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Liikevaihto
Lännen Tehtaiden neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli
361,2 miljoonaa markkaa (1997: 320,8 Mmk). Liikevaihto
kasvoi 13 %. Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvoi 15 %  215,9
miljoonaan markkaan (187,1 Mmk). Maarakennustekniik-
karyhmän li ikevaihto nousi 74,3 miljoonaan markkaan
(60,5 Mmk). Muiden liiketoimintojen liikevaihto oli 71,0
miljoonaa markkaa (73,2 Mmk). Vienti oli 9 % liikevaihdosta eli
31,7 miljoonaa markkaa (30,6 Mmk).

Tulos
Lännen Tehtaiden tulos ennen satunnaiseriä nousi 26,1
miljoonaan markkaan (19,6 Mmk). Nousu oli 33 %. Tulosta
paransi rahoitustuottoihin sisältyvä osuus osakkuusyhtiö
Atracon tuloksesta 6,7 miljoonaa markkaa (0,6 Mmk). Kat-
sauskauden voitto oli 20,4 miljoonaa markkaa (13,9 Mmk).
Osakekohtainen tulos oli 3,16 markkaa (2,16 mk).

Konsernin oman toiminnan tulos ennen satunnaiseriä oli edel-
lisvuoden tasolla. Käyttökate oli 29,9 miljoonaa markkaa
(30,9 Mmk) ja liikevoitto 19,5 miljoonaa markkaa (20,7 Mmk).
Maarakennustekniikkaryhmän liikevoitto kasvoi, mutta muiden
liiketoimintaryhmien liikevoitto jäi edellisvuotta pienemmäksi.
Tärkeimmät syyt siihen olivat Lännen Plant Systemsin vertailu-
jaksoa huomattavasti vähäisemmiksi jääneet projektitoimitukset
ulkomaille ja Apetit-yksikön myynnin vähentyminen mm. vi-
hannessäilykkeistä luopumisen ja ketsupin trading-kaupan supis-
tumisen johdosta. Liiketoimintaryhmien toimintaa ja kannatta-
vuutta on tarkemmin eritelty otsikon Liiketoimintaryhmät alla.

 Rahoitustuotot olivat 6,6 miljoonaa markkaa kuluja suurem-
mat (-1,1 Mmk). Tuottoihin sisältyy edellä mainittu 6,7 miljoo-
nan markan osuus osakkuusyhtiö Atracon tuloksesta (0,6 Mmk).
Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 5,5 miljoonaa mark-
kaa (5,6 Mmk).

Rahoitus
Konsernin taseen loppusumma oli 798,4 miljoonaa markkaa
(776,9 Mmk). Omavaraisuusaste oli 62 % (60 %). Pitkä-
aikaiset velat olivat 131,4 miljoonaa markkaa (164,8 Mmk)
ja korolliset nettovelat yhteensä 14,4 miljoonaa markkaa
(30,7 Mmk). Konsernin rahoitustilanne oli koko katsaus-
kauden hyvä.

Konsernin vastuut olivat 54,3 miljoonaa markkaa  (71,1 Mmk).

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 14,3 miljoonaa
markkaa (11,4 Mmk). Merkittävin investointikohde oli edel-
lisenä vuonna aloitettu valmisruokapakasteiden tuotantolinja,
jonka rakentaminen jatkui Säkylässä. Turun tehtaalla suo-
ritettiin kalasäilöntäosaston saneeraus. Lännen Tehtaat Oyj
kasvatti omistuksensa taimituotantoa harjoittavasta Harviala
Oy:stä 100 %:iin. Ennen hankintaa omistusosuus oli 45 %.

Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 2.4.1998 hyväksyi osingon määräksi 2,40
markkaa (2,20 mk).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankinnasta. Valtuutuksen mukaan hallitus voi hank-
kia  Helsingin  Pörssistä  yhtiön  osakkeista  enintään  5  % eli
322 238 osaketta mm. yrityskauppojen yhteydessä tai muulla
hallituksen edulliseksi harkitsemalla tavalla käytettäväksi. Valtuu-
tus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä
vaihtovelkakirja- tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Osakkeita vaihdettiin pörssissä 577 154 kappaletta (350 309),
mikä oli 9,0 % koko osakemäärästä (5,4 %). Osakkeen ylin kurssi
oli 85,00 markkaa (77,00 mk) ja alin 73,50 markkaa (61,00 mk).

LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 215,9 miljoo-
naa markkaa (187,1 Mmk). Kasvu johtui Lännen Sokerin ja
Sucros Oy:n välisen toimintajaon mukaisesta kuluttaja-
tuotteiden myynnin lisäyksestä. Sokerin myynnin lisäyksellä
ei ole olennaista markkamääräistä tulosvaikutusta, suhteel-
linen kannattavuus kuitenkin alenee. Apetit-yksikössä pakas-
teiden myynti kasvoi. Yksikön kokonaisliikevaihto kuitenkin
laski mm. siitä syystä, että vertailukauteen sisältyi vihan-
nessäilykkeiden myyntiä, josta luovuttiin viime vuoden aikana.
Myös Polar Lake Oy:n harjoittama trading-kauppa Venäjälle
supistui. Polar Lake Oy on päätetty purkaa.

Pakasteiden kulutuksen kasvu jatkui ja tarjonta monipuolistui
edelleen. Lännen Tehtaat toi uutena tuotteena markkinoille kasvis-
juustopohjaisen snack-tyyppisen pakasteruokasarjan nimellä
Napsikkaat.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli hieman pienempi kuin viime
vuoden vertailujaksolla.

Maarakennustekniikkaryhmä
Maarakennustekniikkaryhmän liikevaihto oli 74,3 miljoonaa
markkaa (60,5 Mmk). Maarakennuskonemarkkinat Suomessa
ovat edelleen kasvaneet kaivurikuormaajia lukuunottamatta.
Maarakennustekniikkaryhmän myynti kasvoi 23 %. Kasvu-
alueita olivat kotimaan lisäksi myös Ruotsi ja Baltia. Lännen
Engineering Oy:n valmistamien koneiden lisäksi ryhmä myy
Komatsu-ja Samsung-maarakennuskoneita.

Vuoden alussa Suomen Rakennuskone Oy hankki Tallinnassa
ja Riiassa toimivan maarakennuskoneiden myyntiä harjoittavan
yhtiön osake-enemmistön.

Maarakennustekniikkaryhmän liikevoitto oli parempi kuin vii-
me vuoden vastaavana aikana.

Muut liiketoiminnot
Muiden liiketoimintojen liikevaihto oli 71,0 miljoonaa mark-

kaa (73,2 Mmk). Lännen Plant Systemsin liikevaihto ja liikevoitto
laskivat, koska Venäjän ja Uuden Seelannin projektitoimitukset
jäivät edellisvuotta huomattavasti pienemmiksi. Pääosa Lännen
Plant Systemsin liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy ensimmäisen
vuosikolmanneksen aikana ennen kylvö- ja istutuskautta samoin
kuin Lännen Maatalousosastolla, jonka liikevaihto oli viimevuo-
tista tasoa.

Sopimusviljelymäärät ovat suunnilleen samansuuruiset kuin
edellisenä vuonna.

Rehualalla vuoden 1997 runsas juurikassato ja tuonti ovat ai-
heuttaneet leikkeen ylitarjontaa, mikä on lisännyt markkinaosuuk-
sien säilyttämispyrkimyksistä johtuvaa hintakilpailua. Siitä huoli-
matta Lännen Rehun liikevaihto ja liikevoitto pysyivät viime vuo-
den tasolla.

Kokonaisuutena Muiden liiketoimintojen liikevoitto pienentyi
viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.



Laatu- ja ympäristöjärjestelmät
Laatu- ja ympäristöjärjestelmiä rakennettiin edelleen tavoit-
teena ISO 9001 ja ISO 14001 �järjestelmien sertifiointival-
miuden saavuttaminen vuoden 1998 aikana. Lännen Rehu
sai ISO 9001 �standardin mukaisen laatusertifikaatin kon-
sernin ensimmäisenä yksikkönä.

Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvaa huomattavasti Lännen
Sokerin kuluttajatuotemyynnin lisääntymisen ansiosta. Apetit-
yksikön liikevaihto kasvaa vain vähän.

Elintarvikeryhmän tuloksen arvioidaan hieman ylittävän vuo-
den 1997 tason.

Laajentuminen Puolaan
Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus on aiesopimuksen pohjalta teh-

nyt 15.6. päätöksen pakasteliiketoimintojen laajentamisesta Puo-
laan. Pohjois-Puolaan on perusteilla yhtiö, jonka osakkaiksi tule-
vat puolalaisen PBG-pankin investointipankki PBG-Investment
Fund Ltd ja Lännen Tehtaat Oyj. Yhtiön on tarkoitus hankkia

omistukseensa Itämeren rannikolla Tolkmickossa toimiva pakas-
tetehdas. Osakeomistukseen ja käyttöomaisuuden ostoon Puo-
lassa tarvittavat luvat Lännen Tehtaat Oyj saa tämän katsauksen
laatimisajankohtana olevan tiedon mukaan ensi syksyn aikana,
jolloin myös management-vastuu siirtyy Lännen Tehtaille. Län-
nen osuus yhtiöstä on 50 % ja alkusijoitus osakepääomaan 3
miljoonaa USD. Lännen Tehtailla on mahdollisuus kasvattaa
omistuksensa 100 %:iin 5 vuoden kuluessa. Puolan toiminnoilla
ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon ja tulokseen
vuonna 1998, koska yhtiön toiminta alkaa vasta vuoden loppu-
puolella.

Rehuliiketoiminnan liikevaihto kasvaa. Tulos pysyy vuoden 1997
tasolla. Lännen Plant Systemsin liikevaihto ja tulos jäävät edellis-
vuotta  pienemmiksi. Maarakennustekniikkaryhmän liikevaihto ja
tulos ylittävät jonkin verran vuoden 1997 tason.

Konsernin liikevaihto nousee yli 1 100 miljoonan markan. Kon-
sernin tuloksen arvioidaan muodostuvan hieman vuoden 1997
tulosta paremmaksi.

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.8.1998 julkaistaan 7.10.1998.

1998 1997 Muutos 1997
1.1.-30.4. 1.1.-30.4. % 1.1.-31.12.

Liikevaihto 361,2 320,8 12,6 958,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,8 0,7 -1,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,6 2,1
Kulut -333,7 -291,2 14,6 -881,5

Käyttökate 29,9 30,9 -3,2 77,1
Poistot -10,4 -10,2 2,0 -31,2

Liikevoitto 19,5 20,7 -5,8 45,9
Rahoitustuotot ja -kulut 6,6 -1,1 8,3

Voitto ennen satunnaiseriä, veroja
ja vähemmistöosuutta 26,1 19,6 33,2 54,2
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Välittömät verot -5,5 -5,6 -1,8 -14,7
Vähemmistöosuus -0,2 -0,1 -0,9

Kauden voitto 20,4 13,9 46,8 38,6

Tulos/osake, mk 3,16 2,16 6,00

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, MMK

1998 1997 Muutos 1997
1.1.-30.4. 1.1.-30.4. % 1.1.-31.12.

Elintarvikeryhmä 215,9 187,1 15,4 573,8
Maarakennustekniikkaryhmä 74,3 60,5 22,8 241,2
Muut liiketoiminnot 71,0 73,2 -3,0 143,1

Yhteensä 361,2 320,8 12,6 958,1

KONSERNIN TULOSLASKELMA, MMK



KONSERNIN TASE, MMK

30.4.1998 30.4.1997 31.12.1997

Vastaavaa
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset 407,5 402,5 403,8
Vaihto-omaisuus 144,7 131,6 148,8
Rahoitusomaisuus 246,2 242,8 216,8

Yhteensä 798,4 776,9 769,4

Vastattavaa
Oma pääoma
   Osakepääoma 64,4 64,4 64,4
   Muu oma pääoma 426,8 397,8 421,9
Vähemmistöosuus 4,4 3,6 4,3
Pakolliset varaukset 0,6 0,4 0,6
Vieras pääoma
   Pitkäaikainen 131,4 164,8 131,7
   Lyhytaikainen 170,8 145,9 146,5

Yhteensä 798,4 776,9 769,4

Oma pääoma/osake, mk 76,22 71,72 75,47

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, milj, mk 14,3 11,4 31,8
-prosenttia liikevaihdosta 4,0% 3,6% 3,3%

Henkilöstö keskimäärin
kuukausikeskiarvojen keskiarvona 563 537 573

KONSERNIN VASTUUT, MMK

30.4.1998 30.4.1997 Muutos 31.12.1997

Omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset 12,6 32,5 -19,9 11,0
Yrityskiinnitykset 22,4 21,2 1,2 21,4
Takaisinostositoumukset 17,4 12,3 5,1 16,4

Osakkuusyhtiöiden puolesta
Kiinteistökiinnitykset 0,1 -0,1 0,1
Takausvastuut 0,6 -0,6 0,4

Muiden puolesta
Takausvastuut 0,2 0,2 0,2

Leasing-vastuut 1,7 4,2 -2,5 2,4

Yhteensä 54,3 71,1 -16,8 51,9

Avoinna olevat johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 20,0 20,0 20,0
Valuuttatermiinit 1,4 2,5 -1,1 1,4

Leasing-rakennusten lunastamisvastuu 19,5 19,5 19,5

Tietoja ei ole tilintarkastettu.

Lännen Tehtaat Oyj
PL 100, 27821 Iso-Vimma (Säkylä)
Puhelin  (02) 83 971

Säkylässä  17.6.1998
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


