
LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Osavuosikatsaus  1.1.-31.3.2010

l   Konsernin liikevaihto oli 74,8 (64,7) miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi 16 %. 

l   Liiketulos oli 0,9 (-0,7) miljoonaa euroa, kertaeriä ei ollut.

l   Tulos ennen veroja oli 1,2 (-0,4) miljoonaa euroa.

l   Kauden tulos oli 0,8 (-0,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,13 (-0,04) euroa.

l   Omavaraisuusaste oli 77,0 (76,5) %.

l   Arvio koko vuoden tuloskehityksestä säilyy ennallaan.

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:

”Vuosi alkoi selvästi vertailuvuotta paremmin. Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta kasvun tullessa vilja- ja 
öljykasviliiketoiminnasta sekä kalaliiketoiminnasta. Liiketulos oli odotusten mukaisesti vertailukautta parempi.

Liiketulos parani selvästi vertailukaudesta vilja- ja öljykasvi- sekä kalaliiketoiminnassa. Pakasteliiketoiminnassa ja 
muissa toiminnoissa tulos oli lähes vertailukauden tasolla.

Markkinatilanne jatkui edelleen epävarmana heikosta suhdannevaiheesta johtuen. Vuoden toisella neljänneksellä 
työmarkkinahäiriöt ja lohikalojen voimakas hinnannousu tuovat lisähaasteita tuloksenteolle.”

KESKEISET TULOSLUVUT

milj. euroa                                                1-3/2010      1-3/2009

Liikevaihto                                         74,8          64,7
Liiketulos                                           0,9          -0,7
Tulos ennen veroja                                   1,2          -0,4
Kauden tulos                                         0,8          -0,3
Osakekohtainen tulos, euroa                         0,13         -0,04



LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 74,8 (64,7) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 16 %. Pääosa kas-
vusta tuli vilja- ja öljykasviliiketoiminnasta. 

Liiketulos oli 0,9 (-0,7) miljoonaa euroa. Katsauskauteen 
ja vertailukauteen ei sisältynyt kertaeriä. Liiketulokseen 
sisältyy osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka oli -0,1 
(0,0) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 0,3 (0,3) miljoo-
naa euroa. Rahoitustuotot ja –kulut sisältävät ei-kassa-
virtavaikutteisia arvostuseriä 0,5 (0,1) miljoonaa euroa. 
Lisäksi rahoituskuluihin sisältyy Avena Nordic Grain Oy:n 
henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain 
-konsernin tuloksesta -0,2 (-0,1) miljoonaa euroa. 

Tulos ennen veroja oli 1,2 (-0,4) miljoonaa euroa. Kau-
den tulos oli 0,8 (-0,3) miljoonaa euroa ja osakekohtai-
nen tulos 0,13 (-0,04) euroa.

RAHOITUS JA TASE

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla ja rahoi-
tusasema on vahva. 

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen 
oli tammi-maaliskuussa  -15,3 (8,1) miljoonaa euroa. 
Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -15,3 (6,3) mil-
joonaa euroa. Käyttöpääomaa sitoutui katsauskaudella 
vilja- ja öljykasviliiketoimintaan. Investointien netto-
rahavirta oli 11,9 (-0,5) miljoonaa euroa. Lyhyen ko-
ron rahastoihin tehtyjen sijoitusten nostot vaikuttivat 
investointien nettorahavirtoihin 12,0 (0,0) miljoonaa 
euroa. Rahoituksen rahavirta oli -0,5 (-8,2) miljoonaa 
euroa sisältäen lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksuja  
-0,2 (-8,1) miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos oli -4,0 
(-0,5) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden päättyessä korollisia velkoja 
2,5 (8,6) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 9,2 (13,0) 
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -6,7 (-4,5) 
miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 173,2 
(178,4) miljoonaa euroa ja oman pääoman määrä 133,4 
(136,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 77,0 (76,5) % 
ja nettovelkaantumisaste -5,0 (-3,3) %. Konsernin lyhyt-
aikaiseen rahoitukseen käytettyjä yritystodistuksia oli kat-
sauskauden päättyessä emittoituna 0,0 (1,0) miljoonan 
euron arvosta. Lähivuosien maksuvalmius on turvattu  
sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden päättyessä 
oli nostettavissa 25 (25) miljoonaa euroa. Rahoituslimiit-
tejä ei käytetty katsauskauden aikana.

INVESTOINNIT 

Katsauskauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,4 
(0,5) miljoonaa euroa. 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli katsauskau-
della 602 (652). Pääosa henkilöstömäärän laskusta tuli 
kotimaan kalaliiketoiminnoista.

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Pakasteliiketoiminta

milj. euroa 1-3/      1-3/     1-12/
 2010      2009      2009

Liikevaihto 12,8      12,9      46,0
Liiketulos ilman kertaeriä  0,3       0,4       3,4

Pakasteliiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden ta-
soa. Vähittäiskauppatuotteiden myynti kasvoi runsaat  
2 % kasvun painottuessa perustuotteisiin, Apetit tuote-
merkillä myytäviin vihannes- ja perunapakasteisiin sekä 
keittoihin. Uutuustuotteet, mm. syksyllä kotimaisuustee-
malla lanseeratut Apetit tuotteet tukivat kasvua. Myynti 
laski hieman HoReCa-sektorilla ja viennissä, teollisuus-
myynti oli vertailukauden tasoa. 

Pakasteliiketoiminnan liiketulos oli lähes vertailukauden 
tasoa. Tuottavuuden paraneminen ja myynnin rakenne 
paransivat suhteellista kannattavuutta. Negatiivisesti 
kannattavuuteen vaikuttivat poistojen kasvu sekä kas-
vaneet varastointikustannukset, jotka olivat seurausta 
syksyn kotimaisen sadon suuresta määrästä. 

Apetit tuotteiden markkinoinnissa erityisteemana ovat 
olleet kotimaisuus sekä pakastetuotteiden hyvät omi-
naisuudet. Viestinnässä on tuotu esiin tutkimustulok-
sia, joiden mukaan tuorepakasteiden ravintoarvot ovat 
verrattavissa tuoreisiin kasviksiin. Tutkimustulosten 
mukaan pakastevihanneksissa ravintoarvot säilyvät 
erittäin hyvin. 

Pakasteliiketoiminnan henkilömäärä oli katsauskaudella  
172 (179). 

Katsauskauden investoinnit olivat 0,0 (0,4) miljoonaa 
euroa. 



Kalaliiketoiminta

milj. euroa 1-3/      1-3/     1-12/
 2010      2009      2009
                            
Liikevaihto 19,0      18,5      75,9
Liiketulos ilman kertaeriä -0,0      -0,9      -1,8

Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vertailujaksosta 
noin 3 %. Liiketulos parani 0,9 miljoonaa euroa. Tulos 
parani sekä kotimaan että ulkomaan kalaliiketoimin-
noissa. 

Kotimaan kalaliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi ver-
tailukaudesta. Liikevaihdon kasvu oli seurausta keski-
hintojen noususta sekä pääsiäismyynnin osittaisesta 
ajoittumisesta vertailukaudesta poiketen ensimmäiselle 
vuosineljännekselle.  

Kannattavuus parani vertailujaksosta ensimmäisen nel-
jänneksen yltäessä lähes nollatulokseen. Tulosta on pa-
rantanut hyvä hävikin hallinta ja samaan aikaan hyvällä 
tasolla pysynyt toimitusvarmuus, tuottavuuden parane-
minen tuotannossa ja logistiikkatoiminnoissa sekä kiin-
teiden kustannusten aleneminen rakennemuutosten ja 
tiukan kustannuskurin seurauksena. Myynnin suhteel-
lista kannattavuutta heikensi vuosineljänneksen aika-
na voimakkaasti noussut lohi- ja kirjolohiraaka-aineen 
markkinahinta. Markkinahintojen nousun taustalla on 
Chilen lohen tuotannon romahduksen aiheuttama tar-
jonnan väheneminen. Tämän markkinahäiriön vaiku-
tuksesta norjanlohen ja kirjolohen hintataso voi olla 
totuttua korkeampi pidemmän aikaa. Raaka-ainehin-
tojen nousu aiheuttaa edelleen merkittäviä hinnanko-
rotuspaineita.  

Alkuvuonna uudistetut graavi- ja kylmäsavutuotteet 
ovat saaneet hyvän vastaanoton. Kesän grillausseson-
kia varten markkinoille tuotiin huhtikuussa lohivalmiste- 
uutuudet Apetit Lohichorizo ja Lohiwursti. 

Syksyllä Kuopion tuotantolaitoksella käynnistynyt tuot-
tavuusinvestointiohjelma valmistuu toisella vuosinel-
jänneksellä. Muutoksilla parannetaan työnkulkua ja 
prosessien tehokkuutta ja nostetaan edelleen tuotan-
non laatutasoa. 

Ulkomaan kalaliiketoiminnoissa euromääräinen liikevaih-
to kasvoi vertailujaksosta noin 5 %. Paikallisvaluutoissa 
laskettuna myynti laski vajaat 5 %. Norjassa myynnin 
laskuun vaikutti kannattamattoman tuotesegmentin kar-
siminen valikoimasta. Muissa tuotesegmenteissä myyn-
ti oli vertailujakson tasoa tai sitä korkeampi. Erityisen 
voimakkaasti kasvoi kastikkeiden, äyriäisten ja makrillin 
myynti. Ruotsissa äyriäismyynti laski keskihintojen las-

kun seurauksena. Koko Maritim Food –konsernissa on 
menossa kattava asiakaslähtöinen tuoteuudistusprosessi 
myymälänäkyvyyden parantamiseksi. Uudistetut tuotteet 
tulevat markkinoille kevään ja kesän aikana. 

Ulkomaantoimintojen kannattavuus oli merkittävästi 
vertailujaksoa parempi ja liiketulos oli lievästi voitollinen. 
Kannattavuutta paransivat eri toiminnoissa toteutetut 
kehittämistoimenpiteet sekä aiempaa voimakkaampi pa-
nostus asiakasyhteistyöhön. Myös ulkomaantoiminnois-
sa kannattavuuden paranemista haittasi voimakkaasti 
kohonnut norjanlohen raaka-ainehinta, joka aiheuttaa 
korotuspaineita myyntihintoihin. 

Kalaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli 360 (400) hen-
kilöä. Henkilöstömäärän lasku tapahtui pääosin koti-
maan kalaliiketoiminnoissa Kalatori-palvelumyyntipis-
teiden vähenemisen ja logistiikkatoimintojen ulkoista-
misen johdosta.

Erkki Lepistö nimitettiin maaliskuun alussa Apetit Kala 
Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän jatkaa kotimaan kalaliike-
toiminnan strategian toteuttamista Apetit Kala Oy:ssä.

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat 0,3 (0,0) miljoo-
naa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Kuopion 
tuotantolaitoksen savukalapakkaamon strategian mu-
kaiseen kehittämiseen.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

milj. euroa  1-3/      1-3/     1-12/
 2010      2009      2009

Liikevaihto 43,0      33,2     143,4
Liiketulos ilman kertaeriä 2,0       0,9       7,4

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ver-
tailujaksosta 29 % lähinnä volyymikasvun johdosta. 
Myyntivolyymi oli EU:n sisäisen kaupan kasvun johdosta 
merkittävästi vertailujaksoa suurempi. 

Katsauskaudella viljatarjonta oli maailmanmarkkinoilla 
runsasta. Tähän vaikuttivat paitsi hyvät sadot eri puolilla 
maailmaa myös runsaat edelliseltä satokaudelta siirty-
neet varastot, mitkä yhdessä pitivät markkinahinnat ma-
talina. Rypsin hinnat suhteessa viljojen hintoihin olivat 
viljelijän näkökulmasta katsottuna houkuttelevat. Rypsin 
hintatasoa tuki jakson alkuvaiheessa soijapavun tiukka 
tarjontatilanne samoin kuin mineraaliöljyn hintakehitys. 
Tämä piti rypsimarkkinan alkuvuonna vilkkaana.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liiketulos parani 1,1 mil-
joonalla eurolla vertailujaksosta. Hyvä tulos oli seuraus-



ta vertailujaksoa suuremmista myyntivolyymeista sekä 
hyvästä öljysaannosta ja korkealaatuisesta kotimaises-
ta rypsisadosta.

Viljojen kokonaistarjonta maailmassa jatkuu lähitule-
vaisuudessa runsaana johtuen hyvistä viime satokau-
den sadoista ja suurista vanhan sadon varastoista eri 
puolilla maailmaa. Vuoden toisella neljänneksellä syys-
viljojen talvehtiminen, kevään kylvöalat ja uuden sadon 
näkymät ovat alkaneet vaikuttaa hintakehitykseen ene-
nevässä määrin kaikkialla maailmassa. Syysviljojen arvi-
oidaan tällä hetkellä olevan hyvässä kunnossa. Kasvu- 
ja korjuukauden sääoloilla on kuitenkin suuri merkitys 
viljojen markkinakehitykseen. Eurooppalaisen rypsin ja 
rapsin hintoihin vaikuttavat sääolojen lisäksi mineraa-
liöljyn hintakehitys, Etelä-Amerikan runsas sato, biodie-
selin kasvava kysyntä Euroopassa sekä viljelyalat, joiden 
arvioidaan lisääntyvän paitsi Suomessa myös muualla 
Pohjois-Euroopassa.  

Henkilöstöä vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa oli 59 (63) 
henkilöä. Henkilöstömäärän lasku on seurausta Avenan 
ja Mildolan toimintojen yhdistämisestä ja uudelleen or-
ganisoinnista syksyllä 2009.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan investoinnit 0,1 (0,1) mil-
joonaa euroa kohdistuivat Avenan internet-kauppapai-
kan Avenakaupan uudistamiseen sekä korvausinvestoin-
teihin Kirkkonummen kasviöljynpuristamossa.

Muut toiminnot

milj. euroa   1-3/      1-3/     1-12/
      2010      2009      2009
                               
Liikevaihto   0,4       0,4       2,4
Liiketulos ilman kertaeriä   -1,2      -1,1      -1,3

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

Muut toiminnot -segmentin palvelumyynnistä muodos-
tuva liikevaihto oli vertailukauden tasoa. Segmentin lii-
ketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyrityksistä 
-0,1 (0,0) miljoonaa euroa. 

Muut toiminnot –segmentin investoinnit olivat 0,0 (0,0) 
miljoonaa euroa. 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidet-
tiin Säkylässä 30.3.2010. Yhtiökokous vahvisti emo- 
yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja päätti 
myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvos-
ton jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. 

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaises-
ti, että tilikauden 2009 voitosta jaetaan osinkoa 0,76  
euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 13.4.2010. 

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiökokous hyväksyi Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksen 
esityksen hallintoneuvoston tehtäviä koskevan yhtiöjär-
jestyksen 9 §:n 2. momentin 3 kohdan muuttamisesta. 
Yhtiökokous hyväksyi myös Esko Eelan esityksen yhtiö-
järjestyksen muuttamisesta hallintoneuvoston tehtä-
vien osalta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa valitta-
vista hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kahdesta 
jäsenestä.  

Yhtiöjärjestyksen muutoksista on kerrottu tarkemmin 
yhtiökokouksen päätöksiä koskevalla pörssitiedotteel-
la 30.3.2010.

Osakeantivaltuudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omi-
en osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammas-
sa erässä osakeantina yhteensä enintään 761.757 kap-
paletta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki 
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eli 130.000 osa-
ketta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 
kappaletta. 
 
Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen 
nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovu-
tushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen 
käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän 
kaupankäyntikurssin perusteella, mutta osakepohjais-
ten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita 
voidaan antaa myös vastikkeetta.
 
Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistaji-
en etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön 
pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden 
järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osake-



pohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen. Val-
tuutus käsittää myös oikeuden tarjota osakkeita rahan 
sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin 
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta sekä 
oikeuden päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista 
osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.
 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yh-
tiökokoukseen saakka. Valtuutus kumosi aikaisemman 
2.4.2009 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana 
päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luo-
vuttamiseen.

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI
 
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 
294.715 (156.317) kappaletta, mikä oli 4,7 (2,5) % koko 
osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 18,51 (14,43) 
euroa ja alin kurssi 15,51 (12,64) euroa. Vaihdettujen 
osakkeiden keskihinta oli 17,23 (13,51) euroa. Kauden 
osakevaihto oli 5,1 (2,1) miljoonaa euroa. Osakekannan 
markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 107,4 (81,8) 
miljoonaa euroa.

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

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskaudella ei tehty liputusilmoituksia.

HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 13.4.2010 
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallintoneuvos-
ton puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheen-
johtajaksi Juha Nevavuoren.
 
Samassa kokouksessa hallintoneuvosto valitsi yhtiön 
hallituksen jäseniksi Harri Eelan, Heikki Halkilahden, Aap-
po Kontun, Matti Lappalaisen, Hannu Simulan ja Soili 
Suonojan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti 
Lappalainen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Simula. 

Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2010 valitsemina Län-
nen Tehtaat Oyj:n tilintarkastajina toimivat Hannu Pelli-
nen, KHT sekä KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT. 

LIIKETOIMINNAN 
KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden han-
kintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdis-
tettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Sato- 
kausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita 
tuotteita pääosin vuoden viimeisen neljänneksen aikana, 
joten vaihto-omaisuuden määrät ja tasearvot ovat kor-
keimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan 
luettujen valmistuksen kiinteiden yleismenojen kuluksi 
kirjautuminen lykkääntyy myyntiajankohtaan. Valmis-
tuksen yleiskulujen kirjaamiskäytännöstä johtuen pää-
osa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosi-
neljänneksen aikana. Kausiluonteisuus on satokausituo-
tannosta johtuen voimakkainta pakasteliiketoiminnassa 
ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

Apetit Kalan myynti painottuu viikonloppuihin ja juh-
lapyhien yhteyteen. Pääsiäisen ajoittuminen ensimmäi-
selle tai toiselle vuosineljännekselle vaikuttaa kalaliike-
toiminnan liikevaihdon ja tuloksen vertailtavuuteen eri 
vuosien välillä. Merkittävä osa kalaliiketoiminnan vuoden 
tuloksesta riippuu joulusesongin onnistumisesta.

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee 
vuosittain ja vuosineljänneksittäin muita liiketoimintoja 
enemmän riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hinta- 
tasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

LÄHIAJAN RISKIT JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Lännen Tehtaat –konsernin merkittävimmät lähiajan 
riskit liittyvät työmarkkinahäiriöihin elintarviketeolli-
suudessa, taloudellisen taantuman pitkittymisen vai-
kutuksiin kuluttaja- ja asiakaskysyntään, asiakkaiden 
maksukykyyn ja toimittajien toimituskykyyn, raaka-ai-
neiden hintamuutosten ja valuuttakurssiriskien hallin-
taan, muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksis-
sa, uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon 
ulkomaan kalaliiketoiminnoissa sekä yritysostoihin ja 
haltuunottoihin.



KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET 
OLENNAISET TAPAHTUMAT

Elintarviketyöläisten liiton ja elintarviketeollisuuden 
työnantajien väliset työehtosopimusneuvottelut ovat 
pitkittyneet ja aiheuttaneet työtaisteluita. Jatkuessaan 
työtaistelutoimenpiteet aiheuttaisivat haittaa konsernin 
liiketoiminnoille. Toistaiseksi työtaistelutoimenpiteiden 
vaikutukset ovat jääneet rajallisiksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

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

Liiketoiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpitei-
den ansiosta konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman 
kertaeriä arvioidaan olevan vähintään vertailuvuoden 
tasoa. Tuloksen kertymisen ennakoidaan painottuvan 
vertailuvuoden tapaan voimakkaasti vuoden loppupuo-
lelle. Vuoden jälkimmäisen puoliskon tuloskehitykseen 
vaikuttaa oleellisesti vilja- ja öljykasvimarkkinoiden ak-
tiivisuus, jota tässä vaiheessa vuotta on edelleen vai-
kea arvioida. 

Toisen vuosineljänneksen tulosnäkymät ovat vertailu-
kautta haastavammat. Pitkittyessään työmarkkinahäi-
riöt elintarviketeollisuudessa vaikuttavat liikevaihdon 
ja tuloksen kehittymiseen kaikissa konsernin kotimaan 
liiketoiminnoissa. Tuloskehitykseen kalaliiketoiminnassa 
vaikuttavat lohen ja kirjolohen voimakkaasti nousseet 
raaka-ainekustannukset ja onnistuminen kustannus-
nousun siirtämisessä myyntihintoihin.  



milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009

Liikevaihto 74,8 64,7 266,0

Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,3 1,5
Liiketoiminnan kulut -72,8 -64,4 -257,3
Poistot  -1,3 -1,3 -5,3
Arvonalentumiset 0,0               - -0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1 0,0 2,0

Liiketulos 0,9 -0,7 6,8

Rahoitustuotot ja -kulut 0,3 0,3 0,5

Tulos ennen veroja 1,2 -0,4 7,3

Tuloverot -0,4 0,1 -1,5

Kauden tulos 0,8 -0,3 5,8

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,8 -0,2 5,8
Määräysvallattomille omistajille - -0,1 -

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,13 -0,04 0,94

Konsernin laaja tuloslaskelma

milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009

Kauden tulos 0,8 -0,3 5,8

Muut laajan tuloslaskelman erät
Rahavirran suojaukset -0,3 0,9 1,1
Verot liittyen rahavirran suojaukseen 0,1 -0,3 -0,3
Muuntoerot 0,5 0,7 1,4

Kauden laaja tulos 1,1 1,0 8,0

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

Konsernin tuloslaskelma



Konsernin tase

milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 5,6 5,8 5,6
Liikearvo 7,1 6,4 6,9
Aineelliset hyödykkeet 37,4 43,0 37,9
Osuudet osakkuusyrityksissä 24,0 25,1 24,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1
Saamiset 1,9 3,1 1,8
Laskennalliset verosaamiset 0,9 1,2 1,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 76,9 84,6 77,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 40,8 49,4 48,1
Saamiset 46,3 31,1 25,5
Tuloverosaamiset 0,1 0,2 0,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 5,3 3,7 17,2
Rahavarat 3,9 9,3 7,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 96,3 93,7 98,7

Varat yhteensä 173,2 178,4 176,1

milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 133,4 136,1 137,3
Määräysvallattomien omistajien osuudet - 0,4 -
Oma pääoma yhteensä 133,4 136,5 137,3

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 3,7 4,1 4,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    2,0 4,6 2,4
Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,1 0,2
Muut velat 0,0 0,2 -
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,0 9,0 6,6

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,4 4,0 0,9
Tuloverovelat 1,9 1,0 1,5
Ostovelat ja muut velat 31,6 27,9 29,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 33,9 32,8 32,1

Velat yhteensä 39,9 41,8 38,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 173,2 178,4 176,1



Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009

Kauden tulos 0,8 -0,3 5,8
Oikaisut kauden tulokseen -0,1 1,5 6,5
Käyttöpääoman muutos -15,3 6,3 14,9
Maksetut rahoituskulut liiketoiminnasta -0,7 -0,2 -1,8
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,3 1,0
Maksetut verot liiketoiminnasta -0,1 0,4 -0,6
Liiketoiminnan rahavirta -15,3 8,1 25,8

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 -0,5 -2,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,4 0,0 3,2
Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa - - -1,2
Investoinnit muihin sijoituksiin - - -22,0
Muiden sijoitusten luovutustulot 12,0 - 9,0
Saadut osingot investoinneista - - 3,3
Investointien rahavirta 11,9 -0,5 -10,4

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2 -8,1 -9,5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,1 -2,7
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut - 0,0 0,0
Maksetut osingot - - -5,3
Rahoituksen rahavirta -0,5 -8,2 -17,5

Rahavarojen muutos -4,0 -0,5 -2,0
Rahavarat kauden alussa 7,9 9,9 9,9
Rahavarat kauden lopussa 3,9 9,3 7,9



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

   Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma     
          
   Yli- Arvon-    Kertyneet  Määräysvallat-  
  Osake- kurssi- muutos- Muut Omat Muunto- voitto-  tomien omista- Oma pääoma
milj. euroa pääoma rahasto rahasto rahastot osakkeet erot varat Yhteensä jien osuudet yhteensä
          
Oma pääoma 1.1.2010 12,6 23,4 0,0 7,2 -1,8 -0,5 96,5 137,3 - 137,3
Osingonjako - - - - - - -4,7 -4,7 - -4,7
Muu muutos - - - - - - -0,2 -0,2 - -0,2
Tilikauden laaja tulos - - -0,2 0,0 - 0,5 0,8 1,1 - 1,1

Oma pääoma 31.3.2010 12,6 23,4 -0,2 7,2 -1,8 0,0 92,1 133,4 - 133,4

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
Tilikauden laaja tulos - - - 0,6 - 0,7 -0,2 1,0 -0,1 1,0

Oma pääoma 31.3.2009 12,6 23,4 -0,8 7,8 -1,8 -1,2 96,3 136,1 0,4 136,5
           

          

Laadintaperiaatteet          

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen vuositilinpäätökses-
sä 2009 kerrottuja laatimisperiaatteita.                   
 
                
               
          



Segmentti-informaatio

Toimintasegmentit 1-3/2010      
       
   Vilja- ja
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut  
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminnot Yhteensä
       
Segmentin myynti yhteensä 12,8 19,0 43,0 0,4 75,2
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,4

Liikevaihto 12,7 19,0 43,0 0,1 74,8
     
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta               -               -               - -0,1 -0,1
     
Liiketulos 0,3 -0,0 2,0 -1,2 0,9
     
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,0 0,3 0,1 0,0 0,4
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit -               -               -               - -
     
Poistot 0,5 0,5 0,2 0,2 1,3
Arvonalentumiset                - 0,0               -               - 0,0
     
Henkilöstö          172 360 59 11 602

Toimintasegmentit 1-3/2009      
      
   Vilja- ja
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut  
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminnot Yhteensä
       
Segmentin myynti yhteensä 12,9 18,5 33,2 0,4 65,1
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,4

Liikevaihto 12,9 18,5 33,2 0,1 64,7
     
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta               -               - - 0,0 0,0
     
Liiketulos 0,4 -0,9 0  ,9 -1,1 -0,7
     
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,4 0,0 0,1 - 0,5
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit  -               -               -               - -
     
Poistot 0,4 0,5 0,2 0,2 1,3
Arvonalentumiset                -               -               -               -            -
     
Henkilöstö          179 400 63 10 652



Toimintasegmentit 1-12/2009      
       
   Vilja- ja
 Pakaste- Kala- öljykasvi- Muut  
milj. euroa liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminta liiketoiminnot Yhteensä 
      
Segmentin myynti yhteensä 46,0 75,9 143,4 2,4 267,8
Segmenttien välinen myynti -0,1 0,0 0,0 -1,6 -1,7

Liikevaihto 46,0 75,9 143,4 0,8 266,0
     
Liiketulokseen sisältyvä 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta               -               -               - 2,0 2,0
     
Liiketulos 3,4 -2,5 7,3 -1,3 6,8
     
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,9 0,6 0,3 - 2,7
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit                       - 1,2               -               - 1,2
     
Poistot 2,0 2,0 0,7 0,7 5,3
Arvonalentumiset                -                - 0,1               - 0,1
     
Henkilöstö          205 379 62 11 657



Konsernin tunnusluvut

 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
   
Oma pääoma/osake, euroa 21,56 21,99 22,19
Omavaraisuusaste, % 77,0 76,5 78,0
Nettovelkaantumisaste, % -5,0 -3,3 -15,8
   
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 0,4 0,5 2,7
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa - - 1,2
Henkilöstö keskimäärin 602 652 657
Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6 188 6 188 6 188
   
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2009.   

Konsernin vastuusitoumukset   
   
milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
   
Omien velkojen vakuudeksi annetut   
Kiinteistökiinnitykset 2,3 8,8 2,0
Takaukset ja muut vakuudet 6,1 10,4 11,1
   
Ei purettavissa olevat muut vuokrasopimukset,    
vähimmäisvuokravastuu   
Kiinteistövuokrat 4,5 4,8 4,3
Muut vuokrat 0,8 0,8 0,8
   
JOHDANNAISSOPIMUKSET   
Johdannaissopimusten nimellisarvot   
Valuuttatermiinisopimukset 2,8 2,4 4,0
Hyödykejohdannaiset 6,2 13,5 9,2
   
EHDOLLISET VARAT   
Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden myynnistä   
kertyneet varat, käypä arvo 0,7 - 0,7
   
INVESTOINTISITOUMUKSET   
Lännen Tehtailla ei ole olennaisia investointisitoumuksia 31.3.2010.   
 
 



Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
   
Kirjanpitoarvo kauden alussa 37,9 43,5 43,5
Lisäykset 0,3 0,2 2,0
Vähennykset 0,0 0,0 -4,0
Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -1,2 -4,5
Muut muutokset 0,3 0,5 0,9
   
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 37,4 43,0 37,9

     

Lähipiiritapahtumat   
milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
   
Myynnit osakkuusyhtiöille 0,1 0,1 1,0
Myynnit yhteisyrityksille 2,2 2,0 6,7
Ostot osakkuusyhtiöiltä 0,6 0,4 2,2
   
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 1,5 2,7 1,3
Pitkäaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,1 0,0 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyrityksiltä kauden lopussa 1,5 1,5 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä kauden lopussa 0,9 0,9 0,7
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöiltä kauden lopussa 0,0 0,0 0,2
   

Espoo 6.5.2010

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


