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LÄNNEN TEHTAAT OYJ       
    
 
 
OSAVUOSIKATSAUS  1.1.-30.6.2002    
     
 
 
Liikevaihto 
Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaih-
to oli 119,0 miljoonaa euroa (2001: 126,1 milj. 
€). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 53,4 
miljoonaa euroa (55,1 milj. €) ja Machinium-
ryhmän liikevaihto 47,6 miljoonaa euroa (53,5 
milj. €). Muiden liiketoimintojen liikevaihto 
kasvoi 18,0 miljoonaan euroon (17,5 milj. €). 
Kansainvälinen liikevaihto oli 36,4 miljoonaa 
euroa (40,2 milj. €).  
 
Tulos 
Lännen Tehtaiden liikevoitto oli 2,1 miljoonaa 
euroa (3,7 milj. €) ja tulos ennen satunnaisia 
eriä 1,2 miljoonaa euroa (3,6 milj. €). Liike-
voitto oli lähes ennakoidulla tasolla, mutta sel-
västi pienempi kuin edellisen vuoden vas-
taavana aikana. Liikevoiton  alenemiseen vai-
kutti eniten Machinium-ryhmän  vertailukautta 
heikompi kannattavuus. Tulosta ennen satun-
naisia eriä heikensi lisäksi nettorahoitus-
kulujen kasvu, mikä johtui valtaosin Lannen 
Polskan euromääräisten lainojen kurssimuu-
toksista ja zloty-riskin suojauskuluista. 
 
Katsauskauden voitto oli verojen ja vähem-
mistöosuuksien jälkeen 1,2 miljoonaa euroa 
(3,2 milj. €). Osakekohtainen tulos oli 0,20 
euroa (0,53 €).  
  
Katsauskauden tulosta vastaavat verot oli-vat 
0,7 miljoonaa euroa (1,1 milj. €).  
 
 
Rahoitus 
Konsernin taseen loppusumma oli 160,6 mil-
joonaa euroa (181,8 milj. €). Omavarai-
suusaste oli 59 % (53 %). Korolliset velat 
olivat yhteensä 21,7 miljoonaa euroa 
(43,8 milj. €) ja korolliset nettovelat 3,3 
miljoonaa euroa (9,3 milj. €). Konsernin ra-
hoitustilanne oli koko katsauskauden hyvä. 

 
 
 
 
 
 
Investoinnit 
Katsauskaudella ei käynnistetty merkittäviä 
uusia  investointikohteita.  Investoinnit kohdis-
tuivat lähinnä tuotantotekniikan kehittämiseen 
ja ylläpitoon. Määrältään investoinnit olivat 
yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (1,6 milj. €).  
 
Osakkeet 
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiöko-
kouksen valtuutusta korottaa osakepääomaa 
uusmerkinnällä tai ottaa vaihtovelkakirjalaina.  
 
Myöskään yhtiön omien osakkeiden luovutus-
valtuutusta ei ole käytetty. Yhtiön omistuk-
sessa koko katsauskauden olleet 65 000 
omaa osaketta edustavat 1,1 prosenttia yh-
tiön osakepääomasta ja äänimäärästä.  
 
Katsauskaudella osakkeita vaihdettiin pörs-
sissä 248 177 kappaletta (124 769), mikä oli 
4,1 % koko osakemäärästä (2,0 %). Osak-
keen ylin kurssi oli 11,90 euroa (12,50 €) ja 
alin 9,50 euroa (10,03 €). 
 
  
LIIKETOIMINTARYHMÄT 
 
Elintarvikeryhmä 
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 53,4 miljoo-
naa euroa (55,1 milj. €). Sokerin myynti oli 
viime vuoden tasolla, Apetit-ryhmän koti-
maanmyynti laski hieman. Lämmin kevät-
kesä heikensi pakasteiden myyntiä yleisesti. 
Erityisesti edulliset tuorevihannekset korva-
sivat pakastevihannesten käyttöä. Hillojen ja 
marmeladien myynti kasvoi. Kaupan ja kulut-
tajien myönteisen suhtautumisen ansiosta 
uusien Apetit-kalapakasteiden myynti on läh-
tenyt hyvin liikkeelle. Puolan tytäryhtiön  myynti 
oli edellisvuotta pienempi syksyn heikosta 
sadosta johtuen.  
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Elintarvikeryhmän kannattavuus jäi hieman ta-
voitetasosta. Lännen Sokeri saavutti tavoit-
teensa. Apetit-ryhmä jäi tavoitteistaan lähin-
nä pakasteiden myynnin laskun takia. Liike-
toiminnan muita tuottoja kertyi 0,4 miljoonaa 
euroa edellisvuotta vähemmän, mikä myös 
heikensi tulosta. Elintarvikeryhmän liikevoitto 
oli 2,4 miljoonaa euroa (3,1 milj. €).  
 
Machinium-ryhmä 
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 47,6 mil-
joonaa euroa (53,5 milj. €). Liikevaihto jäi sekä 
budjetoitua että edellisvuotta pienemmäksi. 
Ruotsissa SMA Construction AB:n  myynti ale-
ni maarakennuskoneiden kysynnän laskun 
seurauksena. Materiaalinkäsittelykoneiden ky-
synnän laskua kompensoi moottorien enna-
koitua suurempi myynti. Ryhmän kotimaan 
liikevaihto kasvoi. Myös Baltiassa kysynnän ja 
myynnin kasvu jatkui hyvänä. 
 
Machinium-ryhmän kannattavuus oli sekä ta-
voitetta että edellistä vuotta heikompi. Ko-
timaan ja Baltian toiminnot olivat voitollisia ja 
tulos oli sekä tavoitetasoa että edellisvuotta 
parempi. Ruotsissa maarakennuskoneiden 
myynnin lasku ja jälkimarkkinointivaikeudet 
sekä käynnissä olevan tervehdyttämispro-
jektin tähän mennessä kertyneet kustannukset 
heikensivät tulosta. Projektiin sisältyvä henki-
löstön määrän sopeuttaminen on toteutunut. 
Katsauskauden keskimääräinen henkilöstö-
määrä oli 198, vertailukautena 259. Ryhmän 
liiketappio oli  –1,0 miljoonaa euroa (-0,2 milj. 
€). 
 
Muut liiketoiminnot 
Muiden liiketoimintojen liikevaihto oli 18,0 mil-
joonaa euroa (17,5 milj. €). Lännen Plant 
Systemsin liikevaihto kasvoi, Lännen Rehun 
liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta. 
 
Kokonaisuutena Muiden liiketoimintojen lii-
kevoitto 0,7 miljoonaa euroa (0,8 milj. €) oli 
viime vuoden vastaavan ajan tasoa. 
 
Avenan hankinta 
Lännen Tehtaat ja Suomen valtio edustaji-
naan maa- ja metsätalousministeriö ja kaup-
pa- ja teollisuusministeriö allekirjoittivat 

31.5.2002 Avenan ostoa koskevan osake-
kauppakirjan. Kauppakirjan mukaan Suomen 
valtio myy Lännen Tehtaille pääosan Avena-
konsernista. Kaupan ulkopuolelle jäävät 
enemmistöosakkuus Avena Siilot Oy:stä ja 
kaurakuituliiketoiminta. Järjestelystä annettiin 
pörssitiedote 30.5.2002. Kauppa edellyttää 
kilpailuviranomaisten hyväksymistä. Kilpailu-
virasto antoi 5.7.2002 Lännen Tehtaat Oyj:n 
tekemään yrityskauppavalvontailmoitukseen 
välipäätöksen. Päätöksen mukaan kilpailuvi-
rasto ottaa asian jatkoselvittelyyn. Jatkosel-
vittelyyn on aikaa enintään kolme kuukautta. 
Avena-konsernin ostettava osa liitetään Län-
nen Tehtaat –konserniin, kun kilpailuviraston 
lupa on saatu. 
 
Loppuvuoden näkymät 
Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan ole-
van edellisen vuoden tasoa. Apetit-ryhmän 
liikevaihto säilyy ennallaan. Odotettavissa ole-
va hyvä marja- ja omenasato ennakoi hyvää 
sokerin kysyntää, minkä vuoksi Lännen Soke-
rilla olisi edellytykset edellisen vuoden liike-
vaihtotason saavuttamiseen.  
 
Liikevaihtotavoitteen saavuttamista haittaa 
Sucros Oy:n Kirkkonummen tehtaan pak-
kaamossa heinäkuun lopussa sattunut tulipa-
lo, jonka takia sokerin vähittäiskauppatoi-
mitukset Suomessa keskeytyivät. Korvaavien 
toimitusten käynnistäminen Danisco-konser-
nin Ruotsin ja Tanskan tehtailta vei jonkin ai-
kaa ja aiheutti viiveen sokeritoimituksissa. 
Jatkossa toimitukset pystytään Sucroksesta 
saadun tiedon mukaan kuitenkin turvaamaan. 
 
Elintarvikeryhmän tuloksen odotetaan olevan 
tyydyttävä ja edellisen vuoden tulosta pie-
nempi. Syynä on pakastemarkkinoiden kiris-
tynyt kilpailu ja alempikatteisten tuoteryh-
mien, kuten hillojen ja kalapakasteiden myyn-
tiosuuden kasvaminen. Myös liiketoiminnan 
muut tuotot jäävät edellisvuotta pienemmiksi.  
 
Lännen Rehun ja Lännen Plant Systemsin 
liikevaihdon odotetaan saavuttavan edellisen 
vuoden tason. Kokonaisuutena Muiden liike-
toimintojen tuloksen arvioidaan olevan vuoden 
2001 tasoa. 
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Suomen maarakennusalan markkinat odotta-
vat suurten infrastruktuuriprojektien käynnisty-
mistä. Alan positiivisemmiksi muuttuneet nä-
kymät eivät ole vielä vaikuttaneet maaraken-
nuskoneinvestointeihin. Baltiassa markkina-
kehitys on nousuvoittoista. Kovan kilpailun ja 
Ruotsin näkymien epävarmuuden takia 
Machinium-ryhmän liikevaihdon odotetaan 
laskevan. 
 
Ruotsin yhtiöiden uudelleenjärjestely- ja ter-
vehdyttämisohjelma tähtää parempien kan-
nattavuusedellytysten luomiseen. Vuositason 
säästö- ja tuottovaikutukset saavutetaan 
vuonna 2003. Machiniumin vuoden 2002 
tuloksen ei arvioida paranevan viime vuo-
desta Ruotsin epävarman markkinakehityk-
sen ja vielä jatkuvan uudelleenjärjestelyn kus-
tannusten vuoksi. Tulos jää edelleen tappiol-
liseksi.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nykyisellä konsernirakenteella Lännen Tehtai-
den liikevaihto jää Machinium-ryhmän laske-
van kehityksen vuoksi edellisen vuoden ta-
sosta. Konsernin tulos kertyy aikaisempaan 
tapaan pääosin vasta vuoden viimeisellä nel-
jänneksellä. Koko vuoden tuloksen arvioidaan 
jäävän pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. 
 
Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-
30.9.2002 julkaistaan 14.11.2002. 
 
 
Säkylässä 20.8.2002  
 
LÄNNEN TEHTAAT OYJ 
Hallitus 


