
LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Osavuosikatsaus  1.1.-30.9.2007 

Heinä-syyskuu
l   Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 3,1 (2006: 3,5) miljoonaa euroa.
l   Osakekohtainen tulos oli 0,49 (0,56) euroa.
l   Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 73,6 (51,9) miljoonaa euroa, mikä on 42 % vertailukautta enem-

män.
l   Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli 0,3 (1,0) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,2 (+0,5) miljoo-

naa euroa.

Tammi-syyskuu
l   Konsernin tammi-syyskuun tulos oli 9,4 (5,8) miljoonaa euroa.
l   Osakekohtainen tulos oli 1,51 (0,92) euroa.
l   Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 213,1 (172,6) miljoonaa euroa, mikä on 23,5 % vertailukautta enemmän.
l   Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli 0,2 (0,8) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,1 (+0,1) miljoo-

naa euroa.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET JA YRITYSKAUPAT KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
Lännen Tehtaat Oyj:n norjalainen tytäryhtiö Maritim Food AS käytti elokuussa kalanjalostusyritys Sandanger AS:n 
osakkeita koskevan osto-option ja hankki omistukseensa optiosopimuksen mukaiset 3,5 % Sandanger AS:n osak-
keista. Kauppa nosti Maritim Foodin omistusosuuden Sandanger AS:stä 51 %:iin. Sandanger AS liitettiin Maritim 
Foodiin ja Lännen Tehtaat -konserniin elokuun lopussa. 

KESKEISET TULOSLUVUT, miljoonaa euroa

                          7-9/2007       7-9/2006           1-9/2007    1-9/2006
Kaikki toiminnot yhteensä
Liikevaihto                   73,6           91,6              280,3       291,3
Liiketulos                     1,6            4,5                9,3         6,4
Tulos ennen veroja             3,1            4,3               10,1         7,8
Kauden tulos                   3,1            3,5                9,4         5,8
Tulos/osake, euroa            0,49           0,56               1,51        0,92

Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto                   73,6           51,9              213,1       172,6
Liiketulos ilman kertaeriä     0,3            1,0                0,2         0,8
Liiketulos                     0,1            1,5                0,1         0,9
Tulos ennen veroja             1,7            1,6                1,4         3,4
Kauden tulos                   1,6            1,6                1,5         2,6

Lopetetut toiminnot
Liikevaihto                    0,0           45,4               78,8       135,7
Liiketulos                     1,5            2,9                9,2         5,5 



LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu:
Konsernin heinä-syyskuun liiketulos oli 1,6 (4,5) mil-
joonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 3,1 (4,3) miljoonaa 
euroa ja kauden tulos 3,1 (3,5) miljoonaa euroa. Osake-
kohtainen tulos oli 0,49 (0,56) euroa.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli heinä-syyskuus-
sa 73,6 (51,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 42 % 
edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevaihdon kasvu tuli 
valtaosin viljakaupasta ja kalaliiketoiminnasta. Maritim 
Foodin konserniin liittäminen kasvatti kalaliiketoimin-
nan liikevaihtoa 7,1 miljoonaa euroa. Myös pakastelii-
ketoiminnan ja kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 
hieman  vertailukaudesta. 

Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli hei-
nä-syyskuussa 0,3 (1,0) miljoonaa euroa. Kertaerät oli-
vat -0,2 (+0,5) miljoonaa euroa. Viljakaupan, pakaste-
liiketoiminnan ja muiden toimintojen liiketulos parani 
vertailukaudesta. Kalaliiketoiminnan ja kasviöljyliiketoi-
minnan tulos oli vertailukautta heikompi. 

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli heinä-syys-
kuussa 1,7 (1,6) miljoonaa euroa ja kauden tulos 1,6 (1,6) 
miljoonaa euroa. Kauden tulosta vastaavat verot olivat 
0,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy osuus osak-
kuusyritysten tuloksesta 1,6 (0,0) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu:
Konsernin tammi-syyskuun liiketulos oli 9,3 (6,4) mil-
joonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 10,1 (7,8) miljoonaa 
euroa ja kauden tulos 9,4 (5,8) miljoonaa euroa. Kau-
den tulokseen sisältyy 5,5 miljoonan euron myyntivoitto 
Suomen Rehun osake-enemmistön kaupasta. Osakekoh-
tainen tulos oli 1,51 (0,92) euroa.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 
213,1 (172,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi ver-
tailukaudesta 40,5 miljoonaa euroa eli 23,5 %. Maritim 
Foodin vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 16,4 miljoonaa 
euroa ja viljakaupan 27,1 miljoonaa euroa. 

Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli 0,2 
(0,8) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,1 (+0,1) miljoo-
naa euroa. Pakasteliiketoiminnan, viljakaupan ja muiden 
toimintojen tulos parani vertailukaudesta. Kalaliiketoi-
minnan ja kasviöljyliiketoiminnan tulos heikkeni. 

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli tammi-
syyskuussa 1,4 (3,4) miljoonaa euroa ja kauden tulos 1,5 
(2,6) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun tulosta vastaa-
vat verot olivat +0,1 (-0,8) miljoonaa euroa. Tulokseen 
sisältyy osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1,3 (-0,3) 
miljoonaa euroa.

LOPETETUT TOIMINNOT
Lopetettuihin toimintoihin sisältyy Suomen Rehu –konser-
ni. Vertailuvuoden tuloslaskelma on jaettu jatkuviin ja lope-
tettuihin toimintoihin ikään kuin Suomen Rehu –konserni 
olisi ollut lopetettu toiminto vuoden 2006 alusta alkaen.

Lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy Suomen 
Rehu -konsernin tulos vuoden alusta kesäkuun alkuun 
ja Suomen Rehu Oy:n osake-enemmistön myyntivoitto 
kauppaan kohdistuneilla kuluilla vähennettynä. Toiselle 
vuosineljännekselle kirjattiin kiinteään osakekauppahin-
taan perustuva verovapaa myyntivoitto osake-enemmis-
töstä, 4,1 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta mää-
räytyi enemmistöosakkeiden kaupantekohetken taseen 
perusteella. Kauppahinnan korjauserä osake-enemmis-
tön kaupan osalta, 1,5 miljoonaa euroa, kirjattiin kol-
mannelle vuosineljännekselle.

Kauden tulos lopetetuista toiminnoista oli heinä-syys-
kuussa 1,5 (1,9) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 
7,9 (3,2) miljoonaa euroa. 

Kesäkuun alun enemmistöosakkeiden kaupan jälkeen 
kertynyt 49 %:n tulososuus osakkuusyhtiö Suomen Re-
husta sisältyy jatkuvien toimintojen tulokseen.

RAHOITUS 
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät 
koko katsauskauden hyvinä. 

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa korkojen 
ja verojen jälkeen 0,0 (11,2) miljoonaa euroa. Käyttöpää-
oman muutoksen vaikutus oli -4,7 (0,2) miljoonaa euroa. 
Investointien rahavirta oli 23,2 (-5,1) miljoonaa euroa. 
Lainojen rahavirrat olivat -21,8 (-8,4) miljoonaa euroa.

Osinkoja maksettiin 5,3 (4,6) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden päättyessä korollisia vel-
koja 36,8 (37,6) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 
18,7 (4,3) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 
18,1 (33,2) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusum-
ma oli 204,6 (207,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste 
oli 60,9 (54,2) %. Konsernin lyhytaikaiseen rahoitukseen 
käytettyjä yritystodistuksia oli katsauskauden päättyessä 
emittoituna 27,0 (17,0) miljoonan euron arvosta. Konser-
nin maksuvalmius on turvattu sitovin limiittisopimuksin. 
Limiittejä ei ollut käytössä katsauskauden päättyessä.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoitustuotot oli-
vat heinä-syyskuussa 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Tammi-
syyskuussa nettorahoituskulut olivat -0,1 (tuottoa 2,8) 
miljoonaa euroa. Vertailukauden rahoitustuottoihin si-
sältyi liiketoimintaan kuulumattomien osakkeiden myyn-
neistä saadut noin 2,6 miljoonan euron myyntivoitot. 



OSUUDET OSAKKUUSYRITYSTEN TULOKSISTA
Jatkuvien toimintojen tulokseen sisältyi heinä-syys-
kuussa osuuksia osakkuusyritysten tuloksesta yhteen-
sä 1,6 (0,0) miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiö Sucroksen 
tulososuuteen sisältyy vuoden 2006 sokerireformin pe-
rusteella saatua kertaluonteista puhdistamotukea 0,7 
miljoonaa euroa.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta tammi-syyskuussa 
oli 1,3 (-0,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 49 % 
osuus Suomen Rehu -konsernin tuloksesta kesä-syys-
kuulta 0,5 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT
Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 
ilman yritysostoja olivat 4,1 (5,4) miljoonaa euroa. Pakas-
teliiketoiminnan investoinnit olivat 1,6 (0,7) miljoonaa 
euroa, kalaliiketoiminnan investoinnit 1,5 (0,3) miljoo-
naa euroa, kasviöljyliiketoiminnan investoinnit 0,3 (0,4) 
miljoonaa euroa ja muiden toimintojen investoinnit 0,1 
(0,1) miljoonaa euroa. Rehuliiketoiminnan investoinnit 
olivat osake-enemmistön myyntihetkeen mennessä 0,6 
(4,0) miljoonaa euroa.

Osakeinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 11,3 (3,0) 
miljoonaa euroa. Kauden investoinnit kohdistuivat nor-
jalaisen kalanjalostusyrityksen Maritim Food AS:n  ja 
Sandanger AS:n osakkeiden hankintaan. Hankinnoista 
kerrotaan tarkemmin osavuosikatsauksen liitetiedois-
sa.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä jatkuvissa toi-
minnoissa oli tammi-syyskuussa 696 (663). Pakaste-
liiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli 259 
(272), kalaliiketoiminnan 361 (307) sisältäen Maritim 
Food AS -konsernin henkilöstön vaikutuksen (71 hen-
kilöä) 1.3.2007 alkaen, kasviöljyliiketoiminnan 36 (35), 
viljakauppaliiketoiminnan 29 (29) ja muiden toiminto-
jen henkilömäärä 11 (19) henkilöä. Apetit Suomi Oy:n 
henkilöstömäärä on jaettu pakaste- ja kalaliiketoimin-
noille palveluveloitusten suhteessa. Muiden toimintojen 
henkilömäärään sisältyi vertailukaudella Harviala Oy:n 
henkilöstö 28.2. saakka.

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. 

Kalaliiketoiminnassa myynti painottuu juhlapyhien yh-
teyteen. Huomattava osa vuoden tuloksesta riippuu jou-
lumyynnin onnistumisesta.

Viljakaupan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosinel-
jänneksittäin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä 
hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla. 

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta
Pakasteliiketoiminnan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 
11,0 (10,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli noin 
5 %. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa. 

Vähittäiskauppapakasteiden samoin kuin hillojen ja mar-
meladien  myynti kasvoi vertailukaudesta yli 6 %. Voi-
makkainta myynnin kasvu oli pizzapakasteissa. Aktiivinen 
kampanjointi elokuussa kasvatti sekä pizzojen kokonais-
markkinaa että Apetitin markkinaosuutta toistakymmentä 
prosenttiyksikköä. Myös perunapakasteissa myynnin kasvu 
oli vahvaa. Kasvua toi tammikuussa lanseeratun Kermape-
runat-uutuuden hyvä kehitys myös kesäjakson jälkeen sekä 
Apetit Mikromuusin aktivointi koulujen alun sesonkiin TV-
mainonnalla sekä kaupan kampanjoilla. Vihannespakastei-
den ja ruokapakasteiden myynti oli vertailukauden tasoa. 
Apetit Quick&Tasty uutuusmaut, Tikka Masala Shrimps ja 
Green Curry Chicken, lanseerattiin syyskuun alussa. Uu-
tuudet saivat hyvät ketjuvalikoimat ja yhdessä mainonnan 
sekä kaupan aktiviteettien kanssa käänsivät ruokapakas-
teiden markkinaosuuden hienoiseen kasvuun.
 
Apetit on elokuussa tehdyn tuotemerkkien tunnettuutta 
mittaavan tutkimuksen mukaan Suomen tunnetuin pakas-
tetuotemerkki. Apetit-tuotemerkin spontaani kokonaistun-
nettuus oli tutkimuksen mukaan 52 %.

Horeca-sektorin liikevaihto kasvoi yli 10 %. Liikevaihdon 
kasvu johtui kotimaisten vihannesten kilpailukyvyn pa-
ranemisesta tuontivihanneksiin verrattuna. Myyntikana-
vista suhteellisesti eniten kasvoi vienti. Hyvä kotimaan 
hernesato mahdollisti viennin Keski-Eurooppaan, jossa 
sato jäi epäedullisista sääolosuhteista johtuen poikke-
uksellisen heikoksi.

Syksyn sadon prosessointi on osittain vielä kesken. Her-
neen lisäksi pinaatista saatiin määrältään ja laadultaan 
hyvä sato. Myös juurikasvien sato näyttää muodostu-
van laadultaan ja määrältään hyväksi lukuunottamatta 
perunaa, joka on kärsinyt syksyn märkyydestä.

Pakasteliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli hei-
nä-syyskuussa 1,0 (0,8) miljoonaa euroa. Kertaluonteise-
na kauden tulosta rasitti 0,2 miljoonan euron arvonalen-
nuskirjaus käytöstä poistetusta käyttöomaisuudesta.



Tammi-syyskuun liikevaihto oli 36,1 (37,7) miljoonaa 
euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyi sokerijuu-
rikkaan viljelyttämisen ja siihen liittyvää tarvikemyyntiä 
2,7 miljoonaa euroa. Tämä toiminta siirtyi osakkuusyhtiö 
Sucros Oy:n hoidettavaksi vuoden 2007 alussa. Elintar-
vikkeiden myynti kasvoi vertailukaudesta yli 3 %.

Pakasteliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli tam-
mi-syyskuussa 1,8 (0,4) miljoonaa euroa. Kertaerien vai-
kutus tulokseen oli -0,2 (-0,1) miljoonaa euroa. Tulok-
sen paraneminen on seurausta tuotemyynnin kasvusta 
ja tuotevalikoiman rakenteen muutoksista. Myös mää-
rätietoinen tuottavuuden kehittäminen sekä kustannus-
tehokkuuden parantaminen ovat vaikuttaneet myöntei-
sesti Apetit Pakasteen tuloskehitykseen. Tuottavuuden ja 
kustannustehokkuuden edelleen parantamiseksi Apetit 
Pakaste päätti siirtää Turun tehtaan tuotannon Säky-
lään. Siirtosuunnitelma on valmis ja rakennushankkeen 
edellyttämät maarakennustyöt Säkylässä on aloitettu. 
Varsinainen rakennustyö ajoittuu vuoden 2008 puolelle. 
Suunnitelman mukaan Turun tehtaan tuotanto siirretään 
Säkylään vuoden 2008 loppuun mennessä.

Pakasteliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-syys-
kuussa 1,6 (0,7) miljoonaa euroa. Merkittävimmät in-
vestoinnit liittyivät pakastusteknologian uudistami-
seen, jolla tehostetaan energiankäyttöä, parannetaan 
tuotantologistiikkaa ja tuotelaatua. Lisäksi tehostettiin 
pakkaustoimintoja lisäämällä automatiikkaa.

Kalaliiketoiminta
Kalaliiketoiminnan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 19,8 
(14,0) miljoonaa euroa, kasvua yli 40 %. Maritim Food-
konsernin vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 7 mil-
joonaa euroa. 

Apetit Kala lanseerasi toukokuussa kaksi viipaloitua läm-
minsavukala-uutuutta. Kesän lehtimainonta yhdessä 
kaupan aktiviteettien kanssa kasvatti koko lämminsa-
vukalan markkinaa selvästi edelliseen kesään verrat-
tuna. Lanseeraus toi myös Apetit -tuotemerkille lisää 
markkinaosuutta lämminsavutuotteissa. Maritim Food 
-konsernin valmistamien äyriäistuotteiden myynti alkoi 
syyskuun alussa myös Suomessa, jossa tuotteet myy-
dään Apetit Maritim –tuotemerkillä.

Apetit on elokuussa tehdyn tuotemerkkien tunnettuut-
ta mittaavan tutkimuksen mukaan Suomen tunnetuin 
tuorekalatuotemerkki spontaanin kokonaistunnettuu-
den ollessa 24 %.

Kalaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli kolman-
nella vuosineljänneksellä -0,8 (0,1) miljoonaa euroa. Ma-
ritim Foodin tulos oli ennakkoarvion mukainen, lieväs-
ti positiivinen. Toisella vuosineljänneksellä sattuneiden 

laiterikkojen ja toimintahäiriöiden vaikutukset heiken-
sivät Apetit Kalan myyntiä ja tulosta vielä kolmannen 
neljänneksen aikana. Elo-syyskuulle ajoittunut Keravan 
tuotannon siirto Kuopioon aiheutti ennakoidusti pääl-
lekkäisiä kustannuksia. Tuotannon ja pakkaamon siirto 
Keravalta Kuopioon sujuivat suunnitelmien mukaan. Ta-
voitteena olevien kustannussäästöjen arvioidaan toteu-
tuvan täysimääräisinä vuoden 2008 alusta alkaen. 

Kotimaan kalaliiketoiminnassa on loppukesän ja syksyn 
aikana saatu aikaan merkittäviä toiminnallisia parannuk-
sia. Kehitystyön painopiste on ollut toimitusvarmuuden 
sekä työn ja raaka-aineen tuottavuuden parantamisessa. 
Kehitystä on tapahtunut kaikilla painopistealueilla. Yh-
tiön toimitusvarmuus ja tuottavuus ovat parantuneet 
tuotannonohjauksen tehostamisen seurauksena.

Yhtiön johdossa aloittivat elokuun alussa toimitusjohtaja 
Ari Laarne ja tuotantojohtaja Heljä Mantere. Toimitusjohta-
jan vastuulla on erityisesti yhtiön ydinprosessien ja toimin-
nanohjauksen kehittäminen. Tuotantojohtaja vastaa yhtiön 
tuotannosta, tuottavuuden kehittämisestä ja laadusta.
 
Kalaliiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihto oli 56,7 
(43,0) miljoonaa euroa, kasvua 32 %. Maritim Food –
konsernin tuoma liikevaihdon lisäys oli noin 16 miljoo-
naa euroa. Maritim Foodin sekä elokuun lopussa kon-
serniin liitetyn Sandanger AS:n liikevaihto on kehitty-
nyt odotusten mukaisesti. Kalaliiketoiminnan liiketulos 
ilman kertaeriä oli tammi-syyskuussa -2,1 (0,6) miljoo-
naa euroa. Kertaerät olivat 0,0 (+0,4) miljoonaa euroa. 
Kustavin ja Keravan tuotannon siirtoihin liittyviä kuluja 
ei ole luokiteltu kertaeriksi. Kauden tulosta alkuvuonna 
on osaltaan heikentänyt korkeista raaka-ainehinnoista 
johtunut myyntikatteen lasku. 

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-syyskuus-
sa 1,5 (0,3) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoin-
nit liittyivät Apetit Kalan tuotannon keskittämisohjelman 
mukaiseen toimitilojen laajentamiseen Kuopiossa, savus-
tusuunien uusimiseen ja fileoinnin kehittämiseen. 

Kasviöljyliiketoiminta
Kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 
10,6 (10,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 5 %. 
Liiketulos oli -0,2 (0,5) miljoonaa euroa. Tuloksen heikke-
neminen on seurausta ennakoidusta jalostusmarginaalin 
laskusta. Kasviöljyn ja valkuaisrehujen myyntihinta on 
noussut viiveellä raaka-ainehintoihin verrattuna, mikä 
on heikentänyt jalostusmarginaalia erityisesti kolman-
nella vuosineljänneksellä.
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 31,3 (30,7) miljoonaa 
euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 0,7 (2,1) miljoo-
naa euroa. 



Kasviöljyliiketoiminnan investoinnit olivat 0,3 (0,4) mil-
joonaa euroa.  Investoinneista merkittävin oli yhtiön toi-
minnanohjausjärjestelmän uusiminen. 

Viljakauppa
Viljakauppaliiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui 
vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä. Liike-
vaihto oli 32,1 (17,5) miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 
lähes 85 %. Liikevaihdon kasvu oli seurausta poikke-
uksellisen korkeista viljojen hinnoista sekä volyymien 
kasvusta.

Viljamarkkinoilla kolmas vuosineljännes oli epätavalli-
sen vilkas. 

Kotimaanmyynti jäi hieman vertailukaudesta, mutta 
vienti ja kolmansien maiden välinen kauppa kasvoivat 
merkittävästi. 

Kotimaisen viljahankinnan kasvattamiseksi Avena Nordic 
Grain avasi elokuussa toimipisteen Salossa. 

Heinä-syyskuun liiketulos yli kaksinkertaistui vertailu-
kaudesta ja oli 0,9 (0,4) miljoonaa euroa. 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 89,3 (62,2) miljoonaa eu-
roa. Liikevaihdon kasvu oli 44 %. Liiketulos oli 2,6 (1,2) 
miljoonaa euroa. 

Muut toiminnot
Muut toiminnot –segmentti muodostuu palveluyhtiö 
Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta ja segmenteille 
kohdistamattomista eristä. Apetit Suomi Oy:n tuottami-
en palveluiden kustannusvaikutus on rasittamassa liike-
toimintojen tulosta palveluiden käytön suhteessa.
 
Segmentin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1,0 (0,0) mil-
joonaa euroa ja liiketulos -0,6 (-0,9) miljoonaa euroa. 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 2,9 (0,0) miljoonaa euroa 
ja liiketulos ilman kertaeriä -2,9 (-3,4) miljoonaa euroa. 
Kertaerät olivat +0,1 (-0,6) miljoonaa euroa. 

Lännen Tehtaat on tehnyt päätöksen pakaste- ja kalalii-
ketoiminnan sekä konsernihallinnon yhteisestä toimin-
nanohjausjärjestelmästä. Hanke käynnistyi syyskuussa. 
Uusi järjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 
2008 aikana. 

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omi-
en osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä maksullisena osakeantina. Uusia osakkeita voidaan 
antaa enintään 631 757 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia 

osakkeita voidaan luovuttaa enintään 65 000 kappaletta. 
Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen 
nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutus-
hinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käy-
pä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä 
julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäynti-
kurssin perusteella. Valtuutus käsittää oikeuden poiketa 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen 
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, oikeuden 
tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuut-
ta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä 
kuittausoikeutta sekä oikeuden päättää osakkeen mer-
kintähinnasta 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 JA KAUPANKÄYNTI
Yhtiön liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 
kauden päättyessä 6 317 576 kappaletta ja rekisteröity 
osakepääoma 12 635 152 euroa. Yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden määrä oli 65 000 kappaletta eli 1,0 % 
koko osakekannasta. Omien osakkeiden nimellisarvo oli 
130 000 euroa. Osakepääomassa tai omien osakkeiden 
määrässä ei ole tapahtunut muutoksia katsaus- tai ver-
tailuvuonna.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 
739 417 (1 379 454) kappaletta, mikä oli 11,7 (21,8) % 
koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 24,50 (24,19) 
euroa ja alin 17,65 (15,26) euroa. Kauden osakevaihto oli 
16,2 (27,6) miljoonaa euroa. Koko osakekannan markki-
na-arvo oli katsauskauden päättyessä 114,3 (132,2) mil-
joonaa euroa.

LIPUTUSILMOITUKSET
Katsauskaudella ei tullut liputusilmoituksia. Katsauskau-
den jälkeen 19.10.2007 norjalainen Skagen AS:n hallinnoi-
ma Skagen Funds ilmoitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 
9 §:n mukaisesti, että se on ostanut Lännen Tehtaat Oyj:n 
osakkeita ja omistaa 18.10.2007 yhteensä 318 200 osaket-
ta, mikä on 5,04 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä.



HALLINNOINTI
Lännen Tehtaat Oyj:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi 
nimetyn tilintarkastajan erottua KHT-yhteisö Pricewa-
terhouseCoopers Oy:n palveluksesta, Pricewaterhouse-
Coopers nimesi Lännen Tehtaat Oyj:n päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi Tomi Moision, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET 
TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtu-
mia. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lännen Tehtaat -konsernin merkittävimmät riskit liit-
tyvät raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan, sa-
don määrään ja laatuun sekä raaka-aineiden saata-
vuuteen.

Kala- ja kasviöljyliiketoiminnassa sekä viljakauppalii-
ketoiminnassa merkittävimpien raaka-aineiden hinnat 
määräytyvät maailmanmarkkinoilla. Tällaisia raaka-ai-
neita ovat lohi, kirjolohi, äyriäiset, rypsi, soija ja viljat. 
Mm. viljojen hinnat ovat globaalisti nousseet poikkeuk-
sellisen korkeiksi kovasta kysynnästä johtuen. 

Markkinatilanteesta johtuen kaikkia raaka-ainehintojen 
nousuja ei välttämättä pystytä täysimääräisesti viemään 
myyntihintoihin, mikä toteutuessaan vaikuttaisi nega-
tiivisesti konsernin tulokseen.

Sokeri
Euroopan unionin maatalousministerit hyväksyivät 
26.9.2007 uudet sokerin tuotannon supistamista kos-
kevat päätökset EU:n komission esittämässä muodossa.  
Uudistuksen keskeinen sisältö on, että uusi tuotannon 
leikkaus pyritään saamaan aikaan vapaaehtoisella vilje-
lijöiden ja teollisuuden tuotannosta luopumisella. 

Lännen Tehtaat Oyj omistaa Suomessa sokeriteollisuutta 
harjoittavasta Sucros Oy:stä 20 %. Sucros-omistuksen 
arvo Lännen Tehtaat -konsernin taseessa on Sucroksen 
syyskuussa maksaman 5,3 miljoonan euron osingon ja 
kolmannen vuosineljänneksen tuloksen kirjaamisen jäl-
keen noin 18 miljoonaa euroa.  Mikäli Sucros Oy päät-
täisi luopua koko juurikassokerikiintiöstä ja Säkylän so-
keritehdas suljettaisiin, Sucros Oy:lle sokerikiintiöiden 
myynnistä tulevat luopumiskorvaukset ja Sucroksen 
ennustetun kassavirran nykyarvo vastaisivat vähintään 
Sucros-omistuksen tasearvoa. 

KOKO VUODEN NÄKYMÄT
Konsernin jatkuvien toimintojen koko vuoden liike-
vaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2006 kalalii-
ketoiminnan ja viljakauppaliiketoiminnan voimakkaan 
kasvun johdosta. Jatkuvien toimintojen koko vuoden 
kertaeristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan olevan 
vertailuvuoden tasoa.

Jatkuvien toimintojen liiketulokseen vaikuttavat positii-
visesti pakasteliiketoiminnan ja viljakaupan myönteinen 
kehitys. Tulosta heikentävät kotimaan kalaliiketoimin-
nassa esiintyneet toimintahäiriöt ja tuotantorakenteen 
muutoksen aiheuttamat kustannukset sekä jalostusmar-
ginaalin lasku kasviöljyliiketoiminnassa.

Lännen Tehtaat Oyj:n visio on olla yksi johtavista suoma-
laisista elintarvikeyhtiöistä. Vision toteuttamiseen täh-
täävä määrätietoinen vaihtoehtoisten toimialajärjeste-
lyjen ja yrityskauppakohteiden selvitystyö jatkuu. 

1.11.2007
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus



Konsernin tuloslaskelma

  7-9/2007 7-9/2006 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa 3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk
     
Jatkuvat toiminnot     
     
Liikevaihto 73,6 51,9 213,1 172,6 244,5
     
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 1,0 0,9 2,0 2,0
Liiketoiminnan kulut -72,3 -49,9 -210,1 -169,7 -236,3
Poistot   -1,3 -1,3 -3,6 -3,8 -4,7
Arvonalentumiset -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
     
Liiketulos 0,1 1,5 0,1 0,9 5,3
     
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,1 -0,1 2,8 3,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1,6 0,0 1,3 -0,3 1,6
     
Tulos ennen veroja 1,7 1,6 1,4 3,4 10,2
     
Tuloverot 0,0 -0,1 0,1 -0,8 -2,7
     
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,6 1,6 1,5 2,6 7,5
     
Lopetetut toiminnot                                                            
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 1,5 1,9 7,9 3,2 5,6
     
Kauden tulos 3,1 3,5 9,4 5,8 13,1
     
Jakautuminen     
     Emoyhtiön omistajille 3,1 3,5 9,4 5,8 13,1
     Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 0,0 -
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta     
laskettu osakohtainen tulos     
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen      
tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,26 0,26 0,25 0,42 1,20
     
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen      
tulos, euroa, lopetetut toiminnot 0,23 0,30 1,26 0,50 0,90



Konsernin tase

milj. euroa 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
   
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset hyödykkeet 42,5 71,6 67,4
Liikearvo  7,5 17,4 17,4
Aineettomat hyödykkeet 3,6 1,5 1,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 37,0 21,3 23,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,2 0,1
Saamiset 4,5 5,7 5,8
Laskennalliset verosaamiset 1,4 2,4 0,3
 96,4 120,0 115,6
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 58,4 46,8 65,3
Saamiset 31,2 36,6 49,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti   
kirjattavat rahoitusvarat 15,0    - -
Rahavarat 3,7 4,3 7,5
 108,2 87,8 121,9
   
Varat yhteensä 204,6 207,7 237,5
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 123,9 112,4 119,2
   
Vähemmistön osuus 0,8    - -
   
Oma pääoma yhteensä 124,6 112,4 119,2
   
Pitkäaikaiset velat   
Pitkäaikaiset rahoitusvelat     6,0 9,7 7,0
Laskennalliset verovelat 4,5 7,0 7,0
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,9             -
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,6 17,6 14,0
   
Lyhytaikaiset velat   
Ostovelat ja muut velat 38,5 48,9 55,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 30,9 27,9 49,1
Lyhytaikaiset varaukset             - 0,9             -
Lyhytaikaiset velat yhteensä 69,4 77,7 104,3
   
Velat yhteensä 80,0 95,3 118,3
   
Oma pääoma ja velat yhteensä 204,6 207,7 237,5



Konsernin rahavirtalaskelma
 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa  9 kk 9 kk 12 kk
    
    
Tilikauden voitto/tappio  9,4 5,8 13,1
Oikaisut tilikauden tulokseen  -3,2 8,3 8,5
Käyttöpääoman muutos  -4,7 0,2 -23,1
Maksetut korot liiketoiminnasta  -2,2 -1,4 -1,9
Saadut korot liiketoiminnasta  0,9 0,2 0,3
Maksetut verot liiketoiminnasta  -0,3 -1,8 -3,2
Liiketoiminnan rahavirta  0,0 11,2 -6,4
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -4,1 -5,4 -7,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  0,1 0,0 4,6
Ostetut konserniyhtiöt  -9,9 -2,8 -2,8
Myydyt konserniyhtiöt  46,3 0,0 0,0
Ostetut osakkuusyhtiöt  0,0 -0,2 -0,2
Myydyt osakkuusyhtiöt  0,6 0,0 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin  -35,0 -0,1 -0,1
Muiden sijoitusten luovutustulot  20,0 3,4 3,4
Saadut osingot investoinneista  5,3 0,0 0,0
Investointien rahavirta  23,2 -5,1 -2,7
    
Pitkäaikaisten lainojen nostot  0,0 0,0 1,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot  0,0 0,0 19,1
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -14,4 -2,1 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -7,3 -6,2 -10,8
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut  -0,1 -0,1 -0,1
Maksetut osingot  -5,3 -4,6 -4,6
Rahoituksen rahavirta  -27,0 -13,0 5,5
    
Rahavarojen muutos  -3,8 -6,9 -3,7
Rahavarat kauden alussa  7,5 11,2 11,2
Rahavarat kauden lopussa  3,7 4,3 7,5



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 1,9 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 - - 0,8 - - - - 0,8 - 0,8
Omaan pääomaan kirjattuihin tai          
sieltä pois siirrettyihin eriin          
liittyvät verot - - 0,3 - - - - 0,3 - 0,3
Muut muutokset - - - - - - -0,2 -0,2 - -0,2
Lisäosuuden hankinta tytäryhtiöstä - - - - - - - - -3,7 -3,7
Osingonjako - - - - - - -4,6 -4,6 - -4,6
Katsauskauden tulos - - - - - - 5,8 5,8 - 5,8
          
Oma pääoma 30.9.2006 12,6 23,4 0,9 7,3 -0,8 -0,2 69,3 112,4 - 112,4
          
          
Oma pääoma 1.1.2007 12,6 23,4 0,4 7,3 -0,8 -0,2 76,5 119,2 - 119,2
          
Rahavirran suojaukset:          
   omaan pääomaan jaksotettu          
   suojaustulos - - 0,0 - - - - 0,0 - 0,0
Omaan pääomaan kirjattuihin tai          
sieltä pois siirrettyihin eriin           
liittyvät verot - - - - - - - - - -
Yrityshankinnat ja myynnit - - - - - 0,2 - 0,2 0,8 1,0
Muuntoerot - - - - - 0,5 - 0,5 - 0,5
Muut muutokset - - - -0,1 - - -0,1 -0,2 - -0,2
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 - -5,3
Katsauskauden tulos - - - - - - 9,4 9,4 - 9,4
          
Oma pääoma 30.9.2007 12,6 23,4 0,4 7,2 -0,8 0,5 80,5 123,8 0,8 124,6

LAADINTAPERIAATTEET                   
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä                                                
2006 kerrottuja laatimisperiaatteita.         
        
Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavia IASB:n julkistamia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja: 
- IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot      
- IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen – Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot    
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi        
- IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen        
Näiden uusien ja uudistettujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osa-
vuosikatsaukseen.         



Segmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit 1-9/2007        
      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Viljakauppa- Kasviöljy- Muut liike- toiminnot Lopetetut 
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot Yhteensä
        

Ulkoinen myynti yhteensä 36,1 56,7 89,3 31,3 2,9 216,3 78,8 295,1
Segmenttien välinen myynti -0,1 -0,1 -0,7 0,0 -2,4 -3,2 -11,6 -14,8
Liikevaihto 36,0 56,6 88,6 31,3 0,5 213,1 67,2 280,3
        
Liiketulos 1,6 -2,1 2,6 0,7 -2,8 0,1 9,2 9,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1                 -                 - 1,2 1,3 0,1 1,4
        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 1,6 1,5               - 0,3 0,1 3,5 0,6 4,1
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                       - 11,3               -               -               - 11,3            - 11,3
        
Poistot 1,3 0,9 0,1 0,5 0,7 3,6 0,2 3,8
Arvonalentumiset 0,2              -               -              -               - 0,2            - 0,2
        
Henkilöstö          259 361 29 36 11 696 167 863
        

Liiketoimintasegmentit 1-9/2006        
      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Viljakauppa- Kasviöljy- Muut liike- toiminnot Lopetetut 
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot Yhteensä

        
Ulkoinen myynti yhteensä 37,7 43,0 62,2 30,7 0,0 173,6 135,7 309,3
Segmenttien välinen myynti -0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 -1,0 -17,0 -18,0
Liikevaihto 37,5 43,0 61,4 30,7 0,0 172,6 118,7 291,3
        
Liiketulos 0,3 1,0 1,2 2,4 -4,0 0,9 5,5 6,4
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0    -    -    - -0,3 -0,3 0,1 -0,2
        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 0,7 0,3 0,0 0,4 0,1 1,5 3,9 5,4
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                 - 1,7                 - 1,3 0,1 3,0               - 3,0
        
Poistot 2,1 0,6 0,1 0,4 0,4 3,8 2,4 6,2
Arvonalentumiset                       - 0,2               -              -                - 0,2                - 0,2
        
Henkilöstö 272 307 29 35 19 663 323 986  
        



Maantieteelliset segmentit     

Liikevaihto       
   1-9/2007  1-9/2006  1-12/2006
milj. euroa   9 kk  9 kk  12 kk

Suomi   134,6  140,4  188,6
Skandinavia   29,4  7,5  22,4
Baltia ja Venäjä   7,3  1,7  2,3
Muut maat   41,8  23,0  31,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä   213,1  172,6  244,5
       
Lopetetut toiminnot   67,2  118,7  164,2
Yhteensä   280,3  291,3  408,7

Liiketoimintasegmentit 1-12/2006        
      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Vilja Kasviöljy- Muut liike- toiminnot Lopetetut 
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot Yhteensä

        
Ulkoinen myynti yhteensä 50,2 58,9 96,3 40,6 0,0 246,0 173,5 419,5
Segmenttien välinen myynti -0,1 0,0 -1,4 0,0 0,0 -1,5 -9,3 -10,8
Liikevaihto 50,1 58,9 94,9 40,6 0,0 244,5 164,2 408,7
        
Liiketulos 1,7 1,6 2,0 3,0 -3,0 5,3 9,2 14,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0               -               - 1,6 1,6 0,1 1,7
        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 0,8 0,6 0,0 0,4 0,1 1,9 5,7 7,6
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                       - 1,7               - 1,3 0,1 3,0               - 3,0
        
Poistot 2,7 0,8 0,1 0,6 0,5 4,7 3,5 8,2
Arvonalentumiset                       - 0,2               -              -               - 0,2               - 0,2
        
Henkilöstö 275 303 29 36 19 662 319 981
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 0,8 0,6 0,0 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 0,1 0,6 0,5 4,7 3,5 8,2
Arvonalentumiset                 - 0,2               -              -               - 0,2               - 0,2
        
Henkilöstö 275 303 29 36 19 662 319 981
        



Lopetetut toiminnot

Suomen Rehu Oy:n enemmistöosakkeiden kauppa toteutettiin kesäkuun alussa ja Suomen Rehu tytäryhtiöineen 
siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin. Suomen Rehu on esitetty osavuosikatsauksessa lopetettuna toimintona eril-
lään Lännen Tehtaiden jatkuvista toiminnoista myyntihetkeen asti. Lännen Tehtaiden 49%:n omistusosuus Suomen 
Rehussa esitetään osakkuusyhtiönä kesäkuusta alkaen.     
     
Suomen Rehun varojen ja velkojen muutokseen perustuva kauppahinnan korjauserä tarkentui kolmannen kvartaa-
lin aikana ja kirjapidossa tuloutettiin 1,5 miljoonaa euroa koskien myytyä 51 %:n osake-enemmistöä.  
       
Enemmistökaupan yhteydessä sovittiin lisäksi optiojärjestelystä, jonka mukaisesti Lännen Tehtailla on oikeus ha-
lutessaan myydä loput 49 % Suomen Rehu Oy:n osakkeista Hankkija-Maataloudelle. Hankkija-Maataloudella puo-
lestaan on loppuihin osakkeisiin osto-optio, jonka toteuttaminen on mahdollista aikaisintaan 15 kuukautta enem-
mistökaupan toteuttamisen jälkeen.      
     
Siinä tapauksessa, että optio käytetään,  Lännen Tehtaat saa 49 %:n omistusosuudesta Suomen Rehussa vastaavan 
osakekohtaisen kauppahinnan kuin enemmistökaupan yhteydessä, mukaan luettuna kauppahinnan korjauserä. Tä-
män lisäksi kauppahintaan vaikuttaa Suomen Rehun tulos kesäkuun 2007 alusta lähtien.

 1-5/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa 5 kk 9 kk 12 kk
   
Tuotot 85,2 119,8 176,7
Kulut -76,5 -115,5 -169,1
   
Tulos ennen veroja 8,7 4,3 7,6
   
Tuloverot -0,8 -1,2 -2,0 
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 7,9 3,2 5,6
   
Tuottoihin 1-5/2007 sisältyy Suomen Rehun osakekannan myyntituottoa 5,8 miljoonaa euroa.   
   
 1-5/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa 5 kk 9 kk 12 kk
   
Liiketoiminnan rahavirrat 7,6 2,0 5,4
Investointien rahavirrat -0,6 -5,3 1,4
Rahoituksen rahavirrat -6,9 3,7 -10,5
Rahavirrat yhteensä 0,1 0,4 -3,7
   
Nettokäyttöpääoman muutos vaikuttaa merkittävästi operatiivisiin kassavirtoihin.    

Hankitut liiketoiminnot
Lännen Tehtaat Oyj:n norjalainen tytäryhtiö Maritim Food AS käytti kalanjalostusyritys Sandanger AS:n osakkeita 
koskevan osto-option ja osti optiosopimuksen mukaiset 3,5 % Sandanger AS:n osakkeista. Kauppa nosti Maritim 
Foodin Sandanger AS:n enemmistöomistajaksi omistusosuuden noustessa 51 %:iin. Sandanger AS liitettiin Län-
nen Tehtaat -konserniin 31.8.2007. 
   
Hankintameno 51 %:n osuudesta oli 1,1 miljoonaa euroa ja kaupasta syntyi 0,5 miljoonan euron liikearvo. Han-
kinta on kirjattu IFRS 3:n sallimalla tavalla alustavana. Yhtiön varojen ja velkojen käyvän arvon määrittäminen on 
osavuosikatsauksen julkistamishetkellä osin kesken.     
     



Konsernin tunnusluvut

 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
   
Oma pääoma/osake, euroa 19,81 17,98 19,06
Omavaraisuusaste, % 60,9 % 54,2 % 50,3 %
Nettovelkaantumisaste, % 14,3 % 29,6 % 40,7 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 4,1 5,4 7,6
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj.euroa 11,3 3,0 3,0
Henkilöstö keskimäärin 863 986 981
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 253 6 253 6 253
   
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2006.   
   

Konsernin vastuusitoumukset   
   
milj. euroa 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006
   
Omien velkojen vakuudeksi annetut:   
Kiinteistökiinnitykset 33,4 40,7 37,5
Yrityskiinnitykset 31,4 51,4 51,4
Pantatut osakkeet 9,4 3,6 3,6
   
Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu:   
Kiinteistövuokrat 5,6 2,8 2,8
Muut vuokrat 0,8 1,1 1,1
   
Vastuut omista sitoumuksista:   
Takaisinostositoumukset 0,0 0,0 0,0
Lisäkauppahinta, Maritim 0 - 1,3     -     -
   
Vastuusitoumukset saman konserniin kuuluvien    
yritysten puolesta:   
Takaukset 4,9 0,0     -
   
   
SUOMEN REHU - OPTIOJÄRJESTELY   
Optiojärjestelyyn sisältyvä tulossidonnaisen osan tulouttamaton laskennallinen arvo oli 30.9.2007 noin 0,2 miljoo-
naa euroa.   
   
JOHDANNAISSOPIMUKSET   
Johdannaissopimusten nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 4,4 7,5 4,5
Hyödykejohdannaiset 6,4 6,4 4,6
Korkojohdannaiset 25,0 25,0 25,0
   
INVESTOINTISITOUMUKSET   
Lännen Tehtailla on 30.9.2007 investointisitoumuksia kala- ja pakasteliiketoiminnassa  yhteensä 2,3 miljoonaa eu-
roa.    

   
   
   



Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa 9 kk 9 kk 12 kk
   
Kirjanpitoarvo kauden alussa 67,4 72,2 72,2
   
Lisäykset 3,7 5,4 7,3
Lisäykset yritysostojen kautta 7,5           -              -
Vähennykset 0,0 -0,2 -4,2
Vähennykset yritysmyyntien kautta -32,6 -0,4 -0,4
Poistot ja arvonalentumiset -3,6 -5,7 -7,7
Muut muutokset 0,1 0,2 0,2
   
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 42,5 71,6 67,4

   
   

Lähipiiritapahtumat   
 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006
milj. euroa 9 kk 9 kk 12 kk
   
Myynnit osakkuusyhtiöille 9,6 0,4 1,1
Myynnit yhteisyrityksille 6,2 5,8 7,7
Ostot osakkuusyhtiöiltä 17,7 14,4 19,3
Ostot yhteisyrityksiltä 0,1 0,0 0,3
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 3,9 5,0 5,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset  osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 2,8 2,2 5,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 1,1 0,5 0,6
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 0,6 1,5 3,7
   
   
Tavaroiden ja palveluiden myynnit yhteis- ja osakkuusyhtiöille perustuvat konsernin  voimassa oleviin hintoihin.  
 
   
   
   


