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Lännen Tehtaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi – syyskuulta 2012 

 
Heinä - syyskuu: 
 
- Konsernin liikevaihto oli 92,7 (77,6) miljoonaa euroa, kasvua 20 %. 
- Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,9 (2,3) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,1 (0,0) miljoonaa euroa. 
- Kauden tulos oli 3,3 (1,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,52 (0,20) euroa. 
 
Tammi - syyskuu: 
 
- Liikevaihto oli 263,2 (255,1) miljoonaa euroa, kasvua 3 %. 
- Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,7 (5,3) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,3 (-1,7) miljoonaa euroa. 
- Kauden tulos oli 2,7 (1,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,43 (0,23) euroa. 
 
Arvio koko vuoden tuloskehityksestä säilyy ennallaan. Koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä 
arvioidaan yltävän korkeintaan vuoden 2011 tasolle. Viimeisen vuosineljänneksen liiketuloksen ilman 
kertaeriä arvioidaan olevan vertailukautta paremman.   

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat vuoden 2011 vastaavaan 
ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. 

Toimitusjohtaja Matti Karppinen: 
 
”Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi viidenneksellä edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon 
verrattuna. Kasvua oli kaikissa liiketoiminnoissa. Myös liiketulos ilman kertaeriä oli selvästi parempi kuin 
viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti osakkuusyhtiö Sucros 
teki hyvän tuloksen, johon vaikuttivat hyvä markkinatilanne ja jakson aikana toteutuneet tavanomaista 
suuremmat sokerin vientikaupat. Kalaliiketoiminnassa olemme nopeuttaneet tuoreen kalan ketjua vedestä 
pöytään. Kesäkuussa aloitettu uusi tuorelogistiikkaketju on otettu hyvin vastaan ja se on kasvattanut 
tuorelohituotteiden myyntiä huomattavasti. Pakasteliiketoiminnassa Kotimaiset -tuotesarjan menestys on 
jatkunut edelleen.     

Keväällä hankitun Caternet Finland Oy:n haltuunotto on edennyt suunnitelmien mukaan uuden johdon 
alaisuudessa ja yhtiössä on toteutettu toimenpiteitä ansaintakyvyn parantamiseksi. Lisäksi yhtiön 
myyntiorganisaatiota on uudistettu. Vuoden vaihteesta alkaen Caternet vastaa myös Apetit Kalan ja 
Apetit Pakasteen tuotteiden myynnistä ammattikeittiölle. Muutoksen myötä Caternetin ammattikeittiöille 
tarjoama tuotevalikoima laajenee huomattavasti ja sen asema ammattikeittiöiden kumppanina vahvistuu 
entisestään. Lisäksi tavoitteena on kala- ja pakastetuotteiden myynnin kasvu 
ammattikeittiöasiakkuuksissa.” 
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KESKEISET TULOSLUVUT 

 

Milj. euroa 
7-9/ 
2012 

7-9/ 
2011 Muutos 

 
1-9/ 
2012 

 
1-9/ 
2011 Muutos 

1-12/ 
2011 

Liikevaihto 92,7 77,6 19,5% 263,2 255,1 3,2% 335,5 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä 3,9 2,3  3,7 5,3  9,8 

Liiketulos 3,8 2,3  3,4 3,6  8,7 

Tulos ennen veroja 3,8 2,0  3,0 2,4  7,5 

Kauden tulos 3,3 1,3  2,7 1,2  5,7 
Osakekohtainen 
tulos, euroa 0,52 0,20  0,43 0,23  0,92 

 
 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Heinä-syyskuu: 
 
Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 92,7 (77,6) miljoonaa euroa, missä kasvua oli lähes 20 
prosenttia vertailukaudesta.   
 
Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli 3,9 (2,3) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,1 (0,0) miljoonaa 
euroa. Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 1,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 
vertailukautta parempi Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa ja Muut toiminnot –segmentissä, Pakaste- sekä 
Kalaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli pienempi kuin vertailukautena.  
 
Tammi-syyskuu: 
 
Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 263,2 (255,1) miljoonaa euroa, missä kasvua oli runsas 3 
prosenttia.  
 
Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,7 (5,3) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy osuuksia 
osakkuusyhtiöiden tuloksista 1,8 (-0,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaerät olivat -0,3 (-1,7) 
miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaerät liittyvät Muut toiminnot segmenttiin.  
 
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,4 (-1,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät ei-
kassavirtavaikutteisia arvostuseriä 0,5 (-0,2) miljoonaa euroa. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena 
Nordic Grain Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta  
-0,5 (-0,8) miljoonaa euroa.  
 
Tulos ennen veroja oli 3,0 (2,4) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 2,7 (1,2) miljoonaa euroa ja 
osakekohtainen tulos 0,52 (0,23) euroa.  
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RAHOITUS JA TASE  
 
Konsernin maksuvalmius oli hyvällä tasolla ja konsernin rahoitusasema on vahva. 
 
Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa -16,8 (-3,3) miljoonaa euroa. 
Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -21,0 (-6,1) miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa sitoutui 
vertailukautta enemmän Vilja- ja öljykasviliiketoimintaan korkeasta markkinahintatasosta johtuen. 
 
Investointien nettorahavirta oli -7,9 (3,2) miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin tehtyjen kassavarojen 
talletukset ja nostot vaikuttivat investointien nettorahavirtoihin 0,0 (7,1) miljoonaa euroa. Rahoituksen 
rahavirta oli 28,7 (-0,6) miljoonaa euroa sisältäen lainojen nostoja ja takaisinmaksuja 34,0 (4,9) miljoonaa 
euroa ja osingon maksuja -5,3 (-5,6) miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos oli 4,0 (-0,7) miljoonaa euroa. 
 
Konsernilla oli katsauskauden päättyessä korollisia velkoja 46,1 (10,2) miljoonaa euroa ja likvidejä 
rahavaroja 13,4 (6,8) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 32,7 (3,4) miljoonaa euroa. Konsernin 
taseen loppusumma oli 245,5 (187,9) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli katsauskauden 
päättyessä 137,2 (134,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 55,9 (71,8) %. Konsernin 
maksuvalmiutta turvataan sitovin limiittisopimuksin. Katsauskauden päättyessä limiittejä oli nostettavissa 
11,0 (17,0) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman rahoittamiseksi limiittejä oli nostettuna 14,0 (8,0) miljoonaa 
euroa ja yritystodistuksia emittoituna 24,0 (0,0) miljoonaa euroa. 
 
 
INVESTOINNIT 
 
Katsauskauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 2,9 (4,6) miljoonaa euroa.  
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli katsauskaudella 691 (619). Kasvu johtui pääosin Caternet 
Finland Oy:n liittämisestä Lännen Tehtaat –konserniin maaliskuun lopussa. 
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LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 
 

Pakasteliiketoiminta 

Milj. euroa 
7-9/ 
2012 

7-9/ 
2011 Muutos 

 
1-9/ 
2012 

 
1-9/ 
2011 Muutos 

1-12/ 
2011 

Liikevaihto 10,5 10,4 0,9% 34,9 34,2 1,8% 45,3 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä 0,8 1,5  1,1 1,8  3,3 

Liiketulos 0,8 1,5  1,1 1,8  3,3 
 

Heinä-syyskuu 

Pakasteliiketoiminnan liikevaihto oli samalla tasolla heinä-syyskuussa edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan, ammattikeittiösektorille ja teollisuudelle kasvoi hieman 
vertailujaksoon nähden, vienti laski.  

Heinä-syyskuun liiketulos oli selvästi pienempi, kuin vuotta aiemmin. Satokausituotannon myöhäisempi 
prosessointi heikensi heinä-syyskuun liiketulosta 0,5 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna, koska tuotannon kiinteitä kustannuksia on aktivoitunut varastoon vertailukautta 
vähemmän. Satokausituotannon kokonaisvolyymien ennakoidaan jäävän viime vuoden tasosta, mikä 
vaikuttaa myös koko vuoden liiketulokseen negatiivisesti.   

Syksyn sadon prosessointi alkoi viime syksyä myöhemmin, sillä myöhäisestä keväästä ja viileästä ja 
sateisesta kesästä johtuen kasvien kasvu oli edellisiä vuosia hitaampaa. Pinaatin, herneen ja tämän 
vuoden uutuuden, kotimaisen purjon sadot on pakastettu ja niistä kaikista saatiin tavoitteen mukaiset 
sadot niin määrältään kuin laadultaankin. 

Lokakuun runsaat sateet ovat tehneet juuresten ja perunan sadonkorjuusta ja prosessoinnista 
haasteellisen.  Kaikkea tarvittavaa perunaa ei saada omilta sopimusviljelijöiltä. Hankintaa täydennetään 
muualta Suomesta, jolloin perunan kotimainen alkuperä kuitenkin säilyy. Porkkanaa pitää tuoda osin 
myös ulkomailta, mikä aiheuttaa hintojen nostotarvetta. Kotimaasta saatava porkkana kattaa vuonna 
2013 myytävän Apetit Kotimaiset-tuotesarjan tarpeet.    

Tammi-syyskuu 

Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myynti 
kaikkiin jakelukanaviin kasvoi. Apetit Kotimaiset -sarjan hyvä kehitys on jatkunut tammi-syyskuussa ja 
myynti on kasvanut 18 prosenttia vertailujaksoon nähden.  Uusia Kotimaiset-sarjan tuotteita on kehitteillä 
ja muun muassa keittovalikoima täydentyy vuodenvaihteessa uusilla Kotimaiset-sarjan keitoilla. 

Alkusyksystä markkinoille tulleet Apetitin uutuusgratiinit bataatti-juuresgratiini ja kukkakaali-
parsakaaligratiini on otettu hyvin vastaan, mikä näkyy gratiinituotteiden kasvaneena myyntinä. Samoin 
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keittojen myynti on kasvanut hyvin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pakastepizzojen 
myynti on puolestaan laskenut.  

Tammi-syyskuun liiketulos oli pienempi kuin vertailujaksolla.  Tulosta heikensivät samat tekijät, jotka 
kuvailtiin kolmannen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä. 

Pakasteliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskaudella 190 (200). 
 
Katsauskauden investoinnit olivat 1,7 (1,7) miljoonaa euroa. Näistä merkittävimmät kohdistuivat 
pakastetehtaan perusparannushankkeisiin ja uuden hernepuimurin hankintaan.  
 
 
Kalaliiketoiminta 
 
 

Milj. euroa 
7-9/ 
2012 

7-9/ 
2011 Muutos 

 
1-9/ 
2012 

 
1-9/ 
2011 Muutos 

1-12/ 
2011 

Liikevaihto 23,0 20,5 12,3 % 64,7 62,1 4,1 % 84,3 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä 0,2 0,4  -0,6 -0,3  0,2 

Liiketulos 0,2 0,4  -0,6 -2,0  -1,0 
 

Heinä-syyskuu 

Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
huolimatta vertailuvuotta alemmasta lohikalojen markkinahintatasosta. Liikevaihto kasvoi Suomessa ja 
Ruotsissa, Norjassa liikevaihto laski.   

Suomen kalaliiketoiminnassa otettiin käyttöön kesäkuussa uusi logistinen toimintamalli, jolla 
lohituoretuotteet saadaan asiakkaalle entistä nopeammin ja entistä tuoreempina. Tämän ansiosta 
lohituoretuotteiden myynti nousi merkittävästi heinä-syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Korkeamman jalostusasteen kalatuotteiden myynti puolestaan laski.  

Norjassa kalaliiketoiminnan liikevaihto laski heinä-syyskuussa liemiäyriäisten ja kalajalosteiden 
heikentyneen myynnin seurauksena. Ruotsissa liemiäyriäisten myynnin kasvu jatkui uusien 
asiakkuuksien myötä. 

Kalaliiketoiminnan heinä-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä parani kahdesta edellisestä 
vuosineljänneksestä, mutta jäi vertailujaksoa pienemmäksi. Liiketulokseen sisältyy valuuttasuojausten 
käyvän arvon muutoksen vaikutusta -0,2 (0,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kannattavuus, ilman 
käyvän arvon muutosta, parani vuoden takaisesta kaikilla markkina-alueilla. Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta oli 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. 
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Suomessa kalaliiketoiminnan kannattavuus oli kasvaneen myynnin ansiosta heinä-syyskuussa 
vertailujaksoa parempi.  

Maritim Food -konsernissa liiketoiminnan kannattavuus on kohentunut vuosi sitten toteutetun tuotannon 
keskittämisen, Ruotsin kasvaneen myynnin ja tuottavuuden paranemisen johdosta, mutta kauden 
liiketulokseen vaikutti negatiivisesti edellä mainittu valuuttasuojausten käyvän arvon muutos.   

Tammi-syyskuu 

Tammi-syyskuussa kalaliiketoiminnan liikevaihto oli hieman korkeampi kuin vertailukaudella. Suomessa ja 
Ruotsissa kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja Norjassa laski.   

Kalaliiketoiminnan tammi-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta matalampi ja jäi heikosta 
ensimmäisestä vuosineljänneksestä johtuen tappiolliseksi. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,3 
(0,4) miljoonaa euroa.  

Kalaliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskaudella 343 (322).   

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinnit olivat lähinnä 
korvausinvestointeja eri tuotantolaitoksilla. 
 
 
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 
 
 

Milj. euroa 
7-9/ 
2012 

7-9/ 
2011 Muutos 

 
1-9/ 
2012 

 
1-9/ 
2011 Muutos 

1-12/ 
2011 

Liikevaihto 52,2 46,6 12,0 % 149,1 158,5 -5,9 % 204,9 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä 1,9 1,6  4,4 6,9  8,4 

Liiketulos 1,9 1,6  4,4 6,9  8,4 
 

Heinä-syyskuu 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon.  Toimitusmäärät olivat samalla tasolla ja viljojen hinnat olivat huomattavasti korkeammalla 
tasolla vertailujaksoon nähden. Viime vuoden lopulla valmistuneen kasviöljynpakkaamon pakattujen 
kasviöljyjen myynti on jatkanut voimakasta kasvuaan. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä kasvoi heinä-syyskuussa verrattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Öljykasvituotteiden kannattavuus kärsi raaka-aineen ja öljyn 
välisten markkinahintojen epätasapainosta. Rypsisadon viivästyminen heikensi kotimaisen raaka-aineen 
saatavuutta kauden aikana.  
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Tammi-syyskuu 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli pienempi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös 
liiketulos jäi matalammalle tasolle vertailujaksoon nähden johtuen ennätyksellistä vertailukautta 
vaatimattomammasta liiketoiminnan volyymista ja kannattavuudesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.  

Viljojen ja öljykasvien markkinahinnat nousivat kolmannella neljänneksellä historiallisen korkealle tasolle. 
Tämä johtui etenkin USA:ssa vallinneesta kuivuudesta, mikä aiheutti merkittäviä tuhoja varsinkin maissi- 
ja soijapapusatoihin. Sää verotti satoja myös Venäjällä, Ukrainassa ja Kazakstanissa. Venäjän 
kokonaissato jää noin neljänneksen edellisvuotta pienemmäksi, Ukrainan noin viidenneksen 
pienemmäksi ja Kazakstanissa jäädään miltei puoleen viimevuotisesta. Ukraina on asettanut rajoituksia 
vehnän viennille.  Venäjällä vientirajoituksiin ei ole ollut tarvetta, sillä viljojen ja öljykasvien 
kotimarkkinahinnat ovat niukasta tarjonnasta johtuen vientihintoja korkeammat ja Venäjä on tästä syystä 
poissa maailmanmarkkinoilta. Kazakstanissa on jonkin verran vientiylijäämää edelliseltä satokaudelta, 
mutta sen vienti suuntautuu ainoastaan maan lähialueille.  

Myös EU:n yhteenlaskettu sato oli jonkin verran viimevuotista pienempi. Suomessa sato oli myöhässä 
useamman viikon hankalien kasvu- ja korjuukauden olojen vuoksi. Viljoista oli lokakuun lopulla puimatta 
noin 10 prosenttia ja se todennäköisesti jääkin puimatta. Öljykasveista oli puimatta tätäkin enemmän. 
Alueelliset erot sekä puintien loppuunsaattamisessa että sadon laadussa olivat suuria. Vaikka 
viljasadosta osa jäi korjaamatta, se riittänee kattamaan kysynnän, kun taas öljykasvien tuontitarpeen 
arvioidaan olevan viimevuotista suuremman. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskaudella 70 (60).  

Tammi-syyskuun investoinnit olivat 0,3 (2,2) miljoonaa euroa kohdistuen pääosin kasviöljynpuristamon 
korvausinvestointeihin.  

 
Muut toiminnot 
 

Milj. euroa 
7-9/ 
2012 

7-9/ 
2011 Muutos 

 
1-9/ 
2012 

 
1-9/ 
2011 Muutos 

1-12/ 
2011 

Liikevaihto 8,3 0,5 1504 % 17,1 1,4 1115 % 2,7 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä 1,0 -1,2  -1,2 -3,1  -2,0 

Liiketulos 1,0 -1,2  -1,5 -3,1  -2,0 
 
 
Muut toiminnot -segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta, Caternet-
konsernista, segmenteille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöstä Sucros Oy ja 
yhteisyrityksestä Ateriamestarit Oy. Apetit Suomi Oy:n tuottamien palveluiden kustannusvaikutus on 
rasittamassa liiketoimintojen tulosta palveluiden käytön suhteessa. 
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Heinä-syyskuu 

Heinä-syyskuun liikevaihdon kasvu tuli maaliskuun lopulla ostetusta ja Muut toiminnot segmenttiin 
liitetystä Caternet Finland Oy:stä.  

Heinä-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä oli vertailujaksoa huomattavasti parempi. Tulosparannuksen 
taustalla on osakkuusyhtiö Sucroksen vahva tulos, johon ovat vaikuttaneet hyvä markkinatilanne sekä 
vuosineljänneksellä toteutuneet tavanomaista suuremmat sokerin vientikaupat. Lisäksi segmentin 
liiketulosta parantaa tuloutus Caternet Finland Oy:n hankintaan liittyvästä lisäkauppahinnasta, joka jää 
toteutumatta vuoden 2012 osalta. Alkuvuoden ja kesän aikana Caternetin liiketulos on jäänyt 
lisäkauppahinnan edellyttämästä tasosta, ja loppuvuoden parantuneen tulosodotuksen ei uskota riittävästi 
muuttavan tilannetta. Caternetin kehittäminen on edennyt suunnitellusti kustannuskilpailukyvyn, 
synergiaetujen ja kasvun saavuttamiseksi. Kauden aikana Caternetin tuloskehitys on ollut vahva ja 
liiketulos ylsi kauden lopulla hyvälle tasolle. Yhtiössä toteutettiin organisaatiomuutos ja sen myötä yhtiön 
myyntiorganisaatiota tehostettiin. Hyödyt tehostamistoimista alkavat vuoden 2013 alusta lähtien. Vuoden 
vaihteessa Caternetiin keskitetään myös Apetit Kalan ja Apetit Pakasteen tuotteiden myynti 
ammattikeittiölle, mikä vahvistaa asemaamme ammattikeittiöiden kumppanina.     

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 heinä-syyskuun jaksolla 0,8 (huhti-kesäkuussa 0,4) miljoonaa euroa 
vuoden 2012 liiketulokseen sidotun osuuden osalta ja se on tuloutettu Muut toiminnot –segmentin 
liiketulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin.   

Heinä-syyskuun liiketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 1,0 (-0,5) miljoonaa euroa. 
Kertaerät olivat -0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja ne muodostuivat Lännen Tehtaiden ja Nordic Sugarin 
välisen välimiesoikeusprosessin ulkopuolisten neuvonantajien kuluista.  

Katsauskauden aikana Lännen Tehtaat ja Raisio päättivät lakkauttaa yhteisyritys Ateriamestarit Oy:n 
toiminnan vuoden loppuun mennessä. Lakkauttamispäätöksen johdosta osakkuusyhtiötulosta 
Ateriamestarit Oy:stä on rasitettu -0,1 miljoonan euron kuluvarauksilla ja alaskirjauksilla. 

Tammi-syyskuu 

Tammi-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta huomattavasti parempi -1,2 (-3,1) miljoonaa 
euroa. Kertaerät olivat -0,3 (0,0) miljoonaa euroa. Tulososuudet osakkuusyhtiöistä olivat 1,6 (-0,4) 
miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy toteutetun yrityskaupan lisäkauppahinnan tuloutusta 1,2 miljoonaa 
euroa. 

Muut toiminnot -segmentin keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskaudella 87 (10). Kasvu tuli 
Caternetista. 

Segmentin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,3 (0,1) miljoonaa euroa. Ne koostuivat Caternetin ja 
tietohallinnon investoinneista. 

Kauppatieteiden maisteri Juri Jolkkonen on nimitetty osakkuusyhtiö Sucros Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän 
aloittaa tehtävässään vuoden 2013 alussa. 
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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 pitkälle vuoteen 2013.   

HALLITUKSEN VALTUUKSIEN KÄYTTÖ 

Osakeantivaltuudet 
Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen 28.3.2012 sille myöntämää valtuutusta uusien osakkeiden 
antamiseen tai valtuutusta yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen. 
 
OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI 

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 580.937 (528.445) kappaletta, mikä oli 9,2 (8,4) % 
koko osakemäärästä. Euromääräinen osakevaihto oli 8,5 (8,5) miljoonaa euroa. Osakkeen ylin kurssi oli 
16,77 (18,80) euroa ja alin kurssi 12,38 (12,95) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 14,63 
(16,12) euroa. 

Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 86,9 (90,5) miljoonaa euroa. 

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

LIIKETOIMINNAN 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 
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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 ja vuosineljänneksittäin muita liiketoimintoja enemmän riippuen kysynnästä ja 
tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Lännen Tehtaat -konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät raaka-aineiden hintamuutosten ja 
valuuttakurssiriskien hallintaan, raaka-aineiden saatavuuteen, asiakkaiden maksukykyyn ja toimittajien ja 
palveluntuottajien toimituskykyyn, muutoksiin liiketoiminta-alueilla, toimintamalleissa ja asiakkuuksissa, 
välimiesoikeudenkäyntiin sekä tehtyjen yritysostojen haltuunottoihin. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT 
 
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 hakee muutosta takaisinperintäpäätökseen. 
Katsauskauden tulokseen tai taseeseen ei ole kirjattu avustusten mahdolliseen takaisinperintään liittyviä 
kirjauksia. 

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailuvuodesta toteutetun yrityskaupan sekä orgaanisen 
kasvun myötä. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan ennätyksellistä vertailuvuotta maltillisemman 
tulosodotuksen takia arvioidaan, että koko vuoden liiketulos ilman kertaeriä yltää korkeintaan vuoden 
2011 tasolle. Viimeisen vuosineljänneksen liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan vertailukautta 
paremman.   
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KONSERNIN TULOSLASKELMA   
     milj. Euroa 
     

 
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

 
2012 2011 2012 2011 2011 

      Liikevaihto 92,7 77,6 263,2 255,1 335,5 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,7 1,9 1,1 1,8 
Liiketoiminnan kulut -89,3 -74,3 -258,4 -248,3 -324,1 
Poistot   -1,8 -1,4 -5,1 -4,3 -5,8 
Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,2 -0,2 1,8 -0,1 1,3 
Liiketulos 3,8 2,3 3,4 3,6 8,7 
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -0,3 -0,4 -1,2 -1,2 
Tulos ennen veroja 3,8 2,0 3,0 2,4 7,5 
Tuloverot -0,5 -0,7 -0,3 -1,2 -1,8 
Kauden tulos  3,3 1,3 2,7 1,2 5,7 
 
Kauden tuloksen jakautuminen 

     Emoyhtiön omistajille 3,2 1,2 2,7 1,4 5,7 
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0 0,0 -0,2 0,0 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta 

     laskettu laimennettu ja laimentamaton 
     osakekohtainen tulos, euroa 0,52 0,20 0,43 0,23 0,92 

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
     milj. euroa 
     

 
7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

 
2012 2011 2012 2011 2011 

 
Kauden tulos 3,3 1,3 2,7 1,2 5,7 
 
Muut laajan tuloslaskelman erät 

     Rahavirran suojaukset -0,1 -0,4 0,2 1,0 0,5 
Verot liittyen rahavirran suojaukseen 0,1 0,1 0,0 -0,3 -0,1 
Muuntoerot 0,2 -0,2 0,7 -0,2 0,1 
Kauden laaja tulos 3,6 0,7 3,5 1,7 6,1 
 
Kauden laajan tuloksen jakautuminen 

     Emoyhtiön omistajille 3,5 0,7 3,5 1,9 6,1 
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0 0,0 -0,2 0,0 
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KONSERNIN TASE  
   milj. euroa 
   

 
30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 

 
VARAT 

   Pitkäaikaiset varat 
   Aineettomat hyödykkeet 11,0 5,4 5,2 

Liikearvo  12,1 8,7 8,7 
Aineelliset hyödykkeet 50,5 37,6 37,5 
Osuudet osakkuusyrityksissä 33,6 33,3 32,9 
Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1 
Saamiset 0,4 0,4 0,4 
Laskennalliset verosaamiset 2,6 1,9 1,5 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 110,2 87,3 86,3 
 
Lyhytaikaiset varat 

   Vaihto-omaisuus 79,1 59,5 62,3 
Saamiset 42,3 34,0 27,8 
Tuloverosaamiset 0,5 0,3 0,1 
Rahavarat 13,4 6,8 9,3 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 135,3 100,6 99,5 
 
Varat yhteensä 245,5 187,9 185,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lännen Tehtaat Oyj, osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2012 13 
 

KONSERNIN TASE  
   milj. euroa 
   

 
30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 

 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 

    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 134,5 132,4 136,5 
Määräysvallattomien omistajien osuudet 2,7 2,6 2,7 
Oma pääoma yhteensä 137,2 134,9 139,2 
 
Pitkäaikaiset velat 

   Laskennalliset verovelat 5,8 3,9 4,0 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat     6,4 1,8 1,9 
Pitkäaikaiset varaukset 0,0 0,0 0,1 
Muut velat 7,5 4,7 4,7 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 19,7 10,4 10,8 
 
Lyhytaikaiset velat 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 39,8 8,4 0,4 
Tuloverovelat 1,3 1,0 0,3 
Ostovelat ja muut velat 47,2 33,1 35,0 
Lyhytaikaiset varaukset 0,3 

 
0,2 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 88,6 42,6 35,8 

    Velat yhteensä 108,3 52,9 46,6 

    Oma pääoma ja velat yhteensä 245,5 187,9 185,8 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
   milj. euroa 
   

 
1-9/ 1-9/ 1-12/ 

 
2012 2011 2011 

    Kauden tulos 2,7 1,2 5,7 
Oikaisut kauden tulokseen 5,2 5,5 7,1 
Käyttöpääoman muutos -21,0 -6,1 -2,2 
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,7 -1,6 -1,7 
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,2 0,3 
Maksetut verot liiketoiminnasta -2,0 -2,6 -3,1 
Liiketoiminnan rahavirta -16,8 -3,3 6,1 

    Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,9 -4,6 -5,8 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,0 0,1 
Ostetut konserniyhtiöt -6,1 

  Ostetut osakkuusyhtiöt -0,0 -0,1 -0,2 
Myydyt osakkuusyhtiöt 

 
0,5 0,5 

Investoinnit muihin sijoituksiin -8,0 -18,0 -22,0 
Muiden sijoitusten luovutustulot 8,0 25,1 29,1 
Saadut osingot investoinneista 1,1 0,3 2,5 
Investointien rahavirta -7,9 3,2 4,2 
 
Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 39,5 4,9 -2,9 
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -5,5 0,0 0,0 
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -0,1 

 
0,0 

Maksetut osingot -5,3 -5,6 -5,6 
Rahoituksen rahavirta 28,7 -0,6 -8,4 

     
Rahavarojen muutos 4,0 -0,7 1,8 
Rahavarat kauden alussa 9,3 7,5 7,5 
Rahavarat kauden lopussa 13,4 6,8 9,3 

 

Investoinnit muihin sijoituksiin ja muiden sijoitusten luovutustulot liittyvät  
lyhytaikaisten korkorahastosijoitusten kassavirtoihin. 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN 
      PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
      

       A = Oma pääoma 1.1. 
      B = Osingonjako 
      C = Transaktiot määräys-

vallattomien omistajien kanssa 
      D = Muu muutos 
      E = Kauden laaja tulos 
      F = Oma pääoma 30.9. 
      

       1-9/2012 
      milj. euroa 

 A B C D E F 

       Osakepääoma 12,6 
    

12,6 
Ylikurssirahasto 23,4 

    
23,4 

Arvonmuutosrahasto -0,4 
   

0,1 -0,3 
Muut rahastot 7,2 

    
7,2 

Omat osakkeet -1,8 
    

-1,8 
Muuntoerot 0,4 

   
0,7 1,1 

Kertyneet voittovarat 94,5 -5,3 0,0 0,2 2,7 92,2 
Emoyhtiön osakkeenomistajille 

      kuuluva oma pääoma yhteensä 136,5 -5,3 0,0 0,2 3,5 134,5 
Määräysvallattomien omistajien 

      osuus 2,7 0,0 2,7 
Oma pääoma yhteensä 139,2 -5,3 0,0 0,2 3,5 137,2 

        
1-9/2011 

      milj. euroa 
 A B C D E F 

       Osakepääoma 12,6 
    

12,6 
Ylikurssirahasto 23,4 

    
23,4 

Arvonmuutosrahasto -0,8 
   

0,7 -0,1 
Muut rahastot 7,2 

    
7,2 

Omat osakkeet -1,8 
    

-1,8 
Muuntoerot 0,3 

   
-0,2 0,2 

Kertyneet voittovarat 95,3 -5,6 -0,2 -0,2 1,4 90,8 
Emoyhtiön osakkeenomistajille 

      kuuluva oma pääoma yhteensä 136,2 -5,6 -0,2 -0,2 2,0 132,4 
Määräysvallattomien omistajien 

      osuus 2,7 
   

-0,2 2,6 
Oma pääoma yhteensä 138,9 -5,6 -0,2 -0,2 1,8 134,9 
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LAADINTAPERIAATTEET 

 Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen 
vuositilinpäätöksessä 2011 kerrottuja laatimisperiaatteita. Vuoden 2012 aikana käyttöönotetuilla 
uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
     

      A = Pakasteliiketoiminta 
     B = Kalaliiketoiminta 
     C = Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 
     D = Muut toiminnot 

E = Yhteensä 
     

      Toimintasegmentit 1-9/2012 
     milj. euroa 
     

 
A B C D E 

      Segmentin myynti yhteensä 34,9 64,7 149,1 17,1 265,8 
Segmenttien välinen myynti -0,9 -0,1 0,0 -1,6 -2,6 
Liikevaihto 34,0 64,6 149,1 15,6 263,2 

      Liiketulokseen sisältyvä osuus 
     osakkuusyhtiöiden tuloksesta 
 

0,3 
 

1,6 1,8 
Liiketulos 1,1 -0,6 4,4 -1,5 3,4 

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

   
8,5 8,5 

      Poistot 1,8 1,5 0,6 1,3 5,1 
Arvonalentumiset 

 
0,0 

  
0,0 

      Henkilöstö          190 343 70 87 691 

       
 
Toimintasegmentit 1-9/2011 

     milj. euroa 
     

 
A B C D E 

      Segmentin myynti yhteensä 34,2 62,1 158,5 1,4 256,3 
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -1,2 -1,2 
Liikevaihto 34,2 62,1 158,5 0,2 255,1 

      Liiketulokseen sisältyvä osuus 
     osakkuusyhtiöiden tuloksesta 
 

0,4 
 

-0,4 -0,1 
Liiketulos 1,8 -2,0 6,9 -3,1 3,6 

      Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,7 0,6 2,2 0,1 4,6 
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit 

   
0,1 0,1 

      Poistot 1,7 1,5 0,5 0,7 4,3 
Arvonalentumiset 

 
0,0 

  
0,0 

      Henkilöstö          200 322 60 10 593 
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Toimintasegmentit 1-12/2011 
     milj. euroa 
     

 
A B C D E 

      Segmentin myynti yhteensä 45,3 84,3 204,9 2,7 337,1 
Segmenttien välinen myynti 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,7 
Liikevaihto 45,3 84,2 204,9 1,1 335,5 

      Liiketulokseen sisältyvä osuus 
     osakkuusyhtiöiden tuloksesta 
 

0,6 
 

0,7 1,3 
Liiketulos 3,3 -1,0 8,4 -2,0 8,7 

      Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,9 0,7 3,0 0,1 5,8 
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit 

   
0,2 0,2 

      Poistot 2,2 1,9 0,7 0,9 5,8 
Arvonalentumiset 0,0 0,0 

 
0,0 0,0 

      Henkilöstö          204 320 62 10 596 
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT 
   

 
30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 

    Oma pääoma/osake, euroa 21,74 21,40 22,06 

    Omavaraisuusaste, % 55,9 71,8 74,9 
Nettovelkaantumisaste, % 23,8 2,5 -5,1 

    Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,9 4,6 5,8 
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa 8,5 0,1 0,2 

    Henkilöstö keskimäärin 691 593 596 

    Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6188 6188 6188 
 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2011. 
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KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET,  
   EHDOLLISET VARAT JA MUUT SITOUMUKSET 
   milj. euroa 

   
 

30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 
Omien velkojen vakuudeksi annetut 

   Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 2,7 2,7 2,7 
Takaukset ja muut vakuudet 11,5 11,5 10,7 

    Ei purettavissa olevat muut 
   vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu 
   Kiinteistövuokrat 6,5 4,3 3,9 

Muut vuokrat 1,2 0,6 0,8 

    JOHDANNAISSOPIMUKSET 
   Johdannaissopimusten nimellisarvot 
   Koronvaihtosopimukset 6,0 

  Valuuttatermiinisopimukset 9,3 15,0 14,3 
Hyödykejohdannaiset 47,0 8,5 14,1 

    EHDOLLISET VARAT 
   Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden  
   myynnistä kertyneet varat, käypä arvo 0,7 0,7 0,7 

    INVESTOINTISITOUMUKSET 
   Pakasteliiketoiminta 
 

0,1 
 Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 

 
0,4   

 
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 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. 
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KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT 
 
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 hakee muutosta 
takaisinperintäpäätökseen. Katsauskauden tulokseen tai taseeseen ei ole kirjattu avustusten 
mahdolliseen takaisinperintään liittyviä kirjauksia. 

 

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 
   milj. euroa 
   

 
30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 

    Kirjanpitoarvo kauden alussa 37,5 37,0 37,0 
Lisäykset 2,6 4,4 5,5 
Lisäykset yrityshankintojen kautta 14,2 

  Vähennykset 0,0 -0,3 -0,3 
Poistot ja arvonalentumiset -4,0 -3,5 -4,7 
Muut muutokset 0,3 0,0 0,0 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 50,5 37,6 37,5 

 

 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

   milj. euroa 
   

 
1-9/ 1-9/ 1-12/ 

 
2012 2011 2011 

    Myynnit osakkuusyhtiöille 0,4 0,3 1,5 
Myynnit yhteisyrityksille 6,5 6,2 8,5 
Ostot osakkuusyhtiöiltä 9,8 9,0 13,9 
Ostot yhteisyrityksiltä 0,0 

 
0,0 

    
    
 

30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 

    Pitkäaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä 
 

0,0 0,0 
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyhtiöiltä 0,6 0,0 0,8 
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä 1,2 1,3 0,8 
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille 0,0 0,8 0,2 
Ostovelat ja muut velat yhteisyrityksille 0,0 

 
0,0 

 

 

Espoo, 9. marraskuuta 2012 

 LÄNNEN TEHTAAT OYJ 
Hallitus 
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