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Lännen Tehtaat 
Jatkuvat toiminnotJatkuvat toiminnot

PakastePakaste-- KalaliikeKalaliike-- ViljaVilja-- ja öljykasvija öljykasvi-- Muut toiminnotMuut toiminnot
liiketoimintaliiketoiminta toimintatoiminta liiketoimintaliiketoiminta

Apetit Suomi OyApetit Suomi Oy

Osakkuusyhtiöt:Osakkuusyhtiöt:
Sucros Oy (20%)Sucros Oy (20%)

Ateriamestarit Oy (50%)Ateriamestarit Oy (50%)
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Lännen Tehtaat 
Tilinpäätös 2009Tilinpäätös 2009

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Liiketoimintojemme suorituskyky parani vuoden loppua kohden ja viimeisen neljänneksen loppukirin 
ansiosta koko vuoden kertaeristä puhdistettu liiketulos nousi selvästi vertailuvuotta paremmaksiansiosta 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 oliaikavälin 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 
pakasteliiketoiminnassa tehdyt kehittämistoimenpiteet paransivat segmentin tuloksentekokykyä.  
Suorituskyky parani näin ollen vuoden aikana kaikissa liiketoiminnoissamme Tilikauden tulos jäiSuorituskyky parani näin ollen vuoden aikana kaikissa liiketoiminnoissamme. Tilikauden tulos jäi 
kuitenkin vertailuvuotta pienemmäksi johtuen vertailuvuoteen kohdistuneista merkittävistä positiivisista 
kertaeristä.”
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Lännen Tehtaat
Keskeiset tulosluvut 2009Keskeiset tulosluvut 2009

•• Kumulatiivinen liiketulos ilman kertaeriä oli 7,7 (5,4) mKumulatiivinen liiketulos ilman kertaeriä oli 7,7 (5,4) m€€..
•• Neljännen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaeriä 5,4 (2,8) mNeljännen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaeriä 5,4 (2,8) m€€ nousi merkittävästi nousi merkittävästi 
vertailukautta paremmaksivertailukautta paremmaksi
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vertailukautta paremmaksi.vertailukautta paremmaksi.
•• Kassavirta parani ja tase vahvistui edelleen.Kassavirta parani ja tase vahvistui edelleen.
•• Omavaraisuus nousi 78,0 (70,5) %:iin ja konserni on nettovelaton.Omavaraisuus nousi 78,0 (70,5) %:iin ja konserni on nettovelaton.



Liikevaihto, 
jatkuvat toiminnot, milj. euroajatkuvat toiminnot, milj. euroa
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•• Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli lokaJatkuvien toimintojen liikevaihto oli loka--joulukuussa 71,7 (80,9) mjoulukuussa 71,7 (80,9) m€€..
•• Liikevaihto laski vertailukaudesta 11 % Liikevaihdon laskuun vaikutti enitenLiikevaihto laski vertailukaudesta 11 % Liikevaihdon laskuun vaikutti eniten
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•• Liikevaihto laski vertailukaudesta 11 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti eniten Liikevaihto laski vertailukaudesta 11 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti eniten 
viljavilja-- ja öljykasvien vertailukautta alempi markkinahintataso.ja öljykasvien vertailukautta alempi markkinahintataso.



Liiketulos ilman kertaeriä, 
jatkuvat toiminnot, milj. euroajatkuvat toiminnot, milj. euroa
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•• Q4 raportoitu liiketulos 5,4 (4,0) mQ4 raportoitu liiketulos 5,4 (4,0) m€€..
•• Q4 kertaerät 0 0 (+1 2) mQ4 kertaerät 0 0 (+1 2) m€€
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•• Q4 kertaerät   0,0 (+1,2) mQ4 kertaerät   0,0 (+1,2) m€€..



Liiketulos ilman kertaeriä, 
muutos edellisvuoteen Q4 2009 vs Q4 2008, milj. euroa

Muutos edellisvuoteen Q4    1,9 m€  0,0 m€ - 0,2 m€
5,4 m€

  0,9 m€

  2,8 m€

Q4 2008 Kala Vilja- ja öljykasvi Muut Pakaste Q4 2009
T t l t i i t T t l
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•• Konsernin jatkuvien toimintojen viimeisen neljänneksen kertaeristä puhdistettu Konsernin jatkuvien toimintojen viimeisen neljänneksen kertaeristä puhdistettu 
liiketulos nousi merkittävästi vertailukautta paremmaksi.liiketulos nousi merkittävästi vertailukautta paremmaksi.

Total toiminnot Total



Liiketulos ilman kertaeriä, 
muutos Q4 2009 vs Q3 2009, milj. euroa

5 4 €
Muutos edelliskvartaaliin Q4 vs Q3 1 3 €  5,4 m€ 1,3 m€

 1,0 m€

  1,5 m€

  1,3 m€

 0,3 m€

Q3 2009 Pakaste Kala Vilja- ja öljykasvi Muut Q4 2009
Total toiminnot Total

Tilinpäätös 2009     17.2.2010                                8

•• Tulos parani kaikissa liiketoiminnoissa.Tulos parani kaikissa liiketoiminnoissa.
• Liiketuloksen kertyminen painottui erittäin voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle.Liiketuloksen kertyminen painottui erittäin voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle.



Liiketulos ilman kertaeriä, 
muutos 2009 vs 2008, milj. euroa

Muutos edellisvuoteen 2009 vs 2008  

  2,0 m€

 0,3 m€

  -0,2 m€
7,7 m€

  5,4 m€
  0,2 m€

2008 Pakaste Vilja- ja öljykasvi Muut Kala 2009
T t l t i i t T t l
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•• Kumulatiivinen liiketulos ilman kertaeriä kasvoi 2,3 mKumulatiivinen liiketulos ilman kertaeriä kasvoi 2,3 m€€ vertailukaudesta.vertailukaudesta.

Total toiminnot Total



Lännen Tehtaat
Pakasteliiketoiminta Q4 2009Pakasteliiketoiminta Q4 2009

Liikevaihto
• Vertailukelpoinen (hillomyynnistä puhdistettu) liikevaihto oli vertailujakson tasoa.
• VK myynnissä pakasteiden myynti kasvoi 2 %• VK -myynnissä pakasteiden myynti kasvoi 2 %.
• Teollisuusmyynti  ja HoReCa -myynti olivat vertailukauden tasoa.
• Vienti väheni.

Liiketulos ilman kertaeriäLiiketulos ilman kertaeriä
• Jäi hieman vertailujaksosta.

Muuta
• Kysyntä suuntautui entistä enemmän perustuotteisiin.y y p
• Kotimaassa saatiin runsas ja hyvälaatuinen vihannessato.

•• Koko vuoden vertailukelpoinen (hillomyynnistä puhdistettu ) liikevaihto kasvoi 3 %.Koko vuoden vertailukelpoinen (hillomyynnistä puhdistettu ) liikevaihto kasvoi 3 %.
•• Koko vuoden liiketulos (ilman kertaeriä) nousi vertailuvuotta paremmaksi tuottavuudenKoko vuoden liiketulos (ilman kertaeriä) nousi vertailuvuotta paremmaksi tuottavuuden
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Koko vuoden liiketulos (ilman kertaeriä) nousi vertailuvuotta paremmaksi tuottavuuden Koko vuoden liiketulos (ilman kertaeriä) nousi vertailuvuotta paremmaksi tuottavuuden 
paranemisen, tuotannon keskittämisen ja toiminnan tehostamisen seurauksena.paranemisen, tuotannon keskittämisen ja toiminnan tehostamisen seurauksena.
•• Kustannusten nousun kompensoimiseksi tehdyt hintojen korotukset vaikuttaneet viiveellä.Kustannusten nousun kompensoimiseksi tehdyt hintojen korotukset vaikuttaneet viiveellä.



Liiketulos ilman kertaeriä, 
pakasteliiketoiminta, milj. euroapakasteliiketoiminta, milj. euroa
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Lännen Tehtaat 
Kalaliiketoiminta Q4 2009

Liikevaihto
• Liikevaihto laski -11 %.
• Kotimaa: kova hintakilpailu, fileekampanjoiden suuri osuus ja Kalatori-pisteiden vertailukautta pienempi määrä
• Ulkomaantoiminnot: valuuttakurssien vaikutus, vetäytyminen kannattamattomasta savukalan joulumyynnistä, y y j yy

Liiketulos ilman kertaeriä
• Oli vertailujaksoa 0,8 m€ parempi ja oli voitollinen sekä kotimaan että ulkomaan kalaliiketoiminnoissa.
• Hyvin sujunut joulusesonki.

Muuta
• Kotimaan strategian toteuttaminen on alkanut ja sujunut suunnitelmien mukaisesti: logistiikkapalvelujen 
ulkoistaminen ja tuottavuusinvestoinnit Kuopiossa, kehityshankkeet asiakkuuksissa. Näiden toimenpiteiden 

ik t k tt t lk äk ä d 2010 i äi llä i ljä k llävaikutus kannattavuuteen alkaa näkyä vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
• Maritim Food Group’in strategian toteuttaminen etenee myös suunnitellusti. Sandanger AS:n 
vähemmistöosakkeiden hankinta mahdollistaa tehokkaamman synergiaetujen hyödyntämisen ja liiketoiminnan 
kehittämisen Maritim Food –konsernissa.
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•• Koko vuoden liikevaihto pieneni 15 %.Koko vuoden liikevaihto pieneni 15 %.
•• Kannattavuus parani loppuvuodesta ja viimeisen neljänneksen tulos kääntyi positiiviseksi.Kannattavuus parani loppuvuodesta ja viimeisen neljänneksen tulos kääntyi positiiviseksi.



Liiketulos, ilman kertaeriä 
kalaliiketoiminta, milj. euroaa a eto ta, j eu oa
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Lännen Tehtaat
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta Q4 2009Vilja ja öljykasviliiketoiminta Q4 2009

Liikevaihto
• Liikevaihto laski vertailujaksosta -14 %.
• Markkinahintataso oli merkittävästi vertailujaksoa alempi. 
• Toimitusmäärät kasvoivat vertailujaksosta.
• Kolmasosa liikevaihdosta tuli kaupasta Suomen ulkopuolella.

Liiketulos ilman kertaeriä
Oli kittä ä ti t il j k i• Oli merkittävästi vertailujaksoa parempi.

• Tulosta paransivat onnistumiset kolmansien maiden kaupassa ja 
hyvä öljynpuristusmarginaali.

MuutaMuuta
• Avenan ja Mildolan toimintojen yhdistäminen toteutui jakson lopulla.

•• Koko vuoden liikevaihto laski 31 %. Koko vuoden liikevaihto laski 31 %. 
•• Markkinahintataso laski voimakkaasti ja volyymit alenivat viljojen myynnissä ja kasviöljyjen viennissäMarkkinahintataso laski voimakkaasti ja volyymit alenivat viljojen myynnissä ja kasviöljyjen viennissä
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Markkinahintataso laski voimakkaasti ja volyymit alenivat viljojen myynnissä ja kasviöljyjen viennissä.Markkinahintataso laski voimakkaasti ja volyymit alenivat viljojen myynnissä ja kasviöljyjen viennissä.
•• Koko vuoden liiketuloksen 2,0 mKoko vuoden liiketuloksen 2,0 m€€:n parannus on seurausta onnistuneesta markkinahintojen :n parannus on seurausta onnistuneesta markkinahintojen 
hallinnasta, prosessien, toimintatapojen sekä organisaation kehittämisestä ja hyvästä öljynpuristuksen hallinnasta, prosessien, toimintatapojen sekä organisaation kehittämisestä ja hyvästä öljynpuristuksen 
saannosta.saannosta.



Liiketulos, ilman kertaeriä
vilja ja öljykasviliiketoiminta milj euroavilja- ja öljykasviliiketoiminta, milj. euroa
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Lännen Tehtaat
Muut toiminnot Q4 2009Muut toiminnot Q4 2009

Muut toiminnot –segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta, 
segmenteille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöistä Sucros Oy (20 %) ja 
Ateriamestarit Oy (50 %).

Liikevaihto
• Muodostuu konserniyhtiöiden palveluveloituksista.
• Ei merkitystä kokonaisuudessa.

Liiketulos ilman kertaeriä
• Muodostuu konsernihallinnosta, konserniyhtiöille kohdistamattomista kustannuksista ja 
osakkuusyhtiötuloksista.

Oli hieman vertailukautta parempi• Oli hieman vertailukautta parempi.
• Q4 raportoidut osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista +2,0 (+9,1) m€
• Q4 kertaerät 0,0 (+7,4) m€

Koko vuoden kertaeristä puhdistettu liiketulos parani 0 3 mKoko vuoden kertaeristä puhdistettu liiketulos parani 0 3 m€€
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•• Koko vuoden kertaeristä puhdistettu liiketulos parani 0,3 mKoko vuoden kertaeristä puhdistettu liiketulos parani 0,3 m€€..
•• Osakkuusyhtiötulokset paranivat ja kustannustehokkuus parani.Osakkuusyhtiötulokset paranivat ja kustannustehokkuus parani.



Liiketulos ilman kertaeriä, 
muut toiminnot, milj. euroamuut toiminnot, milj. euroa

0 8 0,81 0,8

0,5

1

0 5

0

2008
-0,5

-0,6-0,6 -0,6

1 1
-1

-0,5 2008
2009

-1,6

-1,2-1,3
-1,1

-1,5

-2
Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4

Tilinpäätös 2009     17.2.2010                                17



Konsernin rahavirrat 
kaikki toiminnot, milj. euroaa to ot, j eu oa
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Lännen Tehtaat 
Osinkoesitys
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Oma pääoma/osake, 
tulos/osake ja osinko/osake euroatulos/osake ja osinko/osake, euroa
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Oma pääoma/osake Tulos/osake Osinko/osake
1) Hallituksen ehdotus



Lännen Tehtaat 
Missio ja tavoitteet
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Lännen Tehtaat 
Pitkän aikavälin kasvutavoite

Tavoitteena konsernin liiketoiminnan määrätietoinen ja 
kannattava kasvattaminen.

• Lännen Tehtaat konserni on nettovelaton• Lännen Tehtaat -konserni on nettovelaton.
• Omavaraisuutemme nousi 78,0 %:iin.
• Lähivuosien rahoitustarpeemme on turvattu sitovin limiitein.

Vahva taseemme ja rahoitusasemamme antavat meille mahdollisuuden hyödyntää 
yritysjärjestelymahdollisuuksia.
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Suurimmat osakkeenomistajat 10.2.2010
%

Scanfil Oyj 8,6
Skagen Funds, yhteensä 6,4
Esko Eela 6,2
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 5,5

Top10 = 43,8 %Top10 = 43,8 %
Valio Oy 5,2
EM Group Oy 3,3
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 2,5
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2,4y ,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 2,0
Erikoissijoitusrahasto Fourton Fokus Suomi 1,7
OP-Suomi Arvo 1,6
Valion eläkekassa 1,4a o e ä e assa ,
Norvestia Oyj 1,2
Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 1,0
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto 1,0
Säkylän kunta 0,9Säkylän kunta 0,9
Turun kaupunki 0,6
Liikesivistysrahasto 0,6
Placeringsfonden SEB Gyllenberg Small Firm 0,5
Suomen Outperform Oy 0 5Suomen Outperform Oy 0,5
Hallintarekisteröidyt osakkeet 2,8
Omassa omistuksessa 2,1
Muut osakkeenomistajat 42,1

100 0
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100,0



Lännen Tehtaat

ALKANEEN VUODEN NÄKYMÄTALKANEEN VUODEN NÄKYMÄT

Taloudellisen taantuman pitkittymisellä ja työttömyyden lisääntymisellä saattaa olla vaikutuksia Lännen 
Tehtaiden liiketoimintoihin Elintarvikkeiden kulutuskysyntä ohjautuu enenevässä määrin peruselintarvikkeisiinTehtaiden liiketoimintoihin. Elintarvikkeiden kulutuskysyntä ohjautuu enenevässä määrin peruselintarvikkeisiin 
ja matalan jalostusasteen tuotteisiin.

Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja 
hintatason muutoksethintatason 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 vuodenvaikea arvioida. Liiketoiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpiteiden ansiosta konsernin koko vuoden 
liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan vähintään vertailuvuoden tasoa. 
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Lännen Tehtaat

Tavoitteena konsernin liiketoiminnan määrätietoinen ja 
kannattava kasvattaminenkannattava kasvattaminen.
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