
LÄNNEN TEHTAAT OYJ

OSAVUOSIKATSAUS  1.1.-30.6.2011

Huhti-kesäkuu:
l   Konsernin liikevaihto oli 93,5 (80,0) miljoonaa euroa, kasvua 17 %
l   Liiketulos ilman kertaeriä oli 2,1 (1,0) miljoonaa euroa
l   Kaudelle kirjattiin yhteensä 1,7 miljoonan euron negatiiviset kertaerät liittyen kalaliiketoiminnan kustannus-

tehokkuuden kehittämistoimenpiteisiin
l   Liikevaihto kasvoi voimakkaasti vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa sekä kalaliiketoiminnassa
l   Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan neljännesvuositulos oli erinomainen

Tammi-kesäkuu: 
l   Liikevaihto oli 177,5 (154,9) miljoonaa euroa, kasvua 15 %
l   Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,0 (1,9) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -1,7 (0,0) miljoonaa euroa

Arvio koko vuoden tuloskehityksestä säilyy ennallaan.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Konsernin liiketoiminta ja kannattavuus kehittyivät ennakoidulla tavalla. Vilja- ja öljykasviliike- 
toiminnan historian parhaan neljännesvuosituloksen ja kalaliiketoiminnan tulosparannuksen johdosta 
toisen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaeriä nousi ennakoidusti vertailujaksoa ja ensimmäis-
tä neljännestä paremmaksi. Konsernin liikevaihto kasvoi 17 % vertailujaksosta. Vilja- ja öljykasvi- 
liiketoiminnan lisäksi kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti.

Huhtikuussa tehtyjen Suomen ja Norjan kalaliiketoimintaa koskevien tehostamispäätösten myötä 
toisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin 1,7 miljoonan euron kertakulut. Tehostamistoimen- 
piteillä tavoitellaan yhteensä noin 1,4 miljoonan euron vuotuista tulosparannusta kolmannesta  
vuosineljänneksestä alkaen.

Toteuttamalla tehostamis- ja keskittämistoimenpiteet, vahvistamalla Suomessa asemaamme  
tuorekalakaupassa sekä toteuttamalla välttämättömät hinnankorotukset uskomme kääntävämme 
kalaliiketoimintamme voitolliseksi.” 



LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu:
Konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 93,5 (80,0) mil-
joonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 17 %. 
Liikevaihdon kasvu oli seurausta vilja- ja öljykasviliike-
toiminnan sekä kalaliiketoiminnan myynnin kasvusta.
 
Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli 2,1 (1,0) miljoo-
naa euroa. Kertaerät olivat -1,7 (0,0) miljoonaa euroa. 
Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 
0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Kalaliiketoiminnan sekä vil-
ja- ja öljykasviliiketoiminnan tulos ilman kertaeriä oli 
vertailukautta parempi. Pakasteliiketoiminnan ja muut 
toiminnot -segmentin tulos jäi hieman vertailukaudesta. 

Tammi-kesäkuu:
Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 177,5 (154,9) 
miljoonaa euroa, missä kasvua oli 15 %. 

Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,0 (1,9) miljoonaa eu-
roa. Liikevoittoon sisältyy osuuksia osakkuusyhtiöiden 
tuloksista 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 
-1,7 (0,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaerät liit-
tyvät kalaliiketoimintaan.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,9 (0,1) mil-
joonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät ei-
kassavirtavaikutteisia arvostuseriä -0,1 (0,7) miljoonaa 
euroa. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena Nordic 
Grain Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena 
Nordic Grain -konsernin tuloksesta -0,6 (-0,5) miljoonaa 
euroa. Katsauskaudella tapahtuneiden omistusmuutos-
ten johdosta henkilöstöomistajien osuus Avena Nordic 
Grain Oy:stä kasvoi 14,6 prosentista 17,1 prosenttiin.

Tulos ennen veroja oli 0,4 (2,1) miljoonaa euroa. Kauden 
tulos oli 0,0 (1,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tu-
los 0,03 (0,24) euroa. 

RAHOITUS JA TASE

Konsernin maksuvalmius oli hyvällä tasolla ja konsernin 
rahoitusasema on vahva.

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli 
tammi-kesäkuussa 15,5 (8,6) miljoonaa euroa. Käyttö-
pääoman muutoksen vaikutus oli 14,2 (5,6) miljoonaa 
euroa. Käyttöpääomaa vapautui pääosin vilja- ja öljy-
kasviliiketoiminnasta. 

Investointien nettorahavirta oli -7,9 (-7,3) miljoonaa 
euroa. Lyhyen koron rahastoihin tehtyjen kassavarojen 
talletukset ja nostot vaikuttivat investointien nettora-
havirtoihin -6,0 (-1,0) miljoonaa euroa. Rahoituksen ra-
havirta oli -8,1 (-5,3) miljoonaa euroa sisältäen lainojen 
nostoja ja takaisinmaksuja -2,6 (-0,5) miljoonaa euroa 
ja osingon maksuja -5,6 (-4,7) miljoonaa euroa. Raha-
varojen muutos oli -0,6 (-4,0) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli korollisia velkoja katsauskauden päät-
tyessä 2,8 (2,7) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja  
20,1 (22,2) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 
-17,3 (-19,4) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppu-
summa oli 172,1 (169,9) miljoonaa euroa. Oman pää-
oman määrä oli katsauskauden päättyessä 134,2 (134,0) 
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 78,0 (78,9) %. 
Konsernin maksuvalmius on turvattu sitovin limiittisopi-
muksin, joita katsauskauden päättyessä oli nostettavis-
sa 25 (25) miljoonaa euroa. Katsauskaudella käyttöpää-
oman rahoittamiseksi nostettu luotto ja yritystodistuk-
set maksettiin pois katsauskauden loppuun mennessä.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 
olivat 2,7 (1,7) miljoonaa euroa. 

KESKEISET TULOSLUVUT

milj. euroa    4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010

Liikevaihto 93,5 80,0 177,5 154,9 308,7

Liiketulos ilman kertaeriä 2,1 1,0 3,0 1,9 8,3

Liiketulos 0,4 1,0 1,3 1,9 8,3

Tulos ennen veroja -0,1 0,9 0,4 2,1 8,4

Kauden tulos -0,2 0,6 0,0 1,4 6,5

Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 0,10 0,03 0,24 1,04



HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli katsauskau-
della 607 (603). 

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta

milj. euroa
4-6/
2011

4-6/
2010

1-6/
2011

1-6/
2010

1-12/
2010

Liikevaihto 11,2 11,0 23,8 23,8 45,1
Liiketulos  
ilman kertaeriä 0,0 0,3 0,3 0,6 3,4

Pakasteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 
hieman vertailukaudesta. Myynti kasvoi kaikissa jakeluka-
navissa lukuun ottamatta vähittäiskauppasektorin myyntiä, 
joka jäi hieman vertailukaudesta. Parhaiten kehittyivät uu-
tuustuotteiden ansiosta HoReCa-sektorin ruokapakasteiden 
sekä vihannes- ja marjapakasteiden myynti.  

Huhti-kesäkuun liiketulos oli vertailukautta heikompi 
johtuen myynnin rakenteesta sekä raaka-aineiden ja 
energian voimakkaasta hinnannoususta, jota alkuvuon-
na tehdyt hinnankorotukset kompensoivat vain osittain. 
Kustannusten nousun johdosta hinnankorotuspaineita 
on edelleen. Toisen vuosineljänneksen yleiskuluja lisä-
sivät Apetit-kotimaisuuskampanjan markkinointipa-
nostukset.

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli vertailukauden tasoa. Vi-
hannes- ja marjapakasteiden myynti kasvoi vertailukau-
desta. Peruna- ja pizzapakasteiden myynnin laskun johdos-
ta vähittäiskauppatuotteiden myynti kokonaisuutena jäi  
vertailukaudesta. HoReCa-sektorilla jatkui vahva kasvu.  

Tammi-kesäkuun liiketulos jäi hieman vertailujaksosta. 

Kasvukauden suotuisien sääolosuhteiden johdosta satonä-
kymät kotimaan sopimusviljelmillä näyttävät tällä hetkellä 
hyviltä. Kesäkuun lopulla korjattu ensimmäinen pinaattisato 
oli erinomainen. Herneen puinti on käynnissä ja hyvälaatuis-
ta hernettä saadaan pakastettua tavoitteena olleet määrät.  
Kotimaassa perunan ja juurikasvisten kasvukausi jatkuu.  

Kevään ja alkukesän poikkeuksellisen lämmin ja kuiva sää  
aiheuttivat menetyksiä useiden vihanneskasvien sadoille  
osassa Eurooppaa.  Kovasta kysynnästä johtuen mm.  
paprikan ja maissin markkinahinta on noussut voimakkaasti.  
Euroopassa juureskasvien osalta tulossa olevan sadon  
ennustetaan vastaavan kysyntää. 

Pakasteliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli  
katsauskaudella 193 (181).

Katsauskauden investoinnit olivat 1,3 (0,6) miljoonaa  
euroa. Näistä merkittävimmät olivat korvausinvestointeja 
satokausituotannossa sekä energiatehokkuutta parantavat 
investoinnit.

Kalaliiketoiminta

milj. euroa
4-6/
2011

4-6/
2010

1-6/
2011

1-6/
2010

1-12/
2010

Liikevaihto 22,3 18,4 41,6 37,4 80,9
Liiketulos  
ilman kertaeriä -0,2 -1,1 -0,7 -1,1 -1,8

Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 21 
% vertailujaksosta. Liikevaihto kasvoi sekä Suomen että 
Norjan ja Ruotsin kalaliiketoiminnassa. 

Suomen kalaliiketoiminnan liikevaihdon noin 35 %:n kas-
vu oli seurausta volyymien kasvusta, hintojen korotuksista 
sekä Myrskylän Savustamon liittämisestä konserniin ke-
säkuun 2010 alussa. Pääsiäismyynti ajoittui vertailukau-
desta poiketen toiselle vuosineljännekselle. Liikevaihtoa 
vähensi vertailukautta pienempi Kalatori-palvelumyynti- 
pisteiden määrä.  

Norjan ja Ruotsin kalaliiketoiminnassa sekä euromääräi-
nen että paikallisvaluutoissa mitattu liikevaihto kasvoi-
vat hieman. Kannattamattoman savukalatuotesegmentin 
poistuminen valikoimista kompensoitui muiden tuoteryh-
mien 8-12 % kasvulla. Kastikkeiden myynti kasvoi muista 
tuoteryhmistä poiketen yli 30 %.  

Kalaliiketoiminnan huhti-kesäkuun liiketulos ilman ker-
taeriä oli Suomen kalaliiketoiminnan tulosparannuksen 
ansiosta 0,9 miljoonaa euroa vertailukautta parempi.  
Kalaliiketoiminnan tulos ilman kertaeriä jäi kuitenkin  
-0,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi. 

Suomen kalaliiketoiminnan huhti-kesäkuun liiketulos 
ilman kertaeriä parani vertailujaksosta myyntikatteen 
kasvun ja yleiskulujen laskun seurauksena. Taimen-
konsernin vaikutus jakson tulokseen oli vähäinen. 
Suomen kalaliiketoiminnan tuloskehitystä haittasivat 
jakson alussa niukasta tarjonnasta johtuvat kirjolohiraa-
ka-aineen saatavuusongelmat ja korkea hinta sekä kevään 
ja kesän aikana voimakkaasti vaihdellut Norjan lohen hin-
ta. Logistiikkapalveluita tuottaneen yhtiön konkurssi hei-
kensi tilapäisesti toimitusvarmuutta touko-kesäkuussa. 
Toimitusvarmuus normalisoitui kauden lopussa. 



Norjan ja Ruotsin kalaliiketoiminnan huhti-kesäkuun  
liiketulos ilman kertaeriä oli vertailujakson tasoa. Yleis-
kustannusten lasku kompensoi myyntikatteen heiken-
nyksen, mikä oli seurausta keskeisten raaka-aineiden ja 
pakkaustarvikkeiden vertailukautta korkeammista hin-
noista. Kustannusten nousua on toistaiseksi vain osittain 
pystytty kattamaan myyntihintojen korotuksilla. Tulos- 
parannukseen tähtäävät tuoteuudistukset sekä toimen-
piteet tuottavuuden ja kustannustehokkuuden paranta-
miseksi jatkuvat Norjan ja Ruotsin yksiköissä.

Toisen vuosineljänneksen kertaerät olivat -1,7 (0,0) mil-
joonaa euroa. Apetit Kala Oy:ssä toteutettiin kustannus-
tehokkuusohjelma, jolla leikattiin yleiskustannuksia.  Ma-
ritim Food AS päätti Norjan tuotannon keskittämisestä 
Fredrikstadissa yhteen laitokseen. Näillä toimenpiteillä 
tavoitellaan yhteensä noin 1,4 miljoonan euron vuotui-
sia kustannussäästöjä kolmannesta vuosineljänneksestä 
alkaen. Kalaliiketoiminnan tehostamistoimenpiteistä on 
kerrottu tarkemmin pörssitiedotteilla 6.4. ja 15.4.2011 sekä 
5.5.2011 julkistetussa osavuosikatsauksessa.

Tammi-kesäkuussa kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 
vertailukaudesta 11 %. Suomen kalaliiketoiminnan liike-
vaihto kasvoi 20 %. Norjan ja Ruotsin kalaliiketoimin-
nan euromääräinen liikevaihto oli vertailukauden tasoa. 
Paikallisvaluutoissa mitattuna liikevaihto laski johtuen 
savukalatuotteiden poistumisesta tuotevalikoimasta.  
Tuoteuudistusten ansiosta muissa tuoteryhmissä jatkui 
hyvä kehitys.

Kalaliiketoiminnan tammi-kesäkuun liiketulos ilman ker-
taeriä oli vertailukautta parempi, mutta tappiollinen. Suo-
men kalaliiketoiminnan tulos oli vertailukautta parempi. 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,1 (-0,1) miljoo-
naa euroa. Norjan ja Ruotsin kalaliiketoimintojen tammi-
kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä oli heikosta ensimmäi-
sestä vuosineljänneksestä johtuen vertailujaksoa alempi.

Henkilöstöä kalaliiketoiminnassa oli keskimäärin 346 
(352) henkilöä. 

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat 0,4 (0,6) miljoo-
naa euroa. Katsauskauden investoinnit olivat lähinnä 
korvausinvestointeja eri tuotantolaitoksilla Suomessa, 
Norjassa ja Ruotsissa.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

milj. euroa
4-6/
2011

4-6/
2010

1-6/
2011

1-6/
2010

1-12/
2010

Liikevaihto 60,0 50,5 111,9 93,5 181,9
Liiketulos  
ilman kertaeriä 2,8 2,2 5,3 4,1 7,2

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi huhti-
kesäkuussa 19 % vertailukaudesta. Liikevaihdon kasvu 
oli seurausta suurista toimitusmääristä ja vertailukautta 
korkeammasta markkinahintatasosta. Pääosa jakson lii-
kevaihdosta tuli viennistä ja kaupankäynnistä Suomen 
ulkopuolella.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liiketulos oli vertailu-
jaksoa parempi ja kaikkien aikojen paras vuosineljän-
nes. Hyvä tulos oli seurausta suurista toimitusmääristä 
sekä vilja- ja kasviöljyliiketoimintojen yhdistämisen sy-
nergiaetujen realisoitumisesta.

Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 20 
% markkinahintatason nousun seurauksena. Liiketulos 
oli 1,2 miljoonaa euroa vertailukautta parempi.

Katsauskaudella Avena Nordic Grain Oy päätti laajentaa 
hankinta-aluettaan ja perustaa tytäryhtiön Ukrainaan. 
Tavoitteena on lisätä Avenan kaupankäyntimahdolli-
suuksia tehostamalla viljan ja öljykasvien hankintaa Uk-
rainan markkinoilta. Ennestään Avenalla on tytäryhtiöt 
Virossa, Liettuassa, Venäjällä ja Kazakstanissa.

Viljojen ja öljykasvien hinnat ovat alkukesän aikana las-
keneet merkittävästi keväästä.  Syynä siihen ovat olleet 
sekä alkua suotuisammat sääolosuhteet kasvukauden 
edetessä että ennen muuta Mustan meren vientimark-
kinoiden aktivoituminen Venäjän purettua viime sato-
kaudella voimassa olleen vientikieltonsa ja Ukrainan 
korvattua vientikiintiöt vientitulleilla.  EU:n viljasadon 
ennakoidaan olevan viime vuoden tasoa, mutta öljy-
kasvisadon arvioidaan putoavan 1,5 miljoonaa tonnia 
viime vuodesta ja jäävän 26,5 miljoonaan tonniin. Suo-
messa kasvukausi on ollut keskimäärin suotuisa ja vil-
jojen satonäkymät ovat yleisesti hyvät. Öljykasvien sa-
don arvioidaan laskevan Suomessa 30 % ennätykselli-
sestä viime vuodesta. Vanhaa vilja- ja öljykasvisatoa ei 
juuri enää ole kaupan.  Uuden sadon arvioidaan tuovan 
runsaasti kaupankäynnin mahdollisuuksia käytettävis-
sä olevien tuotantomäärien ja laatujen vaihdellessa eri 
markkina-alueilla.

Henkilöstömäärä vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa oli 
tammi-kesäkuussa keskimäärin 58 (60) henkilöä.



Tammi-kesäkuun investoinnit olivat 1,0 (0,4) miljoonaa 
euroa kohdistuen pääosin rakenteilla olevaan Kirkko-
nummen kasviöljynpuristamon pakkaamoon. 

Muut toiminnot

milj. euroa
4-6/
2011

4-6/
2010

1-6/
2011

1-6/
2010

1-12/
2010

Liikevaihto 0,4 0,5 0,9 0,9 2,6
Liiketulos  
ilman kertaeriä -0,5 -0,4 -2,0 -1,6 -0,5

Muut toiminnot -segmentti muodostuu palveluyhtiö 
Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta ja segmen-
teille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöistä 
Sucros Oy ja Ateriamestarit Oy. Apetit Suomi Oy:n tuot-
tamien palveluiden kustannusvaikutus on rasittamassa 
liiketoimintojen tulosta palveluiden käytön suhteessa.

Palveluiden myynnistä muodostuva liikevaihto oli ver-
tailukauden tasoa.

Huhti-kesäkuun -0,5 (-0,4) miljoonan euron liiketulok-
seen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 0,3 (0,4) 
miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun -2,0 (-1,6) miljoonan euron liiketulok-
seen ilman kertaeriä sisältyy tulososuuksia osakkuusyh-
tiöistä 0,1 (0,3) miljoonaa euroa.

Segmentin investoinnit olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Osingonjako

Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokous, joka pidettiin 
31.3.2011, päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 
tilikauden 2010 voitosta jaetaan osinkoa 0,90 euroa 
osakkeelta.  Osinko, yhteensä 5,6 miljoonaa euroa mak-
settiin 12.4.2011. 

Muista yhtiökokouksen päätöksistä ja hallitukselle 
myönnetystä osakeantivaltuutuksesta on kerrottu tar-
kemmin pörssitiedotteella 31.3.2011 sekä 5.5.2011 jul-
kistetussa osavuosikatsauksessa.

HALLITUKSEN VALTUUKSIEN 
KÄYTTÖ

Osakeantivaltuudet

Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen 31.3.2011 sille 
myöntämää valtuutusta uusien osakkeiden antamiseen 
tai valtuutusta yhtiön hallussa olevien omien osakkei-
den luovuttamiseen.

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI
 
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 
348.359 (498.118) kappaletta, mikä oli 5,5 (7,9) % koko 
osakemäärästä. Euromääräinen osakevaihto oli 5,9 (8,6) 
miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 18,80 (20,00) 
euroa ja alin kurssi 14,75 (15,51) euroa. Vaihdettujen 
osakkeiden keskihinta oli 16,90 (17,25) euroa.

Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päätty-
essä 95,3 (104,9) miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia 
osakkeita yhteensä 130.000 kappaletta nimellisarvol-
taan yhteensä 0,26 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa 
olevat omat osakkeet edustavat 2,1 % yhtiön osake- ja 
äänimäärästä.

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskaudella ei tehty liputusilmoituksia.

HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi järjestäy-
tymiskokouksessaan 14.4.2011 hallintoneuvoston pu-
heenjohtajaksi Timo Miettisen ja varapuheenjohtajaksi 
Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Yhtiön hallituksen jäseniksi hallintoneuvosto valitsi 
Heikki Halkilahden, Aappo Kontun, Matti Lappalaisen, 
Hannu Simulan, Jorma J. Takasen ja Helena Walldénin. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lappalainen 
ja varapuheenjohtajaksi Hannu Simula.

Varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2011 valitsemina Län-
nen Tehtaat Oyj:n tilintarkastajina toimivat Hannu Pelli-
nen, KHT sekä KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT.



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. Valmis-
tuksen yleiskulujen kirjaamiskäytännöstä johtuen pää-
osa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosi-
neljänneksen aikana. Kausiluonteisuus on satokausituo-
tannosta johtuen voimakkainta pakasteliiketoiminnassa 
ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Kalaliiketoiminnassa Apetit Kala Oy:n ja Myrskylän  
Savustamo Oy:n myynti painottuvat viikonloppuihin ja 
juhlapyhien yhteyteen. Merkittävä osa kalaliiketoimin-
nan vuoden tuloksesta riippuu joulusesongin onnistu-
misesta. Kalan kasvukaudesta johtuen osakkuusyhtiönä 
raportoitavan Taimen-konsernin tuloksen kertyminen 
on normaalisti kesällä pienempää kuin muina vuoden-
aikoina. Pääsiäisen ajoittuminen ensimmäiselle tai toi-
selle vuosineljännekselle vaikuttaa pakaste- ja kala- 
liiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen vertailtavuuteen 
eri vuosien välillä.  Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan lii-
kevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin 
muita liiketoimintoja enemmän 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 ja valuut-
takurssiriskien hallintaan, raaka-aineiden saatavuuteen, 
energian hinnannousun vaikutuksiin, kalamarkkinoiden 
hintakilpailuun, Norjan kalaliiketoiminnan laitosraken-
teen muutokseen, asiakkaiden maksukykyyn ja toimit-
tajien ja palveluntuottajien toimituskykyyn, muutoksiin 
liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksissa sekä yritysostoi-
hin ja haltuunottoihin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET 
OLENNAISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ 
TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat mer-
kittävästi vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja 
hintatason muutokset.

Liiketoiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpitei-
den ja vuoden 2010 yrityshankintojen ansiosta konser-
nin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan 
olevan vertailuvuoden tasoa paremman. Tuloksen kerty-
misen ennakoidaan painottuvan vertailuvuoden tapaan 
voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle.

Tilikauden tulosta rasittavat toisella vuosineljänneksellä 
raportoidut kalaliiketoiminnan tehostamiseen liittyvät 
kertakulut. Vuonna 2010 kertakuluja ei ollut.



Konsernin tuloslaskelma

milj. euroa 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010

Liikevaihto 93,5 80,0 177,5 154,9 308,7

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,4 0,6 1,4
Liiketoiminnan kulut -92,2 -78,2 -173,9 -151,0 -299,4
Poistot  -1,4 -1,3 -2,9 -2,6 -5,3
Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3 0,3 0,1 0,2 3,0

Liiketulos 0,4 1,0 1,3 1,9 8,3

Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -0,2 -0,9 0,1 0,1

Tulos ennen veroja -0,1 0,9 0,4 2,1 8,4

Tuloverot -0,1 -0,3 -0,4 -0,7 -1,9

Kauden tulos -0,2 0,6 0,0 1,4 6,5

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,1 0,6 0,2 1,5 6,5
Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,1 -0,2 -0,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos, 
euroa -0,02 0,10 0,03 0,24 1,04

Konsernin laaja tuloslaskelma

milj. euroa 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010

Kauden tulos -0,2 0,6 0,0 1,4 6,5

Muut laajan tuloslaskelman erät
Rahavirran suojaukset 0,4 -0,4 1,4 -0,7 1,1
Verot liittyen rahavirran suojaukseen -0,1 0,1 -0,4 0,2 -0,3
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8

Kauden laaja tulos 0,1 0,3 1,0 1,4 8,1

Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,2 0,4 1,2 1,4 8,1
Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,1 -0,2 -0,1



Konsernin tase

milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 5,7 6,3 6,0
Liikearvo 8,7 8,5 8,6
Aineelliset hyödykkeet 37,1 38,0 37,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 33,7 32,3 33,9
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Saamiset 0,5 0,5 0,7
Laskennalliset verosaamiset 1,6 1,2 1,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 87,2 87,0 87,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 39,2 30,7 55,0
Saamiset 25,6 30,1 34,5
Tuloverosaamiset 0,1 0,0 0,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 13,1 18,3 7,1
Rahavarat 7,0 3,9 7,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 84,9 83,0 104,4

Varat yhteensä 172,1 169,9 191,9

milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 131,7 131,5 136,2
Määräysvallattomien omistajien osuudet 2,5 2,6 2,7
Oma pääoma yhteensä 134,2 134,0 138,9

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 3,7 3,7 4,4
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    2,0 2,6 2,1
Pitkäaikaiset varaukset 0,0 0,2 0,0
Muut velat 4,6 4,5 4,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,3 11,0 11,1

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,8 0,2 1,8
Tuloverovelat 1,0 2,4 1,0
Ostovelat ja muut velat 25,8 22,3 39,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 27,6 24,9 41,9

Velat yhteensä 37,9 35,9 53,0

Oma pääoma ja velat yhteensä 172,1 169,9 191,9



Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010

Kauden tulos 0,0 1,4 6,5
Oikaisut kauden tulokseen 4,2 2,8 4,9
Käyttöpääoman muutos 14,2 5,6 -7,4
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,4 -0,8 -1,1
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,1 0,3
Maksetut verot liiketoiminnasta -1,5 -0,5 -2,6
Liiketoiminnan rahavirta 15,5 8,6 0,6

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,7 -1,7 -3,1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,5 0,5
Ostetut osakkuusyhtiöt -0,1 -8,0 -8,1
Myydyt osakkuusyhtiöt 0,5
Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa 2,7 2,7
Investoinnit muihin sijoituksiin -13,0 -1,0 -32,9
Muiden sijoitusten luovutustulot 7,0 0,0 43,0
Saadut osingot investoinneista 0,3 0,2 1,5
Investointien rahavirta -7,9 -7,3 3,5

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -2,6 -0,2 0,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 0,0 -0,3 -0,3
Maksetut osingot -5,6 -4,7 -4,7
Rahoituksen rahavirta -8,1 -5,3 -4,4

Rahavarojen muutos -0,6 -4,0 -0,3
Rahavarat kauden alussa 7,5 7,9 7,9
Rahavarat kauden lopussa 7,0 3,9 7,5

Investoinnit muihin sijoituksiin ja muiden sijoitusten luovutustulot liittyvät lyhytaikaisten korkorahastosijoitusten 
kassavirtoihin.   



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Laadintaperiaatteet          

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 
2010 kerrottuja laatimisperiaatteita. Vuoden 2011 aikana käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei 
ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
 

A = Oma pääoma 1.1.
B = Osingonjako
C = Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa
D = Muu muutos
E = Kauden laaja tulos
F = Oma pääoma 30.6.    

1-6/2011 
milj. euroa A B C D E F

Osakepääoma 12,6 12,6
Ylikurssirahasto 23,4 23,4
Arvonmuutosrahasto -0,8 1,0 0,2
Muut rahastot 7,2 7,2
Omat osakkeet -1,8 -1,8
Muuntoerot 0,3 0,0 0,3
Kertyneet voittovarat 95,3 -5,6 -0,2 0,0 0,2 89,6
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 136,2 -5,6 -0,2 0,0 1,2 131,7
Määräysvallattomien omistajien  osuus 2,7 -0,2 2,5
Oma pääoma yhteensä 138,9 -5,6 -0,2 0,0 1,0 134,2

1-6/2010 
milj. euroa A B C D E F

Osakepääoma 12,6 12,6

Ylikurssirahasto 23,4 23,4

Arvonmuutosrahasto 0,0 -0,5 -0,5

Muut rahastot 7,2 0,0 7,2

Omat osakkeet -1,8 -1,8

Muuntoerot -0,5 0,5 0,0

Kertyneet voittovarat 96,4 -4,7 -2,3 -0,2 1,5 90,6

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 137,3 -4,7 -2,3 -0,2 1,4 131,5

Määräysvallattomien omistajien  osuus 2,6 -0,1 2,6

Oma pääoma yhteensä 137,3 -4,7 0,3 -0,2 1,4 134,0



Segmentti-informaatio

Toimintasegmentit 1-6/2011      
       
   Vilja- ja
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut  
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot Yhteensä
       
Segmentin myynti yhteensä 23,8 41,6 111,9 0,9 178,2
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7

Liikevaihto 23,8 41,6 111,9 0,2 177,5
     
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta               0,1  0,1 0,1
     
Liiketulos 0,3 -2,4 5,3 -2,0 1,3
     
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,3 0,4 1,0 0,0 2,7
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit    0,1 0,1
     
Poistot 1,1 1,0 0,4 0,5 2,9
Arvonalentumiset             0,0   0,0
     
Henkilöstö          193 346 58 11 607

Toimintasegmentit 1-6/2010     
      
   Vilja- ja
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut  
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot Yhteensä
       
Segmentin myynti yhteensä 23,8 37,4 93,5 0,9 155,6
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7

Liikevaihto 23,8 37,4 93,5 0,2 154,9
     
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta             -0,1  0,3 0,2
     
Liiketulos 0,6 -1,1 4,1 -1,6 1,9
     
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,6 0,6 0,4 0,1 1,7
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit  10,5   10,5
     
Poistot 1,1 0,9 0,3 0,3 2,6
Arvonalentumiset              0,0   0,0
     
Henkilöstö          181 352 60 10 603



Toimintasegmentit 1-12/2010      
       
   Vilja- ja
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut  
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot Yhteensä 
      
Segmentin myynti yhteensä 45,1 80,9 181,9 2,6 310,5
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,8

Liikevaihto 45,1 80,9 181,9 0,9 308,7
     
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta                  0,6                2,4 3,0
     
Liiketulos 3,4 -1,8 7,2 -0,5 8,3
     
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,2 1,1 0,7 0,2 3,1
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit   10,5                               10,5
     
Poistot 2,2 1,9 0,7 0,6 5,3
Arvonalentumiset  0,1                               0,1
     
Henkilöstö          199 351 61 10 621



Konsernin tunnusluvut

 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 
  
Oma pääoma/osake, euroa 21,28 21,25 22,01
Omavaraisuusaste, % 78,0 78,9 72,4
Nettovelkaantumisaste, % -12,9 -14,5 -7,7
   
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,7 1,7 3,1
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa 0,1 10,5 10,5
Henkilöstö keskimäärin 607 603 621
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 188 6 188 6 188

   
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2010.   

Konsernin vastuusitoumukset , ehdolliset varat ja muut sitoumukset 
    
milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 
  
Omien velkojen vakuudeksi annetut   
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 2,7 2,8 2,8
Takaukset ja muut vakuudet 11,4 11,0 12,1
   
Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset,    
vähimmäisvuokravastuu   
Kiinteistövuokrat 4,4 5,3 5,9
Muut vuokrat 0,6 0,8 0,7
   
JOHDANNAISSOPIMUKSET   
Johdannaissopimusten nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 8,4 3,3 6,6
Hyödykejohdannaiset 7,0 9,4 13,9
   
EHDOLLISET VARAT   
Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden myynnistä   
kertyneet varat, käypä arvo 0,7 0,7 0,7
   
INVESTOINTISITOUMUKSET   
Pakasteliiketoiminta 0,4   
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 1,3   
   
MUUT SITOUMUKSET 
Apetit Kala Oy:n ja Taimen Oy:n omistusjärjestelyn osakassopimuksiin pohjautuen tiettyjen ehtojen täyttyessä sopi-
muksen osapuolilla on oikeus ristiinomistuksen purkamiseen käypään hintaan. Omistuksen mahdolliseen purkami-
seen liittyvä  vastuu on IAS 32:n perusteella kirjattu muihin pitkäaikaisiin velkoihin.  Samassa yhteydessä syntyvää 
saatavaa ei IFRS:n säännösten nojalla ole mahdollista kirjata.
 



Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
   
Kirjanpitoarvo kauden alussa 37,0 37,9 37,9
Lisäykset 2,4 1,4 2,6
Lisäykset yrityshankintojen kautta  0,7 0,7
Vähennykset 0,0 -0,2 -0,3
Poistot ja arvonalentumiset -2,3 -2,2 -4,4
Muut muutokset 0,0 0,4 0,5
   
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 37,1 38,0 37,0

    

Lähipiiritapahtumat   
milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 
  
Myynnit osakkuusyhtiöille 0,2 0,2 1,1
Myynnit yhteisyrityksille 4,0 3,7 7,3
Ostot osakkuusyhtiöiltä 5,5 1,6 6,6
   
Pitkäaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa  0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyrityksiltä kauden lopussa 0,7 1,4 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,5 0,8 0,7
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille kauden lopussa 0,0 0,1 0,4
   

Espoo 11.8.2011

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


