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LÄNNEN TEHTAAT OYJ

PÖRSSITIEDOTE 21.2.2002 KLO 9.00
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2001
Lännen Tehtaiden liikevaihto oli 254,1 miljoonaa euroa (261,7 milj. € vuonna 2000).
Liikevaihto laski noin 3 %. Konsernin liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa ( 9,0 milj. €) ja
voitto ennen satunnaisia eriä 4,8 miljoonaa euroa (8,7 milj. €). Tilikauden tulos oli 5,1
miljoonaa euroa (8,2 milj. €). Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,60 euroa
osakkeelta (0,84 €).

LIIKEVAIHTO
Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 254,1 miljoonaa euroa (261,7 milj. € vuonna 2000).
Liikevaihto laski noin 3 %. Liikevaihdosta Elintarvikeryhmän osuus oli 46 % (47 %),
Machinium-ryhmän 41 % (41 %) ja Muiden liiketoimintojen 13 % (12 %).
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 116,3 miljoonaa euroa (123,8 milj. €). Liikevaihdon lasku
oli ennakoitua ja seurausta kalaliiketoiminnan järjestelyistä ja sokerin myynnin
vähenemisestä. Apetitin ja Elintarvikeryhmään kuuluvien tytäryhtiöiden liikevaihto oli 59,9
miljoonaa euroa (64,3 milj. € ), josta pakasteiden osuus oli 42,3 miljoonaa euroa (45,1
milj. €). Ruoka- ja vihannespakasteiden myynti kasvoi. Vuoden aikana markkinoille tuotiin
Apetit-kalapakasteet. Niiden vaikutus myyntiin oli vielä vähäinen. Hillojen ja marmeladien
myynti jäi edellisvuotta pienemmäksi.
Machinium-ryhmän liikevaihto 105,3 miljoonaa euroa oli edellisen vuoden tasoa (106,4 milj.
€), vaikka maarakennuskonealan markkinat laskivat sekä Suomessa että Ruotsissa. Baltiassa
kysyntä jatkui hyvänä erityisesti Virossa. Ruotsissa varasto- ja vastapainotrukkien kysyntä
lähti vuoden aikana laskuun.
Muiden liiketoimintojen liikevaihto nousi 32,5 miljoonaan euroon (31,5 milj. €). Kasvu tuli
kokonaan Lännen Rehusta.
Kansainvälinen liikevaihto 79,3 miljoonaa euroa oli edellisen vuoden tasoa (79,1 milj. €).
Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 138,8 miljoonaa euroa (145,3 milj. €).

TULOS
Konsernin liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa ( 9,0 milj. €) ja voitto ennen satunnaisia
eriä 4,8 miljoonaa euroa (8,7 milj. €). Tulosta heikensi Machinium-ryhmän heikko
kannattavuus.
Välittömät verot olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,7 milj. €). Tilikauden tulos oli 5,1
miljoonaa euroa (8,2 milj. €).
Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa (7,4 milj.€). Liikevoitto säilyi
edellisen vuoden tasolla Apetit-ryhmän liikevoiton kasvun ansiosta. Lännen Sokerin
liikevoitto laski sokerin myynnin laskun seurauksena. Lannen Polska Sp. z o.o. oli
tappiollinen, yhtiön liiketulos oli kuitenkin edellisvuotta parempi.
Machinium-ryhmän liiketulos oli -2,7 miljoonaa euroa (0,2 milj. €). Erityisesti Ruotsin
yhtiöissä tulosta heikensivät markkinoiden taantuminen, kruunun heikkeneminen, vaikeudet
vaihtokonevaraston realisoinnissa sekä huollon toiminta-asteen alhaisuus. Suomen tytäryhtiöt
tuottivat voittoa, mutta myös Suomessa tulosta heikensivät aleneva kysyntä sekä hitaasti
kiertävien vaihtokoneiden osittain tappiollinen myynti.
Muiden liiketoimintojen liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,4 milj. €).

RAHOITUS
Konsernin rahoitusrakenne säilyi edelleen hyvänä. Korolliset velat olivat tilikauden lopussa
24,9 miljoonaa euroa (45,6 milj. €) ja kassavarat 20,8 miljoonaa euroa (38,0 milj. €).
Korollisia velkoja ja kassavaroja alensi eniten marraskuussa erääntyneen 16,8 miljoonan
euron joukkovelkakirjalainan maksaminen. Nettorahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,4
milj. €). Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 57 % (52 %). 
YHTIÖKOKOUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKAAT
Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.4.2001 päätti jakaa osinkoa 0,84 euroa
osakkeelta (0,84 €).
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Lännen Tehtaat Oyj:n osakepääoma päätettiin muuttaa euromääräiseksi ja samalla korottaa sitä
rahastoannilla niin, että uudeksi osakepääoman määräksi tuli 12 245 152 euroa ja osakkeen
nimellisarvoksi 2 euroa. Muutokset on merkitty kaupparekisteriin 17.4.2001. Ennen korotusta
osakepääoman määrä oli 61 225 760 markkaa ja nimellisarvo 10 markkaa. Osakkeiden määrä pysyi
ennallaan ja on edelleen 6 122 576.
Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja
luovutuksesta. Hankintavaltuutuksen mukaan hallitus voi hankkia Helsingin Pörssistä enintään
306 128 omaa osaketta. Luovutusvaltuutus koskee myös enintään 306 128 osaketta. Osakkeita
voidaan luovuttaa yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksesta lukien. Hallitus on 18.4.2001 päättänyt enintään 150 000 oman osakkeen
hankinnasta.
Aikaisemman valtuutuksen nojalla yhtiö on hankkinut omistukseensa yhteensä 65 000 omaa
osaketta. Niistä vuoden 2000 aikana hankittuja on 42 600 osaketta ja alkuvuoden 2001 aikana
hankittuja 22 400 osaketta silloiselta nimellisarvoltaan yhteensä 650 000 markkaa, uuden
nimellisarvon mukaan 130 000 euroa. Vastikkeena niistä suoritettiin 778 475 euroa. Vuoden
2001 aikana hankituista osakkeista suoritettiin vastikkeena 275 735 euroa. Tilikauden
lopussa yhtiön omistuksessa olleet 65 000 omaa osaketta edustavat 1,1 prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä. Tilikauden päättymisen jälkeen omia osakkeita ei ole
hankittu lisää 20.2.2002 mennessä. Omien osakkeiden myynti- tai luovutusvaltuutusta ei ole
käytetty.
Hallituksella ei ole tilikauden päättyessä osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirja- tai
optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

INVESTOINNIT
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,9 miljoonaa euroa (7,9 milj. €). Investoinnit
kohdistuivat lähinnä tuotantotekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon. Merkittävin yksittäinen
investointi oli vihannessoseiden irtopakastuslinjan rakentaminen Apetitin Säkylän yksikköön.
Linjaan investoitiin 0,8 miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän investoinnit olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa (1,9 milj. €), Machinium-
ryhmän investoinnit olivat 0,5 miljoonaa euroa (1,5 milj. €) ja Muiden liiketoimintojen
investoinnit 1,5 miljoonaa euroa (4,5 milj. €).

TUOTEKEHITYS
Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,6 % liikevaihdosta (0,6 %). Pääosa
tuotekehityksestä kohdistui edelleen Apetit -yksikön tuotteisiin. Vuoden 2001 keväällä
suurkeittiömarkkinoille tuotiin ensimmäiset kalapakasteet, kalapuikot ja -fileet Apetit-
tuotemerkillä. Syksyllä myyntiin tulivat ensimmäiset vähittäiskauppatuotteet, kalawokit ja -
paellat. Myös joitakin uusia valmisruokia tuotiin markkinoille. Vuoden 2002 alussa
kalapakasteiden vähittäiskauppatuotevalikoimaa laajennettiin merkittävästi.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Vuoden 2001 lopulla aloitettiin neuvottelut kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa Suomen
valtion omistaman, vilja-alaan ja eläinravitsemukseen liittyvää liiketoimintaa harjoittavan
Avena-konsernin ostamisesta. Tammikuussa 2002 ministeriö rajasi myytävää kokonaisuutta niin,
että valtiolle jää edelleen enemmistöosakkuus viljan käsittelyä ja varastointia
harjoittavasta Avena Siilot Oy:stä. Neuvotteluja on jatkettu tältä pohjalta. Kevään kuluessa
selviää, johtavatko neuvottelut kaupan syntymiseen.

ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT
Pakasteiden vähittäiskauppamarkkinoiden kasvu ja syksyn onnistunut satokausituotanto antavat
hyvät edellytykset Apetitin myönteiselle kehitykselle myös vuonna 2002. Myynnin odotetaan
kasvavan mm. kalapakasteiden laajentuneen valikoiman ja vähittäiskauppamyynnin
käynnistymisen ansiosta. Sokerin kokonaismarkkinoiden arvioidaan säilyvän edellisvuoden
tasolla. Kuluttajatuotemarkkinoiden odotetaan kuitenkin edelleen laskevan, mikä merkitsee
Lännen Sokerille myynnin laskua. Kokonaisuutena Elintarvikeryhmän liikevaihto on samaa tasoa
kuin vuonna 2001. Ryhmän tuloksen arvioidaan olevan edellisen vuoden tulosta parempi.
Maarakentamisen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla päämarkkina-alueella vuonna 2002.
Investointipäätösten tekemistä haittaa epätietoisuus suhdannekehityksestä. Koneiden kysynnän
odotetaan Suomessa vähän laskevan ja säilyvän Ruotsissa vuoden 2001 tasolla. Baltiassa
erityisesti energiatuotannon investoinnit jatkuvat vilkkaina. Materiaalinkäsittelykoneitten
markkinat säilyvät lievästä laskusta huolimatta edelleen hyvällä tasolla. Machinium-ryhmän
liikevaihdon odotetaan jäävän hieman vuoden 2001 tasosta.
Ruotsin yhtiöissä vuoden 2001 alussa laaditun toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet
kustannusten alentamiseksi osoittautuivat riittämättömiksi. Syksyllä aloitettiin tehostettu
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PALUU

projekti toimintojen uudelleen järjestämiseksi ja tervehdyttämiseksi. Projektin säästö- ja
tuottovaikutukset alkavat toteutua jo vuoden 2002 aikana, mutta vuositasolla hyödyt
saavutetaan kokonaisuudessaan vasta vuonna 2003. Machinium-ryhmän tulos paranee vuonna 2002
edelliseen vuoteen verrattuna, mutta Ruotsin toimintojen uudelleenjärjestelystä aiheutuvien
kertaluonteisten kustannusten takia tulos ei nouse voitolliseksi.
Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihto laskee vuodesta 2001. Tuloksen kertyminen painottuu
entistä selvemmin loppuvuoteen. Tuloksen arvioidaan muodostuvan paremmaksi kuin vuonna 2001.
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