
LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Osavuosikatsaus  1.1.-30.9.2009 

Heinä-syyskuu, jatkuvat toiminnot
l   Konsernin liikevaihto oli 64,1 (76,3) miljoonaa euroa, laskua 16 %

l   Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (0,3) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,3 (2,5) miljoonaa euroa 

l   Kauden tulos oli 1,1 (1,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,18 (0,26) euroa

l   Kauden tulos ilman kertaeriä oli 1,4 (-0,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,22 (-0,03) euroa

Tammi-syyskuu, jatkuvat toiminnot

l    Liikevaihto oli 194,3 (268,2) miljoonaa euroa, laskua 28 %

l    Liiketulos ilman kertaeriä oli 2,2 (2,7) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,8 (7,3) miljoonaa euroa

l    Kauden tulos oli 1,6 (7,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,26 (1,18) euroa 

l    Kauden tulos ilman kertaeriä oli 2,2 (0,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,36 (0,11) euroa

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Konsernin jatkuvien toimintojen kertaeristä puhdistettu liiketulos oli kolmannella vuosineljänneksellä vilja- ja 
öljykasviliiketoiminnan hyvän tuloksen johdosta selvästi ennakkoarvioita ja vertailujaksoa parempi. Pakasteliike-
toiminnan kehitys jatkui vakaana ja tulos oli hieman vertailujaksoa parempi. Suurimmat haasteemme liittyvät edel-
leen kalaliiketoimintaan, jonka tulos heikkeni. Ulkomaan kalaliiketoiminnoissa kehitys kääntyi parempaan suuntaan 
jo toisella vuosineljänneksellä, mutta kotimaan kalaliiketoiminnoissa markkinatilanne jatkui vaikeana.

Loppukeväällä vahvistetun kalaliiketoiminnan kotimaan strategian toteuttaminen etenee suunnitellusti. Suomessa 
kalanjalostustoimiala kärsii epäterveestä hintakilpailusta ja on kannattavuusvaikeuksissa. Tarve koko toimialan pi-
kaiseen tervehdyttämiseen on välttämätön. Aiomme olla aktiivinen toimija toimialan rakenteen kehittäjänä. 

Konsernin sisäisenä kehittämistoimenpiteenä päätimme kesällä yhdistää viljakauppaliiketoiminnan ja kasviöljy-
liiketoiminnan toiminnot. Uskon, että uusi vilja- ja öljykasviliiketoimintamme pystyy jatkossa palvelemaan asiak-
kaitaan aikaisempaakin paremmin.”



RAKENNEMUUTOKSET JA UUSI 
SEGMENTTIJAKO

Lännen Tehtaat -konsernin norjalainen tytäryhtiö Ma-
ritim Food AS ja Sandanger AS:n vähemmistöomistaja 
Cinvest AS tekivät kesäkuun lopulla kaupan, jolla Cinvest 
AS:n 49 %:n osuus kalanjalostusyhtiö Sandanger AS:n 
osakkeista siirtyi Maritim Food AS:n omistukseen. Kau-
pan jälkeen Maritim Food AS omistaa Sandanger AS:n 
koko osakekannan. 

Lännen Tehtaat Oyj myi elokuussa konsernin sisäisellä 
kaupalla omistamansa kasviöljy-yhtiö Mildola Oy:n koko 
osakekannan vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppaa 
harjoittavalle Avena Nordic Grain Oy:lle. Järjestelyn ta-
voitteena on yhdistää Avena Nordic Grainin hyödyke-
markkinaosaaminen ja Mildolan öljynpuristusosaami-
nen. Järjestely toteutetaan kahdessa vaiheessa. Järjes-
telyn ensimmäisessä vaiheessa syyskuun alussa Mildola 
Oy:n talous-, osto-, myynti- ja logistiikkatoiminnot siir-
tyivät Avena Nordic Grain Oy:n hoidettaviksi ja järjeste-
lyn toisessa vaiheessa tämän vuoden lopulla toteutet-
tavalla liiketoimintakaupalla Mildola Oy:n kasviöljy-
liiketoiminta öljynpuristustoimintaa lukuun ottamatta 
siirtyy Avena Nordic Grain Oy:öön ja Mildola Oy jatkaa 
öljynpuristustoimintaa Avenan tuotantoyhtiönä. 

Koska kasviöljyliiketoiminta ei jatkossa enää muodos-
ta erikseen seurattavaa kokonaisuutta, aiemmin erilli-
sinä raportoidut Viljakauppaliiketoiminta-segmentti 
ja Kasviöljyliiketoiminta-segmentti raportoidaan kol-
mannen vuosineljänneksen alusta alkaen konserni-
raportoinnissa uutena Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 
-segmenttinä. 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu:

Jatkuvat toiminnot
Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 
64,1 (76,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski vertailu-
kaudesta 16 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti eniten 
vilja- ja öljykasvien vertailukautta alempi markkina-
hintataso.
 
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli hei-
nä-syyskuussa 1,3 (0,3) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 
-0,3 (+2,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaerät 
muodostuivat integraatiokuluista ulkomaan kalaliike-
toiminnoissa (-0,2 miljoonaa euroa) sekä toimintojen 
yhdistämisen aiheuttamista kuluista vilja- ja öljykasvi-
liiketoiminnassa (-0,1 miljoonaa euroa). Pakasteliike-
toiminnan, Vilja– ja öljykasvi -segmentin sekä Muut 
toiminnot –segmentin kertaeristä puhdistettu liiketulos 
oli vertailukautta parempi. Kalaliiketoiminnan tulos jäi 
vertailukaudesta. 

Tammi-syyskuu:

Jatkuvat toiminnot
Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 
194,3 (268,2) miljoonaa euroa, laskua oli 28 %. 

Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli tam-
mi-syyskuussa 2,2 (2,7) miljoonaa euroa. Liikevoittoon 
sisältyy osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka oli il-
man kertaeriä 0,7 (0,7) miljoonaa euroa. Tammi-syys-
kuun kertaerät olivat -0,8 (7,3) miljoonaa euroa. Kerta-
eristä –0,7 miljoonaa euroa kohdistuu kalaliiketoimin-

KESKEISET TULOSLUVUT 

Jatkuvat toiminnot 

milj. euroa                     7-9/      7-9/      1-9/      1-9/      1-12/
                                2009      2008      2009      2008       2008
           
Liikevaihto                     64,1      76,3     194,3     268,2      349,1
Liiketulos                       1,0      2,7       1,4      10,0       13,9
Liiketulos ilman kertaeriä       1,3       0,3       2,2       2,7        5,4
Tulos ennen veroja               1,4       2,2       2,1       8,3       10,7
Kauden tulos                     1,1       1,6       1,6       7,5       10,0
Kauden tulos ilman kertaeriä     1,4      -0,2       2,2       0,8        1,8
Osakekohtainen tulos, euroa     0,18      0,26      0,26      1,18       1,60
Osakekohtainen tulos
ilman kertaeriä, euroa          0,22     -0,03      0,36      0,11       0,28



taan ja -0,1 miljoonaa euroa vilja- ja öljykasviliiketoi-
mintaan. 

Jatkuvien toimintojen rahoitustuotot ja –kulut olivat 
yhteensä +0,7 (-1,6) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot 
ja –kulut sisältävät ei-kassavirtavaikutteisia arvostus-
eriä +0,6 (+0,1) miljoonaa euroa. Lisäksi rahoituskuluihin 
sisältyy Avena Nordic Grain Oy:n henkilöstöomistajille 
kuuluva osuus Avena Nordic Grain Oy:n tuloksesta -0,4 
(-0,4) miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 2,1 (8,3) 
miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja ilman kertaeriä oli 
2,9 (1,0) miljoonaa euroa. Kauden tulos jatkuvista toi-
minnoista oli 1,6 (7,5) miljoonaa euroa ja osakekohtai-
nen tulos 0,26 (1,18) euroa. 

Lopetetut toiminnot
Vertailukauden tuloslaskelmassa Lopetettuna toimin-
tona on esitetty osuus osakkuusyhtiö Suomen Rehun 
tuloksesta ja Suomen Rehun vähemmistöosakkeiden 
myyntivoitto. Katsauskauden taseessa Myytävänä ole-
viin pitkäaikaisiin varoihin sisältyy kalaliiketoimintaan 
kuuluva Keravan kiinteistö.

Lopetettujen toimintojen kauden tulos oli 0,0 (7,1) mil-
joonaa euroa. 

Kauden tulos
Kauden tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yh-
teensä oli tammi-syyskuussa 1,6 (14,5) miljoonaa euroa 
ja osakekohtainen tulos 0,26 (2,31) euroa. Ilman kerta-
eriä kauden tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista 
yhteensä oli 2,2 (1,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen 
tulos 0,36 (0,19) euroa.

RAHOITUS JA TASE

Konsernin taseen vahvistuminen jatkui edelleen ja kon-
serni on nettovelaton. Rahoitustilanne ja maksuvalmius 
olivat hyvällä tasolla.

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli 
tammi-syyskuussa 23,3 (4,5) miljoonaa euroa. Käyttö-
pääoman muutoksen vaikutus oli 18,1 (2,6) miljoonaa 
euroa. Investointien nettorahavirta oli -11,5 (18,7) mil-
joonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin tehtyjen kassa-
varojen sijoitusten vaikutus investointien rahavirtaan 
oli nettoarvoltaan -12,0 (-9,9) miljoonaa euroa. Rahoi-
tuksen rahavirta, -16,8 (-21,9) miljoonaa euroa, sisältää 
osingon maksuja -5,3 (-5,6) miljoonaa euroa.  

Konsernilla oli katsauskauden päättyessä korollisia vel-
koja 5,6 (17,3) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 

20,9 (24,3) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 
-15,4 (-7,0) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppu-
summa oli 172,7 (200,7) miljoonaa euroa. Oman pää-
oman määrä oli katsauskauden päättyessä 132,1 (134,6) 
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 76,7 (67,1) %. 
Konsernin lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettyjä 
yritystodistuksia oli katsauskauden päättyessä emit-
toituna 0,0 (12,0) miljoonan euron arvosta. Lähivuosi-
en maksuvalmius on turvattu sitovin limiittisopimuk-
sin, joita  katsauskauden päättyessä oli nostettavissa 
25 (25) miljoonaa euroa. Rahoituslimiittejä ei käytetty 
katsauskauden aikana.

INVESTOINNIT 

Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 
olivat 2,0 (5,7) miljoonaa euroa. 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä jatkuvissa toi-
minnoissa oli katsauskaudella 656 (755). 

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta

milj. euroa  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
  2009 2008 2009 2008    2008
                            
Liikevaihto   10,4 11,7 34,6 37,7 49,3
Liiketulos 
ilman kertaeriä   1,1 0,9 1,9 1,5 3,1

Heinä-syyskuussa pakasteliiketoiminnan vertailukelpoi-
nen hillo- ja marmeladituotteiden myynnistä puhdistet-
tu liikevaihto kasvoi vertailujaksosta 2 %. Vähittäiskaup-
pamyynnissä pakasteiden myynnin kasvu jatkui hyvänä. 
Myös vienti kasvoi lisääntyneen herneviennin ansiosta. 
HoReCa-sektorilla ja teollisuusmyynnissä kysyntä laski. 
Markkinointiaktiviteettien ansiosta vähittäiskauppa-
tuoteryhmissä kehittyi erinomaisesti pizzapakasteiden 
myynti. Myös ruokapakasteiden myynti jatkui hyvänä. 

Tuottavuuden paranemisen, tuotannon keskittämisen 
ja toiminnan tehostamisen seurauksena pakasteliike-
toiminnan liiketulos nousi heinä-syyskuussa vertailu-
jaksoa paremmaksi. 

Tammi-syyskuussa pakasteliiketoiminnan vertailukel-
poinen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 4 %. 



Vähittäiskauppapakasteiden myynnin kasvu oli noin 9 %. 
Hyvään myynnin kehitykseen vaikuttivat osaltaan viime 
aikoina markkinoille tuodut uutuudet, kuten Peruna & 
keittokasvikset, perhekeitot ja laktoositon pinaattikeitto. 
HoReCa-sektorin myynti kasvoi hieman vertailukaudes-
ta. Teollisuusmyynti ja vienti jäivät vertailukaudesta.

Pakasteliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli tam-
mi-syyskuussa ennakko-odotusten mukaisesti vertailu-
kautta parempi. 

Sopimusviljelmillä tuotetun kotimaisen sadon proses-
sointi oli syyskuun päättyessä puolivälissä. Tänä syksy-
nä korjattu sato on ollut määrältään ja laadultaan hyvä 
erityisesti kahteen edelliseen satokauteen verrattuna. 
Hyvän sadon myötä tuotteiden kotimaisuusaste nousee, 
kun täydentävää raaka-aineiden tuontitarvetta ei ole. 

Pakasteliiketoiminnan henkilömäärä oli katsauskaudella 
199 (231). Henkilömäärän lasku on seurausta hilloliike-
toiminnan myynnistä syksyllä 2008 sekä Turun tehtaan 
lakkauttamisesta vuoden 2008 lopulla ja toimintojen 
keskittämisestä Säkylään. 

Katsauskauden investoinnit olivat 1,4 (3,9) miljoo-
naa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimin-
nanohjaus- ja viljelytietojärjestelmän uusimiseen, 
tuotannon keskittämisestä johtuvien investointien 
loppuunsaattamiseen Säkylässä sekä keitto-osaston 
ja pihvilinjan uusimiseen. Toiminnanohjausjärjestel-
mään liitetty uusi viljelytietojärjestelmä otettiin käyt-
töön kesän aikana.

Kalaliiketoiminta

milj. euroa  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
  2009 2008 2009 2008 2008
                        
Liikevaihto  18,1      21,3 54,9 65,9 89,7
Liiketulos 
ilman kertaeriä       -0,9 -0,7 -2,4 -1,3 -1,6

Kalaliiketoiminnan liikevaihto laski heinä-syyskuussa 
vertailujaksosta 15 %. Liikevaihto laski sekä kotimaan 
että ulkomaan toiminnoissa. 

Kotimaassa hintakilpailu kuluttajapakatuissa vähittäis-
kauppatuotteissa oli epäterveen kovaa ja kaupan aktivi-
teetit kohdistuivat vähemmän jalostettuihin lohi- ja kir-
jolohifileisiin. Kotimaan kalaliiketoiminnan liikevaihdon 
laskuun vaikutti lisäksi Kalatori-pisteiden vertailukautta 
pienempi määrä sekä loppukesästä paljon julkisuutta 
saanut palvelumyynnistä myytäviin liha- ja kalatuot-
teisiin kohdistunut keskustelu ja sitä seurannut tilapäi-
nen kysynnän väheneminen.

Ulkomaan kalaliiketoiminnoissa paikallisvaluutoissa las-
kettu liikevaihdon lasku oli noin 5 %. Lasku oli seuraus-
ta kannattamattomien tuotteiden karsinnasta ja tuore-
kalatuotteiden vertailukautta pienemmästä myynnistä.  
Kala-ateriakomponenttien myynti oli vertailukauden 
tasoa. Äyriäisten myynnin kasvu jatkui vahvana Norjas-
sa. Myös uudistettujen kastiketuotteiden myynti kasvoi 
voimakkaasti. Ruotsin HoReCa-sektorilla äyriäisten ky-
syntä väheni.

Heinä-syyskuun kertaeristä puhdistettu liiketulos jäi 
vertailujaksosta ja oli tappiollinen. Ulkomaan kala-
liiketoiminnoissa tulos oli vertailukauden tasoa, lieväs-
ti tappiollinen. Ulkomaantoiminnoissa kannattavuus on 
parantunut merkittävästi alkuvuoden jälkeen pahimpien 
raaka-ainehintapaineiden hellitettyä. Kotimaan kalaliike-
toiminnoissa tulosta painoi myynnin laskun lisäksi kor-
keat lohen ja kirjolohen ostohinnat kesän aikana. Jakson 
kertaerät -0,2 (0,0) miljoonaa euroa olivat Sandanger 
AS:n vähemmistöosakkeiden kaupan jälkeen toteutet-
tuun organisaatiomuutokseen liittyviä kuluja.

Tammi-syyskuussa kalaliiketoiminnan liikevaihto laski 
vertailukaudesta 17 %. Liiketulos ilman kertaeriä heik-
keni vertailukaudesta ja oli tappiollinen. Katsauskauden 
kertaerät olivat -0,7 (-0,1) miljoonaa euroa. Kertaerät 
liittyivät kesäkuiseen Apetit Kalan Keravan kiinteistön 
kauppaan sekä Sandanger AS:n vähemmistöosakkeiden 
kaupan jälkeen toteutettuun organisaatiomuutokseen. 

Loppukeväällä vahvistetun kalaliiketoiminnan kotimaan 
strategian toteuttaminen eteni suunnitellusti.

Apetit Kala Oy:n Keravan logistiikkakeskuksen keräily- 
ja lähettämötoiminnot siirtyivät heinäkuun puolivälissä 
logistiikkapalveluyhtiö SwanLine Oy:lle ja liikkeenluovu-
tuksen myötä Keravalla työskennelleet 21 henkilöä siir-
tyivät SwanLine Oy:n palvelukseen. Logistiikkapalvelu-
jen ulkoistaminen on sujunut suunnitelmien mukaisesti. 
Kesäkuussa sovitulla Keravan kiinteistökaupalla ja logis-
tiikkatoimintojen luovutuksella tavoitellaan noin 0,4 mil-
joonan euron vuotuista tulosparannusta, joka toteutuu 
täysimääräisenä vuodesta 2010 alkaen.

Kuopion tuotantolaitoksella käynnistyivät kesän aikana 
strategiasuunnitelman mukaiset tuottavuusinvestoinnit, 
joilla tavoitellaan noin 0,2 miljoonan euron vuotuisia 
kustannussäästöjä. Investointiohjelmaan kuuluu pak-
kaamo- ja leikkaamotilojen layout-muutosten lisäksi ku-
luttajapakkausten uudistamisen mahdollistava pakkaus-
linjainvestointi. Toteutettavilla investoinneilla pystytään 
samalla myös nostamaan tuotannon laatutasoa. 

Ulkomaan kalaliiketoiminnoissa kesäkuun lopussa to-
teutettu Sandanger AS:n vähemmistöosakkeiden kauppa 



mahdollistaa tehokkaamman synergiaetujen hyödyn-
tämisen ja liiketoiminnan kehittämisen Maritim Food 
-konsernissa. Sandanger AS:n siirryttyä kokonaan Mari-
tim Food AS:n omistukseen Sandanger AS:n toimitusjoh-
tajaksi nimitettiin Jan Brevik, joka toimii myös Maritim 
Food AS:n ja Maritim Food Sweden AB:n toimitusjoh-
tajana vastaten näin konsernin ulkomaisista kalaliike-
toiminnoista Norjassa ja Ruotsissa.
 
Kalaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli 385 (445) hen-
kilöä. Henkilöstömäärän lasku tapahtui kotimaan kala-
liiketoiminnoissa. Tuotannon ja kustannusten sopeut-
tamiseksi Kuopion tuotantolaitoksen työntekijät ja toi-
mihenkilöt olivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 
lomautettuina viikosta kahteen viikkoa. 

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat 0,4 (1,2) miljoo-
naa euroa. Investoinnit olivat pääosin tietojärjestelmä- 
ja tuottavuusinvestointeja.
 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

milj. euroa  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
                                 2009 2008 2009 2008 2008
                            
Liikevaihto  35,6 43,2 104,7 164,3 209,3
Liiketulos 
ilman kertaeriä   1,6 0,5 4,8 4,7 5,4

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto laski heinä-
syyskuussa vertailukaudesta 17 %. Liikevaihdon lasku 
oli seurausta vertailukautta merkittävästi alemmasta 
markkinahintatasosta ja vertailukautta pienemmistä 
toimitusmääristä sekä viljojen myynnissä että kasvi-
öljyjen viennissä. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä 
parani merkittävästi vertailukaudesta. Kertaerät olivat 
-0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Tulosparannus oli seurausta 
onnistuneesta markkinahintojen muutosten hallinnasta, 
prosessien, toimintatapojen sekä organisaation kehittä-
misestä ja hyvästä öljynpuristuksen saannosta.  

Lännen Tehtaat Oyj myi elokuussa konsernin sisäisellä 
osakekaupalla kasviöljy-yhtiö Mildola Oy:n koko osake-
kannan vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppaa har-
joittavalle Avena Nordic Grain Oy:lle. Järjestelyn tavoit-
teena on yhdistää Avena Nordic Grainin hyödykemark-
kinaosaaminen ja Mildolan öljynpuristusosaaminen. 
Yhdistämisellä tavoitellaan noin 0,5 miljoonan euron 
vuotuisia synergiaetuja vuodesta 2010 alkaen.

Avenan ja Mildolan toimintojen yhdistämisen ensimmäi-
nen vaihe toteutettiin syyskuun alussa, kun Mildola Oy:n 

talous-, osto-, myynti- ja logistiikkatoiminnot siirtyivät 
Avena Nordic Grain Oy:n hoidettaviksi. Muutoksen yh-
teydessä toiminnot organisoitiin uudelleen. Toimintojen 
yhdistämisen johdosta vilja- ja öljykasviliiketoiminnasta 
väheni 5 työpaikkaa. Järjestelyn toteuttamisen johdosta 
kolmannen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin noin 
0,1 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. 

Järjestelyn toisessa vaiheessa vuoden lopulla toteutet-
tavalla liiketoimintakaupalla Mildola Oy:n kasviöljyliike-
toiminta öljynpuristustoimintaa lukuun ottamatta siirtyy 
Avena Nordic Grain Oy:öön ja Mildola Oy jatkaa öljyn-
puristustoimintaa Avenan tuotantoyhtiönä. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan tammi-syyskuun liike-
vaihto laski vertailukaudesta 36 %. Liiketulos ilman 
kertaeriä oli vertailukauden tasoa. 

Tämän syksyn viljasato ylitti aikaisemmat arviot ja tu-
loksena oli keskimääräistä parempi sato lähes kaikilla 
maailman päätuotantoalueilla. Kun tämän lisäksi myös 
ennätyssuuresta vuoden 2008 sadosta oli vielä jäljellä 
isot varastot, oli tarjonta maailman markkinoilla runsas-
ta. Tämä painoi viljojen hinnat alas kaikkialla, EU mukaan 
lukien, tasoille, joita ei ole nähty vuosiin. EU:ssa rapsi-
sato oli yli kaksi miljoonaa tonnia edellisvuotta parem-
pi. Öljykasvien hintoja tuki kuitenkin soijapavun tiukka 
tarjontatilanne ja tarkastelujakson lopulla sadonkorjuun 
viivästyminen USA:ssa huonojen säiden vuoksi.

Myös Suomessa saatiin keskimääräistä parempi viljasato 
kolmannen kerran peräkkäin. Öljykasvialat olivat kasva-
neet edellisvuodesta ja sadosta muodostui kolmannek-
sen viime vuotta suurempi. 

Henkilöstömäärä vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa oli 
62 (65) henkilöä. Tuotannon ja kustannusten sopeutta-
miseksi Mildolan henkilöstö oli katsauskauden aikana 
lomautettuna noin viikon ajan. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 0,2 (0,2) miljoonan euron 
investoinnit kohdistuivat viljakauppaliiketoiminnassa 
kesäkuussa käyttöön otettuun uuteen toiminnanohja-
usjärjestelmään. Mildolassa investoinnit olivat vähäisiä 
korvausinvestointeja.



Muut toiminnot

milj. euroa  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
                                 2009 2008 2009 2008 2008
                            
Liikevaihto              0,5 0,4 1,3 1,8 3,0
Liiketulos 
ilman kertaeriä  -0,5 -0,6 -2,1 -2,4 -1,6

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 heinä-
syyskuussa vertailukauden tasoa. Tammi-syyskuun liike-
vaihdon  pieneneminen on seurausta myynti- ja tuote-
kehitystoimintojen palveluveloitusten päättymisestä näi-
den toimintojen siirryttyä Apetit Suomi Oy:stä liiketoimin-
tayksiköihin vertailukauden huhtikuun alussa. 

Tammi-syyskuun -2,1 (-2,4) miljoonan euron liiketulok-
seen ilman kertaeriä sisältyy osuuksia osakkuusyritysten 
tuloksesta +0,7 (+0,7) miljoonaa euroa.

Segmentin investoinnit olivat 0,0 (0,2) miljoonaa euroa. 

HALLITUKSEN VALTUUDET

Lännen Tehtaat Oyj:n 2.4.2009 pidetty varsinainen yh-
tiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osak-
keiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä osakeantina yhteensä enintään 761.757 kappaletta. 
Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hal-
lussa olevat omat osakkeet eli 130.000 osaketta. Uusia 
osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen saakka. 

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt sille myönnettyä 
valtuutusta uusien osakkeiden antamiseen tai valtuu-
tusta yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luo-
vuttamiseen.

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI
 
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 
1.105.775 (900.875) kappaletta, mikä oli 17,5 (14,3) % koko 
osakemäärästä. Euromääräinen osakevaihto oli 14,0 

(13,1) miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 15,20 
(17,00) euroa ja alin kurssi 11,90 (13,20) euroa. Vaihdet-
tujen osakkeiden keskihinta oli 12,64 (14,49) euroa. 

Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päätty-
essä 93,1 (97,6) miljoonaa euroa.

LIPUTUSILMOITUKSET

Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ilmoitti 28.5.2009, että 
sen hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus Län-
nen Tehtaat Oyj:ssä oli 27.5.2009 noussut yli 5 %:n. 
Osuus äänimäärästä ja osakepääomasta oli liputushet-
kellä 345.325 osaketta, 5,46 %. 

YHTEISTILILLÄ OLLEIDEN 
OSAKKEIDEN MYYNTI

Lännen Tehtaat Oyj:n yhteisellä arvo-osuustilillä olleet 
arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät yhtiön osakkeet 
myytiin niiden omistajien lukuun 23.2.2009 NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n välityksellä. Myynnistä saadut varat, joista 
vähennettiin ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuvat ku-
lut, talletettiin Länsi-Suomen lääninhallitukseen. Varat on 
lunastettava viimeistään 17.3.2019. Syyskuun päättyessä 
lunastamattomia varoja oli 0,8 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINNAN 
KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankinta-
menoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus 
valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa 
raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden 
viimeisen neljänneksen aikana, joten vaihto-omaisuuden 
määrät ja tasearvot ovat korkeimmillaan vuoden lopussa. 
Hankintamenoon mukaan luettujen valmistuksen kiinteiden 
yleismenojen kuluksi kirjautuminen lykkääntyy myyntiajan-
kohtaan. Valmistuksen yleiskulujen kirjaamiskäytännöstä 
johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen 
vuosineljänneksen aikana. Kausiluonteisuus on satokausi-
tuotannosta johtuen voimakkainta pakasteliiketoiminnassa 
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 
riskit liittyvät taloudellisen taantuman vaikutuksiin ku-
luttaja- ja asiakaskysyntään, asiakkaiden maksukykyyn 
ja toimittajien toimituskykyyn, kotimaisen kasvissadon 
määrään ja laatuun, raaka-aineiden hintamuutosten 
ja valuuttakurssiriskien hallintaan, muutoksiin liiketoi-
minta-alueilla ja asiakkuuksissa sekä yritysostoihin ja 
haltuunottoihin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET 
OLENNAISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia ei ole.  

ARVIO VUODESTA 2009

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kehitykseen ovat 
vaikuttaneet voimakkaimmin viljojen ja öljykasvien hin-
tatason muutokset. Viljojen ja öljykasvien toteutuneen 
hintatason perusteella koko vuoden liikevaihdon arvi-
oidaan jäävän vertailuvuoden tasosta. 

Liiketoiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpitei-
den ansiosta vuoden viimeisen neljänneksen kertaeristä 
puhdistetun liiketuloksen odotetaan nousevan vertailu-
kautta paremmaksi ja koko vuoden kertaeristä puhdis-
tetun liiketuloksen olevan vertailuvuoden tasoa. 

Käyttöomaisuusinvestoinnit jäävät merkittävästi vertailu-
vuotta alemmalle tasolle. 



milj. euroa 7-9/2009 7-9/2008 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 64,1 76,3 194,3 268,2 349,1

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 2,8 0,8 3,5 3,8
Liiketoiminnan kulut -62,2 -75,4 -190,4 -263,5 -342,8
Poistot  -1,3 -1,2 -4,0 -3,8 -5,1
Arvonalentumiset -0,1             - -0,1             - -0,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3 0,2 0,7 5,6 9,1

Liiketulos 1,0 2,7 1,4 10,0 13,9

Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 -0,5 0,7 -1,6 -3,3

Tulos ennen veroja 1,4 2,2 2,1 8,3 10,7

Tuloverot -0,3 -0,6 -0,4 -0,8 -0,7

Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,1 1,6 1,6 7,5 10,0

Lopetetut toiminnot                                                        
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista - 6,6 - 7,1 7,1

Kauden tulos 1,1 8,3 1,6 14,5 17,1

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,1 8,3 1,6 14,4 17,0
Vähemmistölle - 0,0 - 0,1 0,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa

Jatkuvista toiminnoista 0,18 0,26 0,26 1,18 1,60
Lopetetuista toiminnoista - 1,07 - 1,13 1,13
Yhteensä 0,18 1,33 0,26 2,31 2,73

Konsernin laaja tuloslaskelma

milj. euroa 7-9/2009 7-9/2008 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008

Kauden tulos 1,1 8,3 1,6 14,5 17,1

Muut laajan tuloslaskelman erät
Rahavirran suojaukset -0,4 -1,4 0,1 -1,4 -1,6
Verot liittyen rahavirran suojaukseen 0,1 0,3 0,0 0,3 0,4
Muuntoerot 0,6 -0,4 1,2 -0,5 -2,1

Kauden laaja tulos 1,4 6,7 3,0 12,9 13,8

Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,4 6,7 3,0 12,8 13,8
Vähemmistölle - 0,0 - 0,1 0,0

Konsernin tuloslaskelma



Konsernin tase

milj. euroa 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 6,0 5,6 5,3
Liikearvo 6,7 6,8 5,9
Aineelliset hyödykkeet 38,1 43,6 43,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 22,6 21,5 25,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Saamiset 1,8 3,3 3,1
Laskennalliset verosaamiset 2,1 1,7 1,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 77,3 82,8 84,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 46,3 60,1 55,1
Saamiset 24,6 33,4 38,7
Tuloverosaamiset 0,0 0,1 0,7
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 16,1 18,0 3,8
Rahavarat 4,8 6,3 9,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 91,9 117,9 108,0

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 3,6 - -

Varat yhteensä 172,7 200,7 192,3

milj. euroa 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 132,1 134,0 135,1
Vähemmistön osuus - 0,6 0,5

Oma pääoma yhteensä 132,1 134,6 135,6

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 4,0 4,2 4,5
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    3,7 4,9 4,5
Pitkäaikaiset varaukset 0,1 0,1 0,1
Muut velat 0,1       - 0,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,9 9,2 9,3

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1,9 12,5 10,7
Tuloverovelat 1,3 1,8 0,7
Ostovelat ja muut velat 29,5 42,6 36,1

Lyhytaikaiset velat yhteensä 32,7 56,9 47,4

Velat yhteensä 40,6 66,1 56,8

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat - - -

Oma pääoma ja velat yhteensä 172,7 200,7 192,3



Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008

Kauden tulos 1,6 14,5 17,1

Oikaisut kauden tulokseen 4,5 -9,9 -8,5

Käyttöpääoman muutos 18,1 2,6 -5,1

Maksetut korot liiketoiminnasta -1,2 -1,8 -2,4

Saadut korot liiketoiminnasta 1,0 0,5 0,4

Maksetut verot liiketoiminnasta -0,8 -1,3 -1,8

Liiketoiminnan rahavirta 23,3 4,5 -0,4

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,0 -5,7 -8,1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,4 3,0 3,0

Ostetut konserniyhtiöt - -0,4 -0,4

Vähemmistökaupat -1,2 1,5 1,5

Ostetut osakkuusyhtiöt - -0,4 -0,4

Myydyt osakkuusyhtiöt - 27,0 27,0

Investoinnit muihin sijoituksiin -15,0 -14,0 -14,0

Muiden sijoitusten luovutustulot 3,0 4,1 18,1

Saadut osingot investoinneista 3,3 3,6 3,6

Investointien rahavirta -11,5 18,7 30,3

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -10,2 -14,7 -18,4

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1,4 -0,5 -0,1

Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 0,0 -0,1 -0,1

Omien osakkeiden hankinta - -1,0 -1,0

Maksetut osingot vähemmistölle - -0,3 -0,3

Maksetut osingot -5,3 -5,3 -5,3

Rahoituksen rahavirta -16,8 -21,9 -25,1

Rahavarojen muutos -5,0 1,3 4,8

Rahavarat kauden alussa 9,9 5,1 5,1

Rahavarat kauden lopussa 4,8 6,3 9,9



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

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

          
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
Vähemmistökauppa - - - - - - 0,4 0,4 - 0,4
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 -0,3 -5,6
Muut muutokset - - - - -1,0 - -0,4 -1,4 - -1,4
Kauden laaja tulos - - -1,1 - - -0,5 14,5 12,9 0,1 13,0

Oma pääoma 30.9.2008 12,6 23,4 -0,7 7,2 -1,8 -0,4 93,7 134,0 0,6 134,6
           

Oma pääoma 1.1.2009 12,6 23,4 -0,8 7,2 -1,8 -1,9 96,6 135,1 0,5 135,6
Vähemmistökauppa - - - - - - -0,7 -0,7 -0,5 -1,2
Osingonjako - - - - - - -5,3 -5,3 - -5,3
Muut muutokset - - - - - - 0,1 0,1 - 0,1
Kauden laaja tulos - - 0,1 - - 1,2 1,6 3,0 - 3,0

Oma pääoma 30.9.2009 12,6 23,4 -0,7 7,2 -1,8 -0,7 92,2 132,1 - 132,1

          

Laadintaperiaatteet          

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätökses-
sä 2008 kerrottuja laatimisperiaatteita.          
         
Uusi IFRS 8 standardi ei muuttanut vuoden alussa segmenteistä esitettävää informaatiota, sillä konsernin aiem-
min julkistamat segmenttitiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. Elokuussa 2009 
konsernissa päätettiin tehdä sisäinen omistusjärjestely, jossa kasviöljyliiketoiminta talous-, osto-, myynti- ja 
logistiikkatoimintoineen lukuun ottamatta öljynpuristustoimintaa siirtyvät Avena Nordic Grain Oy:n hoidetta-
vaksi. Koska kasviöljyliiketoiminta ei jatkossa enää muodosta erikseen seurattavaa kokonaisuutta, aikaisemmat 
Viljakauppaliiketoiminta-segmentti ja Kasviöljyliiketoiminta-segmentti raportoidaan Vilja- ja öljykasviliiketoi-
minta -segmenttinä.            
 
IAS 1 -muutos vaikuttaa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esitystapaan.            
         
                
               
          



Segmentti-informaatio

Toimintasegmentit 1-9/2009       
   Vilja- ja  Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä
       
Ulkoinen myynti yhteensä 34,6 54,9 104,7 1,3 195,5         - 195,5
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2          - -1,2

Liikevaihto 34,6 54,9 104,7 0,1 194,3           - 194,3       
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta               -         -  - 0,7 0,7               - 0,7       
Liiketulos 1,9 -3,0 4,6 -2,1 1,4               - 1,4       
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,4 0,4 0,2 - 2,0               - 2,0
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit                       - 1,2         -          - 1,2            - 1,2       
Poistot 1,4 1,5 0,5 0,5 4,0           - 4,0
Arvonalentumiset                - 0,0 0,1               - 0,1            - 0,1       
Henkilöstö          199 385 62 10 656               - 656

Toimintasegmentit 1-9/2008      
   Vilja- ja  Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä
       
Ulkoinen myynti yhteensä  37,7 65,9 164,3 1,8 269,7           - 269,7
Segmenttien välinen myynti  -0,1 -0,1 0,0 -1,3 -1,5           - -1,5

Liikevaihto  37,6 65,8 164,3 0,5 268,2                 - 268,2       
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta            -               -               - 5,6 5,6               - 5,6       
Liiketulos  4,0 -1,3 4,7 2,6 10,0 6,6 16,6       
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta            - - - - - 0,5 0,5       
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen  3,9 1,2 0,2 0,2 5,7               - 5,7
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit  - - 0,4 - 0,4 - 0,4       
Poistot  1,0 1,7 0,5 0,6 3,8               - 3,8
Arvonalentumiset           - - - - - - -       
Henkilöstö           231 445 65 12 755               - 755



Lopetetut toiminnot         
Suomen Rehu Oy:n 51 %:n enemmistöosakkeiden kauppa toteutettiin kesäkuun alussa 2007 ja Suomen Rehu tytär-
yhtiöineen siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin. Osapuolet allekirjoittivat 1.9.2008 osakesiirtosopimuksen, jolla 
loput 49 % Lännen Tehtaiden omistamista Suomen Rehu Oy:n osakkeista siirtyivät Hankkija-Maatalous Oy:lle. Län-
nen Tehtaat kirjasi vähemmistöosakkeiden kaupasta vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen kerta-
luonteisen 6,6 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton.       
             

Myytävänä olevat pitkävaikutteiset omaisuuserät      
Myytävänä olevat pitkävaikutteiset omaisuuserät katsauskauden taseessa liittyvät Apetit Kala Oy:n Keravan 
logistiikkakeskukseen, joka myydään neljännen vuosineljänneksen aikana 2009.     

Toimintasegmentit 1-12/2008       
   Vilja- ja  Jatkuvat  
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut liike- toiminnot Lopetetut Konserni
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta toiminnot yhteensä toiminnot yhteensä

         
Ulkoinen myynti yhteensä  49,3 89,7 209,3 3,0 351,3 - 351,3
Segmenttien välinen myynti  -0,1 0,0 0,0 -2,1 -2,2 - -2,2

Liikevaihto  49,2 89,7 209,3 0,9 349,1 - 349,1       
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta  - - - 9,1 9,1 - 9,1       
Liiketulos  5,1 -2,4 5,4 5,8 13,9 6,6 20,5       
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta  -  -  - - - 0,5 0,5       
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen  6,0 1,5 0,5 0,2 8,1               - 8,1
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit  - 0,1 0,4 - 0,5 - 0,5       
Poistot  1,4 2,1 0,7 0,8 5,1               - 5,1
Arvonalentumiset        - 0,2               -               - 0,2            - 0,2       
Henkilöstö           237 441 65 12 755               - 755
        

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

milj. euroa 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008

Suomi 140,8 155,1 209,9
Skandinavia 31,7 53,5 65,8
Baltia ja Venäjä 2,2 4,1 7,6
Muut maat 19,6 55,5 65,9

Yhteensä 194,3 268,2 349,1

 



Konsernin tunnusluvut

 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
   
Oma pääoma/osake, euroa 21,36 21,65 21,83
Omavaraisuusaste, % 76,7 67,1 70,5
Nettovelkaantumisaste, % -11,6 -5,2 1,1 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa,   
jatkuvat toiminnot 2,0 5,7 8,1
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa,   
jatkuvat toiminnot 1,2 0,4 0,5
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 656 755 755
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 188 6 232 6 221
   
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2008.

Konsernin vastuusitoumukset   
   
milj. euroa 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
   
Omien velkojen vakuudeksi annetut   
Kiinteistökiinnitykset 5,6 8,9 8,6
Yrityskiinnitykset              - 1,3   -
Takaukset ja muut vakuudet 10,0 9,8 10,8
   
Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset,    
vähimmäisvuokravastuu   
Kiinteistövuokrat 4,7 4,2 5,1
Muut vuokrat 0,7 0,8 0,9
   
JOHDANNAISSOPIMUKSET   
Johdannaissopimusten nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 6,9 0,1 6,3
Hyödykejohdannaiset 13,8 13,8 13,3
   
INVESTOINTISITOUMUKSET   
Lännen Tehtailla on 30.9.2009 investointisitoumuksia pakasteliiketoiminnassa yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.  
 
 



Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

milj. euroa 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008
   
Kirjanpitoarvo kauden alussa 43,5 43,5 43,5 
Lisäykset 1,2 4,1 5,9
Vähennykset ja siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin -4,1 -0,2 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -3,4 -3,5 -4,8
Muut muutokset 0,8 -0,2 -1,0
   
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 38,1 43,6 43,5

     

Lähipiiritapahtumat   

milj. euroa 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008
   
Myynnit osakkuusyhtiöille 0,3 12,8 13,4
Myynnit yhteisyrityksille 5,1 5,4 8,2
Ostot osakkuusyhtiöiltä 1,4 0,7 0,7
Ostot yhteisyrityksiltä 0,0 0,0 0,0
   
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 1,5 2,6 2,7
Pitkäaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,1 - -
Myyntisaamiset ja muut saamiset  osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 1,6 1,5 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 1,0 1,0 0,6
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 0,0 0,0 0,0
   

Espoo 6.11.2009

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


