
LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Osavuosikatsaus  1.1.-31.3.2007 

l Konsernin kokonaisliikevaihto kasvoi 15,9 %, liikevaihto oli 112,4 (2006: 97,0) miljoonaa euroa.

l Kauden tulos verojen jälkeen oli 1,9 (0,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,31 (0,03) euroa.

l Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 9,8 %, liikevaihto oli 39,8 (36,3) miljoonaa euroa.

l Jatkuvien toimintojen liiketulos parani, liiketulos oli –0,3 (-1,6) miljoonaa euroa, kertaerien vaikutus liiketulok-
seen oli +0,1 (-0,7) miljoonaa euroa

l Suomen Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osake-enemmistöistä tehtiin myyntisopimus tammikuussa, kau-
pan toteuttaminen odottaa kilpailuviraston hyväksyntää, liiketoiminnot esitetään katsauksessa lopetettuina toi-
mintoina.

l Maritim Food liitettiin konserniin helmikuun lopussa.

l	 Segmenttijako uudistettiin rakennemuutosten seurauksena.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laa-
dinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset-standardin vaatimuksia.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

KESKEISET TULOSLUVUT 

Miljoonaa euroa      1-3/2007 1-3/2006
 
Konserni yhteensä

Liikevaihto                                            112,4          97,0
Liiketulos                                               3,2          -0,5
Kauden tulos                                             1,9          0,4
Osakekohtainen tulos                              0,31          0,03

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto                                             39,8          36,3
Liiketulos                                              -0,3          -1,6

Lopetetut toiminnot

Liikevaihto                                             72,6          60,7
Liiketulos                                               3,5           1,1



KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET JA 
YRITYSKAUPAT
Liiketoimintarakenteen selkeyttämiseksi aikaisemmin 
Lännen Tehtaat Oyj:n osana toiminut Apetit Pakasteet 
ja hillot -liiketoimintayksikkö yhtiöitettiin vuoden 2007 
alussa Apetit Pakaste Oy:ksi. Lisäksi konserniyhtiöille 
palveluita tuottavat toiminnot, kaupallinen osasto, IT, 
HR, ympäristöpalvelut sekä osa talous- ja rahoitushal-
linnosta yhtiöitettiin Apetit Suomi Oy:ksi.

Lännen Tehtaat Oyj:n visio on olla yksi johtavista suo-
malaisista elintarvikeyhtiöistä. Vision mukaisesti yhti-
ön tavoitteena on kasvattaa toimialajärjestelyjen kaut-
ta elintarvikeliiketoimintaa pohjoisen Itämeren alueel-
la. Osana vision toteuttamista Lännen Tehtaat Oyj ja 
SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy allekirjoittivat 
19.1.2007 osakekauppasopimuksen, jolla 51 % Suomen 
Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista siir-
tyy Hankkija-Maatalous Oy:n omistukseen. Kaupan lo-
pullinen toteuttaminen edellyttää kilpailuviranomais-
ten hyväksyntää. Kilpailuviraston päätöstä odotetaan 
viimeistään kesäkuun alussa. 

Lännen Tehtaat vahvisti strategiansa mukaisesti elintar-
vikeliiketoimintojaan ja osti 28.2.2007 toteutetulla kau-
palla norjalaisen kalanjalostajan Maritim Food AS:n koko 
osakekannan. Kauppaan kuului Maritim Food AS ja sen 
kokonaan omistamat ruotsalaiset tytäryhtiöt Maritim 
Food Sweden AB ja Maritim Food Sweden Egendom 
AB sekä Maritim Food AS:lle kuuluva 47,5 %:n vähem-
mistöosuus norjalaisesta Sandanger AS:stä. Maritim 
Foodilla on lisäksi Sandangerin osakkeita koskeva osto-
optio, joka toteuttamalla omistusosuus on mahdollista 
nostaa 51 %:iin.

RAPORTOITAVAT SEGMENTIT
Lännen Tehtaiden konsernirakenteessa tapahtuneiden 
muutosten johdosta konsernin segmenttiraportointi 
uudistettiin vastaamaan uutta liiketoimintarakennet-
ta. Uudet ensisijaisesti raportoitavat liiketoiminnalliset 
segmentit ovat: Pakasteliiketoiminta, Kalaliiketoiminta, 
Kasviöljyliiketoiminta sekä Muut toiminnot.

Pakasteliiketoiminta käsittää Apetit Pakaste Oy:n. Kala-
liiketoimintaan kuuluvat Apetit Kala Oy ja Maritim Food 
AS -konserni. Kasviöljyliiketoiminnan muodostaa Mildola 
Oy. Muut toiminnot -segmentti muodostuu Apetit Suomi 
Oy:stä, konsernihallinnosta ja segmenteille kohdistamat-
tomista eristä. Apetit Suomi Oy:n tuottamien palvelui-
den kustannusvaikutus on rasittamassa liiketoimintojen 
tulosta palvelujen käytön suhteessa. Apetit Suomi Oy:n 

henkilöstö on kohdistettu Pakaste– ja Kalaliiketoiminnoil-
le palvelumyynnin suhteessa. Vuoden 2007 alusta alkaen 
Pakasteliiketoiminta, Kalaliiketoiminta, Kasviöljyliiketoi-
minta ja Muut toiminnot muodostavat IFRS-raportoin-
nissa jatkuvat toiminnot.

Myös maantieteellinen segmenttijako uudistettiin vuo-
den 2007 alussa. Raportoitavat maantieteelliset seg-
mentit ovat Suomi, Skandinavian maat, Baltia ja Venäjä 
sekä Muut maat.

LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN RAPORTOINTI
Lopetetut toiminnot koostuvat myytävänä olevista Suo-
men Rehu -konsernista ja Avena Nordic Grain -kon-
sernista. Lännen Tehtaat -konsernin tuloslaskelmassa 
lopetettujen toimintojen kauden tulos on esitetty yh-
tenä rivinä jatkuvien toimintojen tuloslaskelmatietojen 
jälkeen. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaavalla 
tavalla. IFRS:n sääntöjen mukaisesti lopetetuista toi-
minnoista ei ole tehty suunnitelman mukaisia poistoja 
19.1.2007 jälkeen. Konsernitaseessa myytävänä olevien 
toimintojen varat ja velat on esitetty erillään muista va-
roista ja veloista Myytävänä olevina pitkäaikaisina va-
roina ja Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 
liittyvinä velkoina. Vertailukauden taseessa vastaavaa 
luokittelua ei ole tehty.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Lännen Tehtaiden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 
tammi-maaliskuussa 39,8 (36,3) miljoonaa euroa. Liike-
vaihto kasvoi 9,8 %. 

Liiketulos parani ja oli ilman kertaluonteisia eriä -0,4 
(-0,9) miljoonaa euroa ja kertaerien jälkeen –0,3 (-1,6) 
miljoonaa euroa. Pakasteliiketoiminnan ja Muiden toi-
mintojen tulos parani, Kalaliiketoiminnan ja Kasviöljy-
liiketoiminnan tulos heikkeni vertailukaudesta.

Nettorahoitustuotot olivat 0,1 (2,4) miljoonaa euroa. 
Vertailukauden lukuun sisältyy kertaluonteisia myynti-
voittoja 2,4 miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta oli -0,4 (- 0,5) miljoonaa euroa. Tulos ennen 
veroja oli -0,5 (0,3) miljoonaa euroa ja kauden tulos 
-0,4 (-0,1) miljoonaa euroa. 

Lopetettujen toimintojen liiketulos oli 3,5 (1,1, ilman 
kertaeriä 1,6) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 
2,3 (0,5) miljoonaa euroa. Lopetetuista toiminnoista 
lakattiin tekemästä suunnitelman mukaisia poistoja 
19.1.2007. Tämä pienensi katsauskauden poistoja 0,7 
(0,0) miljoonaa euroa.



Kauden tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yh-
teensä oli 1,9 (0,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen 
tulos 0,31 (0,03) euroa.

RAHOITUS JA KASSAVIRTA
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hy-
vinä. Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen 
oli 5,5 (4,7) miljoonaa euroa. Investointien nettokassa-
virta oli -10,2 (2,7) miljoonaa euroa. 

Konsernilla oli katsauskauden päättyessä korollisia vel-
koja 59,2 (41,9) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 
6,0 (14,7) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 
53,2 (27,2) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppu-
summa oli 235,8 (211,6) miljoonaa euroa. Omavarai-
suusaste oli 49,1 (52,4) %. Konsernin lyhytaikaiseen 
rahoitukseen käytettyjä yritystodistuksia oli katsaus-
kauden päättyessä emittoituna 28,0 (17,0) miljoonan 
euron arvosta. Maksuvalmius on turvattu sitovin limiit-
tisopimuksin. Limiittejä ei ollut käytössä katsauskauden 
päättyessä.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT
Pakasteliiketoiminnan liikevaihto oli 13,3 (12,8) miljoo-
naa euroa. Liikevaihto kasvoi noin 4 %. Vähittäiskaup-
papakasteiden liikevaihto kasvoi runsaat 1,5 % vertailu-
jaksosta. Kasvu oli suurinta peruna- ja pizzapakasteiden 
tuoteryhmissä. Myös ruokapakasteiden ja Apetit-tuote-
merkillä myytävien vihannespakasteiden myynti kasvoi-
vat. Apetit-tuotemerkillä myytävien tuotteiden myynti 
kehittyi erityisen hyvin kauden alkupuolella. Vähittäis-
kauppahillojen ja –marmeladien myynti kasvoi hieman 
edellisvuodesta. Horeca-sektorin ja teollisuusmyynnin 
kasvu oli vahvaa johtuen kotimaisten vihannesten kilpai-
lukyvyn paranemisesta tuontivihanneksiin verrattuna. 
Vienti ja leipomomyynti jäivät hieman edellisvuodesta.

Pakasteliiketoiminnan vertailukelpoinen liiketulos oli 0,5 
(-0,7) miljoonaa euroa. Tulos parani tuotemixin muutos-
ten sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden para-
nemisen seurauksena. 

Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22,2 % ja oli 16,4 
(13,4) miljoonaa euroa. Maritim Foodin vaikutus liike-
vaihdon kasvuun oli 2,7 miljoonaa euroa. Apetit Kalan 
liikevaihdon kasvun painopiste oli kuluttajapakatuissa 
kalatuotteissa. Kalatorien myynti laski hieman.
 
Kalaliiketoiminnan tulos oli -0,2 (0,4) miljoonaa euroa. 
Tulos heikkeni korkeista raaka-ainehinnoista johtuneen 

myyntikatteen laskun ja yleiskustannusten nousun seu-
rauksena. Maritim Foodin vaikutus tulokseen oli lievästi 
positiivinen.

Kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto 10,0 (10,1) miljoo-
naa euroa oli lähes edellisvuoden tasoa. Liiketulos oli 
0,4 (0,7) miljoonaa euroa. Raaka-ainehintojen nousu oli 
tuotehintojen nousua voimakkaampaa, mikä pienensi 
tulosta. Myynnin rakenteen muutos edellisen vuoden 
vastaavaan kauteen verrattuna alensi jonkin verran sekä 
liikevaihtoa että tulosta.
 
Muut toiminnot –segmentin liiketulos ilman kertaeriä 
oli -1,1 (-1,3) miljoonaa ja kertaerien jälkeen -1,0 (-1,9) 
miljoonaa euroa. Kertaerät muodostuivat luovutustuo-
toista 0,1 (luovutustappioista -0,6) miljoonaa euroa.

Lopetetuissa toiminnoissa rehuryhmän liikevaihto kasvoi 
47,3 (45,8) miljoonaan euroon ja viljakaupan liikevaihto 
32,1 (21,5) miljoonaan euroon. Rehuryhmän liikevaih-
don kasvu oli seurausta kohonneiden raaka-ainehinto-
jen aiheuttamasta myyntihintojen noususta. Viljakau-
pan liikevaihtoa kasvattivat volyymien kasvu viennissä 
ja kolmansien maiden kaupassa sekä viljan markkina-
hintojen nousu.

Lopetettujen toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli 
2,8 (1,6) miljoonaa euroa ja raportoitava liiketulos 3,5 
(1,1) miljoonaa euroa. Lopetettujen toimintojen vertai-
lukelpoinen kertaeristä puhdistettu tulos parani kustan-
nustehokkuuden paranemisen ja tuottavuustoimenpi-
teiden seurauksena. 

 
INVESTOINNIT 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 
olivat 1,1 (1,2) miljoonaa euroa. Pakasteliiketoiminnan 
investoinnit olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa, Kalaliike-
toiminnan investoinnit 0,5 (0,1) miljoonaa euroa, Kasvi-
öljyliiketoiminnan investoinnit 0,1 (0,1) miljoonaa euroa 
ja rehuryhmän investoinnit 0,3 (0,9) miljoonaa euroa. 
Merkittävimmät investoinnit liittyivät Pakasteliiketoi-
minnassa pakastimien uusimiseen ja Kalaliiketoimin-
nassa Apetit Kalan Kuopiossa sijaitsevan tehtaan laa-
jentamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen. Mildolan ja 
rehuryhmän investoinnit olivat lähinnä tuottavuus- ja 
korvausinvestointeja.

Katsauskauden osakeinvestoinnit olivat 10,5 (0,0) mil-
joonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat kokonaisuudes-
saan norjalaisen kalanjalostusyrityksen Maritim Food AS:n 
osakkeiden hankintaan.



KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET 
TAPAHTUMAT
Apetit Kala Oy aloitti 12.4.2007 henkilöstön kanssa yt-
neuvottelut koskien suunniteltua tuotannon ja pak-
kaamon siirtoa Keravalta Kuopioon. Yhtiö on karsinut 
kustannuksia tehostamalla prosesseja ja kehittämällä 
tehtaiden välistä työnjakoa. Jatkuvan kilpailukyvyn tur-
vaaminen ja kannattavuuden parantaminen edellyttävät 
kuitenkin lisätoimenpiteitä kalaliiketoiminnassa. Tuot-
tavuuden parantamiseksi ja kustannustehokkuuden li-
säämiseksi Apetit Kala Oy on tehnyt suunnitelman ka-
latuotannon ja pakkaamotoimintojen siirtämistä Kera-
valta Kuopioon.  Tuotannollisten toimintojen keskittä-
misellä Kuopioon tavoitellaan noin 0,5 miljoonan euron 
vuotuisia kustannussäästöjä. Siirto edellyttää noin 0,5 
miljoonan euron investointeja Kuopiossa. Investoinnit 
on suunniteltu toteutettavaksi syksyyn mennessä. Tuo-
tannon lopettaminen Keravalla on jatkoa yhtiön suun-
nitelmalle keskittää valmistustoiminta Kuopioon. Yhtiö 
päätti jo aiemmin lopettaa tuotannon Kustavissa sekä 
siirtää Kustavin toiminnot Kuopioon kesään mennessä. 
Yt-neuvottelut eivät koske Keravan toimipisteen varas-
to- ja keräilytoimintoja.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Lännen Tehtaat Oyj:n 29.3.2007 pidetty yhtiökoko-
us vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen ja 
hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tili-
kaudelta 2006. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti 
vuodelta 2006 jaettavaksi osinkoa 0,84 euroa osakkeelta 
(0,73 euroa). Osingon kokonaismäärä, 5,3 miljoonaa eu-
roa, kirjattiin maaliskuun lopussa taseen voittovaroista 
korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin. Osinko maksettiin 
12.4.2007.

YHTIÖKOKOUKSEN ANTAMAT VALTUUTUKSET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omi-
en osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä maksullisena osakeantina. Uusia osakkeita voi-
daan antaa enintään 631 757 kappaletta. Yhtiön hallus-
sa olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 65.000 
kappaletta. Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään 
osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osak-
keen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken 
mukainen käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän 
kaupankäyntikurssin perusteella. Valtuutus käsittää oi-
keuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
desta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudelli-

nen syy, oikeuden tarjota osakkeita rahan sijasta myös 
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin 
taikka käyttämällä kuittausoikeutta sekä oikeuden päät-
tää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin 
liittyvistä ehdoista ja seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yh-
tiökokoukseen saakka. Valtuutus kumosi aikaisemman 
29.3.2006 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana 
päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luo-
vuttamiseen.

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt sen yhtiökokouksel-
ta saamaa osakeantivaltuutusta. 

OSAKKEET 
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 
322 015 (658 741) kappaletta, mikä oli 5,1 (10,4) % koko 
osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 24,50 (23,42) 
euroa ja alin 22,20 (17,90) euroa. Kauden osakevaihto 
oli 7,7 (13,3) miljoonaa euroa. Koko osakekannan mark-
kina-arvo oli katsauskauden päättyessä 145,2 (144,8) 
miljoonaa euroa.

HALLITUKSEN JÄSENET 
Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 11.4.2007 
pitämässään kokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi 
Harri Eelan, Aappo Kontun, Matti Lappalaisen, Hannu 
Simulan, Soili Suonojan ja Tom v. Weymarnin. Hallituk-
sen puheenjohtajaksi valittiin Tom v. Weymarn ja vara-
puheenjohtajaksi Hannu Simula. 

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskaudel-
la oli 938 (968). Pakasteliiketoiminnan henkilömäärä oli 
243(252), Kalaliiketoiminnan 320 (295), Kasviöljyliike-
toiminnan 36 (35) ja Muiden toimintojen henkilömää-
rä 11 (27)henkilöä. Rehu- ja viljakauppaliiketoiminnan 
yhteenlaskettu henkilömäärä oli 328 (359). Apetit Suo-
mi Oy:n henkilöstömäärä on jaettu Pakaste- ja Kalalii-
ketoiminnoille palveluveloitusten suhteessa. Muiden 
toimintojen henkilöstöön sisältyi vertailukaudella Har-
viala Oy:n henkilöstö.

LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IFRS:n mukaiseen raportointiin siirtyminen on vaikut-
tanut olennaisella tavalla Lännen Tehtaiden tuloksen 
ajalliseen kertymiseen tilikauden sisällä. Satokausituo-
tannosta ja IAS 2:n mukaisesta vaihto-omaisuuden ar-
vostamisesta johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta 
kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kausiluon-



teisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta 
Pakasteliiketoiminnassa sekä osakkuusyhtiö Sucroksen 
toiminnassa. 

Apetit Kalan myynti painottuu juhlapyhien yhteyteen. 
Huomattava osa vuoden tuloksesta riippuu jouluseson-
gin onnistumisesta.

Jossain määrin kausiluonteisuutta on myös rehuryhmäs-
sä. Viljakaupan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosi-
neljänneksittäin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä 
hintatasoista kotimaassa ja muilla markkinoilla. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Lännen Tehtaat –konsernin merkittävimmät riskit liitty-
vät raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan, suunni-
teltujen tuotannon siirto-operaatioiden onnistumiseen 
ja ulkomaisen yrityshankinnan haltuunoton onnistu-
miseen. Maatalousliiketoiminnan enemmistökauppa on 
kilpailuviranomaisten jatkokäsittelyssä.

Kala- ja kasviöljyliiketoiminnassa samoin kuin myytävä-
nä olevissa rehu- ja viljakauppaliiketoiminnoissa mer-
kittävimpien raaka-aineiden hinnat määräytyvät maa-
ilmanmarkkinoilla. Kotimaanmarkkinoilla vallitsevasta 
kireästä kilpailutilanteesta johtuen kaikkia raaka-aine-
hintojen nousuja ei välttämättä pystytä täysimääräisesti 
viemään myyntihintoihin, mikä vaikuttaa negatiivisesti 
myyntikatteisiin ja tulokseen.

KOKO VUODEN NÄKYMÄT
Jatkuvat toiminnot
Pakasteliiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon arvi-
oidaan olevan suunnilleen vuoden 2006 tasoa. Tuote-
myynnin ennakoidaan kasvavan noin 5 %. Sokerijuu-
rikkaan viljelyttämisen siirtyminen Sucros Oy:n hoidet-
tavaksi laskee tarvikemyyntiä vajaa 3 miljoonaa euroa. 
Myynnin omilla tuotemerkeillä ennustetaan kasvavan 
volyymin kasvun ja tuotemixin muutosten johdosta. 
Myös HoReCa-sektorin ja teollisuusmyynnin ennuste-
taan kehittyvän myönteisesti. Myynnin kaupan merkeillä 
samoin kuin viennin arvioidaan vähenevän. Pakaste-
liiketoiminnan koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan 
vertailuvuotta paremman.

Kalaliiketoiminnassa Apetit Kalan myynnin kasvun en-
nustetaan jatkuvan tuotteiden jalostusasteen kasvaessa 
ja teollisesti pakatun kalan lisätessä osuutta kaupassa 
myytävästä kalasta. Maritim Food AS –konsernin liittä-
minen maaliskuussa Lännen Tehtaiden kalaliiketoimin-
toihin kasvattaa kalaliiketoiminnan liikevaihtoa tänä 
vuonna arviolta runsaat 20 miljoonaa euroa. Kala-
liiketoiminnan tuloksentekokyvyn arvioidaan paranevan 

tuottavuustoimenpiteiden johdosta ja koko vuoden tu-
loksen paranevan myös Maritim Foodin konserniin liit-
tämisen johdosta. 

Kasviöljyliiketoiminnan liikevaihdon ennustetaan kas-
vavan hieman vuoden 2006 tasosta lievän volyymin 
kasvun ja tuotehintojen lievän nousun johdosta. Raa-
ka-ainehintojen noustua selkeästi tuotehintoja enem-
män jalostusmarginaalin ja liiketuloksen ennustetaan 
jäävän vuosien 2005 ja 2006 poikkeuksellisen hyvää 
tasoa pienemmäksi.
 
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan 
kasvavan vuodesta 2006 kalaliiketoiminnan ja kasviöljy-
liiketoiminnan kasvun johdosta. Kertaeristä puhdistetun 
liiketuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2006 kerta-
eristä puhdistettua liiketulosta paremmaksi.

Lopetetut toiminnot
Suomen Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osake-
enemmistöjen kaupan arvioidaan toteutuvan touko-
kesäkuussa. Kaupasta arvioitiin syntyvän noin 7-8 mil-
joonan euron myyntivoitto ennen IFRS:n säännösten 
nojalla lopetettujen suunnitelman mukaisten poistojen 
vaikutusta myytyjen toimintojen tulokseen ja omaan 
pääomaan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tämä 
myyntivoittoa pienentävä vaikutus oli noin 0,6 miljoo-
naa euroa. Enemmistökaupan toteuttamisen jälkeen 
Suomen Rehu Oy ja Avena Nordic Grain Oy muuttuvat 
Lännen Tehtaat Oyj:n osakkuusyhtiöiksi.

Rehuliiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon ennus-
tetaan olevan vuoden 2006 tasoa. Liiketuloksen arvioi-
daan kasvavan tuottavuustoimenpiteiden ja kiinteiden 
kustannusten pienenemisen johdosta. 

Viljakaupassa koko vuoden liikevaihdon ennustetaan 
kasvavan volyymien kasvusta johtuen. Myyntikatteen 
kasvusta johtuen Avena Nordic Grain Oy:n tuloksen ar-
vioidaan paranevan hieman vuoden 2006 tasosta. 

ARVIO TOISESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ
Jatkuvien toimintojen liikevaihdon arvioidaan nousevan 
vuoden toisella neljänneksellä jonkun verran vuoden 
2006 tasosta johtuen kalaliiketoiminnan liikevaihdon 
kasvusta. Kertaeristä puhdistetun liiketuloksen arvioi-
daan olevan toisella vuosineljänneksellä vertailukau-
den tasoa. 

Säkylässä 7.5.2007

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus



Konsernin tuloslaskelma

  1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 
  3 kk 3 kk 12 kk
milj. euroa    
   
Jatkuvat toiminnot    

Liikevaihto 39,8 36,3 149,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 1,9
Liiketoiminnan kulut -39,3 -37,0 -143,4
Poistot   -1,1 -1,2 -4,6
Arvonalentumiset - - -0,2
    
Liiketulos -0,3 -1,6 3,3
Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 2,4 3,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,4 -0,5 1,5
   
Tulos ennen veroja -0,5 0,3 8,4
Tuloverot 0,1 -0,4 -2,2
   
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -0,4 -0,1 6,2
   
Lopetetut toiminnot                                                            
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 2,3 0,5 6,9
    
Kauden tulos 1,9 0,4 13,1
     
Jakautuminen   
     Emoyhtiön omistajille 1,9 0,2 13,1
     Vähemmistölle - 0,2 -
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakohtainen tulos
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen     
tulos, euroa, jatkuvat toiminnot -0,06 -0,05 1,00
    
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen     
tulos, euroa, lopetetut toiminnot 0,37 0,08 1,10



Konsernin tase

milj. euroa 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
   
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset hyödykkeet 38,0 71,6 67,4
Liikearvo  6,2 17,4 17,4
Aineettomat hyödykkeet 3,3 1,6 1,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 23,4 20,9 23,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,3 0,1
Saamiset 5,7 7,0 5,8
Laskennalliset verosaamiset 0,2 1,2 0,3
 76,9 120,0 115,6
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 24,3 45,0 65,3
Saamiset 11,0 31,9 49,0
Rahavarat 4,6 14,7 7,5
 39,9 91,6 121,9
   
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 119,0 - -
   
Varat yhteensä 235,8 211,6 237,5
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 115,6 106,8 119,2
   
Vähemmistön osuus - 3,9 -
   
Oma pääoma yhteensä 115,6 110,7 119,2
   
Pitkäaikaiset velat   
Pitkäaikaiset rahoitusvelat     3,2 14,0 7,0
Laskennalliset verovelat 4,5 6,9 7,0
Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,9             -
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,9 21,8 14,0
   
Lyhytaikaiset velat   
Ostovelat ja muut velat 23,9 50,2 55,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 13,2 27,9 49,1
Lyhytaikaiset varaukset - 0,9             -
Lyhytaikaiset velat yhteensä 37,1 79,0 104,3
   
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin 
omaisuueriin liittyvät velat 75,3           -           -
   
Velat yhteensä 120,3 100,9 118,3
   
Oma pääoma ja velat yhteensä 235,8 211,6 237,5



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

   Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma   Vähemmistön Oma pääoma
          osuus yhteensä
  Osake- Yli- Arvon- Muut Omat Muunto- Kertyneet Yhteensä  
  pääma kurssi- muutos- rahastot osakkeet erot voitto-   
milj. euroa  rahasto rahasto    varat

          
Oma pääoma 1.1.2006 12,6 23,4 1,8 7,3 -0,8 -0,2 68,3 112,4 3,7 116,1
          
Myytävissä olevat sijoitukset:          
   tuloslaskelmaan siirretty          
   määrä - - -2,1 - - - - -2,1 - -2,1
Rahavirran suojaukset:          
   omaan pääomaan jaksotettu          
   suojaustulos - - 0,7 - - - - 0,7 - 0,7
Omaan pääomaan kirjattuihin tai          
sieltä pois siirrettyihin eriin          
liittyvät verot - - 0,4 - - - - 0,4 - 0,4
Muuntoerot - - - - - 0,0 - 0,0 - 0,0
Osingonjako - - - - - - -4,6 -4,6 - -4,6
Katsauskauden tulos - - - - - - 0,2 0,2 0,2 0,4
          
Oma pääoma 31.3.2006 12,6 23,4 0,8 7,3 -0,8 -0,2 63,9 106,8 3,9 110,7
          
          
Oma pääoma 1.1.2007 12,6 23,4 0,4 7,3 -0,8 -0,2 76,5 119,2 0,0 119,2
          
Rahavirran suojaukset:          
   omaan pääomaan jaksotettu          
   suojaustulos - - -0,1 - - - - -0,1 - -0,1
Omaan pääomaan kirjattuihin tai          
sieltä pois siirrettyihin eriin          
liittyvät verot - - - - - - - - - -
Muuntoerot - - - - - -0,1 - -0,1 - -0,1
Muut muutokset - - - - - - -0,1 -0,1 - -0,1
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 - -5,3
Katsauskauden tulos - - - - - - 2,0 2,0 - 2,0
          
Oma pääoma 31.3.2007 12,6 23,4 0,3 7,3 -0,8 -0,3 73,1 115,6 - 115,6
          
          
          
Lopetettuihin toimintoihin liittyy muuntoeroja  -0,2 milj. euroa.        
  



Konsernin rahavirtalaskelma

  1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006
milj. euroa 3 kk 3 kk 12 kk
    
Liiketoiminnan rahavirta 5,5 4,7 -6,4 
Investointien rahavirta -10,2 2,7 -2,7
Rahoituksen rahavirta    
  Vieraan pääoman muutos 3,2 -4,0 10,1
       Maksetut osingot - - -4,6
    
Rahavarojen muutos -1,5 3,5 -3,7
    
Rahavarat kauden alussa 7,5 11,2 11,2
Rahavarat kauden lopussa 6,0 14,7 7,5

Segmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit 1-3/2007       

     Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä
       
Ulkoinen myynti       
Tavaroiden myynti 13,3 16,3 10,0               - 39,6 74,1 113,7
Palvelut                       - 0,1               - 1,0 1,1 1,5 2,6
Ulkoinen myynti yhteensä 13,3 16,4 10,0 1,0 40,7 75,6 116,3
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 -3,0 -3,9
Liikevaihto 13,3 16,4 10,0 0,1 39,8 72,6 112,4
       
Liiketulos 0,5 -0,2 0,4 -1,0 -0,3 3,5 3,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0               - -0,4 -0,4 0,1 -0,3
       
Varat 25,7 39,3 10,5 41,7 117,2 111,4 228,6
Kohdistamattomat       7,2
Varat yhteensä       235,8

Velat 4,2 11,5 1,8 2,5 20,0 31,6 51,6
Kohdistamattomat       68,7
Velat yhteensä       120,3
       
Bruttoinvestoinnit        
käyttöomaisuuteen 0,2 0,5 0,1 0,0 0,8 0,3 1,1
Yritysostot ja muut        
osakeinvestoinnit               -               -               - 10,5 10,5               - 10,5
       
Poistot 0,4 0,2 0,1 0,3 1,1 0,2 1,3
Arvonalentumiset               -               -               -               -               -               -               -
       
Henkilöstö 243 320 36 11 610 328 938
       



Liiketoimintasegmentit 1-3/2006       

     Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä
       
Ulkoinen myynti       
Tavaroiden myynti 12,8 13,4  10,1 0,0 36,3 62,1 98,4
Palvelut 0,0 0                -               - 0,0 1,5 1,5
Ulkoinen myynti yhteensä 12,8 13,4 10,1 0,0 36,3 63,6 99,9
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,9 -2,9
Liikevaihto 12,8 13,4 10,1 0,0 36,3 60,7 97,0
       
Liiketulos -0,8 0,4 0,7 -1,9 -1,6 1,1 -0,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0               - -0,4 -0,5 0,0 -0,4
       
Varat 26,0 17,7 11,0 42,4 97,1 97,4 194,5
Kohdistamattomat       17,1
Varat yhteensä       211,6

Velat 6,8 7,4 2,1 4,5 20,8 28,3 49,1
Kohdistamattomat       51,8
Velat yhteensä       100,9
       
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,9 1,2
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit             -                 -                 -                 -               -               -               -
       
Poistot 0,7 0,2 0,2 0,1 1,2 0,9 2,1
Arvonalentumiset - - - - - - - 
                   
Henkilöstö 252 295 35 27 609 359 968
        

Liiketoimintasegmentit 1-12/2006       
     Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä
       
Ulkoinen myynti       
Tavaroiden myynti 50,2 58,8  40,6 0,0 149,6 263,7 413,3
Palvelut 0,0 0,1                -               - 0,1 6,1 6,2
Ulkoinen myynti yhteensä 50,2 58,9 40,6 0,0 149,7 269,8 419,5
Segmenttien välinen myynti -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -10,7 -10,8
Liikevaihto 50,1 58,9 40,6 0,0 149,6 259,1 408,7
       
Liiketulos 1,6 1,7 3,0 -3,0 3,3 11,2 14,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0               - 1,6 1,5 0,1 1,7
       
Varat 24,9 23,9 14,3 45,8 108,9 120,5 229,5
Kohdistamattomat       8,1
Varat yhteensä       237,5

Velat 6,3 9,4 2,7 2,2 20,6 33,7 54,3
Kohdistamattomat       64,0
Velat yhteensä       118,3
       
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,8 0,6 0,4 0,1 1,9 5,7 7,6
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit                       -                 -               - 3,0 3,0               - 3,0
       
Poistot 2,7 0,8 0,6 0,5 4,6 3,6 8,2
Arvonalentumiset                       - 0,2                 -                 - 0,2                 -               -
       
Henkilöstö 275 303 36 19 633 348 981

Kohdistamattomat erät sisältää vero- ja rahoituserät sekä koko konsernille yhteiset erät.
       



Maantieteelliset segmentit 1-3/2007        

     Jatkuvat  
 Suomi Skandinavia Baltia ja Muut toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa   Venäjä maat yhteensä toiminnot yhteensä

       
Liikevaihto 33,4  4,7  0,1 1,6 39,8 72,6 112,4
Varat 97,5 19,3  0,0       - 116,8 119,0 235,8

Bruttoinvestoinnit        
käyttöomaisuuteen 0,8 0,0       -       - 0,8 0,3 1,1
Yritysostot ja muut        
osakeinvestoinnit       - 10,5        -       - 10,5       - 10,5
       

       
Maantieteelliset segmentit 1-3/2006       

     Jatkuvat  
 Suomi Skandinavia Baltia ja Muut toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa   Venäjä maat yhteensä toiminnot yhteensä

       
Liikevaihto 32,0 0,9  0,3 3,1 36,3 60,7 97,0
Varat 112,3       - 0,0       - 112,3 99,3 211,2

Bruttoinvestoinnit        
käyttöomaisuuteen 0,3       -       -       - 0,3 0,9 1,2
Yritysostot ja muut        
osakeinvestoinnit       -       -       -       -       -       -       -

       
       
Maantieteelliset segmentit 1-12/2006       

     Jatkuvat  
 Suomi Skandinavia Baltia ja Muut toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa   Venäjä maat yhteensä toiminnot yhteensä

       
Liikevaihto 134,5  4,4  1,8 8,9 149,6 259,1 408,7
Varat 116,0       - 0,0       - 116,0 121,5 237,5

Bruttoinvestoinnit        
käyttöomaisuuteen 1,9       -       -       - 1,9 5,7 7,6
Yritysostot ja muut        
osakeinvestoinnit 3,0       -       -       - 3,0       - 3,0



Lopetetut toiminnot ja myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

Lännen Tehtaat Oyj ja SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy allekirjoittivat 19.1.2007  osakekauppasopimuksen, 
jolla 51 % Suomen Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista siirtyy Hankkija-Maatalous Oy:n omistukseen. 
Kaupan lopullinen toteuttaminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Enemmistökaupan toteuttamisen 
arvioidaan ajoittuvan vuoden 2007 toiselle neljännekselle.     
     
Suomen Rehun ja Avenan koko liiketoiminnan velattomaksi arvoksi sovittiin 81 miljoonaa euroa. Osakekauppahin-
ta 51 %:sta myytävien yhtiöiden osakkeita on noin 28 miljoonaa euroa. Lisäksi ostaja ottaa vastatakseen Suomen 
Rehulle ja Avenalle kaupan toteuttamishetkellä kuuluvat nettovelat. Osakkeiden tarkka kauppahinta määritellään 
myytävien yhtiöiden kaupan toteuttamishetken varojen ja velkojen perusteella.     
     
Kauppaan eivät sisälly kasviöljypuristamo Mildola Oy:n osakkeet, jotka siirtyivät joulukuussa 2006 Lännen Tehtaat 
Oyj:n omistukseen.     
     
Enemmistökaupan toteuttamisen arvioidaan ajoittuvan vuoden 2007 toiselle neljännekselle.  
     
Enemmistökaupan yhteydessä sovittiin lisäksi optiojärjestelystä, jonka mukaisesti Lännen Tehtailla on oikeus ha-
lutessaan myydä loput 49 % Suomen Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista Hankkija-Maataloudelle. 
Hankkija-Maataloudella puolestaan on loppuihin osakkeisiin osto-optio, jonka toteuttaminen on mahdollista aikai-
sintaan 15 kuukautta enemmistökaupan toteuttamisen jälkeen.     
     
Enemmistökaupan kohteena olevien yhtiöiden liikevaihto vuonna 2006 oli 259 miljoonaa euroa ja liiketulos 11,2 
miljoonaa euroa. Suomen Rehun ja Avenan palveluksessa oli yhteensä keskimäärin 348 henkilöä.   
  
 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006
milj. euroa 3 kk 3 kk 12 kk
   
Tuotot 72,6 60,7 259,1
Kulut -69,5 -60,0 -249,8
   
Tulos ennen veroja 3,1 0,7 9,3
   
Tuloverot -0,8 -0,2 -2,4
   
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 2,3 0,5 6,9
   
milj. euroa 31.3.2007  
   
Pitkäaikaiset varat  50,7  
Lyhytaikaiset varat 68,2  
Pitkäaikaiset velat 14,8  
Lyhytaikaiset velat 60,5  
   
Varat ja velat yhteensä lopetetuista toiminnoista 43,6  

 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006
milj. euroa 3 kk 3 kk 12 kk
   
Liiketoiminnan rahavirrat 7,4 1,4 -7,1
Investointien rahavirrat -0,2 -0,9 1,4
Rahoituksen rahavirrat -6,2 -4,1 2,2
Rahavirrat yhteensä 1.0 -3,5 -3,4

Nettokäyttöpääoman muutos vaikuttaa merkittävästi liiketoiminnan kassavirtoihin.



Hankitut liiketoiminnot

Lännen Tehtaat laajensi strategiansa mukaisesti elintarvikeliiketoimintojaan ja osti 28.2.2007 norjalaisen kalan-
jalostajan Maritim Food AS:n koko osakekannan. Kauppaan kuului Maritim Food AS ja sen kokonaan omistamat 
ruotsalaiset tytäryhtiöt Maritim Food Sweden AB ja Maritim Food Sweden Egendom AB sekä Maritim Foodille kuu-
luva 47,5 %:n vähemmistöosuus norjalaisesta Sandanger AS:stä. Maritim Foodilla on lisäksi Sandangerin osakkeita 
koskeva osto-optio, joka toteuttamalla omistusosuus on mahdollista nostaa 51 %:iin.    
      
Kauppahintana osakkeista maksettiin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi hankintamenoon sisältyy transaktiokuluja noin 
0,5 miljoonaa euroa. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttaa Maritim Foodin ja osakkuusyhtiö Sandanger AS:n vuo-
den 2007 tuloskehitys, jonka vaikutus on 0 – 1,3 miljoonaa euroa. Kauppahintaan vaikuttaa myös Maritim Foodin 
varojen ja velkojen tilintarkastettu kehitys 30.6.2006 ja kaupantekohetken välillä. Hankinta on kirjattu IFRS 3:n sal-
limalla tavalla alustavana. Yhtiön varojen ja velkojen käyvän arvon määrittäminen on osavuosikatsauksen julkis-
tamishetkellä osin kesken. Lisäkauppahintojen vaikutukset eivät ole vielä luotettavasti arvioitavissa ja ne eivät ole 
vielä mukana hankintamenoa määritettäessä. Osavuosikatsaukseen kaupasta muodostui 5,6 miljoonan euron liike-
arvo, joka muuttuu hankintamenolaskelman tarkentuessa.       

 Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot
 kirjatut ennen
 käyvät arvot yhdistämistä
 milj. euroa 28.2.2007 28.2.2007

Aineettomat hyödykkeet 2,7 0,0
Aineelliset hyödykkeet 4,2 3,6
Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,0
Vaihto-omaisuus 3,5 3,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,6 2,6
Rahavarat 1,3 1,3

Varat yhteensä 14,3 10,7
  
Laskennalliset verovelat 1,0 0,0
Pitkäaikaiset velat 5,7 5,7
Lyhytaikaiset velat 2,8 2,8

Velat yhteensä 9,5 8,6
  
Hankitun osuuden mukainen osuus nettovaroista 4,8 2,2
Hankintameno 10,5 
Liikearvo 5,6 
  
Rahavaroina maksettu kauppahinta ja aktivoidut transaktiomenot 10,5 
Hankitun liiketoiminnan rahavarat 1,3 

Rahavirtavaikutus 9,2 



Konsernin tunnusluvut

 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
   
Oma pääoma/osake, euroa 18,50 17,71 19,06
Omavaraisuusaste, % 49,1 % 52,4 % 50,3 %
Gearing, % 46,0 % 24,6 % 40,7 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 1,1 1,2 7,6
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj.euroa 10,5            - 3,0
Henkilöstö keskimäärin 938 968 981
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 253 6 253 6 253
   
   

Konsernin vastuusitoumukset   
   
milj. euroa 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
   
Omien velkojen vakuudeksi annetut:   
Kiinteistökiinnitykset 37,5 40,7 37,5
Yrityskiinnitykset 51,4 51,4 51,4
Pantatut osakkeet 13,0 3,6 3,6
   
Leasing-vastuut 1,0 1,3 1,1
   
Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuut 6,5 2,7 2,8
   
Vastuut omista sitoumuksista:   
Takaisinostositoumukset 0,0 0,1 0,0
Lisäkauppahinta, arvio 0,0-2,0     -     -
   
Vastuusitoumukset osakkuusyritysten puolesta:   
Takaisinostositoumukset      - 0,1      -
Tytäryhtiöiden puolesta:   
Takaukset 1,6     -     -
   

   

Johdannaissopimukset  
   
Johdannaissopimusten nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 0,8 0,6 4,5
Hyödykejohdannaiset 3,1 3,4 4,6
Korkojohdannaiset 25,0 25,0 25,0
   
   
   


