaa euroa liikevaihdon kasvun 
sekä vilja- ja kasviöljyliiketoimintojen yhdistämisen 
synergiaetujen realisoitumisen seurauksena. 

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä markkinatilan-
teeseen vaikuttivat kysyntä- ja tarjontatilanteen lisäksi 
varsin niukat globaalit vilja- ja öljykasvivarastot. Nämä 
tekijät pitivät markkinahinnat korkeina. Toisen vuosi-
neljänneksen lähestyessä markkinoiden huomio alkoi 
kiinnittyä enenevässä määrin kevään kylvöalaennus-
teisiin, säätiloihin ja uuden sadon näkymiin. Ne vaikut-
tavat tuleviin hintatasoihin ja viljavirtoihin sekä luovat 
kaupankäynnin mahdollisuuksia sekä tällä että tuleval-
la satokaudella. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan toimitukset jatkuvat toi-
sella vuosineljänneksellä vilkkaina, kun loppukäyttäjät 
eri markkinoilla kattavat tarpeitaan ennen uutta satoa.

Henkilöstömäärä vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa oli 
59 (59) henkilöä. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan investoinnit 0,3 (0,1) 
miljoonaa euroa kohdistuivat Kirkkonummen kasviöl-
jynpuristamon rakenteilla olevaan pakkaamoon. Koko-
naisuudessaan runsaan 2 miljoonan euron investointi 
valmistuu vuoden loppuun mennessä. Investointi vah-
vistaa Avenan kilpailukykyä pakattujen kasviöljytuot-
teiden markkinassa. 

Muut toiminnot

milj. euroa   1-3/      1-3/     1-12/
      2011      2010      2010
                               
Liikevaihto   0,5       0,4       2,6
Liiketulos ilman kertaeriä   -1,5 -1,2 -0,5

Muut toiminnot -segmentti muodostuu palveluyhtiö 
Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta, segmenteil-
le kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöistä 
Sucros Oy ja Ateriamestarit Oy. Apetit Suomi Oy:n tuot-
tamien palveluiden kustannusvaikutus on rasittamassa 
liiketoimintojen tulosta palveluiden käytön suhteessa.

Muut toiminnot -segmentin palvelumyynnistä muodos-
tuva liikevaihto oli vertailukauden tasoa. Segmentin lii-
ketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyrityksistä 
-0,2 (-0,1) miljoonaa euroa. 

Muut toiminnot –segmentin investoinnit olivat 0,0 (0,0) 
miljoonaa euroa

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
Säkylässä 31.3.2011. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vas-
tuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille 
sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010. 

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti ja-
kaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 
12.4.2011. 

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 kappalet-
ta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön 
hallussa olevat omat osakkeet eli 130.000 osaketta. Uu-
sia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta.  



Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen 
nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovu-
tushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen 
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän 
kaupankäyntikurssin perusteella, mutta osakepohjais-
ten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita 
voidaan antaa myös vastikkeetta. 

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistaji-
en etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön 
pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden 
järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osake-
pohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen. Val-
tuutus käsittää myös oikeuden tarjota osakkeita rahan 
sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin 
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta sekä 
oikeuden päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista 
osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yh-
tiökokoukseen saakka. Valtuutus kumosi aikaisemman 
30.3.2010 annetun osakeantivaltuutuksen

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI
 
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 
176.545 (294.715) kappaletta, mikä oli 2,8 (4,7) % koko 
osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 18,80 (18,51) 
euroa ja alin kurssi 17,50 (15,51) euroa. Vaihdettujen 
osakkeiden keskihinta oli 17,95 (17,23) euroa. Kauden 
osakevaihto oli 3,2 (5,1) miljoonaa euroa. Osakekan-
nan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 118,6 
(107,4) miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikai-
sempina vuosina hankittuja omia osakkeita yhteensä 
130.000 kappaletta nimellisarvoltaan yhteensä 0,26 
miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 
edustavat 2,1 % yhtiön osake- ja äänimäärästä. 

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskaudella ei tehty liputusilmoituksia.

HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi järjestäy-
tymiskokouksessaan 14.4.2011 hallintoneuvoston pu-
heenjohtajaksi Timo Miettisen ja varapuheenjohtajaksi 
Marja-Liisa Mikola-Luodon. 

Yhtiön hallituksen jäseniksi hallintoneuvosto valitsi 
Heikki Halkilahden, Aappo Kontun, Matti Lappalaisen, 
Hannu Simulan, Jorma J. Takasen ja Helena Walldénin. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lappalainen 
ja varapuheenjohtajaksi Hannu Simula. 

Varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2011 valitsemina Län-
nen Tehtaat Oyj:n tilintarkastajina toimivat Hannu Pelli-
nen, KHT sekä KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT.

LIIKETOIMINNAN 
KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden han-
kintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdis-
tettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Sa-
tokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita 
tuotteita pääosin vuoden viimeisen neljänneksen aikana, 
joten vaihto-omaisuuden määrät ja tasearvot ovat kor-
keimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan 
luettujen valmistuksen kiinteiden yleismenojen kuluksi 
kirjautuminen lykkääntyy myyntiajankohtaan. Valmis-
tuksen yleiskulujen kirjaamiskäytännöstä johtuen pää-
osa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosi-
neljänneksen aikana. Kausiluonteisuus on satokausituo-
tannosta johtuen voimakkainta pakasteliiketoiminnassa 
ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

Kalaliiketoiminnassa Apetit Kala Oy:n ja Myrskylän Sa-
vustamo Oy:n myynti painottuvat viikonloppuihin ja juh-
lapyhien yhteyteen. Merkittävä osa kalaliiketoiminnan 
vuoden tuloksesta riippuu joulusesongin onnistumises-
ta. Kalan kasvukaudesta johtuen osakkuusyhtiönä rapor-
toitavan Taimen-konsernin tuloksen kertyminen on nor-
maalisti kesällä pienempää kuin muina vuodenaikoina. 
Pääsiäisen ajoittuminen ensimmäiselle tai toiselle vuo-
sineljännekselle vaikuttaa pakaste- ja kalaliiketoiminnan 
liikevaihdon ja tuloksen vertailtavuuteen eri vuosien vä-
lillä.  Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee 
vuosittain ja vuosineljänneksittäin muita liiketoimintoja 
enemmän riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hin-
tatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.



LÄHIAJAN RISKIT JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Lännen Tehtaat -konsernin merkittävimmät lähiajan ris-
kit liittyvät raaka-aineiden hintamuutosten ja valuut-
takurssiriskien hallintaan, raaka-aineiden saatavuuteen, 
kalan hinnannousun vaikutukseen kuluttajakysyntään, 
energian hinnannousun vaikutuksiin, kotimaan kalalii-
ketoiminnan kustannustehokkuusohjelman toteuttami-
seen, Norjan yhtiön laitosrakenteen muutokseen, asiak-
kaiden maksukykyyn ja toimittajien ja palveluntuottaji-
en toimituskykyyn, muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja 
asiakkuuksissa sekä yritysostoihin ja haltuunottoihin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET 
OLENNAISET TAPAHTUMAT

Kotimaan kalaliiketoiminnan kustannustehokkuusohjel-
man toteuttamiseen liittyen tehtiin huhtikuussa Apetit 
Kalan toimihenkilöorganisaatiota koskevia päätöksiä, 
joita on selostettu tarkemmin liiketoimintakatsaukset-
osiossa kalaliiketoiminnan kohdalla.

Huhtikuussa tehtiin myös Norjan kalaliiketoimintaan 
liittyen päätös sulkea toinen Fredrikstadissa toimivis-
ta Maritim Foodin tuotantolaitoksista. Päätöksen vai-
kutuksia on selostettu liiketoimintakatsaukset-osiossa 
kalaliiketoiminnan kohdalla. 

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ 
TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat mer-
kittävästi vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja 
hintatason muutokset. 

Kalaliiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden ja vilja- 
ja öljykasviliiketoiminnan lähiaikojen hyvien toimitus-
näkymien ansiosta konsernin toisen vuosineljänneksen 
liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan vertai-
lukautta paremman.

Vuoden jälkimmäisen puoliskon tuloskehitykseen vaikut-
taa oleellisesti vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus, 
jota tässä vaiheessa vuotta on edelleen vaikea arvioida. 
Liiketoiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpitei-
den ja vuoden 2010 yrityshankintojen ansiosta konser-
nin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan 
olevan vertailuvuoden tasoa paremman. Tuloksen kerty-
misen ennakoidaan painottuvan vertailuvuoden tapaan 
voimakkaasti vuoden loppupuolelle.



milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010

Liikevaihto 84,0 74,8 308,7

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,4 1,4
Liiketoiminnan kulut -81,7 -72,8 -299,4
Poistot  -1,4 -1,3 -5,3
Arvonalentumiset 0,0 0,0 -0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,2 -0,1 3,0

Liiketulos 0,8 0,9 8,3

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

Tulos ennen veroja 0,5 1,2 8,4

Tuloverot -0,3 -0,4 -1,9

Kauden tulos 0,2 0,8 6,5

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,3 0,8 6,5
Määräysvallattomille omistajille -0,1 -                -

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,04 0,13 1,04

Konsernin laaja tuloslaskelma

milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010

Kauden tulos 0,3 0,8 6,5

Muut laajan tuloslaskelman erät
Rahavirran suojaukset 1,0 -0,3 1,1
Verot liittyen rahavirran suojaukseen -0,3 0,1 -0,3
Muuntoerot 0,0 0,5 0,8

Kauden laaja tulos 1,0 1,1 8,1

Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,1 1,1 8,1
Määräysvallattomille omistajille -0,1 -                -

Konsernin tuloslaskelma



Konsernin tase

milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 5,7 5,6 6,0
Liikearvo 8,7 7,1 8,6
Aineelliset hyödykkeet 36,4 37,4 37,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 33,8 24,0 33,9
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Saamiset 0,5 1,9 0,7
Laskennalliset verosaamiset 1,3 0,9 1,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 86,4 76,9 87,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 66,8 40,8 55,0
Saamiset 35,1 46,3 34,5
Tuloverosaamiset 0,1 0,1 0,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0,1 5,3 7,1
Rahavarat 9,2 3,9 7,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 111,3 96,3 104,4

Varat yhteensä 197,7 173,2 191,9

milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 131,8 133,4 136,2
Määräysvallattomien omistajien osuudet 2,6 - 2,7
Oma pääoma yhteensä 134,4 133,4 138,9

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 4,0 3,7 4,4
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    2,1 2,0 2,1
Pitkäaikaiset varaukset 0,0 0,2 0,0
Muut velat 4,6 0,0 4,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,7 6,0 11,1

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 16,8 0,4 1,8
Tuloverovelat 1,5 1,9 1,0
Ostovelat ja muut velat 34,2 31,6 39,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 52,5 33,9 41,9

Velat yhteensä 63,3 39,9 53,0

Oma pääoma ja velat yhteensä 197,7 173,2 191,9



Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010

Kauden tulos 0,2 0,8 6,5
Oikaisut kauden tulokseen 1,5 -0,1 4,9
Käyttöpääoman muutos -21,2 -15,3 -7,4
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,1 -0,7 -1,1
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,1 0,3
Maksetut verot liiketoiminnasta -0,2 -0,1 -2,6
Liiketoiminnan rahavirta -19,8 -15,3 0,6

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -0,4 -3,1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,4 0,5
Ostetut osakkuusyhtiöt - - -8,1
Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa - - 2,7
Investoinnit muihin sijoituksiin - - -32,9
Muiden sijoitusten luovutustulot 7,0 12,0 43,0
Saadut osingot investoinneista - - 1,5
Investointien rahavirta 6,4 11,9 3,5

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 15,0 -0,2 0,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut - -0,3 -0,3
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut - 0,0 0,0
Maksetut osingot - - -4,7
Rahoituksen rahavirta 15,0 -0,5 -4,4

Rahavarojen muutos 1,6 -4,0 -0,3
Rahavarat kauden alussa 7,5 7,9 7,9
Rahavarat kauden lopussa 9,2 3,9 7,5

Investoinnit muihin sijoituksiin ja muiden sijoitusten luovutustulot liittyvät lyhytaikaisten korkorahastosijoitusten 
kassavirtoihin.   



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Laadintaperiaatteet          

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 
2010 kerrottuja laatimisperiaatteita. Vuoden 2011 aikana käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei 
ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
 

A = Oma pääoma 1.1.
B = Osingonjako
C = Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa
D = Muu muutos
E = Kauden laaja tulos
F = Oma pääoma 31.3.    

1-3/2011 
milj. euroa A B C D E F

Osakepääoma 12,6 - - - - 12,6

Ylikurssirahasto 23,4 - - - - 23,4

Arvonmuutosrahasto -0,8 - - - 0,8 -0,1

Muut rahastot 7,2 - - - 0,0 7,2

Omat osakkeet -1,8 - - - - -1,8

Muuntoerot 0,3 - - - 0,0 0,3

Kertyneet voittovarat 95,3 -5,6 - 0,0 0,3 90,0

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 136,2 -5,6 0,0 0,0 1,0 131,8

Määräysvallattomien omistajien  osuus 2,7 - - - -0,1 2,6

Oma pääoma yhteensä 138,9 -5,6 0,0 0,0 0,9 134,4

1-3/2010 
milj. euroa A B C D E F

Osakepääoma 12,6 - - - - 12,6

Ylikurssirahasto 23,4 - - - - 23,4

Arvonmuutosrahasto 0,0 - - - -0,2 -0,2

Muut rahastot 7,2 - - - 0,0 7,2

Omat osakkeet -1,8 - - - - -1,8

Muuntoerot -0,5 - - - 0,5 0,0

Kertyneet voittovarat 96,5 -4,7 - -0,2 0,8 92,1

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 137,3 -4,7 - -0,2 1,1 133,4

Määräysvallattomien omistajien  osuus - - - - - -

Oma pääoma yhteensä 137,3 -4,7 - -0,2 1,1 133,4



Segmentti-informaatio

Toimintasegmentit 1-3/2011      
       
   Vilja- ja
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut  
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminnot Yhteensä
       
Segmentin myynti yhteensä 12,6 19,3 51,9 0,5 84,4
Segmenttien välinen myynti - 0,0 0,0 -0,4 -0,4

Liikevaihto 12,6 19,3 51,9 0,1 84,0
     
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta              - 0,0 - -0,2 -0,2
     
Liiketulos 0,3 -0,5 2,5 -1,5 0,8
     
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,2 0,1 0,3 0,0 0,6
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit -               -               -               - -
     
Poistot 0,5 0,5 0,2 0,2 1,4
Arvonalentumiset              - 0,0 - - 0,0
     
Henkilöstö          187 345 59 11 601

Toimintasegmentit 1-3/2010     
      
   Vilja- ja
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut  
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminnot Yhteensä
       
Segmentin myynti yhteensä 12,8 19,0 43,0 0,4 75,2
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3

Liikevaihto 12,7 19,0 43,0 0,1 74,8
     
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta             - - - -0,1 -0,1
     
Liiketulos 0,3 -0,0 2,0 -1,2 0,9
     
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,0 0,3 0,1 0,0 0,4
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit - - - - -
     
Poistot 0,5 0,5 0,2 0,2 1,3
Arvonalentumiset               - 0,0 - - 0,0
     
Henkilöstö          172 354 59 11 596



Toimintasegmentit 1-12/2010      
       
   Vilja- ja
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut  
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminnot Yhteensä 
      
Segmentin myynti yhteensä 45,1 80,9 181,9 2,6 310,5
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,8

Liikevaihto 45,1 80,9 181,9 0,9 308,7
     
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta                          - 0,6               - 2,4 3,0
     
Liiketulos 3,4 -1,8 7,2 -0,5 8,3
     
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,2 1,1 0,7 0,2 3,1
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit                       - 10,5               -               - 10,5
     
Poistot 2,2 1,9 0,7 0,6 5,3
Arvonalentumiset                              - 0,1               -               - 0,1
     
Henkilöstö          199 351 61 10 621



Konsernin tunnusluvut

 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 
  
Oma pääoma/osake, euroa 21,30 21,56 22,01
Omavaraisuusaste, % 68,0 77,0 72,4
Nettovelkaantumisaste, % 7,2 -5,0 -7,7
   
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 0,6 0,4 3,1
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa - - 10,5
Henkilöstö keskimäärin 601 596 621
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 188 6 188 6 188

   
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2010.   

Konsernin vastuusitoumukset   
   
milj. euroa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 
  
Omien velkojen vakuudeksi annetut   
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 2,8 2,3 2,8
Takaukset ja muut vakuudet 15,5 6,1 12,1
   
Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset,    
vähimmäisvuokravastuu   
Kiinteistövuokrat 5,6 4,5 5,9
Muut vuokrat 0,5 0,8 0,7
   
JOHDANNAISSOPIMUKSET   
Johdannaissopimusten nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 7,8 2,8 6,6
Hyödykejohdannaiset 10,1 6,2 13,9
   
EHDOLLISET VARAT   
Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden myynnistä   
kertyneet varat, käypä arvo 0,7 0,7 0,7
   
INVESTOINTISITOUMUKSET   
Pakasteliiketoiminta 0,8   
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 1,7   
   
MUUT SITOUMUKSET 
Apetit Kala Oy:n ja Taimen Oy:n omistusjärjestelyn osakassopimuksiin pohjautuen tiettyjen ehtojen täyttyessä sopi-
muksen osapuolilla on oikeus ristiinomistuksen purkamiseen käypään hintaan. Omistuksen mahdolliseen purkami-
seen liittyvä  vastuu on IAS 32:n perusteella kirjattu muihin pitkäaikaisiin velkoihin.  Samassa yhteydessä syntyvää 
saatavaa ei IFRS:n säännösten nojalla ole mahdollista kirjata.
 



Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
   
Kirjanpitoarvo kauden alussa 37,0 37,9 37,9
Lisäykset 0,6 0,3 2,6
Lisäykset yrityshankintojen kautta - - 0,7
Vähennykset 0,0 0,0 -0,3
Poistot ja arvonalentumiset -1,2 -1,1 -4,4
Muut muutokset 0,0 0,3 0,5
   
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 36,4 37,4 37,0

    

Lähipiiritapahtumat   
milj. euroa 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010 
  
Myynnit osakkuusyhtiöille 0,1 0,1 1,1
Myynnit yhteisyrityksille 2,2 2,2 7,3
Ostot osakkuusyhtiöiltä 3,2 0,6 6,6
   
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa - 1,5 -
Pitkäaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,1 0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyrityksiltä kauden lopussa 1,5 1,5 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 1,0 0,9 0,7
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille kauden lopussa 0,7 0,0 0,4
   

Espoo 5.5.2011

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


