Lännen Tehtaat Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2012

Loka - joulukuu:
Konsernin liikevaihto oli 115,0 (80,4) miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä, mikä on yli 40
prosenttia enemmän kuin vertailujaksolla.
Liiketulos ilman kertaeriä oli 5,1 (4,6) miljoonaa euroa, kertaerät olivat 0,0 (0,6) miljoonaa euroa.
Jakson tulos oli 4,0 (4,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,64 (0,69) euroa.
Tammi - joulukuu:
Konsernin liikevaihto oli 378,2 (335,5) miljoonaa euroa vuonna 2012, mikä on lähes 13 prosenttia
enemmän kuin edellisvuonna.
Liiketulos ilman kertaeriä oli 8,8 (9,8) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,4 (-1,1) miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos oli 6,7 (5,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,07 (0,92) euroa.
Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,90 (0,85) euroa osakkeelta.
Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin
ole mainittu.
Toimitusjohtaja Matti Karppinen:
”Vuoden 2012 osakekohtainen tulos nousi vertailukautta paremmaksi. Alkuvuoden vaisun liiketuloksen
jälkeen vuoden toisen puoliskon aikana liiketulosta kertyi vertailuvuotta enemmän. Myös liikevaihto kasvoi
tuntuvasti vuoden toisella puoliskolla. Kalaliiketoiminnan tervehdyttäminen on edennyt suunnitelmien
mukaan ja strategian mukaiset toimenpiteet ovat johtaneet voimakkaaseen myynnin kasvuun Suomessa ja
Ruotsissa. Pakasteliiketoiminta on korostanut kotimaisuutta kilpailuetuna kuluttajaviestinnässä. Vuoden 2012
aikana Kotimainen-tuoteperhe laajentui kattamaan vihannes- ja ruokapakasteiden lisäksi myös kalatuotteita
ja koko tuoteperheen myynti kasvoi 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Uusia Kotimainentuotelupauksen täyttäviä, herkullisia tuotteita kehitetään jatkossakin sekä kuluttajille että ammattikeittiöille.
Caternetin kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Vuoden lopussa Caternetin kaupallinen
organisaatio - Apetit Ammattilaiset - otti vastuulleen Apetit Pakaste- ja Apetit Kalatuotteiden myynnin
ammattikeittiösektorille, mikä vahvistaa entisestään asemaamme ammattikeittiöiden kumppanina ja luo
paremmat edellytykset myynnin kehittämiselle ja kasvulle tässä sektorissa. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa
oma kasviöljynpakkaamo, joka aloitti toimintansa runsas vuosi sitten, on mahdollistanut kasviöljyjen
räätälöinnin asiakaskohtaisesti sekä toimittamisen erikokoisissa, asiakastarpeiden mukaisissa pakkauksissa.
Oman pakkaamon ansiosta pakattujen kasviöljyjen toimitusmäärä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen
verrattuna. ”
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KESKEISET TULOSLUVUT

Milj. euroa

10-12/2012

10-12/2011

Muutos

1-12/2012

1-12/2011

Muutos

115,0

80,4

43 %

378,2

335,5

13 %

5,1

4,6

8,8

9,8

Liiketulos
Tulos ennen
veroja

5,1

5,1

8,5

8,7

4,6

5,1

7,5

7,5

Kauden tulos
Osakekohtainen
tulos, euroa

4,0

4,4

6,7

5,7

0,64

0,69

1,07

0,92

Liikevaihto
Liiketulos, ilman
kertaeriä

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Loka - joulukuu:
Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 115,0 (80,4) miljoonaa euroa, joka on yli 40 prosenttia suurempi
kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kaikkien liiketoimintojen liikevaihdot kasvoivat, mutta erityisesti
kalaliiketoiminnan, vilja- ja öljykasviliiketoiminnan sekä Caternetin ansiosta muut toiminnot segmentin
liikevaihdot kasvoivat merkittävästi vertailujaksoon verrattuna.
Liiketulos ilman kertaeriä oli loka-joulukuussa 5,1 (4,6) miljoonaa euroa. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan ja
muut toiminnot -segmentin tulos ilman kertaeriä oli parempi kuin vertailujaksolla. Pakasteliiketoiminnan
liiketulos ilman kertaeriä oli samalla tasolla ja kalaliiketoiminnan tulos jäi vertailujaksosta. Kertaerät olivat
-0,0 miljoonaa euroa. Vertailujakson kertaerät olivat 0,6 miljoonaa euroa ja ne liittyivät kalaliiketoimintaan.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat loka-joulukuussa -0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 4,6 (5,1)
miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot -0,6 (-0,7) miljoonaa euroa. Jakson tulos oli 4,0 (4,4)
miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,64 (0,69) euroa.
Tammi - joulukuu:
Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 378,2 (335,5) miljoonaa euroa eli liikevaihto kasvoi edellisvuodesta
lähes 13 prosenttia. Liikevaihto oli kaikissa liiketoiminnoissa korkeampi kuin vertailuvuonna. Maaliskuun
lopulla ostettu ja muut toiminnot -segmenttiin liitetty Caternet Finland Oy nosti liikevaihtoa 23 miljoonaa
euroa.
Liiketulos ilman kertaeriä oli 8,8 (9,8) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,4 miljoonaa euroa ja ne liittyivät
muut toiminnot –segmenttiin. Vertailuvuoden kertaerät olivat -1,1 miljoonaa euroa ja ne liittyivät
kalaliiketoimintaan. Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 3,7 (1,3) miljoonaa euroa.
Tulososuuksista 0,0 (0,6) miljoonaa euroa kohdistuu kalaliiketoimintaan ja 3,7 (0,7) miljoonaa euroa muut
toiminnot -segmenttiin.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,0 (-1,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät eikassavirtavaikutteisia arvostuseriä 0,4 (-0,1) miljoonaa euroa. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena Nordic
Grain Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta -0,7 (-1,0)
miljoonaa euroa.
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Tulos ennen veroja oli 7,5 (7,5) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat -0,8 (-1,8) miljoonaa euroa. Kauden
tulos oli 6,7 (5,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,07 (0,92) euroa.
RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE
Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva.
Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-joulukuussa -16,1 (6,1) miljoonaa euroa.
Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -24,2 (-2,2) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi vilja- ja
öljykasviliiketoiminnassa korkeiden markkinahintojen seurauksena.
Investointien nettorahavirta oli -8,8 (4,2) miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin tehtyjen kassavarojen
talletukset ja nostot vaikuttivat investointien rahavirtoihin 0,0 (7,1) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta
20,8 (-8,4) miljoonaa euroa sisältää osingon maksuja -5,3 (-5,6) miljoonaa euroa.
Konsernilla oli tilikauden päättyessä korollisia velkoja 36,4 (2,3) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 5,2
(9,3) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 31,1 (-7,0) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma
oli 232,9 (185,8) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli katsauskauden päättyessä 141,5 (139,2)
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 60,7 (74,9) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 22,0 (-5,1) prosenttia.
Konsernin maksuvalmiutta turvataan sitovin limiittisopimuksin. Tilikauden päättyessä limiittejä oli kaikkiaan
nostettavissa 15 (25) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman rahoittamiseksi limiittejä oli nostettuna 10,0 (0,0)
miljoonaa euroa ja yritystodistuksia emittoituna 19,0 (0,0) miljoonaa euroa.
INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,9 (5,8) miljoonaa euroa.
Pakasteliiketoiminnan investoinnit olivat 1,8 (1,9) miljoonaa euroa, kalaliiketoiminnan 1,1 (0,7) miljoonaa
euroa, vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 0,5 (3,0) miljoonaa euroa ja muut toiminnot -segmentin investoinnit 0,6
(0,1) miljoonaa euroa.
Tilikauden osakeinvestoinnit olivat 9,7 (0,2) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat Caternet Finland Oy:n
osakkeiden hankintaan.
HENKILÖSTÖ
Vuonna 2012 Lännen Tehtaiden palveluksessa oli keskimäärin 721 (596) henkilöä. Pakasteliiketoiminnan
keskimääräinen henkilömäärä oli 195 (204), kalaliiketoiminnan 345 (320), vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 70
(62) sekä muiden toimintojen 111 (10).
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon 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 myyntiajankohtaan. Valmistuksen yleiskulujen
kirjaamiskäytännöstä johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy viimeisen vuosineljänneksen aikana.
Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta pakasteliiketoiminnassa ja osakkuusyhtiö
Sucroksen toiminnassa.
Kalaliiketoiminnassa Apetit Kala Oy:n ja Myrskylän Savustamo Oy:n myynti painottuu viikonloppuihin ja
juhlapyhiin. Merkittävä osa kalaliiketoiminnan vuoden tuloksesta riippuu joulusesongin onnistumisesta. Kalan
kasvukaudesta johtuen osakkuusyhtiönä raportoitavan Taimen-konsernin tuloksen kertyminen on normaalisti
kesällä pienempää kuin muina vuodenaikoina. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee vuosittain
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ja vuosineljänneksittäin muita liiketoimintoja enemmän riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta
kotimaassa ja muilla markkinoilla.
LIIKETOIMINTAKATSAUKSET
Pakasteliiketoiminta

Milj. euroa

10-12/2012

10-12/2011

Muutos

1-12/2012

1-12/2011

Muutos

Liikevaihto
Liiketulos, ilman
kertaeriä

12,1

11,0

10 %

46,9

45,3

4%

1,5

1,5

2,6

3,3

Liiketulos

1,5

1,5

2,6

3,3

Loka-joulukuu:
Pakasteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 10 prosenttia vertailujaksoon
verrattuna. Myynti vähittäiskaupalle kasvoi erityisesti kampanjamyynnin ansiosta. Myynti ammattikeittiöille ja
vientiin kasvoi ja teollisuussektorin myynti oli samalla tasolla kuin edellisvuonna.
Apetit-merkillä valmistettujen peruna- ja pizzapakasteiden myynti vähittäiskauppaan kasvoi jakson aikana
toteutettujen kampanjoiden ansiosta. Myös vihannes- ja ruokapakasteiden myynnin kasvu vähittäiskauppaan
jatkui neljännellä vuosineljänneksellä. Syksyllä lanseerattujen uusien vihannesgratiinien myötä koko
gratiinituoteryhmän myynti kasvoi erityisen voimakkaasti.
Pakasteliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli loka-joulukuussa edellisvuoden tasolla. Liiketulosta
heikentää satokausituotannon pienempi volyymi, sillä tuotannon kiinteitä kustannuksia on aktivoitunut
varastoon vertailujaksoa vähemmän.
Tammi-joulukuu:
Pakasteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2012 hieman edellisvuoteen verrattuna kaikissa
myyntikanavissa ja kaikissa tuoteryhmissä. Kotimainen-tuoteperheen myynti kasvoi 15 prosenttia ja
Kotimainen-perunatuotteet kasvoivat erityisen vahvasti edellisvuoteen verrattuna.
Kotimaisuus ohjaa toimintaa koko pellolta pöytään –ketjussa: viljelytyksessä oli kesällä 2012 uutena kasvina
purjo ja sen myötä suosikkituote Apetit Peruna & keittokasvikset saatiin 100-prosenttisesti kotimaiseksi
loppuvuodesta 2012. Kuluttajille oli vuoden 2012 lopulla tarjolla yhteensä 14 Apetit Kotimainen –tuotetta ja
tuotevalikoiman laajentamista jatketaan kuluvana vuonna.
Kotimaisuus tuotiin esiin myös Apetit pizzoissa. Valmistettu Suomessa -tarra lisättiin Apetit pizzapakkauksiin
vuoden 2012 lopussa.
Apetit-tuotteiden markkinoinnissa on vuoden aikana korostettu Apetit Kotimainen -teemaa viestillä ”omasta
maasta, pellolta pussiin ja pussista pöytään”. Kotimainen-teema jatkuu markkinointiviestinnässä myös
alkaneena vuonna.
Tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta heikompi. Tuotannon kiinteiden kustannusten
vertailukautta pienempi aktivoituminen varaston arvoon satokausituotannon pienemmän volyymin takia
heikensi liiketulosta ilman kertaeriä 0,8 miljoonaa euroa vertailuvuoteen verrattuna.
Apetit Pakasteen sopimusviljelyala vuonna 2012 oli 1330 hehtaaria, sopimusviljelijöitä oli 116 ja
sopimuskasveja yhdeksän. Vaikka kasvukausi oli viileä ja märkä, kesällä ja alkusyksystä korjattiin
hyvälaatuista satoa ja pääosin tavoitteiden mukaisesti. Syksyn sadonkorjuun aikaiset poikkeuksellisen
runsaat sateet vaikeuttivat nostotöitä, ja osa porkkana- ja perunasadosta jäi korjaamatta märiltä pelloilta.
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Hankintaa täydennetään lisäostoilla niin kotimaasta kuin ulkomailta. Perunaa hankitaan Suomesta, jolloin
perunan kotimainen alkuperä säilyy. Porkkanaa tuodaan osin myös ulkomailta, mikä aiheuttaa hintojen
nostotarvetta kasvaneiden kuljetuskustannusten myötä. Lisäkustannukset katetaan hinnankorotuksilla.
Kotimaasta saatava porkkana kattaa kuitenkin vuonna 2013 myytävän Apetit Kotimainen-tuoteperheen
tarpeet.
Vuonna 2012 pakasteliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 195 (204) henkilöä.
Pakasteliiketoiminnan investoinnit olivat 1,8 (1,9) miljoonaa euroa. Näistä merkittävimmät kohdistuivat
pakastetehtaan perusparannushankkeisiin ja uuteen hernepuimuriin, joka otettiin käyttöön elokuussa.
Kalaliiketoiminta

Milj. euroa

10-12/2012

10-12/2011

Muutos

1-12/2012

1-12/2011

Muutos

Liikevaihto
Liiketulos, ilman
kertaeriä

28,3

22,1

28 %

93,0

84,3

10 %

0,2

0,5

-0,4

0,2

Liiketulos

0,2

1,0

-0,4

-1,0

Loka-joulukuu:
Kalaliiketoiminnan liikevaihto nousi neljännellä vuosineljänneksellä lähes 28 prosenttia edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu tuli Suomesta ja Ruotsista. Suomen ja Ruotsin liikevaihdon
kasvun taustalla on toimitusmäärien kasvu. Norjassa myyntivolyymi oli samalla tasolla ja liikevaihto
paikallisvaluutassa kaksi prosenttia vertailujaksoa alempi.
Suomessa kalaliiketoiminnassa kesällä käyttöön otettu uusi logistinen toimintamalli kasvatti myyntiä selvästi
jo kolmannella neljänneksellä ja sen vaikutus myyntiin oli vahva myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Lohituoretuotteiden myynti jatkoi kasvuaan vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli merkittävästi suurempi
vertailujaksoon nähden. Korkeamman jalostusasteen kalatuotteiden myynti sen sijaan laski. Joulun
sesonkimyynti onnistui hyvin. Apetit Kalan ammattikeittiötuotteiden myynti siirtyi Caternetille jakson lopulla.
Norjassa kalaliiketoiminnan liikevaihto laski hieman vertailujaksoon nähden. Kalajalosteiden ja
mausteliemeen pakattujen äyriäistuotteiden myynti oli pienempi vertailujaksoon verrattuna. Ruotsissa uusien
asiakkuuksien ansiosta mausteliemeen pakattujen äyriäistuotteiden myynti jatkoi kasvuaan.
Kalaliiketoiminnan viimeisen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaeriä jäi vertailujaksosta. Osakkuusyhtiö
Taimen Oy:n vaikutus kauden tulokseen oli -0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Valuuttasuojausten käyvän arvon
muutoksen vaikutus liiketulokseen oli 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 0,0 (0,6) miljoonaa euroa.
Vertailujakson kertaerät liittyivät Maritim Foodin tuotantorakenteen tehostamiseen liittyvän kuluvarauksen
oikaisuun. Maritim Food-konsernissa tuotantorakenteen tehostamisen myötä yleiskulut ovat pienentyneet ja
käyttökate on parantanut merkittävästi.
Tammi-joulukuu:
Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna huolimatta
vertailuvuotta alhaisemmasta lohikalojen markkinahintatasosta. Suomessa ja Ruotsissa kalaliiketoiminnan
liikevaihto kasvoi, Norjassa laski.
Suomessa kalaliiketoiminnan liikevaihtoon vaikutti erityisesti lohituoretuotteiden myynnin huomattava kasvu
vuoden toisella puoliskolla. Norjassa kalamassasta valmistettujen kalapullien ja –pihvien myynti laski, pizzaja salaattikastikkeiden myynti oli lähes samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Ruotsissa mausteliemeen
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pakattujen äyriäistuotteiden myynti kasvoi voimakkaasti uusien asiakkuuksien myötä edellisvuoteen
verrattuna.
Kalaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä jäi koko vuoden osalta tappiolliseksi ja oli -0,4 (0,2) miljoonaa
euroa. Kertaerät olivat 0,0 (-1,1) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyhtiö Taimen Oy:n tuloksesta oli 0,0 (0,6)
miljoonaa euroa. Taimenen tulosta rasittivat kallis kalarehun hinta ja alhainen kirjolohen markkinahinta.
Lohen tuotanto nousi maailmanlaajuisesti vuonna 2012 viidenneksen verrattuna vuoteen 2011.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuonna 2012 lohen hinta oli huomattavasti alhaisempi kuin 2011, mutta
kolmannen vuosineljänneksen aikana hintataso saavutti edellisen vuoden tason. Neljännellä
vuosineljänneksellä hinta oli hieman korkeammalla tasolla vertailuvuoteen nähden. Suomalaisen kirjolohen
hinta seurailee jossain määrin lohen hintaa. Kirjolohen perkuut ovat suurimmillaan syksyllä ja silloin hinta on
tyypillisesti alhaisimmillaan.
Vuonna 2012 kalaliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 345 (320) henkilöä.
Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat 1,1 (0,7) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat lähinnä kalan
jatkojalostamista tukevia pienkoneinvestointeja sekä korvausinvestointeja tuotantolaitoksilla Suomessa,
Norjassa ja Ruotsissa.
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

Milj. euroa

10-12/2012

10-12/2011

Muutos

1-12/2012

1-12/2011

Muutos

Liikevaihto
Liiketulos,
ilman kertaeriä

66,6

46,4

44 %

215,8

204,9

5%

2,1

1,5

6,5

8,4

Liiketulos

2,1

1,5

6,5

8,4

Loka-joulukuu:
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi huomattavasti neljännellä vuosineljänneksellä
vertailujaksoon verrattuna. Toimitusmäärät olivat suuremmat, mutta myös hintataso oli korkeampi neljännellä
neljänneksellä vertailukauteen nähden. Vuoden 2011 lopulla käyttöönotetun kasviöljynpakkaamon myötä
asiakastarpeiden mukaisesti pakattujen kasviöljytuotteiden myynnin kasvu jatkui viimeisellä neljänneksellä.
Viljojen myynti painottui vientiin ja kolmansien maiden väliseen kauppaan ja kasviöljyn myynti painottui
kotimaahan.
Loka-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä oli vuoden paras ja merkittävästi parempi kuin vertailujaksolla.
Tulokseen vaikutti paitsi suurempi myynti myös öljykasvien siementen ja puristeen välisen
markkinahintasuhteen lievä paraneminen.
Tammi-joulukuu:
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna, vaikka
toimitusmäärät laskivat hieman edellisvuoden tasosta. Vuoden 2011 lopulla valmistuneen
kasviöljypakkaamon pakattujen kasviöljytuotteiden myynti on kehittynyt hyvin ja oma pakkaamo mahdollistaa
asiakastarpeiden mukaisten erikoiskasviöljyjen tuotannon. Pakattujen kasviöljytuotteiden toimitusmäärä oli
lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kasviöljyissä kehitettiin räätälöityjä asiakasratkaisuja, kuten
muun muassa maustettuja kasviöljyjä ammattikeittiölle ja syväpaistoöljy vaativaan käyttöön leipomoille.
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli 6,5 (8,4) miljoonaa euroa, mikä jäi vaisun
alkuvuoden takia ennätysvuotta 2011 heikommaksi. Vuoden jälkipuoliskon liiketulos oli parempi kuin
vertailuvuonna.
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Aikaiset arviot vuoden 2012 viljasadosta lupailivat suurta satoa, mutta vuoden kuluessa arvioita pienennettiin
reippaasti. Epäsuotuisat kylvö- ja kasvukauden sääolot heikensivät hehtaarisatoja ja osittain myös sadon
laatua. Vuoden 2012 sato maailmassa oli 1 774 (edellisenä vuonna 1 850) miljoonaa tonnia, josta vehnää
655 (696) miljoonaa tonnia ja rehuviljoja 1 119 (1154) miljoonaa tonnia. Satokauden lopussa
vehnävarastojen arvioidaan maailmassa laskevan 177 (196) miljoonaan tonniin, mikä vastaa kolmen
kuukauden kulutusta. Rehuviljavarastojen arvioidaan putoavan 146 (165) miljoonaan tonniin, mikä on vain
puolentoista kuukauden tarve.
Viljojen ja öljykasvien markkinahinnat pysyivät vuoden loppupuolella korkealla tasolla ja kaupankäynti oli
varsin aktiivista. Euroopassa erityisesti vehnäkauppa kävi vilkkaana johtuen muun muassa huonon sadon
saaneiden Ison-Britannian ja Irlannin mittavasta tuontitarpeesta. Näihin maihin jouduttiin tuomaan
myllyvehnän lisäksi myös runsaasti rehuvehnää. Venäjä ja Ukraina olivat käytännössä poissa
vientimarkkinoilta niukoista sadoista, korkeasta kotimaan hintatasosta ja vientirajoituksista johtuen.
Suomessa viljasato oli 3,7 miljoonaa tonnia, ja sadosta osa jäi puimatta korjuukauden lopun runsaiden
sateiden vuoksi. Alueelliset erot olivat suuria. Suomen rypsi- ja rapsisato oli vain 70 000 (115 000) tonnia
pienentyneiden alojen ja alhaisten hehtaarisatojen vuoksi.
Vuonna 2012 vilja- ja öljykasviliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 70 (62) henkilöä.
Tilikauden investoinnit 0,6 (3,0) miljoonaa euroa olivat pääosin kasviöljynpuristamon korvaus- ja pakkaamon
jatkokehitysinvestointeja.
Muut toiminnot

Milj. euroa

10-12/2012

10-12/2011

Muutos

1-12/2012

1-12/2011

Muutos

Liikevaihto
Liiketulos, ilman
kertaeriä

9,6

1,3

640 %

26,7

2,7

890 %

1,4

1,1

0,2

-2,0

Liiketulos

1,4

1,1

-0,1

-2,0

Muut toiminnot -segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta, Caternetkonsernista, segmenteille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöstä Sucros Oy. Segmenttiin
sisältyvän Ateriamestarit Oy:n kaupallinen toiminta loppui vuoden 2012 lopussa. Apetit Suomi Oy:n
tuottamien palveluiden kustannusvaikutus on kohdistettu liiketoiminnoille palveluiden käytön suhteessa.
Loka-joulukuu:
Muut toiminnot -segmentin liikevaihdon kasvu tuli maaliskuun lopulla ostetusta ja muut toiminnot -segmenttiin
liitetystä Caternet Finland Oy:stä. Caternetin liikevaihto kasvoi lähes 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Voimakkainta kasvu on ollut esikäsitellyissä hedelmä- ja vihannestuotteissa. Caternetin loppuvuoden
kannattavuutta rasitti kohonneet raaka-ainekustannukset. Lisäksi joulukuun myynti ammattikeittiöille oli
alhainen joulunpyhien lomien takia.
Segmentin loka-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä oli vertailujaksoa parempi. Liiketulokseen sisältyy
osuuksia osakkuusyhtiöiden tuloksesta 2,1 (1,2) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,0 (0,0) miljoonaa euroa.
Vuoden vaihteessa yhteisyritys Ateriamestarit Oy:n kaupallinen toiminta lakkautettiin ja Apetit Pakasteen ja
Apetit Kalan ammattikeittiötuotteiden myynti siirtyi Caternetin kaupalliselle organisaatiolle, jonka nimi on
Apetit Ammattilaiset. Tämä uudistus vahvistaa asemaamme ammattikeittiöiden kumppanina.
Tammi-joulukuu:
Muut toiminnot -segmentin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 26,7 (2,7) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman
kertaeriä oli 0,2 (-2,0) miljoona euroa. Tulos oli vertailuvuotta huomattavasti parempi osakkuusyhtiö
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Sucroksen toisen vuosipuoliskon hyvän tuloksen ansiosta. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 3,7 (0,7)
miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,4 (0,0) miljoonaa euroa ja ne muodostuivat Lännen Tehtaiden ja Nordic
Sugarin välisen välimiesoikeusprosessin ulkopuolisten neuvonantajien kuluista. Caternet Finland Oy:n
ostoehdoissa sovittiin muuttuvasta, vuosien 2012 – 2013 liikevoittoon sidotusta, 0-6 miljoonan euron
lisäkauppahinnasta. Alkuperäistä lisäkauppahinta-arviota, joka oli suuruudeltaan 3,7 miljoonaa euroa, on
pienennetty 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 liiketulokseen sidotun osuuden osalta ja se on tuloutettu muut
toiminnot -segmentin liiketulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin.
Vuonna 2012 muut toiminnot -segmentin palveluksessa oli 111 (10) henkilöä.
Tilikauden investoinnit olivat 0,6 (0,0) miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat Caternetin tuottavuuden ja
tuotelaadun parantamiseen. Merkittävimpiä investointeja olivat uusi rasiapakkauslinja, talouden
tietojärjestelmäuudistus ja tehostettu pesuveden jäähdytysjärjestelmä.
Lännen Tehtaiden ja Nordic Sugarin välinen osakassopimusriita
Lännen Tehtaat Oyj (20%) ja Nordic Sugar Oy (80%) omistavat yhdessä Sucros Oy:n.
Vähemmistöomistajana Lännen Tehtaat Oyj:llä on Sucros Oy:n perustamisen yhteydessä solmitun
osakassopimuksen nojalla erityinen vähemmistönsuoja.
Lännen Tehtaat katsoo enemmistöomistajan toistuvasti loukanneen Lännen Tehtaat Oyj:n
vähemmistöoikeuksia. Lokakuussa 2011 Lännen Tehtaat Oyj päätti jättää asian välimiesoikeuden
ratkaistavaksi, koska enemmistöomistaja ei ole reklamoinnista huolimatta korjannut osakassopimuksen
vastaisia toimintatapojaan.
Lännen Tehtaiden näkemyksen mukaan Nordic Sugar on syyllistynyt yhteensä kolmeen eri
sopimusrikkomukseen. Osakassopimuksen ehtojen mukaisesti yksittäisen todetun rikkomuksen
seurauksena on sopimussakko, jonka suuruus on 8,9 miljoonaa euroa rikkomukselta eli enimmillään
sopimussakot saattaisivat nousta lähes 27 miljoonaan euroon. Nordic Sugar on puolestaan esittänyt
Keskuskauppakamarin välityslautakunnalle vaatimuksen 4,5 miljoonan euron sopimussakosta Lännen
Tehtaille osakassopimusrikkomuksen johdosta Sucroksen toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä.
Kumpikin osapuoli on kiistänyt vastapuolen esittämät sopimusrikkomusväitteet.
Välimiesoikeusmenettelyn arvioidaan kestävän vuoden 2013 loppupuolelle.
HALLITUKSEN VALTUUKSIEN KÄYTTÖ
Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt sille myönnettyä valtuutusta uusien osakkeiden antamiseen eikä valtuutusta
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen.
OSAKEVAIHTO
Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä tilikauden aikana 832 618 (687 163) kappaletta, mikä oli 13,2 (10,9) %
koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 16,77 (18,80) euroa ja alin 12,38 (12,95) euroa. Vaihdettujen
osakkeiden keskihinta oli 14,48 (15,77) euroa. Kauden osakevaihto oli 12,1 (10,8) miljoonaa euroa. Vuoden
päätöskurssi oli 14,32 (14,71) euroa ja koko osakekannan markkina-arvo 90,5 (92,9) miljoonaa euroa.
OMAT OSAKKEET
Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikaisempina vuosina hankittuja omia osakkeita yhteensä 130 000
kappaletta nimellisarvoltaan yhteensä 0,26 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat
2,1 % yhtiön osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.
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LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lännen Tehtaat -konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät raaka-aineiden hintamuutosten ja
valuuttakurssiriskien hallintaan, energian hinnannousun vaikutuksiin, raaka-aineiden saatavuuteen,
asiakkaiden maksukykyyn, toimittajien ja palveluntuottajien toimituskykyyn, muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja
asiakkuuksissa, välimiesoikeudenkäyntiin, saatujen investointitukien mahdolliseen takaisinperintään sekä
tehtyjen yritysostojen haltuunottoihin.
VUODEN 2013 NÄKYMÄT
Vuonna 2012 toteutetun yrityskaupan ja orgaanisen kasvun myötä vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan
kasvavan vertailuvuodesta. Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja
öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja hintatason muutokset.
Kasvun ja liiketoiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpiteiden ansiosta konsernin koko vuoden
liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan nousevan vertailukautta paremmaksi. Tulosparannuksen
ennakoidaan olevan voimakkainta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lännen Tehtaiden tuloksen
kertyminen painottuu tyypillisesti loppuvuoteen, mikä johtuu pakasteliiketoiminnan, kalaliiketoiminnan ja
osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnan luonteesta.
Lisäksi vuoden 2013 tulokseen voi vaikuttaa merkittävästi Sucrosta koskeva osakassopimusriidan ratkaisu,
jonka arvioidaan syntyvän vuoden 2013 loppupuolella.
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA ESITYS MUUN VAPAAN OMAN
PÄÄOMAN JAKAMISESTA
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 31.12.2012 olivat 88 539 558,39 euroa, josta tilikauden voitto oli 6 115
426,08 euroa.
Hallitus ehdottaa, että osinko vuodelta 2012 on 0,90 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa, että
osinkoina jaetaan yhteensä 5 568 818,40 euroa ja omaan pääomaan jätetään 82 970 739,99 euroa.
Ehdotettu osinko on 84,1 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön
maksukykyä.
VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISEMINEN JA YHTIÖKOKOUS
Vuoden 2012 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012
sekä erillisen selvityksen Lännen Tehtaiden hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 10 yhtiön
internetsivuilla www.lannen.fi/fi/sijoittajatieto.
Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän tiistaina 26.3.2013 Säkylässä. Yhtiö julkaisee osavuosikatsauksen
tammi-maaliskuulta 2013 keskiviikkona 8.5.2013 klo 8.30.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Liiketulos
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Kauden tulos
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu laimennettu ja laimentamaton
osakekohtainen tulos, euroa

10-12/
2012

10-12/
2011

1-12/
2012

1-12/
2011

115,0
0,5
-110,2
-1,8
-0,3
1,9
5,1
-0,5
4,6
-0,6
4,0

80,4
0,6
-75,8
-1,5
0,0
1,4
5,1
0,0
5,1
-0,7
4,4

378,2
2,5
-368,6
-7,0
-0,3
3,7
8,5
-1,0
7,5
-0,8
6,7

335,5
1,8
-324,1
-5,8
0,0
1,3
8,7
-1,2
7,5
-1,8
5,7

3,9
0,1

4,3
0,2

6,6
0,1

5,7
0,0

0,64

0,69

1,07

0,92

10-12/
2012

10-12/
2011

1-12/
2012

1-12/
2011

4,0

4,4

6,7

5,7

0,2
-0,1
0,1
4,1

-0,4
0,1
0,3
4,4

0,3
-0,1
0,7
7,6

0,5
-0,1
0,1
6,1

4,0
0,1

4,3
0,2

7,6
0,1

6,1
0,0

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa

Kauden tulos
Muut laajan tuloslaskelman erät
Rahavirran suojaukset
Verot liittyen rahavirran suojaukseen
Muuntoerot
Kauden laaja tulos
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
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KONSERNIN TASE
milj. euroa
31.12.2012 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

10,6
12,1
49,8
35,5
0,1
0,4
2,4
110,9

5,2
8,7
37,5
32,9
0,1
0,4
1,5
86,3

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Tuloverosaamiset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

79,4
36,9
0,4
0,1
5,2
122,0

62,3
27,8
0,1
9,3
99,5

Varat yhteensä

232,9

185,8

KONSERNIN TASE
milj. euroa
31.12.2012 31.12.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuudet
Oma pääoma yhteensä

138,7
2,8
141,5

136,5
2,7
139,2

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Pitkäaikaiset varaukset
Muut velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

5,9
5,6
0,1
7,5
19,2

4,0
1,9
0,1
4,7
10,8

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Tuloverovelat
Ostovelat ja muut velat
Lyhytaikaiset varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä

30,8
0,2
41,2
0,1
72,3

0,4
0,3
35,0
0,2
35,8

Velat yhteensä

91,4

46,6

232,9

185,8

Oma pääoma ja velat yhteensä
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa
1-12/
2012
6,7
5,4
-24,2
-1,9
0,2
-2,3
-16,1

1-12/
2011
5,7
7,1
-2,2
-1,7
0,3
-3,1
6,1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Ostetut konserniyhtiöt
Ostetut osakkuusyhtiöt
Myydyt osakkuusyhtiöt
Investoinnit muihin sijoituksiin
Muiden sijoitusten luovutustulot
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta

-3,9
0,1
-6,1
0,0
-8,0
8,1
1,0
-8,8

-5,8
0,1
-0,2
0,5
-22,0
29,1
2,5
4,2

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta

29,2
-3,0
-0,2
-5,3
20,8

-2,9
0,0
0,0
-5,6
-8,4

Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa

-4,1
9,3
5,2

1,8
7,5
9,3

Kauden tulos
Oikaisut kauden tulokseen
Käyttöpääoman muutos
Maksetut korot liiketoiminnasta
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut verot liiketoiminnasta
Liiketoiminnan rahavirta

Investoinnit muihin sijoituksiin ja muiden sijoitusten luovutustulot liittyvät lyhytaikaisten
korkorahastosijoitusten kassavirtoihin.

Lännen Tehtaat Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2012

12

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
A = Oma pääoma 1.1.
B = Osingonjako
C = Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa
D = Muu muutos
E = Kauden laaja tulos
F = Oma pääoma 31.12.
1-12/2012
milj. euroa
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonmuutosrahasto
Muut rahastot
Omat osakkeet
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

1-12/2011
milj. euroa
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonmuutosrahasto
Muut rahastot
Omat osakkeet
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

A
12,6
23,4
-0,4
7,2
-1,8
0,4
95,0

B

C

D

E

0,7
6,6

12,6
23,4
-0,2
7,2
-1,8
1,1
96,2
138,7
2,8
141,5

F

0,2

-5,3

0,0

-0,1

136,5
2,7
139,2

-5,3

0,0

-0,1

-5,3

0,0

-0,1

7,6
0,1
7,7

A

B

C

D

E

12,6
23,4
-0,8
7,2
-1,8
0,3
95,3
136,2
2,7
138,9

F

0,1
5,6

12,6
23,4
-0,4
7,2
-1,8
0,4
95,0

6,1
0,0
6,1

136,5
2,7
139,2

0,4

-5,6

-0,3

-0,1

-5,6

-0,3

-0,1

-5,6

-0,3

-0,1

LAADINTAPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen
vuositilinpäätöksessä 2011 kerrottuja laatimisperiaatteita. Vuoden 2012 aikana käyttöönotetuilla uusilla
standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen.
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SEGMENTTI-INFORMAATIO
A=
B=
C=
D=
E=

Pakasteliiketoiminta
Kalaliiketoiminta
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta
Muut toiminnot
Yhteensä

Toimintasegmentit 1-12/2012
milj. euroa
A

B

C

D

E

46,9
-0,2
46,7

93,0
-1,5
91,5

215,8
0,0
215,7

26,7
-2,5
24,3

382,4
-4,2
378,2

2,6

0,0
-0,4

6,5

3,7
-0,1

3,7
8,5

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit

1,8

1,1

0,5

0,6
9,7

3,9
9,7

Poistot
Arvonalentumiset

2,4
0,0

1,9
0,1

0,9

1,8
0,2

7,0
0,3

Henkilöstö

195

345

70

111

721

A

B

C

D

E

45,3
0,0
45,3

84,3
0,0
84,2

204,9
0,0
204,9

2,7
-1,6
1,1

337,1
-1,7
335,5

3,3

0,6
-1,0

8,4

0,7
-2,0

1,3
8,7

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit

1,9

0,7

3,0

0,1
0,2

5,8
0,2

Poistot
Arvonalentumiset

2,2
0,0

1,9
0,0

0,7

0,9
0,0

5,8
0,0

Henkilöstö

204

320

62

10

596

Segmentin myynti yhteensä
Segmenttien välinen myynti
Liikevaihto
Liiketulokseen sisältyvä osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Liiketulos

Toimintasegmentit 1-12/2011
milj. euroa

Segmentin myynti yhteensä
Segmenttien välinen myynti
Liikevaihto
Liiketulokseen sisältyvä osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Liiketulos
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT
31.12.2012 31.12.2011
Oma pääoma/osake, euroa

22,41

22,06

60,7
22,0

74,9
-5,1

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa

3,9
9,7

5,8
0,2

Henkilöstö keskimäärin

721

596

6188

6188

Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2011.

KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, EHDOLLISET
VARAT JA MUUT SITOUMUKSET
milj. euroa
31.12.2012 31.12.2011
Omien velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset
Takaukset ja muut vakuudet
Ei purettavissa olevat muut
vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu
Kiinteistövuokrat
Muut vuokrat

2,7
10,9

2,7
10,7

5,8
1,4

3,9
0,8

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Koronvaihtosopimukset

5,4

Valuuttatermiinisopimukset
Hyödykejohdannaiset

9,3
9,3

14,3
14,1

0,7

0,7

EHDOLLISET VARAT
Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden
myynnistä kertyneet varat, käypä arvo
INVESTOINTISITOUMUKSET
Konsernilla ei ollut investointisitoumuksia 31.12.2012 eikä 31.12.2011.
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MUUT SITOUMUKSET
Apetit Kala Oy:n ja Taimen Oy:n omistusjärjestelyn osakassopimuksiin pohjautuen tiettyjen ehtojen täyttyessä
sopimuksen osapuolilla on oikeus ristiinomistuksen purkamiseen käypään hintaan. Omistuksen mahdolliseen
purkamiseen liittyvä vastuu 4,8 (4,7) miljoonaa euroa on IAS 32:n perusteella kirjattu muihin pitkäaikaisiin
velkoihin. Samassa yhteydessä syntyvää saatavaa ei IFRS:n säännösten nojalla ole mahdollista kirjata.
RIITA-ASIAT
Lännen Tehtaat päätti lokakuussa 2011 viedä Lännen Tehtaiden ja Nordic Sugarin välisen erimielisyyden
osakassopimusrikkomuksista välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Lännen Tehtaiden näkemyksen mukaan Nordic
Sugar on syyllistynyt yhteensä kolmeen eri sopimusrikkomukseen. Osakassopimuksen ehtojen mukaisesti
yksittäisen todetun rikkomuksen seurauksena on sopimussakko, jonka suuruus on noin 8,9 miljoonaa euroa
rikkomukselta eli enimmillään lähes 27 miljoonaa euroa.
Nordic Sugar on esittänyt, että Lännen Tehtaat olisi syyllistynyt osakassopimusrikkomukseen Sucros Oy:n
toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä ja pyytää välimiesoikeutta vahvistamaan osakassopimuksen rikkomisen
ja määräämään Lännen Tehtaiden maksettavaksi 4,5 miljoonan euron sopimussakon. Lännen Tehtaiden mukaan
Sucros Oy:n toimitusjohtajan erottamisessa on noudatettu osakassopimusta, joten korvausvaatimus on
perusteeton.
Sopimusrikkomuksiin liittyviä korvausvaatimuksia ei ole tuloutettu tai kirjattu kuluksi. Välimiesoikeuden ja siihen
liittyvien ulkopuolisten neuvonantajien kulut kirjataan suoriteperusteisesti kuluksi.
Caternet Finland Oy on marraskuun alussa vastaanottanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta päätöksen Caternetin Kivikon laitokselle vuosina 2008-2009 myönnettyjen
investointiavustusten osittaisesta takaisinperinnästä johtuen yhtiön osakekannan omistajanvaihdoksesta
27.3.2012. Yhtiö pitää takaisinperintää aiheettomana ja on hakenut muutosta takaisinperintäpäätökseen
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalta. Tilikauden tulokseen tai taseeseen ei ole kirjattu avustusten
takaisinperintään liittyviä kirjauksia. Vastuun suuruus on 0 - 1,3 miljoonaa euroa.

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
milj. euroa
31.12.2012 31.12.2011
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Lisäykset
Lisäykset yrityshankintojen kautta
Vähennykset
Poistot ja arvonalentumiset
Muut muutokset
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
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37,5
3,5
14,2
-0,3
-5,5
0,1
49,5

37,0
5,5
-0,3
-4,7
0,0
37,5
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa

Myynnit osakkuusyhtiöille
Myynnit yhteisyrityksille
Ostot osakkuusyhtiöiltä
Ostot yhteisyrityksiltä

1-12/
2012

1-12/
2011

1,7
8,6
13,1
0,0

1,5
8,5
13,9
0,0

31.12.2012 31.12.2011
Pitkäaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyhtiöiltä
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille
Ostovelat ja muut velat yhteisyrityksille

0,7
0,7
0,5
0,0

0,0
0,8
0,8
0,2
0,0

Espoo, 14. helmikuuta 2013
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus
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