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OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1998

Liikevaihto
Katsauskauden liikevaihto oli 712,9 miljoonaa markkaa
(1997: 624,5 Mmk). Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia. Elin-
tar v iker yhmän l i ikeva ihto ol i  459,6 (383,9 Mmk),
Maarakennustekniikkaryhmän 148,0 (139,4 Mmk) ja Muiden
liiketoimintojen 105,3 miljoonaa markkaa (101,2 Mmk).
Vienti oli 46,0 miljoonaa markkaa (61,2 Mmk).

Tulos
Lännen Tehtaiden tulos ennen satunnaiseriä kasvoi 34,1
miljoonaan markkaan (32,4 Mmk). Tulosta paransi valtaosin
jo ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ker tynyt
rahoitustuottoihin sisältyvä osuus osakkuusyhtiö Atracon
tuloksesta 7,2 miljoonaa markkaa (0,6 Mmk). Katsauskauden
voit to ol i  26 ,8 mi l joonaa mar kkaa (23,4 Mmk) .
Osakekohtainen tulos nousi 4,15 markkaan (3,63 mk).

Konsernin oman toiminnan tulos ennen satunnaiseriä oli edel-
lisvuoden vastaavan ajan tulosta pienempi, mutta kuitenkin suun-
nitellulla tasolla. Käyttökate oli 48,1 miljoonaa markkaa
(54,6 Mmk) ja liikevoitto 26,7 miljoonaa markkaa (34,0 Mmk).
Tärkeimmät syyt katteiden alenemiseen  olivat Lännen Plant
Systemsin vertailujaksoa huomattavasti vähäisemmät projekti-
toimitukset ulkomaille ja Apetit-yksikön myynnin vähentyminen
mm. vihannessäilykkeistä luopumisen ja ketsupin trading-kaupan
supistumisen johdosta. Pakasteliiketoiminnan kannattavuus säilyi
ennallaan.

Venäjän sekava tilanne ja rahamarkkinoiden epävakaus ovat
vähentäneet konsernin vientiä Venäjälle. Katsauskauden vienti
oli 8,7 miljoonaa markkaa (20,9 Mmk). Konsernin koko-
naissaamiset Venäjältä olivat katsauskauden lopussa 3,2 mil-
joonaa markkaa, mikä on noin 2,5 prosenttia konsernin
myyntisaamisista.

Rahoitustuotot olivat 7,4 miljoonaa markkaa kuluja suurem-
mat (-1,6 Mmk). Tuottoihin sisältyy edellä mainittu 7,2 miljoo-
nan markan osuus osakkuusyhtiö Atracon tuloksesta (0,6 Mmk).
Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 6,8 miljoonaa mark-
kaa (8,6 Mmk).

Rahoitus
Konsernin taseen loppusumma oli 807,2 miljoonaa markkaa
(798,3 Mmk). Omavaraisuusaste oli 62,5 prosenttia
(60,3 %). Pitkäaikaiset velat olivat 137,0 miljoonaa markkaa
(148,5 Mmk) ja korolliset nettovelat 11,5 miljoonaa markkaa
(-4,7 Mmk).

Konsernin vastuut olivat 48,9 miljoonaa markkaa (67,5 Mmk).

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 32,3 miljoonaa
markkaa (22,3 Mmk). Merkittävin investointi oli edellisenä
vuonna aloitetun valmisruokapakasteiden tuotantolinjan
valmistuminen Säkylään. Lännen Tehtaat Oyj hankki
katsauskauden lopussa omistukseensa Pudasjärvellä pa-
kastepizzoja valmistavan Food Processing Koivukangas Oy:n
koko osakekannan.

Osakkeet
Voimassa olevan omien osakkeiden hankintavaltuutuksen
nojalla hallitus päätti 14.9.1998 hankkia Helsingin Pörssistä
Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeita enintään 60 000 kappaletta
31.12.1998 mennessä hankintahetken mukaiseen pörs-
sikurssiin. Osakkeita oli 30.9.1998 mennessä hankittu 38 227

kappaletta.
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä

vaihtovelkakirjojen  tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.
Osakkeita vaihdettiin pörssissä 989 601 kappaletta (763 362),

mikä oli 15,4 prosenttia koko osakemäärästä (11,8 %). Osak-
keen ylin kurssi oli 87,00 markkaa (77,00) ja alin 70,00 markkaa
(61,00).

LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja oli 459,6
miljoonaa markkaa (383,9 Mmk). Kasvu johtui Lännen
Sokerin ja Sucros Oy:n välisen toimintajaon mukaisesta
kuluttajatuotteiden myynnin lisäyksestä. Kuluttajatuotteiden
myynti jäi odotettua pienemmäksi pääosin normaalia hei-
komman mansikkasadon vuoksi. Sokerin kokonaismarkkinat
olivat sateisen kesän takia katsausjaksolla ver tailukautta
pienemmät.

Apetit-yksikön pakasteiden myynti oli edellisvuoden tasoa,
tuoteryhmäkohtaisia muutoksia kuitenkin tapahtui: vihannespa-
kasteiden myynti aleni, kun taas valmisruokapakasteiden myynti
kasvoi. Yksikön kokonaisliikevaihto jäi edellisvuodesta mm. siitä
syystä, että vertailukauteen sisältyi vihannessäilykkeiden myyn-
tiä, josta luovuttiin jo viime vuoden aikana. Tänä vuonna on luo-
vuttu myös ketsupin trading-kaupasta  Venäjälle. Yksikön kan-
nattavuutta heikensi mainittujen tuoteryhmien poisjäännistä joh-
tuvan katemenetyksen lisäksi eräiden tuontiraaka-aineiden mer-
kittävä hinnannousu.

Pakasteiden tarjonta monipuolistui edelleen. Lännen Tehtaat
toi valmisruokapakastelinjan käynnistymisen myötä syyskuussa
markkinoille Apetit Vihreä keittiö -kasvisateriat ja uunivalmiit
perunatuotteet.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli pienempi kuin viime vuoden
vertailujaksolla.

Maarakennustekniikkaryhmä
Maarakennustekniikkaryhmän liikevaihto oli 148,0 miljoonaa
markkaa (139,4 Mmk). Maarakennuskoneiden kokonais-
markkinat ovat edelleen kasvaneet. Ruotsissa myynti on
kasvanut. Suomessa ryhmän myynnin kehitystä on hidastanut
käytettyjen koneiden runsas tuonti. Markkinoilla ei odoteta
tapahtuvan merkittäviä muutoksia loppuvuoden aikana.
Baltian yhtiöiden toiminta on käynnistynyt odotetusti. Lännen
Engineering Oy:n valmistamien koneiden lisäksi ryhmä myy
Komatsu- ja Samsung-maarakennuskoneita.

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

Muut liiketoiminnot
Muiden liiketoimintojen liikevaihto oli 105,3 miljoonaa
markkaa (101,2  Mmk). Lännen Plant Systemsin liikevaihto
ja liikevoitto laskivat, koska Venäjän  projektitoimitukset jäivät
edellisvuotta huomattavasti pienemmiksi.

Rehualalla melassileikkeen tuonti ja siitä johtuva ylitarjonta ovat
alentaneet leikepohjaisten rehujen hintaa. Myös valkuaispohjaisten
rehujen hinta on laskenut sekä raaka-aineiden halpenemisen että
kovan hintakilpailun takia. Lännen Rehun liikevaihto kuitenkin
kasvoi, mutta liikevoitto jäi hieman jälkeen edellisvuodesta.

Kokonaisuutena Muiden liiketoimintojen liikevoitto pienentyi
viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.



KONSERNIN TULOSLASKELMA, MMK
1998 1997 Muutos 1997

1.1.-31.8. 1.1.-31.8. % 1.1.-31.12.

Liikevaihto 712,9 624,5 14,2 958,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 4,9 3,2 53,1 -1,6
Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 1,4 -28,6 2,1
Kulut -670,7 -574,5 16,7 -881,5

Käyttökate 48,1 54,6 -11,9 77,1
Poistot -21,4 -20,6 3,9 -31,2

Liikevoitto 26,7 34,0 -21,5 45,9
Rahoitustuotot ja -kulut 7,4 -1,6 8,3

Voitto ennen satunnaiseriä, veroja
ja vähemmistöosuutta 34,1 32,4 5,2 54,2
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Välittömät verot -6,8 -8,6 -20,9 -14,7
Vähemmistöosuus -0,5 -0,4 25,0 -0,9

Kauden voitto 26,8 23,4 14,5 38,6

Tulos/osake, mk 4,15 3,63 6,00

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot.

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN, MMK
1998 1997 Muutos 1997

1.1.-31.8. 1.1.-31.8. % 1.1.-31.12.

Elintarvikeryhmä 459,6 383,9 19,7 573,8
Maarakennustekniikkaryhmä 148,0 139,4 6,2 241,2
Muut liiketoiminnot 105,3 101,2 4,1 143,1

Yhteensä 712,9 624,5 14,2 958,1

Loppuvuoden näkymät
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvaa huomattavasti Lännen
Sokerin kuluttajatuotemyynnin lisääntymisen ansiosta. Apetit-
yksikön liikevaihto kasvaa jonkin verran. Kasvua lisää Food
Processing Koivukangas Oy:n liittäminen konserniin. Viileä
ja sateinen kesä on alentanut joidenkin Lännen sopimus-
viljelykasvien, erityisesti herneen satotasoa ja lisännyt kor-
juukustannuksia. Useimmista kasveista, esimerkiksi pork-
kanasta ja perunasta saataneen kuitenkin normaali sato.

Valmisteluja pakasteliiketoiminnan aloittamiseksi Puolassa on
jatkettu. Osakassopimus puolalaisen PBG-pankin investointipan-
kin PBG-Investment Fund Ltd ja Lännen Tehtaat Oyj:n välillä on
allekirjoitettu, kummankin osuus Pohjois-Puolaan perustettavasta
yhtiöstä on 50 prosenttia. Lännen Tehtailla on mahdollisuus kas-
vattaa omistuksensa 100 prosenttiin 5 vuoden kuluessa. Toi-
mintaa varten tarvittavat luvat on saatu syys-lokakuun vaih-

teessa. Uuden yhtiön toiminta käynnistyy Tolkmickossa aivan
lähiaikoina, kun omistusjärjestelyyn liittyvät viimeisetkin sopi-
mukset on allekirjoitettu. Silloin myös management-vastuu siir-
tyy Lännen Tehtaille. Alkusijoitus Lännen Tehtaat Oyj:n osalta
on 3 miljoonaa USD. Puolan toiminnoilla ei ole olennaista vai-
kutusta konsernin liikevaihtoon ja tulokseen vuonna 1998.

Elintarvikeryhmän tuloksen arvioidaan olevan vuoden 1997
tasoa.

Rehuliiketoiminnan liikevaihto kasvaa jonkin verran. Tulos jää
hieman jälkeen viime vuodesta. Lännen Plant Systemsin liike-
vaihto ja tulos jäävät edellisvuotta  pienemmiksi. Maarakennus-
tekniikkaryhmän liikevaihto ja tulos ylittävät jonkin verran vuo-
den 1997 tason.

Konsernin liikevaihto nousee noin 1 100 miljoonaan mark-
kaan. Konsernin tuloksen arvioidaan muodostuvan saman-
tasoiseksi kuin vuonna 1997.



KONSERNIN TASE, MMK

31.8.1998 31.8.1997 31.12.1997

Vastaavaa
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset 418,5 400,0 403,8
Vaihto-omaisuus 151,2 136,9 148,8
Rahoitusomaisuus 237,5 261,4 216,8

Yhteensä 807,2 798,3 769,4

Vastattavaa
Oma pääoma
   Osakepääoma 64,4 64,4 64,4
   Muu oma pääoma 433,0 407,4 421,9
Vähemmistöosuus 4,7 3,9 4,3
Pakolliset varaukset 0,6 0,4 0,6
Vieras pääoma
   Pitkäaikainen 137,0 148,5 131,7
   Lyhytaikainen 167,5 173,7 146,5

Yhteensä 807,2 798,3 769,4

Oma pääoma/osake, mk 77,20 73,21 75,47

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, milj. mk 32,3 22,3 31,8
  -prosenttia liikevaihdosta 4,5% 3,6% 3,3%

Henkilöstö keskimäärin
kuukausikeskiarvojen keskiarvona 609 572 573

KONSERNIN VASTUUT, MMK
31.8.1998 31.8.1997 Muutos 31.12.1997

Omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset 12,4 29,5 -17,1 11,0
Yrityskiinnitykset 17,3 21,2 -3,9 21,4

Omista sitoumuksista
Takaisinostositoumukset 17,1 12,4 4,7 16,4
Muut vastuusitoumukset 1,0 1,0

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 0,9 3,5 -2,6 2,4

Yhteensä 48,9 67,5 -18,6 51,9

Avoinna olevat johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 20,0 20,0 20,0
Valuuttatermiinit 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
lannen.tehtaat@lannen.fi
www.lannen.fi

Säkylässä  7.10.1998
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


