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LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009 

Loka-joulukuu, jatkuvat toiminnot
l  Konsernin liikevaihto oli 71,7 (80,9) miljoonaa euroa, mikä on 11 % vertailukautta vähemmän.
l   Liiketulos ilman kertaeriä oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa, kertaerät olivat 0,0 (1,2) miljoonaa euroa.
l   Kauden tulos oli 4,2 (2,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,67 (0,41) euroa.

Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot
l Konsernin liikevaihto oli 266,0 (349,1) miljoonaa euroa, mikä on 24 % vertailukautta vähemmän.
l Liiketulos ilman kertaeriä oli 7,7 (5,4) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,8 (8,5) miljoonaa euroa.
l   Tilikauden tulos oli 5,8 (10,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,94 (1,60) euroa. 

Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,76 (0,85) euroa osakkeelta.

Tietoja ei ole tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Liiketoimintojemme suorituskyky parani vuoden loppua kohden ja viimeisen neljänneksen loppukirin ansiosta koko 
vuoden kertaeristä puhdistettu liiketulos nousi selvästi vertailuvuotta paremmaksi. 

Konsernin liiketoiminnan kannattavuus kehittyi myönteisesti ja kertaeristä puhdistettu liiketulos 
nousi 2,9 %:iin liikevaihdosta. Suunta oli oikea ja kehitys olosuhteisiin nähden tyydyttävää, vaikka  
pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen saavuttaminen on vielä edessäpäin. Erityisen ilahduttavaa oli  
kalaliiketoiminnan kannattavuuden kääntyminen positiiviseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä 
vilja- ja öljykasviliiketoiminnan kannattavuuden selvä vahvistuminen ja hyvä taso. Myös pakaste- 
liiketoiminnassa tehdyt kehittämistoimenpiteet paransivat segmentin tuloksentekokykyä.  Suorituskyky parani näin 
ollen vuoden aikana kaikissa liiketoiminnoissamme. Tilikauden tulos jäi kuitenkin vertailuvuotta pienemmäksi joh-
tuen vertailuvuoteen kohdistuneista merkittävistä positiivisista kertaeristä."
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KESKEISET TULOSLUVUT

Jatkuvat toiminnot
milj. euroa                            10-12/2009    10-12/2008    1-12/2009    1-12/2008

Liikevaihto                            71,7      80,9     266,0      349,1
Liiketulos                              5,4       4,0       6,8       13,9
Liiketulos ilman kertaeriä              5,4       2,8       7,7        5,4
Tulos ennen veroja                      5,2       2,4       7,3       10,7
Kauden tulos                            4,2       2,5       5,8       10,0
Kauden tulos ilman kertaeriä            4,2       1,0       6,4        1,7
Osakekohtainen tulos, euroa            0,67      0,41      0,94       1,60
Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä, euroa                 0,67      0,17      1,04       0,28

Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä
milj. euroa                          10-12/2009    10-12/2008     1-12/2009      1-12/2008

Kauden tulos                            4,2       2,5       5,8       17,1        
Osakekohtainen tulos, euroa 0,67      0,41      0,94       2,73 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Loka-joulukuu:
Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli loka-joulukuussa 71,7 
(80,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 11 % edellisvuoden 
vertailukaudesta. Valtaosa liikevaihdon laskusta tuli vilja- ja 
öljykasviliiketoiminnasta.

Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli loka-jou-
lukuussa 5,4 (2,8) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 0,0 (1,2) 
miljoonaa euroa. Kalaliiketoiminnan ja vilja- ja öljykasviliike-
toiminnan tulos oli vertailukautta parempi. Pakasteliiketoi-
minnan tulos jäi hieman vertailukaudesta ja muut toiminnot 
-segmentin tulos oli vertailukauden tasoa. 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat loka-joulukuussa -0,2 (-1,6) 
miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 5,2 (2,4) miljoonaa 
euroa ja kauden tulosta vastaavat verot -1,1 (0,2) miljoonaa 
euroa. Jatkuvien toimintojen tulos oli 4,2 (2,5) miljoonaa eu-
roa ja osakekohtainen tulos 0,67 (0,41) euroa.

Tammi-joulukuu:
Jatkuvat toiminnot
Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 266,0 (349,1) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto laski vertailukaudesta 83,1 mil-
joonaa euroa eli 24 %. Pääosa laskusta tuli vilja- ja öljykas-
viliiketoiminnasta, jossa markkinahintataso oli merkittävästi 
vertailukautta alempi.

Liiketulos ilman kertaeriä oli 7,7 (5,4) miljoonaa euroa. Ker-
taerät olivat -0,8 (8,5) miljoonaa euroa. Kertaeristä –0,7 mil-
joonaa euroa kohdistuu kalaliiketoimintaan ja -0,1 miljoonaa 
euroa vilja- ja öljykasviliiketoimintaan. Vertailukauden merkit-
tävimmät kertaerät liittyivät osakkuusyhtiö Sucroksen liiketoi-
mintaan ja hilloliiketoiminnan myyntiin. Liikevoittoon sisältyy 
osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka ilman kertaeriä oli 2,0 
(1,6) miljoonaa euroa. 

Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä +0,5 (-3,3) miljoo-
naa euroa. Rahoitustuotot ja –kulut sisältävät ei-kassavirta-
vaikutteisia arvostuseriä +0,5 (-1,0) miljoonaa euroa. Lisäksi 
rahoituskuluihin sisältyy Avena Nordic Grain Oy:n henkilöstö-
omistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain Oy:n ja Mildola 
Oy:n tuloksesta -0,7 (-0,5) miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 7,3 (10,7) miljoo-
naa euroa. Tulokseen ennen veroja sisältyy kertaerien vaiku-
tusta -0,8 (+8,5) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat -1,5 
(-0,7) miljoonaa euroa. Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 
oli 5,8 (10,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,94 
(1,60) euroa. Kertaerien vaikutus osakekohtaiseen tulokseen 
oli -0,10 (1,32) euroa.

Lopetetut toiminnot
Tilikauden aikana ei toteutettu lopetettuina toimintoina rapor-
toitavia liiketoimintojen luovutuksia. Lopetetuissa toiminnois-
sa oli vertailukaudella osakkuusyhtiötulos sekä myyntivoitto 
Suomen Rehu –konsernin vähemmistöosuudesta. Lopetettujen 
toimintojen tulos oli 0,0 (7,1) miljoonaa euroa ja osakekohtai-
nen tulos 0,00 (1,13) euroa. 
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Kauden tulos
Tilikauden tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteen-
sä oli 5,8 (17,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,94 
(2,73) euroa. Kertaerien vaikutus osakekohtaiseen tulokseen 
oli -0,10 (2,37) euroa. 

RAHOITUS JA TASE
Konsernin rahoitusasema vahvistui ja maksuvalmius para-
ni edelleen.

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tam-
mi-joulukuussa 25,8 (-0,4) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman 
muutoksen vaikutus oli 14,9 (-5,1) miljoonaa euroa. Investoin-
tien rahavirta oli -10,4 (+30,3) miljoonaa euroa. Lyhyen koron 
rahastoihin tehtyjen kassavarojen sijoitusten vaikutus inves-
tointien rahavirtaan oli nettoarvoltaan -13,0 (+4,1) miljoonaa 
euroa. Rahoituksen rahavirrat olivat -17,5 (-25,1) miljoonaa 
euroa sisältäen maksetut osingot -5,3 (-5,6) miljoonaa euroa. 
Rahavarojen muutos oli -2,0 (+4,8) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli tilikauden päättyessä korollisia velkoja 3,3 (15,2) 
miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 25,0 (13,7) miljoonaa 
euroa. Korolliset nettovelat olivat -21,7 (1,5) miljoonaa euroa. 
Konsernin taseen loppusumma oli 176,1 (192,3) miljoonaa 
euroa. Oman pääoman määrä tilikauden päättyessä oli 137,3 
(135,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 78,0 (70,5) %. 
Konsernin lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettyjä yritystodis-
tuksia oli katsauskauden päättyessä emittoituna 0,0 (9,0) mil-
joonan euron arvosta. Konsernin lähivuosien maksuvalmius on 
turvattu sitovin limiittisopimuksin, joita tilikauden päättyessä 
oli nostettavissa 25,0 (25,0) miljoonaa euroa. Rahoituslimiit-
tejä ei käytetty tilikauden aikana.

INVESTOINNIT
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ilman yritysostoja oli-
vat 2,7 (8,1) miljoonaa euroa. Pakasteliiketoiminnan inves-
toinnit olivat 1,9 (6,0) miljoonaa euroa, kalaliiketoiminnan 
0,6 (1,5) miljoonaa euroa, vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 0,3 
(0,5) miljoonaa euroa ja muiden toimintojen investoinnit 0,0 
(0,2) miljoonaa euroa. 

Tilikauden osakeinvestoinnit 1,2 (0,5) miljoonaa euroa kohdis-
tuivat Sandanger AS:n osakkeisiin.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä jatkuvissa toiminnois-
sa oli tammi-joulukuussa 657 (755). Pakasteliiketoiminnan 

keskimääräinen henkilömäärä oli 205 (237), kalaliiketoiminnan 
379 (441), vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 62 (65) ja muiden 
toimintojen henkilömäärä 11 (12) henkilöä. 

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. Tästä johtuen konsernin tuloskertymä painottuu vii-
meiselle vuosineljännekselle. Kausiluonteisuus on satokausi-
tuotannosta johtuen voimakkainta pakasteliiketoiminnassa 
ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

Apetit Kalan myynti painottuu viikonloppuihin ja juhlapyhien 
yhteyteen. Merkittävä osa kalaliiketoiminnan vuoden tulok-
sesta riippuu joulusesongin onnistumisesta.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee vuosittain 
ja vuosineljänneksittäin muita liiketoimintoja enemmän riip-
puen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa 
ja muilla markkinoilla.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta

milj. euroa 10-12/    10-12/ 1-12/ 1-12/
 2009 2008 2009 2008
                              
Liikevaihto 11,4      11,5      46,0      49,3
Liiketulos ilman kertaeriä  1,4       1,6       3,4       3,1

Loka-joulukuu:
Pakasteliiketoiminnan vertailukelpoinen, hilloliiketoiminnan 
myynnin vaikutuksista puhdistettu liikevaihto oli vertailu-
kauden tasoa. Vähittäiskauppatuotteiden myynti kasvoi pari 
prosenttia myynnin painottuessa joulukuulle. Kysyntä suun-
tautui entistä enemmän perustuotteisiin. Positiivisinta myyn-
nin kehitys oli peruna- ja pizzapakasteissa. HoReCa–sektorin 
myynti ja teollisuusmyynti olivat vertailukauden tasoa. Vienti-
myynti laski. Tämä on seurausta Keski-Euroopan hyvästä sadosta 
vuonna 2009. 
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Pakasteliiketoiminnan kertaeristä puhdistettu tulos jäi hieman 
vertailukauden tasosta. Viimeisen neljänneksen kertaerät oli-
vat 0,0 (-0,5) miljoonaa euroa. 

Suotuisista sääoloista johtuen syksyn sadon korjuu ja pro-
sessointi sujuivat hyvin ja varastoihin saatiin hyvälaatuista 
raaka-ainetta tavoitteena olleet määrät. Korkeasta kotimaisen 
raaka-aineen määrästä johtuen pääomia sitoutui varastoihin 
vertailukautta enemmän.

Tammi-joulukuu:
Pakasteliiketoiminnan vertailukelpoinen hillo- ja marmeladi-
myynnistä puhdistettu liikevaihto kasvoi noin 3 %. Kasvu tuli 
vähittäiskauppapakasteista. HoReCa-sektorin myynti oli ver-
tailukauden tasoa. Teollisuusmyynti ja vienti vähenivät vertai-
luvuodesta. Vähittäiskaupassa aktiivinen kampanjointi ja uudet 
tuotteet kasvattivat Apetit tuotteiden myyntiä. Eniten kasvoi 
pizzapakasteiden myynti. Keskimääräistä paremmin kehittyi 
myös Apetit-merkillä myytävien ruokapakasteiden myynti.  
Apetit Pakaste toi päättyneen vuoden aikana vähittäiskaup-
pamarkkinoille useita pakasteuutuuksia. Keväällä markkinoil-
le tulivat mm. Apetit Kevätkasvikset ja Kesäporkkanat. Syksyn 
uutuus oli kotimaista alkuperää oleva Apetit kotimainen sipu-
li. Kotimaisuutta korostettiin markkinoinnissa ja mm. Apetit 
herne -pakkauksiin lisättiin tuotteen kotimaisuutta korosta-
va merkintä kotimainen Herne. Quick&Tasty-sarjaan tuotiin 
uusia vaihtoehtoja ja pakastekeittojen sarjaa täydennettiin 
usealla tuotteella, mm. kokonaan uudella perhekeittojen sar-
jalla. Edellisenä vuonna lanseeratut laktoositon pinaattikeitto 
ja Apetit Peruna&keittokasvikset menestyivät erinomaisesti 
ja toivat kasvua.

Pakasteliiketoiminnan kertaeristä puhdistettu liiketulos nousi 
vertailuvuotta paremmaksi tuottavuuden paranemisen, tuo-
tannon keskittämisen ja toiminnan tehostamisen seurauk-
sena. Tulosparannukseen ovat viiveellä vaikuttaneet myös  
kustannusten nousun kompensoimiseksi tehdyt hintojen ko-
rotukset.

Tuotantotilojen saneeraukset ja kone- ja laiteinvestoinnit jat-
kuivat Säkylän tehtaalla. Päättyneen vuoden aikana uudis-
tettiin keittojen valmistusosasto sekä ruokapakasteiden val-
mistuslinjat. Investoinneilla pyritään tuottavuuden paranta-
miseen ja tuotteiden laadun varmistamiseen. Keväällä Apetit 
Pakaste otti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. 
Järjestelmä kattaa laajasti Apetit Pakasteen toiminnot talous 
mukaan lukien. Kesällä toiminnanohjausjärjestelmään liitet-
tiin Apetit Pakasteelle kehitetty viljelytietojärjestelmä ViRe, 
joka kattaa sopimusviljelytoiminnot viljelysopimuksista raa-
ka-ainetilityksiin. 

Henkilöstöä pakasteliiketoiminnassa oli keskimäärin 205 (237) 
henkilöä. Henkilömäärän lasku oli seurausta hilloliiketoiminnan 
myynnistä alkusyksyllä 2008 ja Turun tehtaan lakkauttamisesta 
ja toimintojen keskittämisestä Säkylään vuoden 2008 lopulla. 

 Pakasteliiketoiminnan investoinnit olivat 1,9 (6,0) miljoonaa 
euroa. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa tietojärjestelmiin, 
ruokapakasteiden valmistuslinjan uusimiseen, keitto-osaston 
saneeraamiseen sekä Turun tehtaan siirron edellyttämien in-
vestointien loppuun saattamiseen Säkylässä.

Kalaliiketoiminta

milj. euroa 10-12 /10-12/ 1-12/ 1-12/
 2009 2008 2009 2008
                            
Liikevaihto  21,0  23,8 75,9 89,7
Liiketulos ilman kertaeriä  0,5 -0,3 -1,8  -1,6

Loka-joulukuu:
Kalaliiketoiminnan liikevaihto laski viimeisellä vuosineljännek-
sellä 11 %. Myynti laski sekä kotimaan että ulkomaan kala-
liiketoiminnoissa. 

Kotimaan kalaliiketoiminnassa myynnin lasku johtui Kala-
tori-verkoston supistumisesta, HoReCa-sektorin vertailu-
kautta pienemmästä myynnistä ja loppuvuoden myynnin 
painottumisesta edullisiin vähemmän jalostettuihin lohi- ja 
kirjolohituotteisiin. Joulumyynti sujui pieniä toimituspuutteita 
lukuun ottamatta hyvin. 

Ulkomaan kalaliiketoiminnoissa myynnin laskuun Norjassa vai-
kutti Maritim Foodin vetäytyminen kannattamattoman savu-
kalan joulumyynnistä. Liemiäyriäisten ja kastikkeiden myyn-
nin kasvu jatkui. Ruotsissa äyriäisten vähittäiskauppamyynti 
kasvoi, mutta myynti HoReCa-sektorille jäi vertailukaudesta. 
Vienti Suomen markkinoille kasvoi voimakkaasti. 

Hyvin sujuneen joulusesongin johdosta viimeisen neljännek-
sen tulos ilman kertaeriä oli merkittävästi vertailuvuotta pa-
rempi. Liiketulos nousi  voitolliseksi sekä kotimaan että ulko-
maan kalaliiketoiminnoissa. Kertaerät olivat 0,0 (-0,7) miljoo-
naa euroa.

Tammi-joulukuu: 
Kalaliiketoiminnan liikevaihto laski vertailuvuodesta 15 %.    
Liikevaihto aleni sekä kotimaan että ulkomaan toiminnoissa.

Kotimaassa hintakilpailu kuluttajapakatuissa vähittäiskauppa-
tuotteissa oli epäterveen kovaa ja kaupan aktiviteetit kohdis-
tuivat vähemmän jalostettuihin lohi- ja kirjolohifileisiin, mikä 
piti myyntihintatason matalana. Kotimaan kalaliiketoiminnan 
liikevaihdon laskuun vaikutti lisäksi Kalatori-pisteiden vertailu-
kautta pienempi määrä. Lohi- ja kirjolohifileet kaupan sisään-
vetoartikkelina ovat kasvattaneet kokonaismarkkinaa.  

Ulkomaan kalaliiketoiminnoissa vertailukelpoinen paikallis-
valuutoissa laskettu liikevaihto laski vertailuvuodesta noin 
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6 %. Liikevaihdon lasku oli seurausta kannattamattomien 
tuotteiden karsinnasta ja tuorekalatuotteiden sekä kala-ate-
riakomponenttien vertailuvuotta pienemmästä myynnistä. 
Liemiäyriäisten myynnin kasvu jatkui Norjassa voimakkaana. 
Myös uudistettujen kastikkeiden myynti kasvoi merkittävästi.  
Vähittäiskauppa-sektorin myynnin kasvu kompensoi HoReCa-
sektorin myynnin laskua ja Ruotsissa äyriäisten myynti oli 
kokonaisuutena lähes vertailuvuoden tasoa. Myynti Suomeen 
kasvoi voimakkaasti.
 
Kalaliiketoiminnan kertaeristä puhdistettu koko vuoden liike-
tulos oli hieman vertailukautta heikompi ja tappiollinen. 
Kertaerät olivat -0,7 (-0,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden 
kertaerät liittyivät kesäkuiseen Apetit Kalan Keravan kiinteis-
tön kauppaan sekä Sandanger AS:n vähemmistöosakkeiden 
kaupan jälkeen toteutettuun organisaatiomuutokseen. 

Kotimaan kalaliiketoiminnoissa tulos parani vertailuvuodesta, 
mutta oli edelleen tappiollinen. Kaupan aggressiivinen kam-
panjointi lohi- ja kirjolohifileillä jatkui edelleen ja kulutuksen 
ohjautuminen kampanjahinnoiteltuihin matalan jalostusas-
teen lohi- ja kirjolohifileisiin heikensi kuluttajapakattujen 
fileetuotteiden sekä Kalatoripisteiden kannattavuutta. Chilen 
lohen tarjonnan vähentymisestä johtuen lohen ja myös koti-
maisen kirjolohen hinnat nousivat vertailuvuodesta.  Vuonna 
2009 lohi- ja kirjolohiraaka-aineiden hinnat olivat keskimäärin 
10 % korkeampia kuin edellisenä vuonna, eikä raaka-aineiden 
hintojen nousua pystytty siirtämään kovasta kilpailusta joh-
tuen täysimääräisesti myyntihintoihin.

Keväällä 2009 päivitetyn kotimaan kalaliiketoiminnan strate-
gian keskeisimmiksi asioiksi nostettiin asiakasyhteistyön kehit-
täminen ja nykyisen toiminnan tervehdyttäminen toimintoja 
tehostamalla. Toimintojen tehostamiseksi kesäkuussa päätet-
tiin ulkoistaa logistiikkatoiminnot SwanLine Oy:lle ja luopua 
Keravan logistiikkakeskuksen kiinteistöstä. Kiinteistökauppa 
toteutui marraskuun lopussa. Kiinteistökaupalla vapautettiin 
huomattava määrä pääomia. Logistiikkatoimintojen ulkoistuk-
sella ja Keravan kiinteistöstä luopumisella tavoitellaan noin 
0,4 miljoonan euron vuotuista tulosparannusta, joka toteu-
tuu täysimääräisesti vuodesta 2010 alkaen. Kuopion tuotan-
tolaitoksella käynnistyivät kesän aikana strategiasuunnitelman 
mukaiset tuottavuusinvestoinnit. Investointiohjelmaan kuuluu 
pakkaamo- ja leikkaamotilojen layout-muutosten lisäksi kulut-
tajapakkausten uudistamisen mahdollistava pakkauslinjainves-
tointi. Toteutettavilla investoinneilla pystytään samalla myös 
nostamaan edelleen tuotannon laatutasoa. Kaikki merkittävät 
toimittajasopimukset kilpailutettiin ja uusilla sopimuksilla saa-
vutettavat hyödyt realisoituvat vuoden 2010 aikana.

Ulkomaantoiminnoissa tulos parani loppuvuonna, mutta koko 
vuoden tulos jäi heikon alkuvuoden johdosta tappiollisek-
si. Tulosta heikensi alkuvuonna äyriäistuotteisiin kohdistu-
nut valuuttakurssimuutosten aiheuttama raaka-ainehintojen 
nousu sekä myynnin painottuminen alempikatteisiin tuottei-

siin. Tilanne helpottui ensimmäisen vuosineljänneksen lopulta 
lähtien, kun raaka-aineiden hintapaineet alkoivat hellittää ja 
kustannusten nousua kompensoivia myyntihintojen korotuk-
sia saatiin toteutettua.

Henkilöstöä kalaliiketoiminnassa oli keskimäärin 379 (441) 
henkilöä. Henkilöstömäärä laski kotimaan kalaliiketoiminnassa 
toimintojen ulkoistamisen ja Kalatoriverkoston supistumisen 
johdosta. Henkilöstön ja organisaatiorakenteen kehittäminen 
jatkui sekä kotimaan että ulkomaan kalaliiketoiminnoissa. 

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat tammi-joulukuussa 0,6 
(1,5) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat kotimaan 
kalaliiketoiminnoissa pääosin kalaliiketoiminnan toiminnan-
ohjausjärjestelmään ja pakkauskoneeseen ja ulkomaan kala-
liiketoiminnoissa kastikelinjan uudistamiseen sekä tuotelaatua 
varmistaviin jäähdytyslaitteisiin. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 2009 2008 2009 2008
                            
Liikevaihto  38,7 45,0 143,4 209,3
Liiketulos ilman kertaeriä  2,6 0,7 7,4  5,4

Loka-joulukuu:
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto laski vertailujaksos-
ta 14 % vertailukautta alemman myyntihintatason seurauk-
sena. Toimitusvolyymit kasvoivat vertailukaudesta. Kolmasosa 
liikevaihdosta tuli kaupasta Suomen ulkopuolella, jossa kau-
pankäynti oli erityisen vilkasta aikaisempiin vuosineljännek-
siin verrattuna.

Viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaeriä nousi merkit-
tävästi vertailukautta paremmaksi. Kertaerät olivat 0,0 (-0,1) 
miljoonaa euroa. Hyvä tulos oli seurausta viljakaupan onnistu-
misista erityisesti kolmansien maiden välisessä kaupassa sekä 
hyvästä puristusmarginaalista öljykasviliiketoiminnassa. 

Tammi-joulukuu:
Tilikauden liikevaihto laski vertailukaudesta 31 %. Liikevaihdon 
lasku oli seurausta viljojen ja öljykasvien voimakkaasta mark-
kinahintatason laskusta sekä vertailukautta alemmista volyy-
meista sekä viljojen myynnissä että kasviöljyjen viennissä.  

Satovuonna 2008/2009 saatiin maailmanlaajuisesti ennakko-
odotukset ylittänyt 1 763 miljoonan tonnin sato, mikä lisät-
tynä satokauden alun 353 miljoonan tonnin varastoilla toi 
markkinoille runsaan tarjonnan ja laski huomattavasti maail-
manmarkkinahintoja edelliseen satokauteen verrattuna. Esi-
merkiksi eurooppalaisen vehnän keskihinta vuonna 2009 oli 
Matif-pörssissä 135 euroa tonnilta, kun se vuonna 2008 oli 



6

noin 200 euroa tonnilta. Myös Suomessa syksyn viljasato oli 
kolmatta vuotta peräkkäin huomattavasti yli keskiarvon.

EU:n rapsisato vuonna 2009 oli 21,2 miljoonaa tonnia, mis-
sä oli noin 10 % kasvua edellisvuodesta. Suomessa rypsin ja 
rapsin viljelyala kasvoi 27 %. Viljelyalan kasvun ja korkeiden 
hehtaarisatojen ansiosta rypsisato oli 140 000 (86 000) ton-
nia eli 60 % edellisvuotta enemmän. Rypsin hintatasoihin 
vaikuttivat vuonna 2009 ennen kaikkea soijapavun hinnat. 
Eurooppalaisen rypsin keskihinta vuonna 2009 oli Matif–pörs-
sissä 282 euroa tonnilta, kun se vuonna 2008 oli 400 euroa 
tonnilta. Rapsiöljyn ja puristeiden markkinahinnat seurasivat 
raaka-aineen hintakehitystä ja olivat pitkäaikaisten keskihin-
tojen tuntumassa.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli 
7,4 (5,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaerät -0,1 (-0,1) 
miljoonaa euroa liittyivät Avenan ja Mildolan hankinta-, 
talous- ja myyntitoimintojen organisoimiseen ja toimintojen 
yhdistämiseen. Tulosparannus oli seurausta onnistuneesta 
markkinahintojen muutosten hallinnasta, prosessien, toimin-
tatapojen sekä organisaation kehittämisestä ja hyvästä öljyn-
puristuksen saannosta. 

Lännen Tehtaat –konsernissa tehtiin13.8.2009 konsernin 
sisäinen omistusjärjestely, jossa Lännen Tehtaat Oyj myi 
omistamansa Mildola Oy:n osakekannan vilja-, öljykasvi- ja 
rehuraaka-ainekauppaa harjoittavalle Avena Nordic Grain 
Oy:lle. Järjestelyn tavoitteena on yhdistää Avenan hyödyke-
markkinaosaaminen ja Mildolan öljynpuristusosaaminen sekä  
saavuttaa toimintojen yhdistämisellä synergiaetuja. Järjestely  
toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaihees-
sa syyskuun alussa Mildola Oy:n talous-, osto-, myynti- 
ja logistiikkatoiminnot siirtyivät Avena Nordic Grain Oy:n  
hoidettaviksi. Toimintojen ulkoistamisen myötä Mildolasta  
Avenaan siirtyi 9 henkilöä. Järjestelyn toisessa vaiheessa  
vuoden 2009 lopussa toteutetulla liiketoimintakaupalla  
Mildola Oy:n kasviöljyliiketoiminta öljynpuristustoimintaa  
lukuun ottamatta siirtyi Avena Nordic Grain Oy:öön. Mildola 
Oy jatkaa öljynpuristustoimintaa Avenan tuotantoyhtiönä. 
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnasta vastaa Avena Nordic Grain 
Oy:n toimitusjohtaja Kaija Viljanen, joka nimitettiin 14.8.2009  
alkaen myös Mildola Oy:n toimitusjohtajaksi.                                 

Viljojen ja öljykasvinsiementen hankinnan tehostamiseksi 
Avena perusti kesällä tytäryhtiön OÜ Avena Nordic Grainin 
Türiin Viroon. Kotimaassa Porvooseen perustettiin uusi toimi-
piste palvelemaan alueen viljelijöitä.
 
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 62 (65) henkilöä. 
Henkilömäärää kasvatti tytäryhtiön perustaminen Viroon.  
Avenan ja Mildolan toimintojen yhdistymisessä väheni viisi 
työpaikkaa.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan investoinnit olivat 0,3 (0,5) 

miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät toiminnanohjausjär-
jestelmän ja Avenan internet -kauppapaikan Avenakaupan 
uusimiseen sekä vähäisiin korvausinvestointeihin Mildolassa. 
Investointien avulla on tarkoitus saavuttaa integraatiohyötyjä 
ja tehostaa toimintaprosesseja ja niiden hallintaa.

Muut toiminnot

milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
 2009 2008 2009 2008
                            
Liikevaihto       1,1 1,2 2,4 3,0
Liiketulos ilman kertaeriä 0,8  0,8 -1,3 -1,6

Loka-joulukuu:
Segmentin palvelumyynnistä muodostuva liikevaihto oli lähes 
vertailukauden  tasoa. 

Jakson liiketulokseen ilman kertaeriä sisältyy osuuksia osak-
kuusyritysten tuloksesta 1,3 (0,9) miljoonaa euroa. Kauden 
kertaerät olivat 0,0 (2,5) miljoonaa euroa. 

Tammi-joulukuu:
Muut toiminnot –segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit 
Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta, segmenteille kohdistamat-
tomista eristä sekä osakkuusyhtiöistä Sucros Oy ja Ateriames-
tarit Oy. Apetit Suomi Oy:n tuottamien palveluiden kustannus-
vaikutus on rasittamassa liiketoimintojen tulosta palveluiden 
käytön suhteessa. Segmentin liikevaihdon lasku oli seurausta 
Apetit Suomi Oy:n palvelumyynnin pienenemisestä myynti- ja 
tuotekehityshenkilöstön siirryttyä vertailuvuoden huhtikuun 
alussa pakaste- ja kalaliiketoimintoihin sekä ympäristöhallin-
non vertailuvuotta pienemmästä laskutuksesta.

Tammi-joulukuun -1,3 (-1,6) miljoonan euron kertaeristä puh-
distettuun liiketulokseen sisältyy osuuksia osakkuusyritysten 
tuloksesta 2,0 (1,6) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun kerta-
erät olivat 0,0 (+7,4) miljoonaa euroa. Kertaeristä 0,0 (+7,5) 
miljoonaa euroa raportoidaan osakkuusyhtiötuloksessa.

Segmentin investoinnit olivat 0,0 (0,2) miljoonaa euroa. 
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HALLITUKSEN VALTUUDET
Lännen Tehtaat Oyj:n 2.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökoko-
us valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden anta-
misesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovut-
tamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina yh-
teensä enintään 761 757 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen 
kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eli 
130 000 osaketta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 
631 757 kappaletta. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökoko-
ukseen saakka. 

Yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssi-
tiedotteella 2.4.2009 sekä 7.5.2009 julkistetussa osavuosi-
katsauksessa.

HALLITUKSEN VALTUUKSIEN 
KÄYTTÖ

Osakeantivaltuudet
Hallitus ei ole 16.2.2010 mennessä käyttänyt sille myönnettyä 
valtuutusta uusien osakkeiden antamiseen tai valtuutusta yh-
tiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen.

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 kulut, talletettiin 
Länsi-Suomen lääninhallitukseen. Varat on lunastettava vii-
meistään 17.3.2019. Tilikauden päättyessä lunastamattomia 
varoja oli 0,8 miljoonaa euroa.

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI
Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikaisempina vuosina 
hankittuja omia osakkeita yhteensä 130 000 kappaletta nimel-
lisarvoltaan yhteensä 0,26 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa 
olevat omat osakkeet edustavat 2,1 % yhtiön osake- ja ääni-
määrästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä tilikauden aikana  
1 997 857 (962 862) kappaletta, mikä oli 31,6 (15,2) % koko 
osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 15,99 (17,00) euroa ja 

alin 11,90 (13,00) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 
13,71 (14,49) euroa. Kauden osakevaihto oli 27,4 (14,0) miljoo-
naa euroa. Vuoden päätöskurssi oli 15,65 (13,49) euroa ja koko 
osakekannan markkina-arvo 98,9 (85,2) miljoonaa euroa.

LIPUTUSILMOITUKSET
Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ilmoitti 28.5.2009, että sen 
hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus Lännen Teh-
taat Oyj:ssä oli 27.5.2009 noussut yli 5 %:n. Osuus äänimää-
rästä ja osakepääomasta oli liputushetkellä 345 325 osaket-
ta, 5,46 %. 

ODIN Forvaltning AS:n hallinnoimat rahastot ilmoittivat 
27.11.2009 myyneensä 100 000 Lännen Tehtaat Oyj:n osa-
ketta ja, että rahastojen kokonaisomistus Lännen Tehtaat 
Oyj:n osakepääomasta oli sen johdosta laskenut alle 5 %:n. 
27.11.2009 tehdyn osakekaupan jälkeen ODIN Forvaltning AS:n 
hallinnoimat rahastot omistivat yhteensä 264 909 Lännen 
Tehtaat Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 4,19 % osakepääomasta 
ja äänimäärästä. 

Scanfil Oyj ilmoitti 1.12.2009, että sen omistusosuus 1.12.2009 
tehtyjen osakekauppojen johdosta ylitti yhden kahdeskymme-
nesosan Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 
äänimäärästä. Liputushetkellä Scanfil Oyj omisti 495 687 Län-
nen Tehtaat Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 7,85 % Lännen Tehtaat 
Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä.

HALLINTO JA JOHTO 
Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 9.4.2009 pi-
tämässään järjestäytymiskokouksessa hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheenjohtajaksi 
Juha Nevavuoren.
 
Hallintoneuvoston 9.4.2009 valitseman yhtiön hallituksen 
muodostavat Harri Eela, Heikki Halkilahti, Aappo Kontu, Matti 
Lappalainen, Hannu Simula, Soili Suonoja ja Tom v. Weymarn. 
Hallituksen puheenjohtajana toimii Tom v. Weymarn ja vara-
puheenjohtajana Matti Lappalainen. 
 
Lännen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 1.9.2005 
alkaen kauppatieteiden maisteri Matti Karppinen. Toimitusjoh-
tajan sijaisena on toiminut 1.1.2008 alkaen konsernin talous-
johtaja, kauppatieteiden maisteri Eero Kinnunen.
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LÄHIAJAN RISKIT JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Lännen Tehtaat –konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liit-
tyvät taloudellisen taantuman pitkittymisen vaikutuksiin ku-
luttaja- ja asiakaskysyntään, asiakkaiden maksukykyyn ja toi-
mittajien toimituskykyyn, raaka-aineiden hintamuutosten ja 
valuuttakurssiriskien hallintaan, muutoksiin liiketoiminta-alu-
eilla ja asiakkuuksissa sekä yritysostoihin ja haltuunottoihin.

Työehtosopimukset ovat päättyneet tai päättyvät lähiaikoina 
monilla toimialoilla. Mahdollisilla työtaistelutoimilla kuljetus-
alalla, elintarviketeollisuudessa ja kaupan alalla on toteutues-
saan välittömiä vaikutuksia Lännen Tehtaiden liiketoimintojen 
liikevaihtoon ja tulokseen.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN 
JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
Lännen Tehtaat on tarkentanut missio-määritystään ja täs-
mentänyt pitkän aikavälin kasvutavoitettaan. Konsernin missio 
on tarjota kuluttajille terveellisiä ja maistuvia paikallisiin raaka- 
aineisiin perustuvia ruokaratkaisuja sekä tuottaa omistajille  
lisäarvoa pitkäjänteisesti. Pitkän aikavälin tavoite on konsernin 
liiketoiminnan määrätietoinen ja kannattava kasvattaminen. 
Muut tavoitteet - liikevoitto vähintään 5 % liikevaihdosta, 
omavaraisuusaste vähintään 40 % ja oman pääoman tuotto 
(ROE) vähintään 12 % - ovat ennallaan. 

ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT
Taloudellisen taantuman pitkittymisellä ja työttömyyden 
lisääntymisellä saattaa olla vaikutuksia Lännen Tehtaiden 
liiketoimintoihin. Elintarvikkeiden kulutuskysyntä ohjautuu 
enenevässä määrin peruselintarvikkeisiin ja matalan jalostus-
asteen tuotteisiin. 

Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittäväs-
ti vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja hintatason 
muutokset. 

Konsernin alkuvuoden tulosnäkymät ovat vertailukautta 
paremmat. Vuoden jälkimmäisen puoliskon tuloskehitykseen 
vaikuttaa oleellisesti vilja-ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus, 
jota tässä vaiheessa vuotta on vaikea arvioida. Liiketoiminnoissa 
toteutettujen kehittämistoimenpiteiden ansiosta konsernin 
koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan 
vähintään vertailuvuoden tasoa. 

OSINKOESITYS
Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake 
on omistajalleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. 
Osinkopolitiikan mukaan yhtiö jakaa osinkona vähintään 40 % 
emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta. 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat 
82 664 541,83 euroa, josta tilikauden voitto oli 9 035 217,05 
euroa. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkopolitiikan mu-
kaisena osinkona vuodelta 2009 jaetaan 0,38 euroa osaket-
ta kohden ja lisäosinkona 0,38 euroa osaketta kohden eli yh-
teensä 0,76 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinkoi-
na jaetaan yhteensä 4 702 557,76 euroa ja omaan pääomaan 
jätetään 77 961 984,07 euroa. Ehdotettu osinko on 80,9 % 
osakekohtaisesta tuloksesta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl-
keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuval-
mius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen 
näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
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milj. euroa 10-12/2009 10-12/2008 1-12/2009 1-12/2008

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 71,7 80,9 266,0 349,1

Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,3 1,5 3,8
Liiketoiminnan kulut -66,9 -79,3 -257,3 -342,8
Poistot  -1,3 -1,2 -5,3 -5,1
Arvonalentumiset 0,0             - -0,1 -0,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,3 3,5 2,0 9,1

Liiketulos 5,4 4,0 6,8 13,9

Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -1,6 0,5 -3,3

Tulos ennen veroja 5,2 2,4 7,3 10,7

Tuloverot -1,1 0,2 -1,5 -0,7

Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 4,2 2,5 5,8 10,0

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

Kauden tulos 4,2 2,5 5,8 17,1

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 4,2 2,6 5,8 17,0
Vähemmistölle - 0,1 - 0,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimen-
nettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa

Jatkuvista toiminnoista 0,67 0,41 0,94 1,60
Lopetetuista toiminnoista - - - 1,13
Yhteensä 0,67 0,41 0,94 2,73

Konsernin laaja tuloslaskelma
milj. euroa 10-12/2009 10-12/2008 1-12/2009 1-12/2008

Kauden tulos 4,2 2,5 5,8 17,1

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

Kauden laaja tulos 5,1 0,8 8,0 13,8

Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 5,1 0,8 8,0 13,8
Vähemmistölle - 0,0 - 0,0

Konsernin tuloslaskelma
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milj. euroa 31.12.2009 31.12.2008

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 5,6 5,3
Liikearvo 6,9 5,9
Aineelliset hyödykkeet 37,9 43,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 24,0 25,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1
Saamiset 1,8 3,1
Laskennalliset verosaamiset 1,1 1,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 77,4 84,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 48,1 55,1
Saamiset 25,5 38,7
Tuloverosaamiset 0,1 0,7
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 17,2 3,8
Rahavarat 7,9 9,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,7 108,0

Varat yhteensä 176,1 192,3

milj. euroa 31.12.2009 31.12.2008

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 137,3 135,1
Vähemmistön osuus - 0,5

Oma pääoma yhteensä 137,3 135,6

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 4,1 4,5
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    2,4 4,5
Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,1
Muut velat - 0,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,6 9,3

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,9 10,7
Tuloverovelat 1,5 0,7
Ostovelat ja muut velat 29,7 36,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 32,1 47,4

Velat yhteensä 38,8 56,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 176,1 192,3

Konsernin tase
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milj. euroa 1-12/2009 1-12/2008

Tilikauden tulos 5,8 17,1
Oikaisut tilikauden tulokseen 6,5 -8,5
Käyttöpääoman muutos 14,9 -5,1
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,8 -2,4
Saadut korot liiketoiminnasta 1,0 0,4
Maksetut verot liiketoiminnasta -0,6 -1,8
Liiketoiminnan rahavirta 25,8 -0,4

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,7 -8,1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 3,2 3,0
Ostetut konserniyhtiöt - -0,4
Vähemmistökaupat -1,2 1,5
Ostetut osakkuusyhtiöt - -0,4
Myydyt osakkuusyhtiöt - 27,0
Investoinnit muihin sijoituksiin -22,0 -14,0
Muiden sijoitusten luovutustulot 9,0 18,1
Saadut osingot investoinneista 3,3 3,6
Investointien rahavirta -10,4 30,3

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -9,5 -18,4
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,7 -0,1
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 0,0 -0,1
Omien osakkeiden hankinta - -1,0
Maksetut osingot vähemmistölle - -0,3
Maksetut osingot -5,3 -5,3
Rahoituksen rahavirta -17,5 -25,1

Rahavarojen muutos -2,0 4,8
Rahavarat kauden alussa 9,9 5,1
Rahavarat kauden lopussa 7,9 9,9

Konsernin rahavirtalaskelma
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

   Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma     
            
   Yli- Arvon-    Kertyneet   
  Osake- kurssi- muutos- Muut Omat Muunto- voitto-  Vähemmistön Oma pääoma
milj. euroa pääma rahasto rahasto rahastot osakkeet erot varat Yhteensä osuus yhteensä
         
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 - -0,1 -1,1 - -1,1
Tilikauden laaja tulos - - -1,2 - - -2,1 17,0 13,7 0,0 13,8

Oma pääoma 31.12.2008 12,6 23,4 -0,8 7,2 -1,8 -1,9 96,6 135,1 0,5 135,6

          
          
          
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 - - - - - - 0,2 0,2 - 0,2
Tilikauden laaja tulos - - 0,8 - - 1,4 5,8 8,0 - 8,0

Oma pääoma 31.12.2009 12,6 23,4 0,0 7,2 -1,8 -0,5 96,4 137,3 - 137,3

Laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätöksessä 2008 kerrot-
tuja laatimisperiaatteita.          
          
Uusi IFRS 8 standardi ei muuttanut vuoden alussa segmenteistä esitettävää informaatiota, sillä konsernin aiemmin julkistamat 
segmenttitiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. Elokuussa 2009 konsernissa päätettiin tehdä si-
säinen omistusjärjestely, jossa kasviöljyliiketoiminta talous-, osto-, myynti- ja logistiikkatoimintoineen lukuun ottamatta öljyn-
puristustoimintaa siirtyvät Avena Nordic Grain Oy:n hoidettavaksi. Koska Kasviöljyliiketoiminta ei jatkossa enää muodosta erik-
seen seurattavaa kokonaisuutta, aikaisemmat Viljakauppaliiketoimintasegmentti ja Kasviöljyliiketoimintasegmentti raportoidaan 
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta -segmenttinä.          
     
IAS 1 -muutos vaikuttaa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esitystapaan.             
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Toimintasegmentit 1-12/2009       

milj. euroa
Pakaste-

liiketoiminta
Kala-

liiketoiminta

Vilja- ja
öljykasvi-

liiketoiminta
Muut liike-
toiminnot

Jatkuvat
toiminnot
yhteensä

Lopetetut
toiminnot

Konserni
yhteensä

Ulkoinen myynti yhteensä 46,0 75,9 143,4 2,4 267,8               - 267,8
Segmenttien välinen myynti -0,1 0,0 0,0 -1,6 -1,7               - -1,7

Liikevaihto 46,0 75,9 143,4 0,8 266,0               - 266,0

Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta               -               -               - 2,0 2,0               - 2,0

Liiketulos 3,4 -2,5 7,3 -1,3 6,8               - 6,8

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,9 0,6 0,3 - 2,7               - 2,7
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit            - 1,2               -               - 1,2            - 1,2

Poistot 2,0 2,0 0,7 0,7 5,3               - 5,3
Arvonalentumiset           -              - 0,1               - 0,1            - 0,1

Henkilöstö         205 379 62 11 657               - 657

Segmentti-informaatio

Toimintasegmentit 1-12/2008       

milj. euroa
Pakaste-

liiketoiminta
Kala-

liiketoiminta

Vilja- ja
öljykasvi-

liiketoiminta
Muut liike-
toiminnot

Jatkuvat
toiminnot
yhteensä

Lopetetut
toiminnot

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

Suomi 187,3 209,9

Skandinavia 43,3 65,8

Baltia ja Venäjä 3,9 7,6

Muut maat 31,6 65,9

Yhteensä 266,0 349,1

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

Lopetetut toiminnot
Suomen Rehu Oy:n 51 %:n enemmistöosakkeiden kauppa toteutettiin kesäkuun alussa 2007 ja Suomen Rehu tytäryhtiöineen 
siirtyi Hankkija-Maatalous -konserniin. Osapuolet allekirjoittivat 1.9.2008 osakesiirtosopimuksen, jolla loput 49 % Lännen Teh-
taiden omistamista Suomen Rehu Oy:n osakkeista siirtyivät Hankkija-Maatalous Oy:lle. Lännen Tehtaat kirjasi vähemmistöosak-
keiden kaupasta vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen kertaluonteisen 6,6 miljoonan euron verovapaan myyn-
tivoiton.
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Konsernin tunnusluvut

31.12.2009 31.12.2008

Oma pääoma/osake, euroa 22,19 21,83
Omavaraisuusaste, % 78,0 70,5
Nettovelkaantumisaste, % -15,8 1,1

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa,
jatkuvat toiminnot 2,7 8,1
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa,
jatkuvat toiminnot 1,2 0,5
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 657 755
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 188 6 221

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2008   
   

Konsernin vastuusitoumukset   
   
milj. euroa 31.12.2009 31.12.2008

Omien velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 2,0 8,6
Takaukset ja muut vakuudet 11,1 10,8

Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset, 
vähimmäisvuokravastuu
Kiinteistövuokrat 4,3 5,0
Muut vuokrat 0,8 0,9

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Valuuttatermiinisopimukset 4,0 6,3
Hyödykejohdannaiset 9,2 13,3

EHDOLLISET VARAT
Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden myynnistä 
kertyneet varat

0,8 -

INVESTOINTISITOUMUKSET
Lännen Tehtailla ei ole olennaisia investointisitoumuksia 31.12.2009
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Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

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

Kirjanpitoarvo kauden alussa 43,5 43,5
Lisäykset 2,0 5,9
Vähennykset ja siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin -4,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset -4,5 -4,8
Muut muutokset 0,9 -1,0

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 37,9 43,5

   

Lähipiiritapahtumat   

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

Myynnit osakkuusyhtiöille 1,0 13,4
Myynnit yhteisyrityksille 6,7 8,2
Ostot osakkuusyhtiöiltä 2,2 0,7
Ostot yhteisyrityksiltä 0,0 0,0

Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 1,3 2,7
Pitkäaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,1 -
Myyntisaamiset ja muut saamiset  osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 1,6 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,7 0,6
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 0,2 0,0
Ostovelat ja muut velat yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,0 0,0

   
 

Espoossa 17.2.2010

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


