
LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Osavuosikatsaus  1.1.-31.3.2008 

l Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 27 %, liikevaihto  oli 90,9 (71,5) miljoonaa euroa
l Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 5,0 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,78 (0,01) eu-

roa
l Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli 0,6 (0,1) miljoonaa euroa 

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu jatkui voimak-
kaana. Kasvua oli kaikissa liiketoiminnoissa. Jatkuvien 
toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä nou-
si vertailukautta paremmaksi. Kauden tulosta kasvatti 
merkittävien kertaerien tuloutuminen osakkuusyhtiö 
Sucros Oy:stä.

Tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja toiminnan laa-
tua parantavilla kehittämistoimenpiteillä on saavutet-
tu hyviä tuloksia ja niitä tullaan jatkamaan määrätie-
toisesti. 

Konsernin liiketoiminnoissa toteutettiin kauden aikana 
strategiaa tukevia järjestelyjä. Pakasteliiketoiminnan 
strategian mukaisena toimenpiteenä Apetit Pakaste 
sopi hilloliiketoiminnan myymisestä Saarioisten Säily-
ke Oy:lle. Viljakauppaliiketoiminnassa toteutettiin Ave-
na Nordic Grain Oy:n avainhenkilöiden sitouttamisjär-

jestelmä, jossa Avenan avainhenkilöstöstä tuli yhtiön 
osakkeenomistajia. 

Kansainvälisten raaka-aine- ja elintarvikemarkkinoiden 
turbulenssi on voimistunut. Raaka-aineiden kohonnut 
maailmanlaajuinen kysyntä ja raaka-ainevarastojen ma-
talat tasot ovat aiheuttaneet voimakasta hintojen nou-
sua sekä raaka-aine- että tuotemarkkinoilla. Saman-
aikaisesti maailmantalouden kasvuvauhti on hidastunut 
ja tulevaan kehitykseen liittyy paljon epävarmuutta. Täs-
sä epävarmassa tilanteessa, jossa markkinoiden muutok-
set voivat olla nopeita ja voimakkaita, valmius reagoida 
muutoksiin on menestyksen kannalta ratkaisevaa. 

Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa paine elintar-
viketeollisuuden konsolidaatioon on kasvanut. Tarjonta 
yrityskauppamarkkinoilla on vilkastunut ja ostajan ase-
ma markkinoilla on vahvistunut.”

KESKEISET TULOSLUVUT, miljoonaa euroa

Jatkuvat toiminnot           1-3/2008      1-3/2007

Liikevaihto                                             90,9          71,5
Liiketulos                                               5,4           0,2
Liiketulos ilman kertaeriä 0,6           0,1
Tulos ennen veroja                                  5,0           0,1
Kauden tulos                                             5,0           0,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,78          0,01



RAKENNEJÄRJESTELYT

Avena Nordic Grain Oy:n omistusjärjestely
Osana Avena Nordic Grain Oy:n henkilöstön sitoutta-
misjärjestelmää Lännen Tehtaat Oyj päätti helmikuus-
sa tarjota Avena Nordic Grain Oy:n henkilöstölle mah-
dollisuutta tulla välillisesti Avena Nordic Grain Oy:n 
omistajiksi. Järjestely toteutettiin perustamalla uusi 
yhtiö Foison Oy, joka osti Lännen Tehtailta 20 % Avena 
Nordic Grain Oy:n osakkeista. Lähes koko Avena Nordic 
Grain Oy:n  henkilöstö osallistui järjestelyyn. Henkilös-
tö merkitsi uuden yhtiön osakkeista 73,1 % ja Lännen 
Tehtaat Oyj loput 26,9 %. Lännen Tehtaiden omistamia 
Foison Oy:n osakkeita voidaan käyttää omistuspohjai-
seen sitouttamiseen Lännen Tehtaat Oyj:n päätöksellä, 
kun Avenaan rekrytoidaan uutta henkilöstöä. Lännen 
Tehtaat Oyj omistaa järjestelyn jälkeen välittömästi ja 
välillisesti 85,4 %  Avena Nordic Grain Oy:n osakkeis-
ta. Foison Oy:n osakkeiden luovuttamiseen liittyy ra-
joituksia eikä osakkeita voi myydä kuin Lännen Tehtaat 
Oyj:lle. Lännen Tehtaat Oyj:llä puolestaan on osakkeiden 
takaisinostovelvoite. Sopimuksen mukaan Avenan tulos 
jaetaan vuosittain osinkoina osakkeenomistajille. Tästä 
johtuen Foison Oy:n omistusta käsitellään konsernitilin-
päätöksessä velkana ja tilikauden tulokseen perustuvaa 
osingonmaksuvelvoitetta Foison Oy:lle rahoituskuluna.

Järjestelyllä ei ollut muita vaikutuksia Lännen Tehtaat 
–konsernin tulokseen.

Hilloliiketoiminnan kauppa
Apetit Pakaste Oy ja Saarioisten Säilyke Oy sopivat maa-
liskuussa Apetit Pakasteen hilloliiketoiminnan kaupasta. 
Sopimuksen mukaan hillojen ja marmeladien kehittämi-
nen, valmistus, myynti ja markkinointi siirtyvät Saari-
oisten Säilyke Oy:lle. Kauppaan sisältyy myös Dronning-
holm-tuotemerkki. Kauppa toteutetaan syksyllä 2008. 

RAPORTOINTIKÄYTÄNNÖN MUUTOS
Lännen Tehtaat päätti tarkentaa raportointikäytäntöään 
osakkuusyritysten tulososuuksien esittämisen osalta 
vuoden 2008 alusta alkaen. Elintarvikeliiketoimintoihin 
liittyvien osakkuusyritysten tulososuudet sisältyvät lii-
kevoittoon. Ydinliiketoimintoihin kuulumattomien osak-
kuusyritysten tulososuudet esitetään liikevoiton alapuo-
lella. Osuudet osakkuusyhtiö Sucros Oy:n ja Ateriames-
tarit Oy:n tuloksesta sisältyvät Muut toiminnot –seg-
mentin liikevoittoon. Vertailuvuoden tiedot on muutettu 
vastaamaan uutta esittämistapaa. Osuus osakkuusyhtiö 
Sandanger AS:n 1.3.-31.8.2007 tuloksesta sisältyy Kala-
liiketoiminnot–segmentin liikevoittoon.

Osuus osakkuusyhtiö Suomen Rehun tuloksesta esite-
tään liikevoiton alapuolella.

LOPETETUT TOIMINNOT JA MYYTÄVÄNÄ 
OLEVAT OMAISUUSERÄT
Konsernitaseessa lopetettuihin toimintoihin ja myytävä-
nä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat ja velat on esitet-
ty erillään muista varoista ja veloista Myytävänä olevina 
pitkäaikaisina varoina ja Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin 
omaisuuseriin liittyvinä velkoina. Vertailukauden tasees-
sa ja tuloslaskelmassa erät sisältävät Lopetettuna toi-
mintona Suomen Rehu –konsernin. Raportointikaudella 
Myytävänä olevina omaisuuserinä taseessa on esitetty 
Saarioiselle myytävät hilloliiketoiminnan varat.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Kauden tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista oli 
5,0 (1,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,78 
(0,31) euroa.

Jatkuvat toiminnot
Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-maaliskuus-
sa 90,9 (71,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 27 %. 
Kasvua oli kaikissa liiketoiminnoissa. 

Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 5,4 (0,2) miljoonaa 
euroa. Liiketulos ilman kertaluoteisia eriä oli 0,6 (0,1) 
miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 4,8 (0,1) miljoonaa 
euroa. Raportoituun liiketulokseen sisältyy osuuksia 
osakkuusyritysten tuloksesta 4,9 (-0,4). Katsauskauden 
osakkuusyhtiötulos 4,9 miljoonaa euroa koostuu kerta-
erinä tuloutetuista sokerireformiin liittyvistä korvauksis-
ta sokeri– ja isoglukoosikiintiöiden myynnistä. 

Jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,1) 
miljoonaa euroa. Rahoituskuluihin sisältyy Foison Oy:n 
osuus Avena Nordic Grain –konsernin kauden tulokses-
ta 0,2 miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritys Suomen 
Rehun tuloksesta oli 0,3 miljoonaa euroa. Tulos ennen 
veroja oli 5,0 (0,1) miljoonaa euroa ja kauden tulos 5,0 
(0,1) miljoonaa euroa. 

Lopetetut toiminnot
Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli 0,0 (47,2) miljoo-
naa euroa ja kauden tulos 0,0 (1,8) miljoonaa euroa. 
 

RAHOITUS JA KASSAVIRTA
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hy-
vinä. Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa kor-
kojen ja verojen jälkeen oli -7,4 (5,5) miljoonaa euroa. 
Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -7,2 (7,3) mil-
joonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli 3,6 (-10,2) 
miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 4,2 (3,3) mil-
joonaa euroa. Vertailuvuoden rahavirrat sisältävät lo-
petettujen toimintojen rahavirrat.



Korollisia velkoja oli katsauskauden päättyessä 37,8 
(59,2) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 9,5 (6,0) 
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 28,4 (53,2) 
miljoonaa euroa. Vertailuvuoden luvut sisältävät lope-
tettujen toimintojen korolliset velat ja rahavarat. Kon-
sernin taseen loppusumma oli 207,6 (235,8) miljoonaa 
euroa. Omavaraisuusaste oli 64,0 (49,1) %. Konsernin 
lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettyjä yritystodistuk-
sia oli katsauskauden päättyessä emittoituna 32,0 (28,0) 
miljoonan euron arvosta. Maksuvalmius on turvattu si-
tovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden päättyessä 
oli nostettavissa 25 (23) miljoonaa euroa. 

INVESTOINNIT 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 
olivat jatkuvissa toiminnoissa 1,3 (0,8) miljoonaa eu-
roa. 

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä jatkuvissa toi-
minnoissa oli katsauskaudella 746 (617). Pakasteliiketoi-
minnan henkilömäärä oli 220 (224), Kalaliiketoiminnan 
448 (317), Kasviöljyliiketoiminnan 35 (36), Viljakauppa-
liiketoiminnan 30 (29) ja Muiden toimintojen henkilö-
määrä 13 (11) henkilöä. Apetit Suomi Oy:n henkilöstö-
määrä on jaettu Pakaste- ja Kalaliiketoiminnoille palve-
luveloitusten suhteessa. Kalaliiketoiminnan henkilöstö-
määrän kasvu johtuu pääosin Maritim Food –konsernin 
hankinnasta. 

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta
Pakasteliiketoiminnan liikevaihto oli 13,5 (13,3) miljoo-
naa euroa. Liikevaihto kasvoi noin 2 %. Vähittäiskauppa-
tuotteiden myynti kasvoi noin prosentin. Kaupan merk-
kien osuus myynnistä väheni edelleen. Katsauskauteen 
sisältyi kaksi myyntipäivää vähemmän kuin vertailukau-
della. Apetit perunapakasteiden myynnin kasvu jatkui 
voimakkaana uutuustuotteiden ja aktiivisen kampan-
joinnin johdosta.  Apetit kermaperunat ovat saaneet 
runsaasti uusia käyttäjiä ja Perinteinen perunamuusi uu-
dessa, isommassa pakkauksessa on otettu myönteisesti 
vastaan. Myös vihannespakasteuutuudet, kuten Peru-
na- ja keittokasvikset, ovat saaneet hyvän vastaanoton. 
HoReCa –sektorin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7 % 
vertailujaksosta ja teollisuusmyynti oli vertailukauden 
tasoa. Hernevienti Eurooppaan jatkui vielä alkuvuonna. 
Vienti kasvoi lähes 30 % edellisvuodesta.

Pakasteliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli lähes 
vertailuvuoden tasoa 0,4 (0,5) miljoonaa euroa. Valmis-

tuskustannukset ovat nousseet merkittävästi raaka-ai-
ne- ja energiakustannusten nousun myötä. Kustannus-
ten nousua on kompensoitu myyntihintojen korotuksilla 
ja kiinteiden kustannusten tiukalla hallinnalla. 

Asiakas- ja kysyntälähtöisen toiminnanohjauksen vah-
vistamiseksi pakasteiden myynti- ja tuotekehitystoimin-
not organisoitiin uudelleen. Myynti- ja tuotekehityshen-
kilöstö siirtyi organisaatiomuutoksen yhteydessä palve-
luyhtiö Apetit Suomi Oy:stä Apetit Pakaste Oy:öön. 

Apetit Pakaste Oy ja Saarioisten Säilyke Oy sopivat maa-
liskuussa liiketoimintakaupasta, jolla hillojen ja marme-
ladien kehittäminen, valmistus, myynti ja markkinointi 
siirtyvät Saarioisten Säilyke Oy:lle. Kauppaan sisältyy 
Dronningholm-tuotemerkki. Kauppa toteutetaan syk-
syllä 2008. Kaupasta syntyy noin 2,5 miljoonan euron 
kertaluonteinen myyntivoitto, joka kirjataan 3. vuosi-
neljänneksen tulokseen. Kauppa mahdollistaa Apetit 
Pakaste Oy:lle strategian mukaisen keskittymisen pa-
kasteliiketoimintoihin. Hillo- ja marmeladiliiketoiminnan 
liikevaihto oli vuonna 2007 noin 6 miljoonaa euroa ja 
vaikutus liiketulokseen lievästi positiivinen.

Hillotuotannosta vapautuva tuotantotila tullaan muun-
tamaan Turusta siirtyvän ruokapakastetuotannon käyt-
töön. Turun pakastetehtaan tuotannon siirto luo Säkylän 
tehtaalle noin kolmekymmentä uutta työpaikkaa. Näis-
tä suurimman osan kattaa nykyisin hillotuotannossa 
työskentelevä henkilöstö, jolle tarjotaan työtä pakas-
tetuotannossa. 

Turun tehtaan tuotannon siirron edellyttämä pakkaa-
morakennusinvestointi on jatkunut alkuvuonna. Suun-
nitelman mukaan tuotanto siirretään Säkylään vuoden 
2008 loppuun mennessä. Tuotannon keskittämisellä ta-
voitellaan tuottavuuden ja kustannustehokkuuden para-
nemisen seurauksena noin 0,9 miljoonan euron paran-
nusta liiketulokseen vuodesta 2009 alkaen. Uuden toi-
minnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti jatkui 
alkuvuonna. Tavoitteena on ottaa järjestelmä pakaste-
liiketoiminnan käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Pakasteliiketoiminnan investoinnit olivat 0,8 (0,2) mil-
joonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit liittyivät 
Turun tehtaan tuotannon siirron edellyttämään raken-
tamiseen Säkylässä ja toiminnanohjausjärjestelmän uu-
distamiseen.

Kalaliiketoiminta
Kalaliiketoiminnan liikevaihto oli 21,5 (16,4) miljoonaa 
euroa. Liikevaihdon kasvu oli 31 %. Konserniin viime 
vuoden maaliskuun alussa liitetyn Maritim Foodin ja 
syyskuun alussa liitetyn Sandangerin tuoma liikevaih-
don lisäys oli 6,5 miljoonaa euroa. 



Kalaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli -0,5 
(-0,2) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,1 (0,0) miljoo-
naa euroa. Kertaerät liittyivät alkuvuonna toteutettuihin 
organisaatiomuutoksiin. Kotimaan kalaliiketoiminta ei 
yltänyt tavoiteltuun tulokseen. Maritim Food –konser-
nin tulos sen sijaan oli odotusten mukainen. 

Kotimaan kalaliiketoiminnan liikevaihto laski vertailujak-
sosta.  Pääasiallinen syy liikevaihdon laskuun oli lohen ja 
kirjolohen hinnan lasku ja sen vaikutus tuorekalakaupan 
hintoihin. Lisäksi myynnin kehitystä on haitannut syk-
systä lähtien lämminsavusiian raaka-aineen ja luonnon-
kalojen heikko saatavuus. Syksyllä Suomen markkinoille 
tuotujen Maritim Foodin valmistamien Apetit Maritim 
tuotemerkillä myytävien äyriäistuotteiden myynti on 
käynnistynyt odotuksia paremmin. Hintakilpailu koveni 
matalan jalostustusasteen kuluttajapakatuissa ja pal-
velutiskistä myytävissä lohi- ja kirjolohifileissä. Jakson 
aikana käynnistettiin toimenpiteet tuottavuuden ja hin-
takilpailukyvyn parantamiseksi tässä tuoteryhmässä.

Apetit Kalassa syksyllä käynnistynyt sisäisen tehokkuu-
den ja prosessien kehitystyö on edennyt suunnitellus-
ti. Työn ja raaka-aineen tuottavuus on parantunut ja 
tuotannon toimitusvarmuus on pysynyt tavoitetasolla. 
Yhtiön organisaation uudistaminen jatkui myynnissä, 
tuotannossa, tuotekehityksessä ja logistiikassa. Orga-
nisaatiouudistusten tavoitteena on selkeyttää vastuita, 
parantaa reagointinopeutta ja lisätä kustannustehok-
kuutta. Osana organisaatiomuutosta Apetit Kalan tuot-
teiden myynnistä ja asiakkuuksista vastaava henkilöstö 
siirtyi Apetit Suomi Oy:stä Apetit Kala Oy:öön. Uudis-
tuksen tavoitteena on vahvistaa asiakas- ja kysyntäläh-
töistä toiminnanohjausta.

Apetit Kala Oy ja Saarioinen Oy sopivat yhteistyön aloit-
tamisesta HoReCa –sektorilla 1.9.2008 alkaen. Sopimuk-
sen tavoitteena on parantaa merkittävästi Apetit Kalan 
ja Maritim Foodin valmistamien tuotteiden saatavuutta 
suurkeittiöasiakkaille.

Myynnin kasvattamiseen ja toimintamallin yhtenäistä-
miseen tähtää myös aiemmin franchise-periaatteella 
toimineiden Kalatori-palvelumyyntipisteiden ottami-
nen omaan hallintaan. Pääosa franchise-pisteistä siirtyi 
Apetit Kalan hoidettavaksi huhtikuussa. 

Maritim Food -konsernin vertailukelpoinen liikevaih-
to kasvoi edellisvuodesta. Norjassa konserniyhtiöiden 
vertailukelpoinen myynti oli edellisvuoden tasoa. Nor-
jan markkinoilla tuoteryhmistä voimakkaimmin kasvoi 
äyriäisten myynti. Kalatuotteiden myynti laski vertailu-
lujaksosta lohituotteiden myyntihintojen laskun vuoksi. 
Pääsiäisen ajoittuminen maaliskuulle vaikutti negatiivi-
sesti myyntiin, koska  myyntipäiviä oli kaksi vähemmän 

kuin vertailujaksolla. Ruotsin markkinoilla myynti kasvoi 
vertailujaksosta noin kolmanneksella. Kehitys oli myön-
teistä sekä vanhoissa että uusissa asiakkuuksissa. 

Norjan ja Ruotsin yhtiöissä toimitusvarmuus on säilynyt 
hyvällä tasolla. Työn tuottavuus on parantunut, raaka-
ainehävikki pienentynyt ja lyhytaikaiset poissaolot vä-
hentyneet vertailujaksosta erityisesti jakson loppupuo-
lella. Tuottavuuden edelleen parantamiseksi ja HoRe-
Ca –sektorin asiakkaiden palvelutason varmistamiseksi 
Ruotsin yhtiössä investoidaan kuluvan vuoden aikana 
tuotelinjastoon ja pakkauskoneisiin. 

Maritim Food –konsernin integraatio on jatkunut suun-
nitelmien mukaan ja toiminnallinen irrottautuminen 
aikaisemmasta omistajakonsernista on pääosin toteu-
tettu. Aikaisemmin edelliseltä omistajalta ostopalve-
luna hankittujen palvelujen sijasta avainresurssit mm. 
ostossa ja taloushallinnossa ovat nyt Maritim Foodin 
palveluksessa.

Koko kalaliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi nimi-
tetty Sami Haapasalmi aloitti tehtävässään huhtikuun 
puolivälissä. Haapasalmi vastaa kalaliiketoiminnan kan-
nattavuudesta sekä sen kehittämisestä ja kasvattami-
sesta orgaanisesti ja yritysostoin.

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat 0,3 (0,5) miljoonaa 
euroa. Investoinneista merkittävimmät liittyivät kalalii-
ketoiminnan toiminnanohjausjärjestelmän uudistami-
seen sekä tuottavuuden parantamiseen Maritim Food 
–konsernissa.

Kasviöljyliiketoiminta
Kasviöljyliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 42 % ja oli 14,2 
(10,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli seuraus-
ta kohonneista myyntihinnoista, rypsiöljyn ja –rouheen 
volyyminkasvusta ja myytyjen tuotteiden jalostusasteen 
kasvusta.

Liiketulos oli 0,2 (0,4) miljoonaa euroa. Tuloksen heikke-
neminen on seurausta vertailukautta pienemmästä ja-
lostusmarginaalista sekä energia– ja palkkakustannus-
ten noususta. Rypsiraaka-aineen ja öljyjen vuosi sitten 
alkanut hinnan nousu jatkui voimakkaana tammi-hel-
mikuussa. Tämän jälkeen markkinoiden levottomuus on 
näkynyt hintojen voimakkaana vaihteluna.

Kasviöljyliiketoiminnan investoinnit 0,0 (0,1) miljoonaa 
euroa olivat pieniä korvausinvestointeja. 

Viljakauppaliiketoiminta
Viljakaupan vahva kasvu jatkui alkuvuonna. Liikevaih-
to kasvoi 32 % ja oli 42,1 (32,1) miljoonaa euroa. Liike-
vaihdon kasvu oli seurausta vertailujaksoa korkeammis-



ta hinnoista. Liikevaihto kasvoi viennissä ja kolmansien 
maiden välisessä kaupassa. Kotimaan kauppa jäi hieman 
vertailujaksosta. 

Odotettua pienemmät sadot keskeisillä viljantuotanto-
alueilla, alhaiset varastot ja kasvanut kysyntä johtivat 
viime syyskauden kuluessa viljojen, öljykasvien ja rehu-
raaka-aineiden jyrkkiin hinnannousuihin maailmanlaa-
juisesti. Hinnat pysyivät vuoden vaihteen jälkeenkin var-
sin korkeina, kunnes ne ensimmäisen vuosineljänneksen 
lopulla kääntyivät laskuun viljelypinta-alojen kasvaessa 
ja uuden sadon odotuksessa.

Viljakauppaliiketoiminnassa pystyttiin tarttumaan hyvin 
eri markkinoilla olleisiin mahdollisuuksiin ja sen liiketu-
los nousi 1,7 (0,8) miljoonaan euroon.

Muut toiminnot
Muut toiminnot –segmentti muodostuu palveluyhtiö 
Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta, segmenteil-
le kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöistä 
Sucros Oy ja Ateriamestarit Oy. Apetit Suomi Oy:n tuot-
tamien palveluiden kustannusvaikutus on rasittamassa 
liiketoimintojen tulosta palveluiden käytön suhteessa. 
Apetit Suomi Oy:n myynti- ja tuotekehityshenkilöstö 
siirtyi jakson lopulla pakaste- ja kalaliiketoimintoihin. 

Muut toiminnot -segmentin liikevaihto oli vertailujak-
son tasoa 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. 

Segmentin liiketulos ilman kertaeriä oli -1,2 (-1,5) mil-
joonaa euroa. Kertaerät olivat 4,9 (0,1) miljoonaa euroa. 
Raportoituun liiketulokseen sisältyy osuuksia osakkuus-
yhtiöiden tuloksista 4,9 (-0,4) miljoonaa euroa. Kat-
sauskauden osakkuusyhtiötulos 4,9 miljoonaa euroa 
koostuu kertaerinä tuloutetuista EU:n sokerireformiin 
liittyvistä korvauksista. Kertaeristä noin 3,5 miljoonaa 
euroa liittyy Salon sokeritehtaan sulkemisen johdosta 
saatavaan EU:n rakenneuudistustukeen, jonka jälkeen 
korvaukset Salon tehtaan osalta on tuloutettu. Muut 
kertaerät, yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa, ovat so-
kerireformiin liittyviä korvauksia sokeri –ja isoglukoosi-
kiintiöiden myynnistä. Säkylän tehtaan sokerikiintiöön 
ja Jokioisten tehtaan isoglukoosikiintiöön liittyvät tuet 
myönnettiin maaliskuussa. 

Osakkuusyhtiötulos ilman kertaeriä oli 0,0 (-0,4) mil-
joonaa euroa. 

Muut toiminnot –segmentin investoinnit olivat 0,1 (0,0) 
miljoonaa euroa. 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
2.4.2008. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen 
ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden 
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitus-
johtajalle tilikaudelta 2007. 

Osingonjako
Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2007 voitosta jae-
taan osinkona 0,85 euroa osakkeelta. Osinko päätettiin 
maksaa 15.4.2008. 

Yhtiöjärjestyksen muutokset
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituk-
sen ja hallintoneuvoston jäseneksi valittavan henkilön 
enimmäisiän korottamisesta. Päätöksen mukaan vali-
tuksi tullessaan hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen 
ei saa olla täyttänyt 68 vuotta. 

Omien osakkeiden hankkimisvaltuus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 
250.878 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiölle 
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen ke-
hittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden 
järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, osake-
pohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi tai 
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 
 
Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa 
erässä yhteensä enintään 250.878 kappaletta. Hankinta 
tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien osak-
keiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä 
viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus 
valtuutettiin päättämään osakkeiden hankkimisjärjes-
tyksestä. 
 
Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavi-
en osakkeiden vastikkeena maksetaan hankintahetken 
käypä hinta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana 
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen 
alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kau-
pankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden 
hankintahinta suoritetaan myyjille Arvopaperipörssin 
ja Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräyty-
vässä maksuajassa. 
 
Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julki-
sessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin 
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osak-
keiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata 
omaa pääomaa. Hallitus valtuutettiin päättämään omien 
osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. 



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen saakka.

Osakeantivaltuudet
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omi-
en osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä osakeantina yhteensä enintään 947.635 kappa-
letta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhti-
ön hallussa jo olevat omat osakkeet eli 65.000 osaketta. 
Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki 2.4.2008 saa-
dun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla 
yhtiön haltuun tulevat yhteensä enintään 250.878 osa-
ketta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 
kappaletta ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan 
luovuttaa enintään 315.878 kappaletta. 
 
Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen 
nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovu-
tushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen 
käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestä-
mässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupan-
käyntikurssin perusteella, mutta osakepohjaisten sitout-
tamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan 
antaa myös vastikkeetta. 
 
Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistaji-
en etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön 
pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja mui-
den järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai 
osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen, 
oikeuden tarjota osakkeita rahan sijasta myös apport-
tiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka 
käyttämällä kuittausoikeutta, ja oikeuden päättää osak-
keen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä 
ehdoista ja seikoista.
 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yh-
tiökokoukseen saakka. Valtuutus kumosi aikaisemman 
29.3.2007 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana 
päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luo-
vuttamiseen.

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 
383.666 (322.015) kappaletta, mikä oli 6,1 (5,1) % koko 
osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 16,46 (24,50) 
euroa ja alin 13,20 (22,20) euroa. Kauden osakevaihto 
oli 5,4 (7,7) miljoonaa euroa. Koko osakekannan mark-
kina-arvo oli katsauskauden päättyessä 94,6 (145,3) 
miljoonaa euroa.

LIPUTUSILMOITUKSET
Katsauskaudella ei tullut liputusilmoituksia.

HALLINTOELIMET
Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 7.4.2008 
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallintoneuvos-
ton puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheen-
johtajaksi Juha Nevavuoren.
 
Samassa kokouksessa hallintoneuvosto valitsi yhtiön 
hallituksen jäseniksi Harri Eelan, Heikki Halkilahden, 
Aappo Kontun, Matti Lappalaisen, Hannu Simulan, Soili 
Suonojan ja Tom v. Weymarnin. Hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Tom v. Weymarn ja varapuheenjohtajaksi 
Hannu Simula. 

LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden han-
kintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdis-
tettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Sa-
tokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita 
tuotteita pääosin vuoden viimeisen neljänneksen aikana, 
joten vaihto-omaisuuden määrät ja tasearvot ovat kor-
keimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan 
luettujen valmistuksen kiinteiden yleismenojen kuluksi 
kirjautuminen lykkääntyy myyntiajankohtaan. Tästä joh-
tuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen 
vuosineljänneksen aikana. Kausiluonteisuus on satokau-
situotannosta johtuen voimakkainta pakasteliiketoimin-
nassa ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

Apetit Kalan myynti painottuu viikonloppuihin ja juh-
lapyhien yhteyteen. Merkittävä osa kalaliiketoiminnan 
vuoden tuloksesta riippuu joulusesongin onnistumi-
sesta.

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

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Lännen Tehtaat –konsernin merkittävimmät lähiajan ris-
kit liittyvät raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan, 
muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksissa, Tu-
run tehtaan tuotannon siirto-operaatioon, uuden toi-
minnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon sekä yritys-
ostoihin ja haltuunottoihin.



KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET 
TAPAHTUMAT
Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus päätti 2.4.2008 perustaa 
osakepalkkiojärjestelmän osaksi konsernin avainhenki-
löiden sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmässä avainhen-
kilöillä on mahdollisuus saada palkkiona yhtiön osakkeita 
ansaintajakson ansaintakriteereille asetettujen tavoittei-
den saavuttamisesta. Järjestelmän ansaintajakso alkaa 
1.1.2008 ja päättyy 31.12.2008. Ansaintajakson 2008 
mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2009 osittain 
yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksetta-
valla osuudella pyritään kattamaan palkkiosta aiheu-
tuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin liit-
tyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa 
ansaintajakson päättymisestä (sitouttamisjakso). Jos 
avainhenkilö päättää työ- tai toimisopimuksen konser-
niyhtiöön sitouttamisjakson aikana, palkkiona annetut 
osakkeet on palautettava vastikkeetta yhtiölle. Järjes-
telmän mahdollinen tuotto ansaintajaksolta 2008 pe-
rustuu konsernin jatkuvien liiketoimintojen osakekoh-
taiseen tulokseen (EPS). Ansaintajaksolta 2008 anne-
taan palkkioina enintään 17.000 Lännen Tehtaat Oyj:n 
osaketta ja lisäksi rahana enintään osakkeiden arvoa 
vastaava määrä. Osavuosikatsaukseen mennessä on 13 
avainhenkilöille allokoitu osuus, joka vastaa enintään 
14.300 osaketta.

Apetit Kala Oy ja Saarioinen Oy sopivat huhtikuun alus-
sa HoReCa-yhteistyön aloittamisesta. Sopimuksen mu-
kaisesti Saarioinen myy ja markkinoi 1.9.2008 alkaen 
Apetit Kalan ja Maritim Foodin valmistamia tuotteita 
Suomen HoReCa-markkinoille. Yhteistyön tavoittee-
na on parantaa merkittävästi tuotteiden saatavuutta 
HoReCa-sektorilla.

ARVIO VUODESTA 2008
Jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden liikevaihdon ar-
vioidaan kasvavan ja liiketuloksen ilman kertaeriä para-
nevan vertailuvuodesta. 

Pakasteliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan jää-
vän vertailuvuoden tasolle johtuen hilloliiketoiminnan 
myymisestä. Pakasteiden myynnin omilla tuotemer-
keillä ennustetaan kasvavan, HoReCa-sektorin ja teol-
lisuusmyynnin olevan vertailukauden tasoa ja viennin 
laskevan. Apetit Pakasteen tulosta tulevat rasittamaan 
vertailukautta korkeammat raaka-aine- ja energiakus-
tannukset sekä Turun tehtaan tuotannon siirrosta ja 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta johtuvat 
päällekkäiset ja kertaluonteiset kustannukset. Tuotan-
non keskittämisen positiiviset vaikutukset toteutuvat 
vuodesta 2009 alkaen. 

Kalaliiketoiminnan liikevaihdon ennustetaan kasvavan, 
kun Maritim Foodin ja Sandangerin koko vuoden liike-
vaihto tulee konserniin. Apetit Kalan liikevaihdon ennus-
tetaan kasvavan kysynnän kasvaessa, toimitusvarmuu-
den parantuessa ja Kalatori franchise-palvelupisteiden 
siirtyessä Apetit Kalan omiksi pisteiksi. Kalaliiketoimin-
nan tuloksen arvioidaan paranevan ja muuttuvan voi-
tolliseksi prosessien kehittämis- ja tuottavuustoimenpi-
teiden johdosta. Tulosta parantaa myös Maritim Foodin 
sisältyminen konserniin koko vuoden ajan.

Kasviöljyliiketoiminnan liikevaihdon ennustetaan kas-
vavan vuoden 2007 tasosta tuotehintojen nousun joh-
dosta. Alkuvuonna jatkuneesta raaka-ainehintojen nou-
susta ja levottomana jatkuneesta markkinatilanteesta 
johtuen liiketuloksen arvioidaan jäävän edellisen vuo-
den tasolle. 

Alkuvuoden hyvästä kehityksestä johtuen Viljakauppalii-
ketoiminnan liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nou-
sevan vertailuvuotta paremmaksi.

IFRS:n mukaisen raportoinnin johdosta konsernin tu-
loksen kertyminen painottuu loppuvuoteen.

8.5.2008

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus



Konsernin tuloslaskelma

  1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
milj. euroa 3 kk 3 kk 12 kk
   
Jatkuvat toiminnot   
   
Liikevaihto 90,9 71,5 309,6
   
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 1,4
Liiketoiminnan kulut -89,4 -70,2 -302,3
Poistot   -1,3 -1,1 -5,0
Arvonalentumiset             -          - -0,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 4,9 -0,4 2,1
   
Liiketulos 5,4 0,2 5,3
   
Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -0,1 -0,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 0,0 1,4
   
Tulos ennen veroja 5,0 0,1 6,0
   
Tuloverot 0,0 0,0 -0,4
   
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 5,0 0,1 5,6
   
Lopetetut toiminnot                                                           
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista            - 1,8 7,8
   
Kauden tulos 5,0 1,9 13,4
   
Jakautuminen   
     Emoyhtiön omistajille 4,9 1,9 13,3
     Vähemmistölle 0,1 - 0,1
   
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta   
laskettu osakekohtainen tulos   
   
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen    
tulos, euroa, yhteensä 0,78 0,31 2,13
   
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen    
tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,78 0,01 0,88
   
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen    
tulos, euroa, lopetetut toiminnot            - 0,29 1,25



Konsernin tase

milj. euroa 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
   
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet 4,8 3,3 4,7
Liikearvo  7,0 6,2 7,0
Aineelliset hyödykkeet 43,1 38,0 43,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 44,9 23,4 39,2
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Saamiset 4,5 5,7 4,6
Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,2 0,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 105,0 76,9 99,4
   
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 63,2 24,3 64,4
Saamiset 28,3 10,1 28,6
Tuloverosaamiset 0,4 0,9 0,4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti   
kirjattavat rahoitusvarat 4,0 - 8,1
Rahavarat 5,5 4,6 5,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 101,4 39,9 106,6
   
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1,2 119,0 -
   
Varat yhteensä 207,6 235,8 205,9
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 132,1 115,6 127,3
   
Vähemmistön osuus 0,8 - 0,7
   
Oma pääoma yhteensä 132,9 115,6 128,0
   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat 4,1 4,5 4,8
Pitkäaikaiset rahoitusvelat     5,0 3,2 5,3
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,2 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9,2 7,9 10,2
   
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 32,8 12,6 28,2
Tuloverovelat 1,2 0,6 0,7
Ostovelat ja muut velat 31,4 23,9 38,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 65,4 37,1 67,6
   
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 75,3             -
   
Velat yhteensä 74,7 120,3 77,9
   
Oma pääoma ja velat yhteensä 207,6 235,8 205,9



Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
    
Tilikauden voitto 5,0 1,9 13,4
Oikaisut tilikauden tulokseen -4,4 -2,6 -1,5
Käyttöpääoman muutos -7,2 7,3 -3,3
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,6 -0,8 -2,8
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 0,2 0,7
Maksetut verot liiketoiminnasta -0,4 -0,4 -1,2
Liiketoiminnan rahavirta -7,4 5,5 5,3
   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,3 -1,1 -7,6
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,0 0,2
Ostetut konserniyhtiöt -0,4 -8,1 -9,9
Myydyt konserniyhtiöt - - 42,0
Vähemmistökaupat 1,5 - -
Ostetut osakkuusyhtiöt -0,4 -1,1 0,0
Myydyt osakkuusyhtiöt - - 0,6
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 - -35,1
Muiden sijoitusten luovutustulot 4,0 - 27,0
Saadut osingot investoinneista - - 5,3
Investointien rahavirta 3,6 -10,2 22,5
   
Lyhytaikaisten lainojen nostot 4,5 5,0  -
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - - -16,7
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2 -1,7 -8,1
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 0,0 0,0 -0,1
Maksetut osingot - - -5,3
Rahoituksen rahavirta 4,2 3,3 -30,2
   
Rahavarojen muutos 0,4 -1,5 -2,4
Rahavarat kauden alussa 5,1 7,5 7,5
Rahavarat kauden lopussa 5,5 6,0 5,1

*) Sandanger AS:n määräysvalta hankittiin vuoden 2007 kolmannen kvartaalin aikana omistusosuuden noustua 
51 %:iin osakekannan lisähankinnan jälkeen.

*)

*)



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 1.1.2007 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 - - - - - - - 0,0 - 0,0
Muuntoerot      -0,1 - -0,1  
Muut muutokset - - - - - - -0,1 -0,1 - -0,1
Katsauskauden tulos - - - - - - 2,0 2,0 - 2,0
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä  -  - -0,1  -  - -0,1 1,9 1,7 - 1,8
          
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 - -5,3

Oma pääoma 31.3.2007 12,6 23,4 0,3 7,3 -0,8 -0,3 73,2 115,6 0,0 115,6
          

          
Oma pääoma 1.1.2008 12,6 23,4 0,4 7,2 -0,8 0,1 84,5 127,3 0,7 128,0
          
Rahavirran suojaukset:          
   omaan pääomaan jaksotettu          
   suojaustulos - - -0,4 - - - - -0,4 - -0,4
Omaan pääomaan kirjattuihin tai          
sieltä pois siirrettyihin eriin           
liittyvät verot - - 0,1 - - - - 0,1 - 0,1
Vähemmistökauppa - - - - - - 0,4 0,4 - 0,4
Muuntoerot - - - - - -0,1 - -0,1 - -0,1
Muut muutokset - - - - - - -0,1 -0,1 - -0,1
Katsauskauden tulos - - - - - - 4,9 4,9 0,1 5,0
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - -0,3 - - -0,1 5,2 4,8 0,1 4,9
          
Osingonjako - - - - - - - - - -

Oma pääoma 31.3.2008 12,6 23,4 0,1 7,2 -0,8 0,0 89,7 132,1 0,8 132,9
          
          
          



Segmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit 1-3/2008       
      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Viljakauppa- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä
       
Ulkoinen myynti yhteensä 13,5 21,5 14,2 42,1 1,0 92,2                 - 92,2
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,9 -1,3                 - -1,3

Liikevaihto 13,5 21,5 14,2 41,7 0,1 90,9                 - 90,9
        
Liiketulokseen sisältyvä osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta               -         -         -         - 4,9 4,9               - 4,9
Liiketulos 0,4 -0,5 0,2 1,7 3,7 5,4               - 5,4        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta      -            -           -           - 0,3 0,3               - 0,3        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 0,8 0,3 0,0      - 0,1 1,3               - 1,3
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                       -               -               -               -               -               -            -               -        
Poistot 0,4 0,6 0,2 0,0 0,1 1,3               - 1,3
Arvonalentumiset                -           -          -           -        -       -            -                -

Henkilöstö          220 448 35 30 13 746               - 746

Liiketoimintasegmentit 1-3/2007       

      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Viljakauppa- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä
       
Ulkoinen myynti yhteensä 13,3 16,4 10,0 32,1 1,0 72,8 47,2 120,0
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,9 -1,3 -6,3 -7,6

Liikevaihto 13,3 16,4 10,0 31,7 0,1 71,5 40,9 112,4        
Liiketulokseen sisältyvä osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta               - 0,0             -     - -0,4 -0,4               - -0,4
Liiketulos 0,5 -0,2 0,4 0,8 -1,4 0,2 2,7 2,8        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta      -          -          -           -        -     - 0,1 0,1        
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 0,0 0,3 1,1 0,2 1,3
Arvonalentumiset                       -             -             -           -            -        -           -          -        
Henkilöstö 224 317 36 29 11 617 294 911

Laadintaperiaatteet

Osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätök-
sessä 2007 kerrottuja laatimisperiaatteita.



Liiketoimintasegmentit 1-12/2007       

      Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- Kasviöljy- Viljakauppa- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä

         
Ulkoinen myynti yhteensä 49,3 81,7 46,0 132,8 4,4 314,2 78,8 393,0
Segmenttien välinen myynti -0,1 -0,1 0,0 -1,2 -3,2 -4,6 -11,6 -16,2

Liikevaihto 49,2 81,6 46,0 131,6 1,2 309,6 67,2 376,8
        
Liiketulokseen sisältyvä osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,1         -         - 2,0 2,1            - 2,1
Liiketulos 3,3 -1,7 0,9 3,9 -1,0 5,3 9,1 14,5
        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta        -           -          -         - 1,4 1,4 0,1 1,5
        
Bruttoinvestoinnit         
käyttöomaisuuteen 1,6 4,1 0,4               - 0,8 6,9 0,6 7,5
Yritysostot ja muut         
osakeinvestoinnit                       - 11,6               -               -               - 11,6            - 11,6
        
Poistot 1,7 1,6 0,6 0,1 1,0 5,0 0,2 5,2
Arvonalentumiset 0,2 0,3           -        -           - 0,5            - 0,5
        
Henkilöstö          248 379 36 29 11 705 123 827

Maantieteelliset segmentit

Liikevaihto   
  1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
milj. euroa 3 kk 3 kk 12 kk
   
Suomi 46,9 47,0 189,2
Skandinavia 19,9 7,1 45,8
Baltia ja Venäjä 1,0 1,1 10,0
Muut Maat 23,1 16,3 64,6

Jatkuvat toiminnot yhteensä 90,9 71,5 309,6
   
Lopetetut toiminnot               - 40,9 67,2

Yhteensä 90,9 112,4 376,8



Lopetetut toiminnot

Suomen Rehu Oy:n enemmistöosakkeiden kauppa toteutettiin kesäkuun alussa 2007 ja Suomen Rehu tytäryhtiöi-
neen siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin. Suomen Rehu on esitetty osavuosikatsauksessa lopetettuna toimin-
tona erillään Lännen Tehtaiden jatkuvista toiminnoista myyntihetkeen asti. Vuonna 2007 lopetettujen toimintojen 
tulokseen sisältyy myydystä 51 %:n osuudesta kirjattu 5,6 miljoonan euron myyntivoitto.  Lännen Tehtaiden 49 %:n 
omistusosuus Suomen Rehussa esitetään osakkuusyhtiönä kesäkuusta 2007 alkaen.   
     
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. 

    

Myytävänä olevat pitkävaikutteiset omaisuuserät    
     
Lännen Tehtaat konserniin kuuluva Apetit Pakaste Oy myy Saarioinen-konserniin kuuluvalle Saarioisten Säilyke 
Oy:lle Apetit Pakasteen hilloliiketoiminnan. Kauppa toteutetaan syksyllä 2008. Myytävät omaisuuserät on esitetty 
taseessa erikseen konsernin muista jatkuvien toimintojen varoista ja veloista.    
     
Vertailuvuoden luvuissa myytävänä olevat pitkävaikutteiset omaisuuserät liittyvät Suomen Rehu konserniin.



Konsernin tunnusluvut

 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
   
Oma pääoma/osake, euroa 21,12 18,50 20,36
Omavaraisuusaste, % 64,0 % 49,1 % 62,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 21,3 % 46,0 % 16,0 % 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa,   
jatkuvat toiminnot 1,3 0,8 6,9
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj.euroa,   
jatkuvat toiminnot    - 10,5 11,6
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 746 617 705
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 253 6 253 6 253
   
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2007.   
   

Konsernin vastuusitoumukset   
   
milj. euroa 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
   
Omien velkojen vakuudeksi annetut:   
Kiinteistökiinnitykset 9,6 37,5 7,3
Yrityskiinnitykset 1,3 51,4 1,3
Pantatut osakkeet             - 13,0             -
Muut vakuudet 5,5             - 7,7
Takaukset 5,1 1,6 5,1
Lisäkauppahinta, arvio             - 0,0 - 2,0             -

Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu:   
Kiinteistövuokrat 4,7 5,5 5,3
Muut vuokrat 0,8 1,0 0,8
   
SUOMEN REHU - OPTIOJÄRJESTELY   
Optiojärjestelyyn sisältyvän tulossidonnaisen osan tulouttamaton laskennallinen arvo oli 31.3.2008 noin 0,2 mil-
joonaa euroa.   
   
JOHDANNAISSOPIMUKSET   
Johdannaissopimusten nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 6,4 0,8 5,0
Hyödykejohdannaiset 4,4 3,1 2,6
Korkojohdannaiset 15,0 25,0 25,0
   
INVESTOINTISITOUMUKSET   
Lännen Tehtailla on 31.3.2008 investointisitoumuksia pakasteliiketoiminnassa yhteensä 4,2 miljoonaa euroa.   
 
   
   



Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
milj. euroa 3 kk 3 kk 12 kk
   
Kirjanpitoarvo kauden alussa 43,5 67,4 67,4
   
Lisäykset 0,9 1,1 6,5
Lisäykset yritysostojen kautta  - 3,2 7,6
Vähennykset -0,1 0,0 -0,2
Vähennykset yritysmyyntien kautta  -  - -32,6
Poistot ja arvonalentumiset -1,2 -1,2 -5,1
Muut muutokset 0,0 -0,1 -0,1
   
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 43,1 70,4 43,5
   
   

Lähipiiritapahtumat   
 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
milj. euroa 3 kk 3 kk 12 kk
   
Myynnit osakkuusyhtiöille 3,7 0,7 14,3 
Myynnit yhteisyrityksille 2,2 2,3 8,1
Ostot osakkuusyhtiöiltä 0,0 0,1 12,0
Ostot yhteisyrityksiltä 0,0 2,7 0,1
   
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 3,8 5,2 3,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset  osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 3,0 2,9 3,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,7 0,8 0,8
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 0,1 0,0 0,0
   
   
Tavaroiden ja palveluiden myynnit yhteis- ja osakkuusyhtiöille perustuvat konsernin  voimassa oleviin hintoihin.  
 


