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TILIKAUSI 2006
• Konsernin liikevaihto oli 408,7 (2005: 433,0, ilman päättyneiden toimintojen
liikevaihtoa 383,3) miljoonaa euroa.
• Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 6,6 %.
• Liiketulos oli 14,5 (16,3) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 17,8 (14,9)
miljoonaa euroa.
• Kertaeristä puhdistettu liiketulos oli 12,9 (12,1) miljoonaa euroa.
• Osakekohtainen tulos oli 2,10 (1,81) euroa.
• Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,84 (0,73) euroa osakkeelta.

Keskeiset tulosluvut, miljoonaa euroa
Konserni yhteensä
1-12/2006 1-12/2005
Liikevaihto
Liiketulos
Liiketulos ilman kertaeriä
Tulos ennen veroja
Tulos ennen veroja ilman kertaeriä
Tulos verojen jälkeen
Tulos/osake, euroa

408,7
14,5
12,9
17,8
13,4
13,1
2,10

433,0
16,3
12,1
14,9
11,8
11,4
1,81

NELJÄS VUOSINELJÄNNES
• Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 117,4 (122,5, ilman päättyneiden
toimintojen liikevaihtoa 111,1) miljoonaa euroa.
• Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 5,6 %.
• Liiketulos oli 8,1 (12,6, ilman päättyneitä toimintoja 4,7) miljoonaa euroa ja
tulos ennen veroja 10,0 (12,8) miljoonaa euroa.
• Kertaeristä puhdistettu liiketulos oli 5,8 (6,3, ilman päättyneitä toimintoja 5,2)
miljoonaa euroa
• Osakekohtainen tulos oli 1,18 (1,52) euroa.

Keskeiset tulosluvut, miljoonaa euroa
Konserni yhteensä
10-12/2006 10-12/2005
Liikevaihto
Jatkuvien toimintojen liikevaihto
Liiketulos
Liiketulos ilman kertaeriä
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman
kertaeriä
Tulos ennen veroja
Tulos ennen veroja, ilman kertaeriä
Tulos verojen jälkeen
Tulos/osake, euroa

117,4
117,4
8,1
5,8

122,5
111,1
12,6
6,3

5,8
10,0
7,5
7,3
1,18

5,2
12,8
7,6
10,0
1,52

Elintarvikeryhmän vertailukelpoinen sokerin liikevaihdosta puhdistettu liikevaihto
viimeisellä vuosineljänneksellä oli 28,4 (28,7) miljoonaa euroa. Sokeriliiketoiminnan

liikevaihto oli vertailukaudella 10,4 miljoonaa euroa. Rehuryhmän liikevaihto oli
59,8 (59,9) miljoonaa euroa. Rehuryhmään sisältyneen Mildola Oy:n vaikutus oli 7,2
(9,0) miljoonaa euroa. Viljakauppaliiketoiminnan liikevaihto oli 34,0 (26,0)
miljoonaa euroa ja Muiden toimintojen liikevaihto 0,0 (1,8) miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän sokeriliiketoiminnan vaikutuksista puhdistettu viimeisen
neljänneksen liiketulos oli ilman kertaeriä 2,5 (1,7) miljoonaa euroa ja kertaerien
vähentämisen jälkeen 2,0 (1,7) miljoonaa euroa. Apetit Pakasteen Turun
tehdaskiinteistön myynnistä aiheutui viimeisen vuosineljänneksen tulokseen 0,5
miljoonan euron negatiivinen kertaerä. Elintarvikeliiketoiminnan liiketulos
vertailuvuonna oli 10,1 miljoonaa euroa päättyneen sokeriliiketoiminnan tulos mukaan
lukien.
Apetit Pakasteet ja hillot -yksikön hyvä tuloskehitys jatkui omien tuotemerkkien
myynnin kasvun ja kustannustehokkuuden paranemisen takia. Apetit Kalan viimeisen
neljänneksen liikevaihto oli lähes vertailukauden tasoa. Joulumyynti jäi hieman
vertailuvuodesta. Apetit Kalan liiketulos jäi vertailukaudesta, mutta oli selvästi
positiivinen. Korkeat raaka-ainehinnat ja kiinteiden kustannusten kasvu heikensivät
tulosta.
Rehuryhmän liiketulos ilman kertaeriä oli 3,6 (3,6) miljoonaa euroa ja kertaerien
jälkeen 4,4(3,6) miljoonaa euroa. Viimeisen neljänneksen tulokseen sisältyy yhteensä
0,7 miljoonan euron positiiviset kertaerät, jotka johtuvat Vaasan kiinteistön
myynnistä ja aikaisempina vuosina tehtyjen raaka-aineiden hinnanerovarausten
purkamisesta. Rehuliiketoiminnan tulosparannus oli seurausta kustannustehokkuuden
paranemisesta. Mildolan vaikutus neljänneksen tulokseen oli 0,6 (0,9) miljoonaa
euroa.
Viljakauppaliiketoiminnan liiketulos oli 0,8 (0,5) miljoonaa euroa. Tulosparannus on
seurausta ulkomailla tapahtuneen kaupankäynnin kasvusta.
Muut toiminnot -segmenttiin kuuluu konsernin yhteisiä, segmenteille kohdistamattomia
toimintoja. Segmentin kertaeristä puhdistettu liiketulos oli -1,0 (-0,5) miljoonaa
euroa. Tuloksen muutos johtuu pääosin konsernirakenteen kehittämiseen liittyvistä
kuluista. Kertaerien jälkeen liiketulos oli 1,0 (-1,5) miljoonaa euroa. Viimeisen
neljänneksen tulokseen sisältyy lopetettuihin toimintoihin aikaisemmin tehdyn
varauksen purku +1,9 miljoonaa euroa ja kiinteistön myyntivoitto 0,1 miljoonaa euroa
eli yhteensä +2,0 (-1,0) miljoonaa euroa.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006
Lännen Tehtaiden visio on olla yksi johtavista suomalaisista elintarvikeyhtiöistä.
KONSERNIRAKENNE
Tilikauden aikana Elintarvikeryhmää johdettiin kahtena strategisena
liiketoimintayksikkönä, Apetit Pakasteet ja hillot sekä Apetit Kala. Näiden
lisäksi Elintarvikeryhmässä oli yhteisiä toimintoja markkinointi, myynti,
controlling, tietohallinto, henkilöstöhallinto ja ympäristöhallinto.

Lännen Tehtaat Oyj osti kesäkuussa 49 % Apetit Kala Oy:n osakkeista Antti
Räsäseltä. Kaupan jälkeen Apetit Kala Oy on kokonaan Lännen Tehtaat Oyj:n
omistuksessa. Elintarvikeryhmään vuonna 2005 kuuluneen Lännen Sokerin toiminta
päättyi vuoden 2005 lopussa Sucros Oy:n irtisanottua Dansukker-kuluttajatuotteiden
myyntisopimuksen päättyväksi 31.12.2005.
Maatalousryhmän yhtiöt toimivat itsenäisinä yksikköinä omilla tuotemerkeillään.
Ryhmään kuuluivat Lännen Tehtaat Oyj:n tytäryhtiöt Suomen Rehu Oy ja Avena Nordic
Grain Oy. Suomen Rehu Oy:n tytäryhtiöitä ovat Lännen Rehu Oy, Hiven Oy, Rehu Eesti
Oü, Mildola Oy ja SIA Baltic Feed ja tämän tytäryhtiö UAB Baltijos Pasarai, joka
aloitti toimintansa vuoden 2006 alkupuolella. Rehu Eesti Oü:n toiminta päättyi
vuoden lopussa. Maatalousryhmän yhtiöitä johdetaan sisäisen hallitustyöskentelyn
kautta. Maatalousryhmässä raportoitavat segmentit ovat rehusegmentti, joka koostuu
Suomen Rehu Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä, ja viljakauppasegmentti, joka koostuu
Avena Nordic Grain Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä ZAO Avena St. Petersburg ja UAB
Avena Nordic Grain.
Suomen Rehu Oy osti huhtikuussa Maatalouskesko Oy:ltä 17,5 % kasviöljyjä ja
valkuaisrehuja valmistavan Mildola Oy:n osakekannasta. Kaupan jälkeen Mildola oli
kokonaan Suomen Rehu Oy:n omistuksessa. Joulukuun lopussa tehdyllä konsernin
sisäisellä kaupalla Mildola Oy:n osakkeet siirtyivät Lännen Tehtaat Oyj:n
omistukseen. Segmenttiraportoinnissa Mildola Oy kuului vuoden 2006 ajan
rehusegmenttiin.
Lännen Tehtaiden ja Raision perustama tasaomisteinen yhteisyritys ZAO Scandic Feed
allekirjoitti Tosnon rehutehtaan ostoa koskevan kauppakirjan keväällä 2006.
Rehutehtaan osto kariutui elokuussa myyjän vetäydyttyä kaupan toteuttamisesta.
Lännen Tehtaat ja Raisio päättivät syksyllä ZAO Scandic Feedin purkamisesta.
Purkaminen ajoittunee vuoden 2007 loppupuolelle.
Muut liiketoiminnot -segmenttiin kuului konsernin yhteisiä, segmenteille
kohdistamattomia toimintoja ja Harviala Oy. Lännen Tehtaat Oyj myi maaliskuussa
Harviala Oy:n osakkeet Saarioisten Taimistot Oy:lle.

LIIKEVAIHTO
Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 408,7 (2005: 433,0) miljoonaa euroa.
Jatkuvien toimintojen liikevaihto vertailuvuonna oli 383,3 miljoonaa euroa. Jatkuvien
liiketoimintojen liikevaihdon kasvu oli 6,6 %. Elintarvikeryhmän osuus
konserniliikevaihdosta oli 27 (35) %, Rehuryhmän osuus 53 (47) %,
Viljakauppaliiketoiminnan 20 (17) % ja Muiden toimintojen 0 (2) %.
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 109,1 (105,3 jatkuvat elintarvikeliiketoiminnot)
miljoonaa euroa, missä oli kasvua 3,6 %. Kasvu tuli Apetit Kalasta, jonka liikevaihto
kasvoi 8 %. Apetit Pakasteet ja hillot -liiketoimintayksikön liikevaihto oli hieman
edellisvuotta pienempi. Pakasteliiketoimintayksikön liikevaihdon lasku oli seurausta
viljelytarvikkeiden myynnin vähenemisestä. Pakasteiden ja hillojen myynti kasvoi noin
1 %. Pakasteiden vähittäiskauppamyynti kokonaisuutena kasvoi noin 2 %
edellisvuodesta. Apetit -tuotemerkillä myytävien pakasteiden myynti kasvoi lähes 6 %,
kaupan merkeillä myytävien tuotteiden myynti laski. Pitkälle jalostettujen
ruokapakasteiden ja pizzojen myynti kasvoi yli 10 % ja perunapakasteiden myynti yli 8
% edellisvuodesta. Vihannespakasteiden myynti omalla merkillä kasvoi lähes 7 %, mutta
kaupan merkkien myynti laski Lännen Tehtaiden menetettyä kaupan merkkituotteiden
valmistusta tuontituotteille. Hillojen ja marmeladien vähittäiskauppamyynti laski
noin 6 %. Suurkeittiömyynti ja vienti kasvoivat. Teollisuusmyynti ja leipomomyynti
jäivät vertailukaudesta. Lännen Sokerin vähittäiskauppasokerin myynti päättyi vuoden
2005 lopussa. Vertailuvuoden liikevaihtoon sisältyi sokerimyyntiä 44,2 miljoonaa
euroa. Elintarvikeryhmän kokonaisliikevaihto vertailuvuonna oli 149,5 miljoonaa
euroa.

Rehusegmentin liikevaihto oli 218,2 (205,1) miljoonaa euroa, kasvua yli 6 %.
Vertailukelpoinen Mildolan vaikutuksesta puhdistettu rehuliikevaihto kasvoi noin 2 %
edellisvuodesta. Rehumyynnin volyymi laski hieman. Liikevaihdon kasvu oli seurausta
vertailuvuotta korkeampien raaka-ainehintojen vaikutuksesta myyntihintoihin. Mildolan
vaikutus rehusegmentin liikevaihtoon oli 29,8 (20,1) miljoonaa euroa.
Viljakauppaliiketoiminnan liikevaihto oli 96,3 (86,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
kasvu johtui sekä volyymikasvusta että viljojen ja öljykasvien edellisvuotta
korkeammasta markkinahintatasosta.
Muut toiminnot -segmentin liikevaihto oli 0,0 (7,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
väheneminen oli pääasiassa seurausta Lännen Plant Systems -yksikön liiketoimintojen
myynnistä huhtikuun 2005 alussa ja Harviala Oy:n myynnistä vuoden 2006 maaliskuussa.
Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 50,2 (99,0) miljoonaa euroa.
Päättyneiden Lännen Plant Systemsin ja Lännen Sokerin myyntiä sisältyi emoyhtiön
vertailukauden myyntiin 46,5 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli
vertailuvuonna 52,5 miljoonaa euroa.

TULOS
Konsernin tulos ennen veroja ja ilman kertaeriä oli 13,4 (11,8) miljoonaa euroa ja
kertaerien jälkeen 17,8 (14,9) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 13,1 (11,4)
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 2,10 (1,81) euroa.
Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 12,9 (12,1) miljoonaa euroa.
Kertaluontoisten erien vaikutus liiketulokseen oli koko vuonna +1,6 (+4,2) miljoonaa
euroa. Kertaeristä elintarvikesegmenttiin kohdistui -0,1 (+7,3) miljoonaa euroa,
Rehusegmenttiin +0,3 (-2,1) miljoonaa euroa ja Muut toiminnot -segmenttiin +1,4 (1,0) miljoonaa euroa. Viimeiselle vuosineljännekselle kirjatut kertaerät,
yhteismäärältään +2,3 (+6,3) miljoonaa euroa, johtuvat kiinteistöjen myynneistä ja
aikaisempina vuosina tehtyjen kuluvarausten purkamisesta. Kiinteistöjen
myyntivoitoista 0,5 miljoonaa euroa kohdistui rehusegmenttiin ja 0,1 miljoonaa Muut
toiminnot -segmenttiin. Elintarvikesegmenttiin kirjattiin 0,5 miljoonan euron
myyntitappio kiinteistökaupasta. Muut toiminnot -segmentissä purettiin lopetettuihin
toimintoihin liittyvä aikaisemmin tehty varaus, jota oli jäljellä 1,9 miljoonaa
euroa. Rehusegmentissä tuloutettiin raaka-aineiden hintaeroa 0,2 miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli 3,3 (-0,1)
miljoonaa euroa ja kertaerät mukaan lukien 3,2 (-0,1) miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän tulos parani merkittävästi vertailuvuodesta Apetit Kalan kasvun
ja tuottavuuden paranemisen sekä Apetit Pakasteet ja hillot -yksikön omalla
tuotemerkillä myytävien tuotteiden osuuden kasvun ja kiinteiden kustannusten
karsintaohjelman seurauksena. Apetit Kalan tuloksen paranemista jarrutti vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla keväällä alkanut raaka-aineiden voimakas hinnannousu,
jota ei saatu kokonaisuudessaan siirrettyä myyntihintoihin.
Elintarvikeryhmän jatkuvien ja päättyneiden toimintojen liiketulos oli 3,2 (9,6)
miljoonaa euroa. Vertailuvuoden luvussa on mukana päättyneen sokeriliiketoiminnan
operatiivisen toiminnan tulos sekä sokerin myyntisopimuksen päättymisen johdosta
kirjattu 7,6 miljoonan euron kertatulo ja 0,3 miljoonan euron kertakulu.
Rehuryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 12,0 (11,5) miljoonaa euroa
ja kertaerien jälkeen 12,3 (9,4) miljoonaa euroa. Rehuryhmän liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä ja Mildolaa oli 9,1 (9,3) miljoonaa euroa.
Viljakauppaliiketoiminnan liiketulos oli 2,0 (1,4) miljoonaa euroa. Raakaainepositioiden suojaamiseksi otettujen johdannaissopimusten arvonmuutokset
pienensivät vertailuvuoden tulosta 0,2 miljoonaa. Vuoden 2005 alun jälkeen IAS 39
-standardin vaatimukset täyttäviin tehokkaisiin ostojen ja myyntien suojauksiin on
alettu soveltaa suojauslaskentaa.

Muiden toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli -4,4 (-3,1) miljoonaa euroa ja
kertaerien jälkeen -3,0 (-4,1) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen tulokseen
sisältyy kertaeriä +1,4 (-1,0) miljoonaa euroa. Aiemmin lopetettuihin toimintoihin
liittyvän varauksen purkaminen viimeisellä neljänneksellä paransi tulosta 1,9
miljoonaa euroa, Harviala Oy:n osakkeiden myynti ensimmäisellä neljänneksellä
heikensi tulosta -0,6 miljoonaa euroa ja kiinteistön myyntivoitto viimeisellä
neljänneksellä paransi tulosta 0,1 miljoonaa euroa.
Nettorahoitustuotot olivat +1,6 (-1,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoihin
sisältyy kertaluonteisia pörssi- ja muiden osakkeiden myyntivoittoja 2,5 miljoonaa
euroa sekä Mildola Oy:n tuotekehityslainasta saatu akordi 0,2 miljoonaa euroa.
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 1,6 (-0,1) miljoonaa euroa. Vertailuvuonna
Lännen Tehtaiden ja Sucroksen välisen sokerin myyntisopimuksen päättymiseen
liittyvä korvaus pienensi kertaluonteisesti osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta
1,1 miljoonalla eurolla.

RAHOITUS JA KASSAVIRTA
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Liiketoiminnan
kassavirta korkojen ja verojen jälkeen oli -6,4 (17,8) miljoonaa euroa. Ero
vertailukauteen johtuu pääosin käyttöpääomien muutoksista. Investointien
nettokassavirta oli -2,7 (-8,0) miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin 4,6 (4,1)
miljoonaa euroa.
Konsernilla oli korollisia velkoja tilikauden päättyessä 56,1 (45,9) miljoonaa
euroa ja likvidejä rahavaroja 7,5 (11,2) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat
olivat 48,5 (34,7) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 237,5 (232,2)
miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä tilikauden päättyessä oli 119,2 (116,1)
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 50,3 (50,0) %. Konsernin lyhytaikaiseen
rahoitukseen käytettyjä yritystodistuksia oli katsauskauden päättyessä emittoituna
38,0 (19,0) miljoonan euron arvosta. Yritystodistuskannan kasvu johtuu
tavanomaista suuremmista kala- ja viljaraaka-ainehankinnoista. Konsernin
maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin. Limiittejä ei
ole käytetty tilikauden aikana.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Liikevaihto, milj. euroa
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. euroa
Liiketulos ilman kertaeriä %
Liiketulos, milj. euroa
Liiketulos %
Tilikauden voitto, milj. euroa
Tilikauden voitto %
Tulos/osake, euroa
Oman pääoman tuotto %
Sijoitetun pääoman tuotto %
Omavaraisuusaste %

2006

2005

2004

408,7
12,9
3,2
14,5
3,5
13,1
3,2
2,10
10,5
11,2
50,3

433,0
12,1
2,8
16,3
3,8
11,4
2,6
1,81
10,2
10,8
50,0

473,8
15,4
3,3
11,4
2,4
10,5
2,2
1,68
10,1
8,7
49,6

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 7,6 (7,3) miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän investoinnit ilman yritysostoja olivat 1,4 (1,4) miljoonaa
euroa, Rehuryhmän investoinnit 6,1 (5,6) miljoonaa euroa,
Viljakauppaliiketoiminnan 0,0 (0,0) miljoonaa euroa ja Muiden liiketoimintojen 0,1
(0,3) miljoonaa euroa.

Elintarvikeryhmässä merkittävimmät investoinnit olivat sekä Apetit Pakasteet ja
hillot -liiketoimintayksikössä että Apetit Kalassa pakkauskoneinvestointeja.
Rehuryhmässä merkittävimmät investoinnit liittyivät Baltic Feedin tehtaan
laajentamiseen ja uudistamiseen Latviassa, Lännen Rehun Säkylässä sijaitsevan tehtaan
laajennukseen sekä Suomen Rehun Seinäjoen tehtaan irtorehujen lastausasemaan. Muut
konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tuottavuus- ja korvausinvestointeja.
Yhteensä 3,0 (4,4) miljoonan euron osake- ja yritysostoista merkittävimmät olivat
Apetit Kala Oy:n vähemmistön osakkeiden hankinta sekä Mildola Oy:n vähemmistön
osakkeiden hankinta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeet ovat yhtä sarjaa. Kaikilla osakkeilla on sama äänija osinko-oikeus. Yhtiöjärjestyksen määräyksellä osakkeenomistajan äänimäärä on
rajattu yhteen kymmenesosaan yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä. Yhtiön
osakkeen nimellisarvo on 2 euroa ja osakkeiden lukumäärä 6 317 576 kappaletta.
Osakepääoman vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa ja enimmäispääoma 40 miljoonaa
euroa.
Hallituksen valtuutukset
Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2006 valtuutti hallituksen
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai päättämään
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päätöksestä lukien yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai
vaihtovelkakirjalainan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä voidaan osakepääomaa
korottaa yhteensä enintään 1.263.514,00 eurolla siten, että merkittäväksi annetaan
enintään 631.757 kappaletta yhtiön 2,00 euron nimellisarvoista osaketta.
Hallitus valtuutettiin poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta uusiin
osakkeisiin ja/tai vaihtovelkakirjoihin edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus käsittää myös oikeuden päättää
merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan ehdoista sekä muista uusmerkintään ja/tai
vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta korottaa
osakepääomaa uusmerkinnällä tai ottaa vaihtovelkakirjalaina.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 5.4.2001 pidetyn yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65.000 omaa osaketta. Hallitus
valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä hallituksen päättämällä
tavalla yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä tai muuhun
vastaavaan tarkoitukseen, jonka hallitus näkee tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden
luovutus voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuus on voimassa
yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Luovutusvaltuutusta ei ole toistaiseksi käytetty. Yhtiön omistamat 65 000 omaa
osaketta edustavat 1,0 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osingonjako
Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2006 päätti jakaa osinkoa 0,73
(0,65) euroa osakkeelta.
Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 1 622 123 (3 768 866)
kappaletta, mikä oli 25,7 (59,7) % koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 24,70
(18,29) euroa ja alin 15,26 (11,71) euroa. Kauden osakevaihto oli 32,8 (54,0)
miljoonaa euroa. Vuoden päätöskurssi oli 24,30 (18,00) euroa ja koko osakekannan
markkina-arvo 153,5 (113,7) miljoonaa euroa.
Liputusilmoitukset
Tilikauden aikana ei tehty liputusilmoituksia.

IFRS-RAPORTOINTI
Lännen Tehtaiden konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konserni siirtyi IFRSstandardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Siirtymisestä
kerrottiin 27.4.2005 annetulla erillisellä pörssitiedotteella.

LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IFRS:n mukaiseen raportointiin siirtyminen on vaikuttanut Lännen Tehtaiden
tuloksen ajalliseen kertymiseen tilikauden sisällä.
IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu mukaan
systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista.
Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden
viimeisen neljänneksen aikana, jolloin vaihto-omaisuuden määrät ja tasearvot ovat
korkeimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan luettujen valmistuksen
kiinteiden yleismenojen kuluksi kirjautuminen lykkääntyy myyntiajankohtaan. Tästä
johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosineljänneksen
aikana. Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta
elintarvikeryhmässä sekä siihen kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.
Jossain määrin kausiluonteisuutta on myös rehuryhmässä. Apetit Kalan myynti
painottuu juhlapyhien yhteyteen. Merkittävä osa vuoden tuloksesta riippuu
joulusesongin onnistumisesta.

TUOTEKEHITYS
Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 3,2 (3,1) miljoonaa euroa, mikä oli
0,8 (0,7) % liikevaihdosta.
Elintarvikeryhmässä tuotekehitys kohdistui pidemmälle jalostettujen
ruokapakasteiden ja kalajalosteiden kehittämiseen. Markkinoille tuotiin mm.
perunamuusit, täysin uudistettu wokkivihannesten sarja, kokonaan uudentyyppinen
mikrokuumennettava vuokaruokasarja ja uutuuksia grillikala- ja kasvispihvisarjaan.
Mildola kehitti ja toi markkinoille maustettujen erikoisrypsiöljyjen sarjan.
Eläinten ruokintaratkaisujen tuotekehityksessä painopiste oli
suolistoterveystutkimukseen perustuvien ruokintakonseptien sekä uusien tuotteiden
kehittäminen ja lanseeraus.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Konserniyhtiöt ja liiketoimintayksiköt arvioivat säännöllisesti liiketoimintaansa
liittyviä riskejä ja tarvittavien kontrollimenetelmien riittävyyttä. Näiden
strategiatyötä ja päätöksentekoa tukevien riskiarviointien tarkoituksena on
riittävien toimenpiteiden varmistaminen riskien hallitsemiseksi.
Konsernin riskiarvioinneissa ei ole tullut esiin sellaisia yksittäisiä merkittäviä
riskejä, jotka aiheuttaisivat erityistoimenpiteitä normaaliin liiketoimintaan
kuuluvien ja riskienhallintaprosessissa määriteltyjen toimenpiteiden lisäksi.
EU:n 1.7.2006 voimaan tullut uusi sokerijärjestelmä vaikuttaa negatiivisesti alan
toimintaedellytyksiin Suomessa. Lännen Tehtaiden osakkuusyhtiö Sucros Oy päätti myydä
osan tuotantokiintiöstään ja jatkaa 90 miljoonan kilon sokerikiintiöllä. Kiintiön
aiheuttama tuotannon leikkaus toteutettiin sulkemalla Salon sokeritehdas syksyn 2006
juurikassadon prosessoinnin jälkeen. Sucros Oy jatkaa juurikassokerin valmistusta
Säkylän tehtaalla. Sokeriuudistus ja siitä seuraavat muutokset pienentävät Lännen
Tehtaiden Sucros Oy:ltä saamia osinkoja ja tuloslaskelmaan kirjattavaa tulo-osuutta
lähivuosina. Lännen Tehtaat Oyj omistaa Suomessa sokeriteollisuutta harjoittavan
Sucros Oy:n osakkeista 20 %. Salon tehtaan sulkemisen ja tuotantokiintiön myymisen
johdosta Sucros Oy jätti marraskuussa maa- ja metsätalousministeriölle
rakenneuudistustukihakemuksen. Sucros anoi tukea 56 tuhannen luovutetun kiintiötonnin
osalta. Kertaluonteisen korvauksen määrä on noin 34 miljoonaa euroa. Summalla
katetaan tuotantokiintiön pienenemisestä johtuvaa jatkuvaa tulon menetystä sekä Salon
tehtaan sulkemisesta aiheutuvat kustannukset. Tehtaan alaskirjaukset ja arvioidut
sulkemiskustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa.

HALLINTO JA JOHTO
Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 10.4.2006 pitämässään kokouksessa
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Tom Liljeströmin ja varapuheenjohtajaksi Juha
Nevavuoren.
Hallintoneuvosto valitsi hallituksen jäseniksi Harri Eelan, Aappo Kontun, Matti
Lappalaisen, Simo Palokankaan, Hannu Simulan, Soili Suonojan ja Tom v. Weymarnin.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tom v. Weymarn ja varapuheenjohtajaksi Hannu
Simula. Simo Palokangas erosi hallituksen jäsenyydestä 29.11.2006.
Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Matti Karppinen.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön kehittämisessä keskeisiä alueita ovat johtaminen, ammatillinen osaaminen
ja työyhteisön vuorovaikutustaidot.
Konsernin palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 981 (2005:1 033 ja 2004:1 072)
henkilöä. Liiketoiminnoittain henkilöstö jakaantui seuraavasti:

Elintarvikeliiketoiminta
Rehuliiketoiminta
Viljakauppaliiketoiminta
Muut toiminnot
Lopetetut liiketoiminnot
Yhteensä

2006
579
355
29
18
981

2005
581
348
28
74
1033

2004
445
326
25
94
182
1072

Tilikauden aikana jatkui avainhenkilöiden rekrytointi elintarvikeryhmässä ja
konsernihallinnossa. Elintarvikeryhmän johtoon rekrytoitiin kaupallinen johtaja ja
konseptiliiketoiminnan johtaja, konsernihallinnossa vaihtui talousjohtaja.
Tilikauden aikana henkilöstölle maksettiin palkkoja ja palkkioita 32,3 (2005: 32,6
ja 2004:33,8) miljoonaa euroa.

Lännen Tehtaat julkaisee erillisen henkilöstöraportin, joka on luettavissa Lännen
Tehtaiden kotisivuilla www.lannen.fi/fi/henkilosto.
YMPÄRISTÖ
Lännen Tehtaiden toimintaa ohjaavat jatkuvan parantamisen ja kestävän kehityksen
periaatteet. Yhtiö toimii vastuullisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon sekä
yhteiskunnan että ympäröivän luonnon vaatimukset. Tavoitteena on tehokas tuotanto,
joka on sopusoinnussa ympäristön kanssa.
Lännen Tehtaiden johto on toimintapolitiikassaan asettanut yhtiölle
ympäristöpäämäärät.
Kaikilla konsernin ympäristölupavelvollisilla tuotantolaitoksilla on voimassa
oleva ympäristölupa.
Yhtiön tiedossa ei ole tilinpäätöshetkellä merkittäviä yksittäisiä ympäristöön
liittyviä riskejä.
Yhtiö julkaisee erillisen ympäristöraportin, joka on luettavissa Lännen Tehtaiden
kotisivuilla www.lannen.fi/fi/ymparisto.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Konsernin johtamismallin selkeyttämiseksi pakasteliiketoimintaa harjoittava Apetit
Pakasteet ja hillot -liiketoimintayksikkö ja konserniyhtiöille palveluita
tuottavat toiminnot päätettiin yhtiöittää. Apetit Pakasteet ja hillot on vuoden
2007 alusta alkaen Apetit Pakaste Oy ja palvelutoiminnot Apetit Suomi Oy. Apetit
Suomi Oy tuottaa tuotekehitys-, myynti- ja markkinointipalveluita Apetit Pakaste
Oy:lle ja Apetit Kala Oy:lle. Lisäksi se tuottaa IT-, HR-, controlling-,
maksuliikenne- ja laskenta- sekä ympäristöpalveluita konserniyhtiöille. Konsernin
emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj toimii pääasiassa osakkeita ja kiinteistöjä omistavana
holding-yhtiönä, jossa on myös pieni konsernihallinto.
Lännen Tehtaat Oyj ja Hankkija-Maatalous Oy allekirjoittivat 19.1.2007
osakekauppakirjan, jolla 51 % Suomen Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista
siirtyy Hankkija-Maatalous Oy:lle. Myytävien liiketoimintojen velattomaksi arvoksi on
sovittu noin 81 miljoonaa euroa. Osakekauppahinta 51 %:sta on noin 28 miljoonaa
euroa. Lisäksi ostaja ottaa vastatakseen Suomen Rehulle ja Avenalle kaupan
toteuttamishetkellä kuuluvat nettovelat. Osakkeiden tarkka kauppahinta määritellään
myytävien yhtiöiden kaupan toteuttamishetken varojen ja velkojen perusteella.
Kauppaan eivät sisälly kasviöljypuristamo Mildola Oy:n osakkeet, jotka siirtyivät
vuoden lopulla konsernin sisäisellä kaupalla Lännen Tehtaat Oyj:n omistukseen.
Enemmistökaupan toteuttamisen arvioidaan ajoittuvan vuoden 2007 toiselle
neljännekselle. Enemmistökaupasta arvioidaan syntyvän noin 7-8 miljoonan euron
verovapaa myyntivoitto. Enemmistökaupan yhteydessä sovittiin lisäksi
optiojärjestelystä, jonka mukaisesti Lännen Tehtailla on oikeus halutessaan myydä
loput 49 % Suomen Rehu Oy:n ja Avena Nordic Grain Oy:n osakkeista HankkijaMaataloudelle. Hankkija-Maataloudella puolestaan on loppuihin osakkeisiin osto-optio,
jonka toteuttaminen on mahdollista aikaisintaan 15 kuukautta enemmistökaupan
toteuttamisen jälkeen.
Lännen Tehtaat teki vuoden 2006 alkupuolella perusselvityksen polttoaineetanolituotannon käynnistämisen edellytyksistä Länsi-Lounais-Suomen alueella.
Selvitysten mukaan seudulla on Suomen parhaat edellytykset polttoaine-etanolin
tuotantoon. Alueella on riittävä viljanviljelypotentiaali etanolitehtaan raakaaineeksi. Alueella on myös toinen Suomen sikatuotannon keskittymistä, mikä on tärkeää
etanolitehtaan sivutuotteena syntyvien rehujakeiden hyödyntämisen kannalta. Lisäksi
alueella on useita rehutehtaita, jotka voivat käyttää osan etanolitehtaan
sivutuotteista rehujen raaka-aineena. Investoinnin kokonaiskustannusarvio oli noin 55

miljoonaa euroa. Kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi Lännen Tehtaiden hankkeelle 1
miljoonan euron investointituen. Lännen Tehtaat arvioi, että bioetanolitehtaan
sijoituspaikaksi Säkylä on erittäin sopiva viljaraaka-ainehankinnan ja valmiin
infrastruktuurin kannalta. Yhtiö ilmoitti 19.1.2007, että se ei ota vetovastuuta
etanolitehdashankkeesta, mutta on valmis harkitsemaan vähemmistöosakkuutta yhtiöön,
joka rakentaisi etanolitehtaan Säkylään. Päätös vetäytyä etanolihankkeen
toteuttamisesta perustuu Lännen Tehtaiden strategiseen linjaukseen keskittyä
elintarvikeliiketoimintaan ja liittyy samana päivänä julkistettuun Lännen Tehtaiden
rehu- ja viljakauppaliiketoimintojen myyntiin.
Laajentaakseen kalaliiketoimintojaan Lännen Tehtaat Oyj päätti helmikuun alussa
ostaa Maritim Food AS:n, joka on yksi johtavia kalajalosteiden valmistajia
Norjassa. Lännen Tehtaat Oyj ja myyjä Brynild Gruppen AS allekirjoittivat 6.2.2007
osakekauppakirjan, jolla Maritim Food AS:n osakkeet siirtyvät Lännen Tehtaille.
Kauppaan kuuluu Maritim Food AS ja sen kokonaan omistamat ruotsalaiset tytäryhtiöt
Maritim Food Sweden AB ja Maritim Food Sweden Egendom AB sekä Maritim Food AS:lle
kuuluva 47,5 % vähemmistöosuus norjalaisesta Sandanger AS:stä. Maritim Food AS:llä
on lisäksi Sandangerin osakkeita koskeva osto-optio, joka toteuttamalla
omistusosuus on mahdollista nostaa 51 %:iin. Maritim Food AS:n velattomaksi
arvoksi on määritelty noin 15 miljoonaa euroa. Lännen Tehtaat Oyj maksaa kaupan
toteuttamishetkellä Maritim Food AS:n osakkeista noin 10 miljoonaa euroa ja ottaa
vastatakseen noin 4 miljoonan euron nettovelat. Osakkeiden lopulliseen
kauppahintaan vaikuttaa myytävien yhtiöiden varojen ja velkojen kehitys 30.6.2006
ja kaupan toteuttamishetken välisenä aikana. Sopimuksen mukaan myyjällä on oikeus
saada lisäkauppahintana 0-1,3 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinta on sidottu Maritim
Food AS:n ja Sandanger AS:n vuoden 2007 tuloskehitykseen. Kaupasta arvioidaan
syntyvän Lännen Tehtaat -konserniin enintään 7 miljoonan euron konserniliikearvo.
Maritim Food AS:n liikevaihto oli vuonna 2005 noin 27 miljoonaa euroa ja tulos 1,2
miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli noin 10 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on keskimäärin 95 henkilöä. Sandanger AS:n liikevaihto oli vuonna
2005 noin 9 miljoonaa euroa ja tulos 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on
noin 50 henkilöä.

ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT
Alkaneena vuonna jatkuvina toimintoina raportoidaan Apetit Pakaste Oy, Apetit
Suomi Oy, Apetit Kala Oy, hankittavat liiketoiminnot ja Mildola Oy sekä konsernin
yhteiset, segmenteille kohdistamattomat kulut.
Lännen Tehtaiden rehuliiketoiminnan ja viljakaupan tulos raportoidaan vuoden 2007
alusta alkaen enemmistökaupan toteuttamiseen asti yhden rivin tekniikalla
lopetettuina toimintoina.
Enemmistökaupan toteuttamisen jälkeen rehuliiketoiminnan ja viljakaupan tulokset
raportoidaan tulososuutena osakkuusyhtiöistä.
Elintarvikeryhmässä Apetit Pakaste Oy:n liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen
vuoden 2006 tasoa. Tuotemyynnin ennakoidaan kasvavan noin 5 %. Sokerijuurikkaan
viljelyttämisen siirtyminen Sucros Oy:n hoidettavaksi laskee tarvikemyyntiä vajaa
3 miljoonaa euroa. Myynnin omilla tuotemerkeillä ennustetaan kasvavan volyymin
kasvun ja tuotemixin muutosten johdosta. Myös HoReCa-sektorin ja teollisuusmyynnin
ennustetaan kehittyvän myönteisesti. Myynnin kaupan merkeillä samoin kuin viennin
arvioidaan vähenevän.
Apetit Kalan myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan tuotteiden jalostusasteen
kasvaessa ja teollisesti pakatun kalan lisätessä osuutta kaupassa myytävästä
kalasta.

Apetit Pakasteen myönteisen tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan. Apetit Kalan
tuloksentekokyvyn arvioidaan paranevan tuottavuustoimenpiteiden johdosta.
Palveluyhtiö Apetit Suomi Oy tekee pienen positiivisen tuloksen.
Mildola Oy:n liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman vuoden 2006 tasosta lievän
volyymin kasvun ja tuotehintojen lievän nousun johdosta. Raaka-aineiden
maailmanmarkkinahintojen nousun johdosta jalostusmarginaalin ennustetaan
pienenevän ja liiketuloksen jäävän vuosien 2005 ja 2006 poikkeuksellisen hyvää
tasoa pienemmäksi.
Rehuliiketoiminnan liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman myyntihintojen nousun
ja volyymin kasvun seurauksena. Liiketuloksen arvioidaan kasvavan liikevaihdon
kasvun, tuottavuustoimenpiteiden ja kiinteiden kustannusten pienenemisen johdosta.
Viljakaupassa liikevaihdon ennustetaan kasvavan volyymien kasvusta johtuen.
Myyntikatteen kasvusta johtuen Avena Nordic Grain Oy:n tuloksen arvioidaan
paranevan hieman vuoden 2006 tasosta.
Apetit Kalan ja Mildolan liikevaihdon kasvun johdosta konsernin jatkuvien
toimintojen liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2006. Jatkuvien
toimintojen kertaeristä puhdistetun liiketuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2006
kertaeristä puhdistettua liiketulosta paremmaksi.
Apetit Pakaste Oy:n ja Apetit Kala Oy:n liikevaihdon kasvun seurauksena jatkuvien
toimintojen liikevaihdon arvioidaan nousevan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
hieman vuoden 2006 tasosta. Jatkuvien toimintojen kertaeristä puhdistetun
liiketuloksen arvioidaan olevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukauden
tasoa.
IFRS:ään siirtymisen johdosta konsernin tuloksen kertyminen painottuu
loppuvuoteen.
Lännen Tehtaiden visio on olla yksi johtavista suomalaisista elintarvikeyhtiöistä.
Painopiste on yhtiön elintarvikeliiketoimintojen kehittämisessä. Toimenpiteet
konsernin elintarvikeliiketoimintojen kasvattamiseksi käynnistettiin syksyllä 2005.
Tavoitteena on merkittävä toiminnan kasvattaminen kotimaassa ja pohjoisen Itämeren
alueella. Mahdollistaakseen vision mukaisen keskittymisen elintarvikkeisiin Lännen
Tehtaat päätti myydä enemmistön konsernin rehu- ja viljakauppaliiketoiminnoista.
Järjestely vahvistaa Lännen Tehtaiden taloudellista liikkumavaraa ja parantaa yhtiön
elintarviketoimialan kehittämismahdollisuuksia joko yritysostojen tai muiden
yritysjärjestelyjen kautta.

OSINKOESITYS
Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on
omistajalleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osingonjakopolitiikan
mukaan yhtiö jakaa osinkona vähintään 40 % emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tilikauden voitosta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona
tilivuodelta 2006 maksetaan 0,84 (0,73) euroa osakkeelta eli 40 (40) %
osakekohtaisesta tuloksesta.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2006 ovat 40 066 946,30 euroa,
josta tilikauden voitto on 2.364.913,53 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan
osinkona 0,84 euroa osaketta kohden eli 5 252 163,84 euroa ja omaan pääomaan jätetään
34 814 782,46 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
10-12/
2006
3 kk

10-12/
2005
3 kk

1-12/
2006
12 kk

1-12/
2005
12 kk

117,4

122,5

408,7

433,0

2,1
-109,3
-2,0
-

8,2
-115,6
-2,1
-0,3

5,2
-391,0
-8,2
-0,2

10,9
-416,3
-8,3
-3,0

Liiketulos

8,1

12,6

14,5

16,3

Rahoitustuotot ja –kulut
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta

0,0

-0,4

1,6

-1,2

1,9

0,6

1,7

-0,1

Tulos ennen veroja

10,0

12,8

17,8

14,9

Tuloverot

-2,7

-2,8

-4,7

-3,6

Kauden tulos

7,3

10,0

13,1

11,4

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle

7,3
0,0

9,6
0,4

13,1
0,0

11,3
0,1

1,18

1,52

2,10

1,81

10-12/
2006
3 kk

10-12/
2005
3 kk

1-12/
2006
12 kk

1-12/
2005
12 kk

28,4
59,8
34,0
0,0
-4,8
117,4

39,1
59,9
26,0
1,8
-4,3
122,5

109,1
218,2
96,2
0,0
-14,8
408,7

149,5
205,1
86,6
7,1
-15,3
433,0

10-12/
2006
3 kk

10-12/
2005
3 kk

1-12/
2006
12 kk

1-12/
2005
12 kk

2,0
4,4

10,1
3,6

3,2
12,3

9,6
9,4

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
Poistot
Arvonalentumiset

Tulos/osake, euroa
laimennettu ja laimentamaton

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa

Elintarvike
Rehu
Viljakauppa
Muut toiminnot
Segmenttien välinen myynti
Yhteensä

LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa

Elintarvike
Rehu

Viljakauppa
Muut toiminnot
Yhteensä

0,8
1,0
8,1

0,5
-1,5
12,6

2,0
-3,0
14,5

1,4
-4,1
16,3

10-12/
2006
3 kk

10-12/
2005
3 kk

1-12/
2006
12 kk

1-12/
2005
12 kk

91,1
10,2
16,1
117,4

105,2
13,5
3,8
122,5

342,3
37,7
28,7
408,7

382,8
34,2
16,0
433,0

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
milj, euroa

Suomi
Muut EU-maat
Muut maat
Yhteensä

KONSERNIN TASE
milj. euroa
31.12.2006
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Myytävissä olevat sijoitukset
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset

31.12.2005

1,5
17,4
67,4
23,1
0,1
5,8
0,3
115,6

1,7
17,4
72,2
21,3
3,2
6,9
1,3
123,9

65,3
0,3
48,7
7,5
121,9

54,5
1,0
41,5
11,2
108,2

Varat yhteensä

237,5

232,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma

119,2

112,4

-

3,7

119,2

116,1

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset varaukset
Pitkäaikaiset velat yhteensä

7,0
7,0
14,0

7,4
16,0
0,9
24,3

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Tuloverovelka
Lyhytaikaiset varaukset

54,2
49,1
1,0
-

58,5
29,9
2,4
0,9

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Tuloverosaaminen
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat

Vähemmistön osuus
Oma pääoma yhteensä

Lyhytaikaiset velat yhteensä

104,3

91,7

Velat yhteensä

118,3

116,1

Omat pääoma ja velat yhteensä

237,5

232,2

1-12/2006
12 kk

1-12/2005
12 kk

Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Vieraan pääoman muutos
Maksetut osingot
Rahavarojen muutos

-6,4
-2,7

17,8
-8,0

10,1
-4,6
-3,7

-4,5
-4,1
1,0

Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa

11,2
7,5

10,2
11,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonmuutosrahasto
Muut rahastot
Omat osakkeet
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Vähemmistön osuus
Oma pääoma yhteensä

A
Oma pääoma
1.1.2005

12,6

Myytävissä olevat
sijoitukset:
voitot/tappiot
käypään arvoon
arvostuksesta
Rahavirran
suojaukset:
omaan pääomaan
jaksotettu
suojaustulos
Omaan pääomaan
kirjattuihin
tai sieltä
pois siirrettyihin
eriin liittyvät
verot
Muuntoerot
Osingonjako
Liiketoimintojen

B

C

D

E

F

G

H

I

J

23,4

1,1

7,3

-0,8

-0,3

61,0

104,3

2,5

106,8

-

0,4

-

-

-

-

0,4

-

0,4

-

0,3

-

-

-

-

0,3

-

0,3

-

0,0
-

-

-

0,1
-

-4,1

0,0
0,1
-4,1

-0,1

0,0
0,1
-4,2

yhdistämiset
Muut muutokset
Tilikauden voitto

-

-

0,0
-

-

-

-

11,4

0,0
0,0
11,4

1,2
0,0

1,2
0,0
11,4

Oma pääoma
31.12.2005

12,6

23,4

1,8

7,3

-0,8

-0,2

68,3

112,4

3,7

116,1

Oma pääoma
1.1.2006

12,6

23,4

1,8

7,3

-0,8

-0,2

68,3

112,4

3,7

116,1

-

-2,1

-

-

-

-

-2,1

-

-2,1

-

0,5

-

-

-

-

0,5

-

0,5

-

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-4,6

0,2
0,0
-4,6

-

0,2
0,0
-4,6

-

-

-

-0,3
13,1

0,0
-0,3
13,1

-3,7
-

-3,7
-0,3
13,1

7,3

-0,8

-0,2

76,5

119,2

-

119,2

Myytävissä olevat
sijoitukset:
tuloslaskelmaan
siirretty määrä
Rahavirran suojaukset:
omaan pääomaan
jaksotettu
suojaustulos
Omaan pääomaan
kirjattuihin
tai sieltä
pois siirrettyihin
eriin liittyvät
verot
Muuntoerot
Osingonjako
Lisäosuuden hankinta
tytäryhtiössä
Muut muutokset
Tilikauden voitto
Oma pääoma
31.12.2006

12,6

-

23,4

0,4

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Oma pääoma/osake, euroa
Omavaraisuusaste, %
Gearing, %
Oman pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Investoinnit, milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin
Osakkeita keskimäärin, 1 000

31.12.2006

31.12.2005

19,06
50,3
40,7
10,5
11,2
10,6
981
6 253

18,56
50,0
29,9
10,2
10,8
11,7
1 033
6 253

%
%
%
%

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
milj. euroa
31.12.2006
31.12.2005
Velkojen vakuudeksi annetut:
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitykset
Osakkeet
Muut annetut vakuudet:
Kiinteistökiinnitykset
Pantit

37,5
51,4
3,6

40,7
51,4
3,6

0,0
0,0

0,1
0,0

%
%
%
%

Leasing-vastuut

1,1

1,3

Ei purettavissa olevat muut
vuokrasopimukset,
vähimmäisvuokravastuut

2,8

3,0

Vastuut omista sitoumuksista:
Takaisinostositoumukset
Muut vastuusitoumukset

0,0
0,0

0,1
-

-

0,1

4,5
4,6
25,0

1,5
5,0
25,0

Vastuusitoumukset
osakkuusyritysten puolesta:
Takaisinostositoumukset

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT
Valuuttatermiinisopimukset
Hyödykejohdannaiset
Korkojohdannaiset

