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MARTTI VÄHÄKANGAS   
Konsernin toimitusjohtaja tarjoilee 
grillimakkaraa Pietarsaaren kävelykadulla.
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VVahva kasvu jatkui
viiden toimialan voimin

Snellman-konsernin tulos ennen veroja oli 
10,5 milj. euroa (12,9 milj. euroa) ja kassavirta 
ennen investointeja oli 14,3 milj. euroa (21,4 
milj. euroa). Omavaraisuus laski 3,8 % -yksik-
köä 35,6 %:iin (39,4 %).

Katsauskauden aikana Snellmanin perusta-
misesta tuli kuluneeksi 60 vuotta. Juhlavuo-
si jäi historiaan erittäin tapahtumarikkaana 
vuotena. Toimintaa leimasivat isot tuotelan-
seeraukset, yritysjärjestelyt ja uudet orga-
nisaatiot. Snellmanin rakenteita lähdettiin 
luomaan konsernimaisen toimintamallin 
mukaiseksi. Brändit luotiin toimialakohtai-
siksi niin, että tunnetuin Herra Snellman 
-brändi jäi lihanjalostukseen ja valmisruoka 
fokusoi toimintansa omilla brändeillään 
sekä Suomessa että Ruotsissa. Myös Pani-
nille, Eläinruoalle ja Tradingille vahvistettiin 
omat brändit. 

Konsernin toimintaa tehostettiin vahvista-
malla funktioita uusilla rekrytoinneilla ja 
organisaatiomuutoksilla. Rahoitus ja muut 

talousasiat sekä IT ja HR keskitettiin kon-
sernitasolle. Muut toiminnot hoidetaan 
toimialoittain. Snellman jaettiin viiteen 
toimialaan. Toimialoja johdetaan kunkin 
toimialan toimitusjohtajan ja hänen johto-
ryhmänsä välityksellä. Snellman käynnisti 
myös mittavan konsernitasoisen toiminnan 
ohjauksen IT-projektin. Sen käyttöönotto ta-
pahtuu asteittain vuoden 2012 aikana. 

Katsauskauden aikana tehtiin kolme yritys-
kauppaa. Snellman osti loput vähemmistö-
osuudet Oy Wikholm Food Trade Ltd:stä, joka 
tuli näin Snellmanin 100 % omistamaksi ty-
täryhtiöksi. Sen lisäksi Snellman osti enem-
mistöosuudet Icecool Oy:stä ja Oy MUSCH 
Ltd:stä. 

Konsernin investoinnit olivat 17,2 milj. euroa 
(7,6 milj. euroa) ilman yritysostoja. Kasvaneet 
investoinnit ja yritysostot laskivat omava-
raisuutta. Pietarsaaren tehtaan sikateurasta-
mon rakennus eteni katsauskaudella suun-
nitelmien mukaisesti ja uusi teurastamo 

Snellman-konsernin vahva kasvu jatkui toimintavuonna 2011. konsernin toiminta jaettiin viiteen toimialaan. 
myös investoinnit jatkuivat voimakkaina. liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 232,6 milj. euroa (191,1 milj. euroa).  Val-
mistuskustannusten nousua ei saatu siirtymään alkuvuoden aikana täysimääräisesti myyntihintoihin, jolloin 
vuositasoinen kannattavuus laski 2,6 % -yksikköä ja oli 5,1 % (7,7 %) liikevaihdosta. katsauskauden liiketulos 
oli 11,9 milj. euroa (14,8 milj. euroa).

otettiin käyttöön tammikuussa 2012. Uuden 
teurastamon myötä tuli teurastuskapasiteet-
tia yli puolet lisää. Tämän seurauksena halli-
tus teki päätöksen käynnistää lihajalosteiden 
tuotannon laajennusinvestoinnin heti teu-
rastamon valmistuttua. Investoinnin käyn-
nistäminen siirtyi kuitenkin 2012 puolelle.

Lihanjalostuksen uusille lanseeratuille grilli-
makkaroille saatiin erittäin hyvä vastaanotto 
markkinoilta. Samoin nakkimakkaran myyn-
ti ylitti sille asetetut tavoitteet niin, että ajoit-
tain tuotantokapasiteetti ja raaka-aine olivat 
rajoittavina tekijöinä. Uuden teurastamon 
tuotanto tuokin lisää raaka-ainetta volyymi-
pohjaisten tuotteiden kasvattamiseen.

Valmisruoassa lanseerattiin useita uutuuk-
sia kuten kypsät lihapullat, jälkiruuat ja vä-
hän hiilihydraatteja sisältävät annosateriat. 
Uutuudet ovat saavuttaneet suuren suosion 
ja tuotantoa on tehty jopa kolmessa vuoros-
sa. Ruotsin valmisruoassa siirryttiin uuteen 
tehtaaseen kesällä. Myynti Ruotsissa on 



6 snellman-konserni

edelleen voimakkaassa kasvussa ja tehtaan 
lähettämötilojen laajennus tulee seuraavana 
ajankohtaiseksi laajennushankkeeksi. 

Snellman Tradingin ja Icecoolin yhdistymi-
nen saman myyntiorganisaation ja toimin-
tamallin alaisuuteen on saatu toteutettua. 
Seuraava vaihe tulee olemaan toiminnan jat-
kaminen vain Snellman Trading Oy:n nimel-
lä. Trading-toimialan kannattavuus on ollut 
sen historian ensimmäisen toimintavuoden 
aikana tavoitteiden mukaista. Vertailutietoja 
Tradingistä ei ole, koska toimiala käynnis-
tyi nykyisessä muodossaan huhtikuun 2011 
alusta.

Paninin liiketoiminnassa on keskitytty tuo-
teuudistuksiin ja konseptin mukaisen toi-
mintamallin käyttöönottoon. Paikallinen 
Paninin tuotanto käynnistettiin Ruotsissa 
katsauskauden lopulla ja Ulvilasta tapahtuva 
vienti Ruotsiin lopetettiin. Samalla Ruotsis-
sa käynnistettiin uudistuneiden tuotteiden 
markkinointi Mr. Paninin brändillä.

Snellmanin henkilömäärä vuoden lopussa 
oli yhteensä 1 087 (930) henkilöä. Pietarsaari 
on edelleen Snellmanin suurin työllistävä 
paikkakunta ja siellä työskenteli katsauskau-
den aikana keskimäärin 675 henkilöä. 

Näkymät 2012

Snellmanin lihajalosteiden ja valmisruokien 
kuluttajakysynnän uskotaan edelleen vahvis-
tuvan. Uuden teurastamon myötä lisäänty-
vät raaka-ainemäärät nostavat lihanjalostuk-
sen tuotantomääriä erityisesti perinteisissä 
volyymituotteissa. Lihan hankintahinnat 
tulevat nousemaan, mutta tuotteiden myyn-
tihintojen korotusten  uskotaan ajoittuvan 
paremmin kustannusten nousuun kuin edel-
lisenä vuonna. Myös uudet toimialat ovat 
hyvässä kasvuvaiheessa, joten kokonaisuu-
tena konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen 
ennustetaan paranevan edellisestä vuodesta.

Kiitän Snellmanin henkilökuntaa ja kaikkia 
yhteistyökumppaneita hyvästä ja menes-
tyksellisestä yhteistyöstä kuluneen vuoden 
aikana. 

Martti Vähäkangas
Konsernin toimitusjohtaja

SNellMAN juHlI 60 VuoTTA  Syyskuussa 
Snellman juhlisti 60-vuotista toimintaansa 
järjestämällä koko kaupungin makkarajuhlat.
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lYHYeSTi

lUkUiNa

konserniin tuli kaksi uutta 
toimialaa, Panini ja eläinruoka.

Snellman juhli 60 innovatiivista
toimintavuottaan.

Tehtiin neljä yritysjärjestelyä.

investoinnit jatkuivat vahvoina 
kaikilla toimialoilla.

Hajautettiin brändit 
toimialakohtaisiksi.

käynnistettiin konsernitason 
toiminnan ohjausjärjestelmän 
rakentaminen.

liikevaihdon kasvu: 22 %

liikevaihto: 232,6 milj. euroa

liiketulos: 5,1 %

Tulos ennen veroja: 10,5 milj. euroa

investoinnit: 17,2 milj. euroa

Henkilöstö: 1087 henkilöä

Toimintaa leimasivat 
isot tuotelanseeraukset, 

yritysjärjestelyt ja 
uudet organisaatiot. 
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Konsernin tunnusluvut

2010

2010 2010

20102009

2009 2009

20092008

2008 2008

20082007

2007 2007

20072011

2011 2011

2011

134,6

12,8

4,9

6,6

148,1

12,5

4,8

7,2

173,2

15,1
6,1

10,6

191,1

18,6
7,7

14,8232,6

14,3

5,1

11,9

liikeVaiHTo, m €

SiJoiTeTUN PÄÄomaN TUoTTo, roi % liikeTUloS, %

liikeTUloS, m €
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2010

2010 2010

20102009

2009 2009

20092008

2008 2008

20082007

2007 2007

20072011

2011 2011

2011

829

6,4

5,6

38,9

887

13,9

5,5

30,1
889

17,5

9,1

32,5
930

7,6

12,9

39,41087

17,2

10,5

35,6

HeNkilöSTö kaUdeN loPUSSa

TUoTaNNolliSeT iNVeSToiNNiT, m € TUloS eNNeN VeroJa, m €

omaVaraiSUUS, %
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Skonserni

Snellman konsernin tasaisen vahva kasvu jatkui toimintavuoden 
2011 aikana. Suurimmat konsernitason tapahtumat vuoden 2011 
aikana olivat isot tuotelanseeraukset, yritysjärjestelyt ja uudet orga-
nisaatiot. 

lihanjalostus

Lihanjalostuksen puolella vuoden 2011 merkittävimpiin tapahtumiin 
lukeutuivat uusien tuoteuutuuksien lanseeraukset ja yhteistyöso-
pimuksen solmiminen Limousin yhdistyksen kanssa sekä uuden 
sikateurastamon investointiprojektin eteneminen ennätystahdissa. 
Lihanjalostuksen alkutuotannon puolella yhteistyö tuottajien kans-
sa oli tiivistä ja useita uusia tuottajasopimuksia on solmittiin. 

Valmisruoka

Snellmanin Valmisruoka jatkoi vahvaa kasvuaan vuoden 2011 aikana. 
Suomessa Snellmanin Kokkikartano panosti paljon tuoteuutuuksiin. 

Carolines Kök Ruotsissa ei tehnyt varsinaisia uusia tuotelanseerauk-
sia, vaan kasvoi olemassa olevan tuoteportfolion kautta. 

Snellman lyhyesti 2011
Trading

Snellman-konserni osti huhtikuussa 2011 Icecool Oy:n osakekannasta 
75 %. Snellman Trading Oy sai yrityskaupan myötä entistä laajemman 
tuotevalikoiman HoReCa-markkinalle. Molemmat yhtiöt toimivat 
vuoden aikana vielä erillisinä yhtiöinä, mutta vuoden 2012 aikana 
Tradingin toiminnot yhdistyvät.

Panini

Huhtikuussa 2011 Panini eriytettiin omaksi toimialaksi. Vuosi oli tä-
ten Panini liiketoiminnassa uuden aikakauden alku. Vuoden aikana 
Panini lanseerattiin Ruotsin markkinoille ja vastaanotto oli erittäin 
positiivinen. Lisäksi Paninin kansainvälistymistä tukeva konsepti 
valmistui ja uusi kehitystyöprojekti käynnistettiin.

eläinruoka

Kesäkuussa 2011 eläinruokayritys Oy MUSCH Ltd tuli osaksi 
Snellman-konsernia. Musch valmistaa korkealuokkaista koiranruo-
kaa kotimaisille markkinoille. Vuoden aikana Snellmanin Eläinruoka-
toimialan kasvu oli voimakasta. 

Konserniorganisaatio 
SNELLMAN

 lihanjalostus Valmisruoka Trading Panini eläinruoka
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Konsernin johtoryhmä

KONSERNIN JOHTORYHMÄ Takana vasemmalta: Heikki Huotari, Stefan Snellman, John Aspnäs, Kimmo Lankinen, Timo Ylilauri, 
Magnus Pettersson ja Henrik Snellman. Edessä vasemmalta: sihteeri Johanna Skytte, konsernin tj Martti Vähäkangas ja Kati Rajala.  
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K
Snellman osti Faba Sika Oy:n (nykyinen Fi-
gen Oy) joulukuussa 2010, josta tuli yli 20 
alkutuotannon ja sianjalostuksen ammatti-
laista mukaan konserniimme. Icecoolin yri-
tyskauppa toteutui huhtikuussa 2011, josta 
noin 10 HoReCa-myynnin ammattilaista tuli 
mukaan Snellmanin toimintaan. Samalla 
Panini eriytettiin omaksi toimialakseen ja 
yksikökseen. Eläinruokayritys Musch tuli 
yritysoston myötä kesäkuussa 2011 osaksi 
konsernia. Alkuvaiheessa se työllisti hiukan 
yli 10 henkilöä. Syksyn mittaan Musch selkiy-
tyi suhteellisen nopeasti uudeksi Eläinruoan 
toimialaksi. Ruotsissa Gävlen valmisruo-
katoiminnot lopetettiin touko-kesäkuussa 
2011 ja siitä johtuen henkilöstöleikkauksia 
jouduttiin tekemään, koskien noin 17 henki-
löä. Koko tuotannollinen toiminta Ruotsissa 
siirrettiin Nackaan uusiin tuotantotiloihin.

Toimialoja ja sitä myötä konsernin ydinosaa-
mista sekä toimipisteitä tuli lisää, joiden 
hallittavuus ja kehittäminen tulee jatkossa 
huomioida erityisesti konsernin henkilös-
töjohtamisessa. Edellä mainittuihin liiketoi-
minnan laajentumisiin liittyen, aloitettiin 
HR toimintasuunnitelman laatiminen tule-

ville vuosille. Sen tavoitteena on luoda yhte-
näistä ja oikeudenmukaista henkilöstöjohta-
mista sekä kulttuuria Snellman-konserniin.

Avainhenkilörekrytoinnit aloitettiin ja osin 
toteutettiin vuoden 2011 toisella puolivuo-
tiskaudella. Konsernin henkilöstöjohtajaksi 
palkattiin syyskuussa Timo Ylilauri, Kokki-
kartanon toimitusjohtajaksi ja Valmisruoan 
toimialajohtajaksi lokakuussa Kati Rajala 
sekä marraskuussa konsernin IT-päälliköksi 
John Aspnäs. Näiden lisäksi aloitettiin loppu-
vuodesta Figenin vientipäällikön ja Muschin 
myynti- ja markkinointipäällikön rekrytoin-
nit.

Työtyytyväisyystutkimus toteutettiin vuo-
den 2011 alussa ja tulokset osoittivat työtyy-
tyväisyyden olevan edelleen hyvällä tasolla 
(tulos 3,62 - asteikon ollessa 1-5). Eniten oli 
parantunut esimiestyö, jossa vuosina 2009 
– 2010 toteutettu Snellman Leader johtamis-
koulutuksen katsotaan tuottaneen tulosta. 
Aikaisemmin mainitut yritysostot tapahtui-
vat vasta tutkimuksen toteutuksen jälkeen, 
joten niiden vaikutusta ei vielä voitu nähdä 
vuoden 2011 työtyytyväisyystutkimuksessa.

Kohti monitoimialaista 
konsernia
Snellman-konsernin henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2011 aikana yritysostojen myötä. Yritysostot toivat 
selkeän henkilöstölisän myös toimipisteisiin ja sitä kautta myös konsernin henkilöstöjohtamiseen. mukaan 
tulleet uudet kulttuurit ja tuulet toivat mielenkiintoisen ja positiivisen lisän konserniimme.

Syksyllä järjestettiin Pietarsaaressa erittäin 
onnistuneet Snellmanin 60–vuotisjuhlat, jo-
hon kaikki Snellmanlaiset puolisoineen kut-
suttiin mukaan.

koulutus

Lihateollisuuden ammattitutkintoryhmästä 
valmistui 10 henkilöä keväällä 2011 ja 2010 
käynnistyneessä Elintarvikealan perustut-
kinnon valmentavassa osiossa jatkoi edel-
leen vuoden 2011 aikana 25 henkilöä.

Snellman Lean ajattelua ja osaamista luo-
tiin kouluttamalla Lihanjalostuksen koko 
henkilökunta Lean ajattelun filosofiaan tar-
koituksena juurruttaa toimintamalli osaksi 
normaalia Snellmanin toimintaa. 

Työterveys

”Arbetshälsa inom charkproduktion” päät-
tyi syyskuussa 2011, joka toteutettiin työhy-
vinvoinnin pilottiprojektina vuosien 2010 ja 
2011 aikana Snellmanin Lihanjalostuksessa. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin työntekijöidem-
me terveydentilaa, elämäntapaa ja koettua 

Yritysostojen 
mukana tulleet uudet 

kulttuurit ja tuulet 
toivat mielenkiintoisen 

ja positiivisen lisän 
konserniimme.
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AVAINHeNKIlöReKRyToINNIT AloITeTTIIN 
Konsernin henkilöstöjohtajaksi valittiin  syyskuussa 
2011 Timo Ylilauri.
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HeNkilöSTö
terveyttä sekä työn fyysistä kuormitusta ja 
siitä palautumista. Merkittävimpinä tulok-
sina pilottiryhmän keskuudessa havaittiin 
kuntoilun lisääntyminen projektin aikana, 
jolla katsottiin olevan selkeä yhteys työstä 
palautumiseen. Lisäksi sydämen sykkeen 
mittauksissa huomattiin merkittävä ero ni-
kotiinituotteiden käyttäjillä, joilla keskisyke 
oli noin 10 krt/min korkeampi kuin muilla.

Hankkeen jatkoksi loppusyksystä 2011 Snell-
man sai Suomessa Työsuojelurahaston tukea 
työn, terveyden ja elämäntapojen yhteyksien 
sekä sen vaikutuksien tutkimiseen. Hanke 
nimettiin ”Kunnon työpaikka” projektiksi. 
Projekti on ainutlaatuinen hanke Snellma-
nilla ja sen tarkoituksena on pyrkiä edistä-
mään henkilöstömme työssä jaksamista 
varsin haastavissa meistä riippumattomissa 
tuotanto-olosuhteissa. Tavoitteena on raken-
taa Snellman-konsernille työhyvinvoinnin ja 
sen seurantaan liittyvä kokonaisjärjestelmä 
osaksi normaalia Snellmanin toimintaa.

Timo Ylilauri
Henkilöstöjohtaja
Oy Snellman Ab

HeNKIlöSTöN  IKÄ- jA  SuKupuolI-
jAKAuMA TIlApÄISTyöNTeKIjÄT 

MuKAAN lASKeTTuNA

HeNKIlöSTöN  IKÄ- jA  SuKupuolI-
jAKAuMA IlMAN TIlApÄIS-

TyöNTeKIjöITÄ

HeNKIlöSTö juHlI   
Snellmanin 60-vuotisjuhliin kutsuttiin 
kaikki Snellmanlaiset puolisoineen.

20-29 v.
32 %

20-29 v.
32 %

30-39 v.
24 %

30-39 v.
28 %

40-49 v.
18 %

40-49 v.
21 %

50-59 v.
10 %

50-59 v.
12 %

>60 v.
4 %

>60 v.
4 %

<20 v.
12 %

<20 v.
4 %
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Meillä tehdään ruokaa 
niin kuin itselle 

tehtäisiin.

Lihanjalostus
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V
Sikatalouden kannattavuuskriisi varjosti 
suomalaista lihateollisuutta edelleen vuon-
na 2011. Hyvä satovuosi helpotti kuitenkin 
jossain määrin etenkin perheviljelmien 
asemaa. Alentunut sianlihan tuotanto on 
tyhjentänyt teollisuuden varastot niin, että 
myös sianlihasta on ollut puutetta tiettyjen 
lajitelmien osalta. Snellmanin naudantuo-
tanto nousi vuoden mittaan, mutta kysyntää 
olisi ollut selvästi yli tarjonnan. Pula naudas-
ta näkyi kesän ja syksyn aikana etenkin gril-
lituotteiden sekä nautapohjaisen jauhelihan 
tuotannossa.

Henkilöstö

Lihanjalostuksen työvoiman määrä nousi 
64 henkilöllä ollen 778 henkeä vuoden 2011 
lopussa. Valtaosa henkilöstöstä työskente-
lee Pietarsaaressa, mutta sianjalostukseen 
kuuluvaa henkilökuntaa on myös Ilmajoen 
ja Längelmäen yksiköissä. Vuoden aikana 
henkilökunnan työssä viihtyvyys parani ja 
sairaspoissaolot saatiin lasku-uralle. Snell-
manin koko henkilökunnalle tehtiin laaja 
terveyskartoitus, jonka seurauksena lihanja-
lostus käynnisti ensimmäisenä Snellmanin 
toimialoista henkilökohtaisen kunnonko-
hennusohjelman.

Henkilökunnan aloitteellisuus palkittiin 
useilla aloitepalkinnoilla. Kirjallisia aloittei-
ta tehtiin lähes sata vuoden aikana ja niistä 
vietiin toteutukseen noin puolet. Lean-toi-
minnan käynnistäminen on otettu innolla 
vastaan ja kehitys on ollut aktiivista. Lean-
toimintaa on kehitetty pienryhmissä ja var-
sinaiset sovellukset seuraavat asteittain tuo-
tannossa.

myynti

Toimintavuoden aikana pantiin suuri paino 
ruokamakkaroiden ja uusien tuorelihatuot-
teiden markkinointiin. Myyntimäärät kasvoi-
vat merkittävästi edellisestä vuodesta niin, 
että myynti jopa ylitti kampanjajaksoilla tuo-
tantokapasiteetin.

Snellmanin alkutuotanto on pärjännyt hyvin 
hankintakentällä vallitsevassa kilpailussa. 
Yhteistyö tuottajien kanssa on ollut tiivistä 
ja useita uusia tuottajasopimuksia on sol-
mittu. Toimintavuoden aikana Snellmanin 
Lihanjalostus solmi  yhteistyösopimuksen 
myös Limousin-kasvattajaosuuskunnan kans-
sa. Tämän nautarodun koemarkkinointi on 
aloitettu. 

Uusi teurastamo

Teurastamon kapasiteetti on rajoittanut 
Snellmanin liharaaka-aineen hankinnan kas-
vua enemmän kuin raaka-aineen saantimah-
dollisuudet. 

Uuden sikateurastamon rakennus eteni kat-
sauskaudella suunnitelmien mukaisesti. 
Uuden teurastamon käyttöönotto tapahtui 
tammikuun 2012 lopulla. Teuraskapasiteetti 
tulee olemaan noin kaksinkertainen vuoden 
2011 teurasmääriin verrattuna. Seuraava vai-
he tuotantokapasiteetin kasvattamisessa 
onkin lihajalosteiden ja ruokamakkaroiden 
tuotantokapasiteetin rakentaminen Kuusi-
saaren tehtaalle. 

Henrik Snellman
Toimitusjohtaja
Snellmanin Lihanjalostus Oy

Vahvaa kehitystä Lihanjalostuksessa
lihanjalostuksen kehitys jatkui vahvana. Herra Snellmanin brändin preferointi pysyi historiallisen korkeana. 
liikevaihto kasvoi noin 14 %. Tuotannon volyymi kasvoi erityisesti ruokamakkaroissa. Uusi sikateurastamon 
10 milj. euron investointiprojekti eteni ennätystahdissa. käyttöönotto tapahtui tammikuussa 2012. lihaja-
lostetehtaan seuraavan laajennuksen suunnittelu valmistui päätösvaiheeseen ja hallitus teki asiasta inves-
tointipäätöksen vuodelle 2012.
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TIlAKÄyNNIllÄ AlAVIeSKASSA
Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Henrik 
Snellman iloitsee toimialan vakaasta ja 
vahvasta kehityksestä.
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lIHANjAloSTuKSeN joHToRyHMÄ   
Vasemmalta: Staffan Snellman, 
Krister Snellman, Tomas Gäddnäs, 
tj Henrik Snellman, Anders Snellman, 
Mikael Snellman ja Peter Fagerholm.

lIMouSIN-NAuTAA lAIDuNTAMASSA   
Snellman solmi vuoden 2011 aikana ainutlaa-
tuisen yhteistyösopimuksen Limousin-kas-
vattajaosuuskunnan kanssa. Limousin-nauta 
on tunnettu alhaisesta rasvapitoisuudestaan 
ja mureasta sekä maukkaasta lihastaan.

Tuottaja Jarkko Kääriälä kasvattaa Limousin-
nautoja Mäntylän tilalla Alavieskassa.
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lYHYeSTi

lUkUiNa

lihanjalostuksen kehitys jatkui 
vahvana.

Uusi teurastamo otettiin käyttöön 
tammikuussa 2012 ja kapasiteetti 
kaksinkertaistui.

Snellmanilla on tutkitusti Suomen 
tyytyväisimmät tuottajat, jotka 
ovat positiivisesti sitoutuneet 
Snellmanin laatuketjuun.

Vuoden aikana Snellman onnistui 
vahvistamaan asemaansa kaikissa 
strategisissa tuoteryhmissä.

liikevaihdon kasvu: 13,6 %

liikevaihto: 168 milj. euroa

investoinnit: 11 milj. euroa

Henkilöstö: 778 henkilöä

Toimintavuoden 
aikana myyntimäärät 

kasvoivat merkittävästi 
ja useita uusia 

tuottajasopimuksia 
solmittiin.
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K
Raaka-aineen hankinta Snellmanin Maatilan 
Parhaat -perhetiloilta vuonna 2011 kasvoi 
3 milj. kiloa (+10 %) 31,8 milj. kiloon. Sian-
hankinta nousi 22,1 milj. kiloon ja naudan-
hankinta reiluun 9,7 milj. kiloon. Porsaiden 
välitys lihasikaloille kasvoi 7 % ja oli 141 075 
kpl. Vasikkavälitys kasvoi 13 % ja välitettyjä 
vasikoita oli 12 250 kpl. Teurastamon laajen-
nusosa otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa 
ja tavoitteena on nostaa naudan ja sianlihan 
hankintamäärät 45 milj. kiloon 2015 mennes-
sä. 

Lihasian keskihinta nousi vuoden aikana 9 %. 
Normaalien tilitysten lisäksi Snellman mak-
soi kehittämisohjelmien kautta runsaan 500 
000 € kehittämislisän porsaan- ja lihasian-
tuottajille. Vuoden aikana kehitettiin myös 
naudantuottajille uusia kehittämisohjelmia, 
jotka palkitsevat investoivia tiloja ja hyviin 
kasvatustuloksiin yltäneitä kasvattajia. 

Herra Snellmanin tuotantoketjun naudan- ja 
sianliha tuotettiin 2200 perhetilalla, joista 
280 oli sikatiloja ja muut maito- ja nautatilo-
ja. Snellmanin kokonaistilitykset suomalai-
sille perhetiloille vuonna 2011 olivat 72 milj. €.

määrätietoisesti eteenpäin

1.9.2011 aloitettiin ainutlaatuinen yhteistyö 
Kasvattajaosuuskunta Limousinin kanssa. 
Osuuskunnan noin 40 limousin-lihan tuot-
tajaa siirtyi Snellmanille yhteistyösopimuk-
sen allekirjoittamisen jälkeen elokuussa. 
Limousin-yhteistyö sopii Snellmanin strate-
giaan kehittää lihantuotantoketjua läheises-
sä yhteistyössä tuottajien kanssa. Limousin 
nautarotu on tunnettu korkeasta lihapitoi-
suudesta ja erittäin maukkaasta, mureasta ja 
vähärasvaisesta lihasta. 

Snellman sai Suomen Sikayrittäjien Vuoden 
Sikateko-palkinnon. Palkinto luovutettiin 
Porin Farmari - maatalousnäyttelyssä perjan-

taina 1.7.2011. Sikayrittäjät mainitsivat tiedot-
teessaan, että Snellman on tehnyt arvokasta 
työtä suomalaisen sianlihantuotannon ke-
hittämiseksi ja turvaamiseksi. Snellman on 
lisäksi profiloitunut tuottajakentässä hyvä-
maineisena yhteistyökumppanina.

Suomen tyytyväisimmät tuottajat

TNS Gallupin tuottajatutkimuksen (Suomen 
Gallup Elintarviketieto Oy 30.12.2011) mu-
kaan Snellman alkutuotanto vahvisti ase-
maansa edelleen vuoden 2011 aikana. Arvosa-
nalla 8,8 Snellmanin tuottajat ovat edelleen 
koko alan selvästi tyytyväisimpiä. Ero alan 
muiden yritysten keskiarvoon oli kasvanut 
0,9 prosenttiyksikköön.

Maito- ja nautatilat antoivat Snellmanille ar-
vosanan 8,9, mikä oli suunnilleen sama kuin 
aikaisemmissa tutkimuksissa. Tuottajatyyty-
väisyystutkimus tehdään kahden vuoden vä-
lein. Siantuottajien keskuudessa tyytymät-
tömyys kannattavuuteen näkyi selvemmin. 
Sika-alan kokonaisarvosana laski 0,7 prosent-
tiyksikköä ja se oli 7,3. Siantuottajat antoivat 
Snellmanille arvosanan 8,5, mikä on alempi 
kuin vuonna 2009 mutta suunnilleen samaa 
tasoa kuin edellisen kustannuskriisin aikaan 
vuonna 2007. 

Kunnon suomalaista 
lihaa perhetilalta
Vuosi 2011 oli lihantuottajille vaikea vuosi. lihantuotannon rajusti kasvaneet kustannukset aiheuttivat 
vaikean tilanteen koko liha-alalle. Snellman valitsi oman aktiivisen tien ja nosti tuottajahintoja jo vuoden 
alussa, yleisen tuottajahinnan kehityksen mennessä alaspäin. aktiivisille tuottajille annettiin mahdollisuus 
parantaa kannattavuutta ja selviytyä kustannuskriisistä uusien laatusidonnaisten lisähintojen avulla. 

Snellmanin tuottajat 
ovat edelleen koko alan 
selvästi tyytyväisimpiä.

TuoTTAjIeN SITouTuMINeN 
lIHANHANKINTAyRITyKSeeN 2011

Snellman
- nauta

Muut
- nauta

Snellman
- sika

Muut
- sika

68 28 4

28 38

73 16 11

11 30 59

34

vakiintuneet
uskolliset
sitoutumattomat

Suomen Gallup Elintarviketieto, 
Lihantuottajatyytyväisyys 2011
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Snellmanin tuottajat ovat myös parhaiten 
sitoutuneita yritykseen. Sitoutumattomi-
en tuottajien osuus oli vain 6 %, vaikkakin 
sitoutumattomien tuottajien osuus oli kas-
vanut koko maassa 30 prosenttiin.  96 %:lla 
Snellmanin tuottajista ja 50 %:lla kilpailijoi-
den tuottajista oli Snellmanista myönteinen 
kuva. Tuottajatutkimus vahvistaa, että Snell-
manilla on mahdollisuus lisätä raaka-aineen 
hankintaa lähivuosien aikana. 

Figen uusii strategiansa

Snellman osti suomalaisen sianjalostusyh-
tiön Faba Sika Oy:n 1.12.2010. Vuonna 2011 
yritys sai uuden nimen Figen Oy, ja strategia 
uusittiin. Figen jatkoi kansallisena jalos-
tusyhtiönä, joka tarjoaa edelleen palveluja 
siantuottajille koko maassa. Figen Oy vas-
taa suomalaisten sikarotujen, maatiaisen ja 
yorkshiren jalostusohjelmasta. Figen omis-
taa myös noin 90 % Suomen Sianjalostus 
Oy:n (SSJ) osakkeista, joka harjoittaa jalos-
tuksen asematestitoimintaa Längelmäellä, 
Jämsässä.

Voimakkaiden tehostamistoimenpiteiden 
ansiosta Figenin tulos pysyi hyväksyttävällä 
tasolla, vaikka yhtiö ei enää saanut valtion 
tukea tuottajaneuvontaan. Figenin liikevaih-
to kasvoi 3 %:lla 2,3 milj. euroon. Längelmäen 
testitoiminta lisääntyi ja SSJ:n liikevaihto  
nousi noin 1 milj. euroon.

Figen on merkittävä tekijä Snellmanin lihan-
jalostuksen strategiassa. Lähituotettu ruoka 
ja vastuullinen, kotimainen, genetiikkaan 
asti jäljitettävä tuotantoketju, ovat tärkeitä 

elementtejä Snellmanin lihanjalostusstrate-
giassa. Korkealaatuisen suomalaisen gene-
tiikan saatavuus on olennainen osa siantuo-
tannon laatuketjun palapeliä. Tämä osa luo 
edellytyksiä niin hyvän tuottavuuden kuin 
myös eläinten hyvinvoinnin kestävälle kehi-
tykselle. 

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja
Snellmanin Lihanjalostus Oy

SIKASeMINAARI SeINÄjoellA 
Figenillä on tärkeä asema Snellmanin lihan-
jalostusstrategiassa. Figenin toimitusjohta-
ja Jussi Peura (vasemmalla) ja Tomas Gädd-
näs, Snellmanin alkutuotannon johtaja.
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Snellmanin Lihan-
jalostus on otta-
nut vuoden aikana 
edelleen yhden as-
keleen toteuttaes-
saan strategiaansa 
valmistaa tavallisia 
tuotteita vielä pa-
remmin ja mahdol-

lisimman luonnollisesti. Kuluttajilla on yhä 
vahva luottamus Snellman-tuotemerkkiin, 
ja brändin preferenssi on 27 %, eli muuttuma-
ton vuoteen 2010 verrattuna (Brand Master 
2011). Asiakkaiden kanssa tehtävän hyvän 
yhteistyön johdosta Snellmanin Lihanjalos-
tus on kehittynyt voimakkaasti 2011, vaikka 
yleisesti alalla vallitsivat vaikeat ajat.

Sianlihan kulutus kasvoi Suomessa 5 % vuon-
na 2011 ja naudanlihan kulutus kasvoi 1 % 
(TNS Gallup Lihabarometri). Kuluttajat arvos-
tavat edelleen tuoretta jauhelihaa ja Snell-
manin Lihanjalostuksella on ollut vuoden 
aikana vahva asema jauhelihamarkkinoilla. 
Snellmanin Lihanjalostuksen tuoreen lihan 

kokonaismyyntimäärät kasvoivat vuoden 
aikana yli 10 %. Joidenkin liharaaka-aineiden 
rajoitettu saatavuus on hillinnyt myyntiä. 
Alkutuotannon korkeat rehukustannukset 
ovat nostaneet vuoden aikana hintatasoa 
markkinoilla. Tämä ei ole kuitenkaan vaikut-
tanut Snellmanin tuotteiden kysyntään.

Viipaloitujen tuotteiden markkinat las-
kivat määrässä 6 % ja arvossa 1 % (Nielsen 
kuluttajapaneeli tammikuu -joulukuu 
2011). Markkinoiden laskusta huolimatta 
Snellmanin Lihanjalostus on kasvattanut 
markkinaosuuttaan arvossa yhdellä pro-
senttiyksiköllä, eli 17 %:iin. Kokoliha- ja meet-
vurstisegmenteissä Snellman on markkina-
johtaja.

mainoskampanjat

Snellmanin Lihanjalostus on toteuttanut 
vuoden aikana kaksi suurempaa mainoskam-
panjaa. Vuoden alussa toteutettiin tuoretta 
lihaa koskeva mainoskampanja ja keväällä 
ruokamakkarakampanja. Molemmat kam-

panjat tuottivat hyvän tuloksen. Hyvä yhteis-
työ mainostoimisto SEK & Grey:n kanssa on 
jatkunut vuoden aikana.

Vuoden panostus nakki- ja grillimakkaraan 
lisäsi tuoteryhmän myyntiä erittäin voimak-
kaasti. Myyntikehitys vahvistaa sen, että 
markkinoilla on tilaa ja että kuluttajat toden-
tavat yrityksen strategian. Ruokamakkaran 
kokonaismarkkinaosuus on tänään noin 3,5 % 
eli kasvupotentiaalia on vielä runsaasti. 

Vuoden aikana lanseerattiin 6 uutta lihaja-
lostetta ja 15 uutta lihatuotetta.

Vuoden 2011 aikana myynnissä ja markki-
noinnissa tehdyt panostukset antavat hyvät 
mahdollisuudet onnistua tulevina vuosina.

Peter Fagerholm
Myynti- ja markkinointijohtaja
Snellmanin Lihanjalostus Oy

KKuluttajien luottamus Herra Snellmanin 
tuotemerkkiin on erittäin vahva
Snellmanin lihanjalostus kehittyi kokonaisuudessaan voimakkaasti vuoden aikana ja yritys onnistui vah-
vistamaan asemiaan kaikissa strategisissa tuoteryhmissä. Vuoden aikana tehdyt markkinointipanostukset 
onnistuivat hyvin ja ne osoittavat, että kuluttajat ymmärtävät sanomamme. asiakkaittemme kanssa tehtävä 
hyvä yhteistyö mahdollistaa tuotteidemme tarjonnan kaikille suomalaisille.

Snellmanin kaksi suurta 
mainoskampanjaa 

tuottivat hyvän 
tuloksen.
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KuNNoN GRIllIMAKKARAT 
Snellmanin mainoksissa esiintyy 
omaa henkilökuntaa.
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Kokkien tekemää
kotiruokaa

kaikille.

Valmisruoka
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AITo RAAKA-AINe 
Kokkikartanon toimitusjohtaja Kati Rajala on 
ylpeä Kokkikartanon tuotteissa käytettävästä 
suomalaisesta perunasta.

K
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Suomessa Snellmanin Kokkikartano panosti 
paljon tuoteuutuuksiin vuonna 2011. Aikai-
sempien vuosien työ tuotekehityksen saral-
la tuotti niin uudistuksia ja laajentumista 
tuoteperheissä kuin myös kokonaan Kokki-
kartanolle uusien tuotteiden lanseerauksia. 
Tällaisia uutuuksia olivat keväällä markki-
noille tuodut jälkiruoat ja syksyllä markki-
noille tuodut vähän hiilihydraattia sisältävät 
annosateriat sekä kypsät jauhelihatuotteet. 
Myös vähittäiskaupan palvelulinjastoihin 
tarkoitetut tuotteet jatkoivat kasvuaan. Syk-
syn aikana tapahtuneet uusien tuotteiden 
markkinoille tuonnit sekä olemassa olevi-
en tuotteiden pakkausuudistukset aiheut-
tivat toiminnallisesti hyvin haastavan ja 
työntäyteisen syksyn valmisruoan Suomen 
toimintoihin. Yhdessä joululaatikoiden val-
mistuksen kanssa Keravan tuotantovolyymi 
saavutti uuden huippunsa, vajaa 30 tonnia 
päivässä. 

Ruotsin panostukset liiketoiminnan kasvat-
tamiseen ja virtaviivaistamiseen tuottivat 
tulosta vuonna 2011. Merkittävin tapahtu-
ma Carolines Kökin toiminnassa oli muutto 
Nackassa uusiin tuotantotiloihin, joka mah-
dollistaa merkittävän tuotannon kasvun. 
Carolines Kök ei tehnyt varsinaisia uusia 
tuotelanseerauksia vuoden 2011 aikana, vaan 
kasvoi olemassa olevan tuoteportfolionsa 

kautta. Tässä auttoivat paikallisesti toteute-
tut pienemmät myyntikampanjat.

markkinointi

Keväällä 2011 toteutettiin Kokkikartanon 
yleistä tunnettuutta nostava printtikampan-
ja lähinnä aikakausilehdissä. Kampanjassa 
nostettiin Kokkikartanon slogania ”Kokkien 
tekemää kotiruokaa” ja ruokafilosofiaamme 
”Aitoa ruokaa aidoista raaka-aineista” kulut-
tajien tietoisuuteen. Samaan aikaan uusittiin 
Kokkikartanon nettisivut. Syksyllä markki-
nointia jatkettiin mm. syyskuun uutuustuot-
teilla; kypsät jauhelihatuotteet ja vähän hiili-
hydraattia sisältävät annosateriat.

Henkilöstö ja kehittämishankkeet

Kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta 
Kokkikartanolla tarkoittavat ekologisen, 
sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen 
kestävyyden tukemista yrityksen kaikkien 
toimintojen osalta. Vuonna 2011 ympäristö-
vastuullisuutta kehitettiin Kokkikartanolla 
parantamalla Keravan kiinteistön energiate-
hokkuutta ja kehittämällä ympäristö- ja ener-
giatehokkuusjärjestelmiä. 

Kokkikartano toteutti pilottihankkeena 
kylmäanalyysin, missä kartoitettiin kylmä-

järjestelmien nykytilanne, kapasiteetti ja 
mahdollisuudet pienentää järjestelmän ener-
giankulutusta ja päästöjä. Kylmätekniikan 
pilottihankkeella saatiin noin 10 % säästöpo-
tentiaali energiankulutukseen. 

Kokkikartano on mukana MTT:n koordinoi-
massa Climate Communication II -hankkees-
sa, missä tutkitaan elintarvikkeiden hiilija-
lanjälkimerkintöjen laskentamenetelmiä ja 
niistä kuluttajille viestimistä. Paremmalla 
ympäristö- ja ilmastovaikutusten mittaami-
sella voidaan tukea yritystoimintaa ja ku-
luttajavalintoja ympäristömyönteisempään 
suuntaan.

Työsuojelurahaston rahoittama Tuottavuus-
talkoot -hanke saatiin päätökseen kesällä 
2011. Hankkeessa käynnistettiin tuotannon-
työntekijöiden pienryhmätoiminta, missä 
kannustetaan työntekijöitä itse aktiivisesti 
osallistumaan oman työn sujuvuuden ja 
viihtyvyyden parantamiseen. Puolitoista-
vuotisen hankkeen aikana työntekijöiltä tuli 
yli 70 parannusehdotusta, joista 80 % on eh-
ditty jo toteuttamaan. Pienryhmätoiminta 
on hankkeen jälkeen jäänyt osaksi tuotan-
non henkilöstön toimintaa.

Henkilöstömäärä Kokkikartanolla oli vuoden 
2011 lopussa 132 henkeä ja Carolines Kökillä 

KKokkien tekemää kotiruokaa 
kaupan valmisruokahyllyllä
Snellmanin valmisruoka jatkoi kasvun viitoittamaa tietään. Suomessa Snellmanin kokkikartano oy:n liike-
vaihto kasvoi 23,2 milj. euroon. Carolines kök aB liikevaihto kasvoi huikeat 27 % ollen 14,7 milj. euroa. 
kuluttajien kiinnostus aitoon, lisäaineettomaan ruokaan kasvaa antaen entistä parempia mahdollisuuksia 
laadukkaan ja tuoreen valmisruoan valmistajalle. 



30 Valmisruoka

KoKKIKARTANoN 
joHToRyHMÄ   
Vasemmalta: Tero Oinonen, tj Kati 
Rajala, Kai Meyer, Jaana Heikkilä, 
Olli Oravainen, Kati Sorvali-Borén, 
Tarja Kuusisto, Kati Häyhä, Jörgen 
Nordman ja Pasi Pääskynen
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Nackassa 66. Henkilöstö juhli Snellmanin 
60-vuotista taivalta yhdessä muun konsernin 
henkilöstön kanssa Pietarsaaressa 2.9.2011. 
Mukana oli myös Carolines Kökin henkilös-
töä. 

Tilainvestoinnit

Lokakuussa 2011 käynnistyi Keravalla toi-
mistotilojen ja lähettämön laajennushanke. 
Tämä on ensimmäinen osa hanketta, jolla 
turvataan tuotantotoiminnan laajentaminen 
pitkäjänteisesti. Lähettämön tilat kaksinker-
taistuvat ja vastaavat siten entistä paremmin 
kasvaneita tuotantovolyymeitä sekä jakelu-
yhteistyötä Paninin kanssa. Rakennuspro-
jektin on tarkoitus valmistua toukokuussa 
2012, jolloin Snellman Trading muuttaa uu-
siin toimistotiloihin ja kaikki pääkaupunki-
seudulla toimivat snellmanlaiset saadaan 
saman katon alle.

Carolines Kökin suurin ponnistus vuoden 
aikana oli muutto uusiin tuotantotiloihin 
Nackaan. Tämä oli työläs tehtävä, jossa saa-
tiin hyvässä yhteishengessä apujoukkoja 
Pietarsaaresta, auttamaan muuton onnistu-
misessa. Tämä oli erinomainen osoitus snell-
manlaisesta hengestä ja yrityskulttuurista 
käytännön tasolla. Muutto verotti jonkin 
verran kesäkuukausien kannattavuutta mut-
ta syksyn saapuessa tuotantotilat oli saatu 
ajettua hyvin sisään. Tuotantotilat mahdol-
listavat selkeän volyymin kasvun, joka näkyi 
syksyn myyntiluvuissa. 

Näkymät vuodelle 2012

Vuosi 2012 lähtee liikkeelle uuden toimitus-
johtajan myötä strategian terävöittämisellä, 
kohti konsernin hallituksen asettamia kas-
vutavoitteita. Tätä tukemassa on suunnitteil-
la oleva tuotannon laajennushanke, jonka 
tarkoituksena on lisätä Keravan tuotanto-
laitoksen kapasiteettia. Myös yhteistyön 
lisääminen konsernissa ja hyvien toiminta-
tapojen hyödyntäminen valmisruoan liike-
toiminnassa edesauttavat tavoitteiden saa-
vuttamisessa. Yhteistyötä Ruotsin Carolines 
Kökin kanssa tullaan tiivistämään ja tämä 
antaa uusia mahdollisuuksia mm. tuoteyh-
teistyössä. 

Alkuvuodesta 2012 Carolines Kök tulee laa-
jentamaan lähettämöään vastaamaan kas-
vanutta volyymia. Samanaikaisesti tutkitaan 
mahdollisuutta tuotteiden pakastamiseen, 
joka lisäisi erityisesti myyntimahdollisuuk-
sia HoReCa-asiakkaille. Myös yhteistyö Pa-
ninin jakelutoiminnassa saa paremmat tilat 
vastaamaan Paninin kasvuodotuksia Ruot-
sissa. 

Kaiken kaikkiaan vuodesta 2012 on tulos-
sa mielenkiintoinen, työntäyteinen ja mitä 
todennäköisimmin vaiherikas vuosi, johon 
vuosi 2011 antoi hyvän pohjan ja edellytyk-
set.

Kati Rajala
Toimitusjohtaja
Snellmanin Kokkikartano Oy

lUkUiNa

liikevaihdon kasvu: 15,1 %

liikevaihto: 37,8 milj. euroa

investoinnit: 3,1 milj. euroa

Henkilöstö: 198 henkilöä

lYHYeSTi

Syksyn aikana tehtiin niin uusia 
tuotelanseerauksia kuin pakkaus-
uudistuksiakin.

kokkikartano jatkoi panostustaan 
kestävään kehitykseen ja vastuulli-
seen toimintaan kaikkien toiminto-
jen osalta.

lokakuussa 2011 käynnistyi kera-
valla toimistotilojen ja lähettämön 
laajennushanke. 

ruotsissa muutettiin uusiin 
tuotantotiloihin Nackaan.

Kuluttajien 
kiinnostus aitoon, 

lisäaineettomaan ruo-
kaan kasvaa antaen 

entistä parempia mah-
dollisuuksia laadukkaan, 

tuoreen valmisruoan 
valmistajalle. 
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Mahtava valikoima
tuotteita jokaiselle

ammattilaiselle.

Trading
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S
yHTeISTyöTÄ jA KeHITySTÄ 
Snellman Tradingin  huolehtii, että yrityksellä on 
valmiudet vastata asiakkaiden toiveisiin.  
Kuvassa vasemmalta tuotekehityspäällikkö 
Harri Harjula, Finncatering  
ja Snellman Tradingin 
toimitusjohtaja
Kimmo Lankinen.
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S
Vuonna 2011 Snellman Trading Oy:n ja Ice-
cool Oy:n toimintaa yhdistettiin ja tuoteva-
likoima muokattiin vastaamaan nykyaikai-
sen tukkukaupan jakelukanavia. Molemmat 
yhtiöt toimivat vielä 2011 erillisinä yhtiöinä, 
mutta vuoden 2012 aikana Tradingin toimin-
not yhdistyvät. Tuotevalikoima käsittää noin 
700 erilaista varastotuotetta, joten valikoi-
maa voidaan pitää yhtenä Suomen kattavim-
mista.

Suurkeittiömarkkinat 2011 

Vuosi oli HoReCa-markkinalla kaksijakoi-
nen: hyvää alkuvuotta ja kesää seurasi syk-
syllä 2011 yhä tiivistyvä spekulointi Suomen 
joutumisesta lamaan. Kokonaismarkkinat 
kasvoivat 2011 tammi-syyskuussa 4,5 % mut-
ta kasvukehitys pysähtyi loppuvuodesta ja 
varsinkin henkilöstöravintoloiden myynti 
kehittyi negatiivisesti.

Vuoden 2011 aikana hintakehitys oli koko 
ajan nouseva. Hinnat nousivat vuonna 2011 
keskimäärin noin 2 % mutta muutamien tuo-
teryhmien hinnat seurasivat maailmanmark-
kinoita nousten voimakkaammin, esimerk-
keinä ruokaöljyt 13 %, leipomotuotteet 9 % ja 
lihatuotteet 5 %.

Tuotekehitys

Vahvistaakseen yhtiöiden potentiaalia ja tuo-
tekehitysosaamista yhtiö lisäsi henkilökun-
taansa tuotekehityksen puolella ja tulee ensi 
vuoden aikana toimimaan koordinoivasti 
kaikkien Snellman-yhtiöiden kanssa. Uusia 
tuotteita lanseerattiin vuoden 2011 aikana 
noin 10 kappaletta eri tuotekategorioissa.  
Tradingin uusi ulottuvuus, Icecool Oy:n mu-
kaan tulon myötä, on kansainvälinen tuote-
kehitys ja hankintatoimi.

Henkilöstö

Vuoden 2011 lopussa Snellman Trading työl-
listi 11 henkilöä ja Icecool Oy 12 henkilöä. 
Henkilökunta tulee kasvamaan myös vuon-
na 2012.  Joustavuus ja asiakkaiden tarpeisiin 
reagointi hyvinkin lyhyellä aikajänteellä on 
organisaatiossa vahvuus.

Näkymät vuodelle 2012 

Snellman Trading Oy:n asemaa ja tunnet-
tuutta asiakaskunnassa tullaan paranta-
maan olennaisesti. Liikevaihto kasvanee 
selvästi ensi vuoden aikana, kun yhtiöiden 

toiminta virtaviivaistuu ja tuotevalikoiman 
kattavuus tulee entistä tunnetummaksi asi-
akaskunnassa.  

Suurkeittiömarkkinat antavat haasteita vuo-
delle 2012. Kulutus tulee pysymään vakaana 
ja raaka-ainehinnat tulevat maailmalla nou-
semaan edelleen. Lisäksi euron ja US dollarin 
kehitystä on erittäin vaikea arvioida. 

Yleinen kehitys HoReCa-markkinalla jää 
nähtäväksi lähitulevaisuudessa. Snellman 
Trading aikoo kuitenkin pysyä kilpailukykyi-
senä ja tulee lisäämään markkinaosuuttaan 
HoReCa-sektorilla keskittyen ensisijaisesti 
konsernin omien tuotteiden lanseerauksiin 
suurkeittiöpuolella.

Kimmo Lankinen
Toimitusjohtaja
Snellman Trading Oy

Snellman Trading Oy entistä laajemmalla 
tuotevalikoimalla HoReCa-markkinalla
Snellman-konserni osti huhtikuussa 2011 icecool oy:n osakekannasta 75 %. icecool oy on pakastetuot-
teisiin keskittynyt maahantuonti- ja myyntiorganisaatio, jonka palveluksessa kauppahetkellä oli 10 henkilöä. 
Snellman yhtiöiden suurkeittiökaupan myynti oli 2011 yhteensä 26,5 miljoonaa euroa.
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oSA TRADINGIN oRGANISAATIoTA   
Vasemmalta: Antti Nurkka, Raija Wärn, Erkki 
Levonen, Saara Torikka, Tarja Leppänen, tj Kim-
mo Lankinen, Maarit Ruuth, Petri Tapio, Minna 
Havukainen, Jukka Heikkilä ja  Jari Kantell.

pöyTÄ KATeTTuNA   
Snellman Tradingin tuotteet muuntuvat 
taitavien kokkien käsissä monenlaisiksi 
aterioiksi.
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lYHYeSTi

lUkUiNa

Snellman-konserni osti huhtikuus-
sa 2011 icecool oy:n osakekannas-
ta 75 %. Vuoden aikana yritysten 
toimintaa yhdistettiin.

Vahvistaakseen  tuotekehitysosaa-
mista Snellman Trading oy lisäsi 
henkilökuntaansa tuotekehityksen 
puolella.

Vuoden 2011 aikana lanseerattiin 
noin 10 uutta tuotetta eri tuoteka-
tegorioissa.  

liikevaihdon kasvu: 58,5 %

liikevaihto: 26,5 milj. euroa

investoinnit: 0,2 milj. euroa

Henkilöstö: 23 henkilöä

Tuotevalikoima 
käsittää noin 700 

erilaista varastotuotetta, 
joten valikoima on yksi 
Suomen kattavimmista.
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Aito ja oikea Panini
on lämmin, ruokaisa

täytepatonki.

Panini
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Vuonna 2011 liikevaihto kasvoi edellisestä 
vuodesta 19 % *. Liikevaihdon kasvu oli seu-
rausta jakelupisteiden määrän kasvusta ja 
uusien markkina-alueiden avauksista. Liike-
vaihdon kasvua voidaan pitää tyydyttävänä 
markkinatilanteeseen nähden. Paninilla oli 
vuoden lopussa yhteensä yli 1500 jakelupis-
tettä Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. 

Vuoden keskeiset tapahtumat 

Helmikuussa Panini lanseerattiin Ruotsin 
markkinoille ja vastaanotto oli erittäin po-
sitiivinen. Huhtikuussa Panini eriytettiin 
omaksi toimialaksi. Kesäkuussa valmistui 
Paninin kansainvälistymistä tukeva konsep-
ti. Konseptin tarkoituksena on edesauttaa 
nopeaa kansainvälistymistä. Elokuussa uusi 
organisaatio aloitti toimintansa. Joulukuus-
sa Ruotsin tuotantolaitos Tukholmassa val-
mistui ja tuotanto käynnistyi heti vuoden 
vaihteen jälkeen. 

Tuotekehitys

Syksyllä 2011 aloitettiin seuraavan sukupol-
ven Panini-konseptin kehitystyö. Konseptin 
uudistus koski tuotteiden reseptiikkaa, pak-
kauksia, värimaailmaa, logoa ja jälleenmyyn-
tipisteiden mainosmateriaalia.  Konseptin 
uudistamisella haetaan seuraavaa kasvuvai-

hetta erityisesti Suomen markkinoille. Uu-
distettu konsepti lanseerataan Suomen ja 
Ruotsin markkinoille 1.3.2012. 

markkinointi

Vuonna 2011 loppukuluttajille suunnattu 
markkinointi toteuttiin pääsääntöisesti jäl-
leenmyyntipisteiden kautta. Paninin tun-
nettuudesta tehdyn tutkimuksen mukaan 
brändin autettu tunnettuus oli 48 % ja pää-
kohderyhmässä eli 18-34 vuotiaiden keskuu-
dessa 69 %. Naiset tunsivat Panini brändin 
miehiä paremmin.

Henkilökunta

Uusi organisaatio aloitti toimintansa elo-
kuussa. Uudessa matriisiorganisaatiossa 
kunkin maan toiminnasta vastaa maajohta-
ja, jonka tukena on oman maan henkilöstö 
ja kansainvälistymistä tukeva tukiorganisaa-
tio. Uusi organisaatio on rakennettu kansain-
välistymistä silmällä pitäen. Vuoden vaih-
teessa yrityksessä oli töissä 38 henkilöä **

Vuoden 2012 näkymät

Vuodelle 2012 näkymät ovat kaksijakoiset. 
Usean vuoden ajan jatkunut leivän koko-
naiskulutuksen lasku, vähähiilihydraattisen 

ruokavalion yleistyminen sekä Euroopan 
velkakriisin jatkuminen ja sen seurauksena 
kuluttajien luottamuksen heikentyminen, 
varjostavat vuoden 2012 näkymiä. Toisaalta 
taas seuraavan sukupolven Paninin tuleva 
lanseeraus maaliskuussa ja kansainvälis-
tyminen antavat odottaa reipasta kasvua. 
Vuoden 2012 keskeisiä tavoitteita ovat laajen-
tuminen kahdelle uudelle markkina-alueelle, 
brändin tunnettuuden kasvattaminen pää-
kohderyhmässä ja näkyvyyden kehittäminen 
jakelukanavissa.

Heikki Huotari
Toimitusjohtaja
Oy Wikholm Food Trade Ltd

*Suomen, Ruotsin ja Venäjän liikevaihto.
**Suomen, Ruotsin ja Venäjän organisaatioissa 
töissä olevat henkilöt.

PPanini kasvoi omaksi toimialaksi,
tavoitteena kansainvälistyminen
Vuosi 2011 oli Panini liiketoiminnassa uuden aikakauden alku. Huhtikuussa Panini eriytettiin omaksi toimial-
aksi, samalla kun icecool-yrityskauppa toteutui. Uuden toimialan perustaminen oli seuraus usean vuoden 
ajan jatkuneesta voimakkaasta kasvusta. Paninissa nähdään iso potentiaali kansainvälisillä markkinoilla ja 
omana toimialana kansainvälistymiseen on paremmat edellytykset. 
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louNASTAuKo 
Toimitusjohtaja Heikki Huotari (oikealla) ja 
kansainvälisen kaupan myyntipäällikkö Sauli 
Saarnisto viettävät maukasta lounastaukoa 
kiireisen työpäivän keskellä.
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pANININ joHToRyHMÄ   
Vasemmalta: Tommy Snellman, Janne Ikonen, 
Sauli Saarnisto, tj Heikki Huotari, Jani Forssell 
ja Tomi Paavola.

pANINI-KoNSepTI   
Syksyllä 2011 aloitettiin Panini-konseptin uu-
distus. Uudistus kattaa kaiken aina reseptiikas-
ta pakkausten ulkoasuun.
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lYHYeSTi

lUkUiNa

Vuoden 2011 aikana Panini 
eriytettiin omaksi toimialaksi.

Helmikuussa Panini lanseerattiin 
ruotsin markkinoille ja vastaanot-
to oli erittäin positiivinen.

Syksyllä 2011 aloitettiin uudistus 
koskien Paninin tuotteiden resep-
tiikkaa, pakkauksia, värimaailmaa, 
logoa ja jälleenmyyntipisteiden 
mainosmateriaalia.

Tutkimusten mukaan tunnettuus 
Paninin pääkohderyhmässä on 
69 %.

liikevaihdon kasvu: 19 %

liikevaihto: 7,6 milj. euroa

investoinnit: 0,5 milj. euroa

Henkilöstö: 38 henkilöä

Paninilla nähdään 
iso potentiaali 
kansainvälisillä 

markkinoilla.
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Korkealaatuista,
kotimaista eläinruokaa

kissoille ja koirille.

Eläinruoka
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E
Snellmanin eläinruoka-toimialan kasvu on 
ollut voimakasta. Kolmannen vuosineljän-
neksen aikana tehtiin merkittävä private 
label -sopimus ja itse tuotanto aloitettiin 
marraskuussa. Musch-tuotteiden jälleen-
myyjäerikoisliikkeitä saatiin vuoden aikana 
noin 15 % lisää.  

Kuivattujen snacks tuotteiden ja makkaroi-
den osalta tehtiin perustuotteita vielä aika 
pienillä volyymeillä vuoden aikana. Kuiva-
muonan maahantuontimäärät ovat kuiten-
kin hennossa kasvussa.

Musch teki kuluneen vuoden aikana intensii-
vistä tuotekehitysyhteistyötä eläinlääkärien, 
ravintoterapeuttien ja vetokoirakennelien 
kanssa. Tuotteita on parannettu jatkuvasti, 
koirien parhaaksi. 

markkinointi

Markkinoinnissa Musch on panostanut voi-
makkaasti Muschin BARF -brändin vahvis-
tamiseen. Pääkanava markkinoinnissa on 
ollut omat aktiiviset Internet-sivut ja laaja 

näkyminen ja aktiivisuus sosiaalisissa medi-
oissa, mm. Facebook. Markkinointi on ollut 
onnistunutta ja lisännyt Musch tuotteiden 
tunnettuutta. 

Henkilöstö

Kuluneen vuoden aikana on tehty rekrytoin-
teja. Yritykseen on palkattu kaksi henkilöä 
hallinto- ja johtotehtäviin sekä kolme hen-
kilöä tuotantoon. Yrityksessä henkilökuntaa 
on 26 henkilöä, joista 12 on vakituisessa työ-
suhteessa. 

investoinnit 

Uusi pakkasvarasto, noin 500 m2, rakennet-
tiin ja otettiin käyttöön lokakuussa. Samalla 
vanha pakastusjärjestelmä korvattiin uudel-
la järjestelmällä. Marraskuussa aloitettiin 
tuotannon laajentaminen noin 550 neliöllä. 
Tuotantoinvestoinnilla saadaan lisäkapasi-
teettia Muschille sekä suoraviivainen tuotan-
tolinja.

Joulukuussa otettiin käyttöön uusi nestekaa-

sulla toimiva lämmityskeskus, joka korvasi 
öljylämmityksen.  Höyrykeskus tuottaa ra-
kennukseen lämpöä ja takaa samalla tuotan-
toprosessin toimivuuden höyryllä.

 Näkymät vuodelle 2012

Ensi vuodelle on budjetoitu noin 35 % kasvua 
liikevaihdossa. Kasvua haetaan kaikissa tuo-
teryhmissä. Pakasteiden osalta kasvua tulee 
sekä omista tuotteista että isosta private la-
bel -sopimuksesta. Snacks- ja makkaratuot-
teiden osalta kasvua haetaan uusilla tuot-
teilla ja lisäämällä tuotteiden saatavuutta eri 
myyntikanavien kautta. 

Magnus Pettersson
Toimitusjohtaja
Oy MUSCH Ltd

Eläinruoka Snellman-konsernin 
viidentenä toimialana
kesäkuussa 2011 tuli eläinruokayritys oy mUSCH ltd osaksi Snellman-konsernia. musch on vuodesta 2004 
lähtien valmistanut korkealuokkaista koiranruokaa kotimaisille markkinoille. eläinruoan liikevaihto on kas-
vanut tasaisesti ja markkina-asema etenkin raakapakasteiden osalta on erittäin vahva. muschin osuus koti-
maan raakapakastevalmistuksesta on noin 50 %. 
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TÄyNNÄ eNeRGIAA 
Valjakkokoirat Ansa (Extreme Action 
Angelique, edessä) ja  Jazz (Vauhtitassun 
Ostjak X-Act)  odottavat innokkaina Muschin 
toimitusjohtajan Magnus Petterssonin kanssa 
valjakkoajelun alkamista.
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MuScHIN joHToRyHMÄ   
Vasemmalta: Ronny Snellman, tj Magnus 
Pettersson, Sari Blomqvist, Timo Paananen ja 
Ronnie Granlund.

VAlMIINA MATKAAN   
Käyttökoirille ravintorikas ja laadukas ruoka 
on ensisijaisen tärkeää hyvän kunnon 
ylläpitämiseksi.
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lYHYeSTi

lUkUiNa

kesäkuussa 2011 tuli eläinruo-
kayritys oy mUSCH ltd osaksi 
Snellman-konsernia.

Snellmanin eläinruoka toimialan 
kasvu on ollut voimakasta ja mu-
schin osuus kotimaan raakapakas-
tevalmistuksesta on noin 50 %.

markkinointi on ollut onnistunut-
ta ja lisännyt musch tuotteiden 
tunnettuutta. 

musch on kuluneen vuoden 
aikana investoinut tuotanto- ja 
varastotiloihin.

liikevaihto: 1,7 milj. euroa (7 kk)

investoinnit: 0,5 milj. euroa

Henkilöstö: 25 henkilöä

Musch teki 
kuluneen vuoden 

aikana intensiivistä 
tuotekehitysyhteistyötä 
eläinlääkärien, ravinto-

terapeuttien ja 
vetokoirakennelien 

kanssa.
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Yleistä

Konsernin toiminta on jaettu viiteen eri 
toimialaan: Lihanjalostus, Valmisruoka, 
Trading, Panini ja Eläinruoka. Emoyhtiö 
suorittaa hallinnollisia tukitoimia kaikille 
toimialoille.

Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 232,6 
milj. euroa, mikä merkitsee 41,5 milj. euron 
kasvua (22 %) edelliseen vuoteen verrattuna. 
Noin 16,1 milj. euroa tulee yrityshankinnois-
ta, loppu orgaanisesta kasvusta. 

Konsernin liikevoitto oli 11,9 milj. euroa, 
tarkoittaen 2,9 milj. euron laskua edelliseen 
vuoteen verrattuna.  Lihanjalostuksen toi-
minta on lisääntynyt 14 % ja sitä leimaa ja-
losteiden voimakas kasvu. Valmisruoka on 
kasvanut 15 %. Kasvu oli erityisen voimakasta 
Ruotsissa. Panini on vuoden aikana eriytetty 
Tradingistä omaksi toimialaksi. Näiden kah-
den toimialan kokonaiskasvu on 25 %, josta 
suurimman osan muodostaa Icecool Oy:n 
hankinta. Syksyn aikana eläinruoalle perus-
tettiin uusi toimiala.

investoinnit

Vuoden aikana investoitiin tuotantolaitok-
siin 17,2 milj. euroa, siitä suurimman me-
noerän muodostivat Kuusisaaren uusi teu-
rastamo, Keravan konttorin laajennus sekä 
Ruotsin tuotannon muutto.

konsernirakenne

Vuoden aikana ostettiin loput Oy Wikholm 
Food Trade Ltd:n ja Snellman Trading Oy:n 
osakkeista. Tämän lisäksi ostettiin enemmis-

Hallituksen toimintakertomus
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Suhdeluvut Konserni IFRS 
-11

Konserni IFRS 
-10

Konserni IFRS 
-09

Emoyhtiö FAS 
-11

Emoyhtiö FAS 
-10

Emoyhtiö FAS 
-09

Liikevaihto  M € 232,6 191,1 173,2 2,0 1,8 123,6
Liikevaihdon muutos % + 22 % + 10 % + 17 % + 9 % + 1 %
Liikevoitto M € 11,9 14,8 10,6 -1,4 -0,1 -0,0
Liikevoitto  % 5,1 % 7,7 % 6,1 % -70 % -6,8 % -0,1 %
Voitto ennen tilinpäätöseriä ja veroja 10,5 12,9 9,1 8,6 7,4 3,9
Tilikauden tulos M € 7,5 9,4 6,4 6,3 5,5 2,9
Oman pääoman tuotto % 17,2 % 25,8 % 23,3 % -14,7 % -11,1 % -8,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 14,3 % 18,6 % 15,1 % -1,3 % 1,2 % 1,1 %
Vakavaraisuus % 35,6 % 39,4 % 32,5 % 46,3 % 56,6 % 48,5 %

SNELLMANIN HALLITUS 2011
Vasemmalta: Peter Fagerholm, sihteeri Krister 
Snellman,  Ole Snellman, puheenjohtaja Felix 
Björklund, Erkki Järvinen, Mikael Snellman, 
tj Martti Vähäkangas ja Johanna Tidström.

tö Icecool Oy;n ja Oy MUSCH Ltd:n osakkeista 
sekä koko Kiinteistö Oy Pietarsaaren Havutie 
osakekanta.

riskit

Riskikartoitus on päivitetty vuoden aikana. 
Laaja investointiohjelma edellyttää hyvää 
kannattavuutta tulevina vuosina.

Talous ja tulevaisuudennäkymät

Konsernin tilinpäätös on tehty IFRS-kirjanpi-
toperiaatteiden mukaisesti. Konsernin tulos 
oli 7,5 milj. euroa. Omavaraisuus laski 35,6 
%:iin. Snellmanin asema markkinoilla vah-
vistui vuoden aikana. Vuoden 2012 tuloksen 
lasketaan pysyvän hyvällä tasolla.

Ympäristö

Oy Snellman Ab tuli osakkaaksi muodos-
tusvaiheessa olevaan Jeppo Biogas Ab:n. 
Yhtiön tavoitteena on tuottaa energiaa mm. 
biojätteestä. Teurastamoinvestointi sisältää 
ympäristöpanostuksia liittyen energian ku-
lutukseen koskien lämmön talteenottoa ja 
jäähdytystä. 

Henkilökunta, hallitus ja 
tilintarkastajat

Konsernin henkilökuntamäärä oli vuoden 
lopussa 1087 henkilöä (930). Emoyhtiön vas-
taava luku oli 28 henkilöä. Konsernin kirjan-
pidon mukaan palkkoja ja palkkioita makset-
tiin 32,5 milj. euroa ja emoyhtiössä 1,4 milj. 
euroa.

Hallituksen ovat vuoden aikana muodos-
taneet seuraavat henkilöt; Felix Björklund, 
puheenjohtaja, Mikael Snellman, varapu-
heenjohtaja, Peter Fagerholm, Erkki Järvinen, 

Ole Snellman ja Johanna Tidsröm.  Tilintar-
kastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö 
Ernst & Young, vastaavana tilintarkastajana 
Kjell Berts, KHT.

Hallituksen ehdotus yhtiön 
voitonjaosta sekä ehdotus muun 
oman vapaan pääoman mahdol-
lisesta maksamisesta

Jaettavissa olevat varat ovat emoyhtiön ti-
linpäätöksessä 32 414 664,90 euroa, kauden 
voitto on tästä 6 316 009,34 euroa. Yhtiön 
taloudellisessa tilassa ei ole tapahtunut huo-
mattavia muutoksia laskentakauden päätyt-
tyä ja OYL 13:2 § mukainen maksukykytesti 
ei myöskään vaikuta jaettavissa oleviin va-
roihin.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous jakaa 
jaettavissa olevat varat seuraavalla tavalla.

Osinkoa maksetaan 5,40 euroa per osake, 
tai yhteensä             1 992 600,00 euroa
Lahjoituksiin             120 000,00 euroa
Omaa vapaata pääomaa 
jätetään                30 302 064,90 euroa
Yhteensä               32 414 664,90 euro

Yhtiön osakkeiden määrä osa-
keluokittain ja yhtiöjärjestyksen 
pääasialliset osakeluokkia koske-
vat määräykset
     
      31.12.2011        31.12.2010
A-osakkeet 
(10 ääntä/osake)     240 000 st        240 000 st

B-osakkeet 
(1 ääntä/osake)         129 000 st        129 000 st

Hallitus
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konsernin aVainluVut

IFRS
31.12.2011

IFRS
31.12.2010

IFRS
31.12.2009

IFRS
31.12.2008

FAS
31.12.2007

Liikevaihto, milj. euroa 233 191 173 148 135

Liikevaihdon muutos % 22 % 10 % 17 % 10 % 6 %

Liikevoitto, milj. euroa 11,9 14,8 10,6 7,2 6,6

            % liikevaihdosta 5,1 % 7,7 % 6,1 % 4,8 % 4,9 %

Voitto ennen veroja, milj. euroa 10,5 12,9 9,1 5,5 5,6

            % liikevaihdosta 4,5 % 6,8 % 5,3 % 3,7 % 4,2 %

Tilikauden tulos, milj. euroa 7,5 9,4 6,4 3,9 4,1

            % liikevaihdosta 3,2 % 4,9 % 3,7 % 2,6 % 3,1 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 14,3 % 18,6 % 15,1 % 12,5 % 12,8 %

Oman pääoman tuotto (ROE) % 17,2 % 25,8 % 23,3 % 14,1 % 16,8 %

Omavaraisuus % 35,6 % 39,4 % 32,5 % 30,1 % 38,9 %

Investoinnit koneistoon ja laitokseen, milj. euroa 17,2 7,6 17,5 13,9 6,4

Korolliset velat, milj. euroa 47,6 39,3 47,7 45,1 26,2

Henkilötyövuodet (FTE) 742 645 636 585 567

Henkilöstö vuoden lopussa * 1087 930 889 887 829

* josta vuokratyövoimaa 35 18 13 28 40

SelITyS
Nettotulos Liiketulos - rahoitustuotot ja -kulut - verot

Oman pääoman tuotto (ROE-%) Nettotulos * 100

Oma pääoma (keskimäärin tilikaudella)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI-%) (Nettotulos + rahoituskulut + verot) * 100

Sijoitettu pääoma keskimäärin

Omavaraisuus (%) Oma pääoma

Taseen loppusumma - saadut ennakot
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konsernin ifrs-tilinpäätös

konsernitase
1000 euroa liite 31.12.2011 31.12.2010
VARAT

pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 61 235 52 866
Liikearvo 2 23 331 19 976
Muut aineettomat hyödykkeet 2 2 511 591
Muut rahoitusvarat 3 449 282
Laina- ja muut saamiset 4 1 800 2 029
Laskennalliset verosaamiset 5 787 241

90 112 75 984

lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 6 15 978 10 340
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 19 419 16 085
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 415 137
Rahoitusarvopaperit 8 0 0
Rahavarat 9 2 742 9 159

38 554 35 720

VARAT yHTeeNSÄ 15 128 666 111 705

oMA pÄÄoMA jA VelAT

oma pääoma 10
Osakepääoma 627 627
Käyvän arvon rahasto -2 744 2
Muuntoerot 275 261
Kertyneet voittovarat 40 250 33 693
Kauden voitto 7 459 9 352

45 867 43 934

Vähemmistön osuus 1 063 994

oma pääoma yhteensä 46 930 44 929

pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 11 35 115 29 367
Muut rahoitusvelat 12 3 851 1 741
Laskennalliset verovelat 5 2 455 2 851

41 421 33 959
lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 13 26 809 22 190
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 614 636
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 14 411 78
Korolliset velat 11 12 482 9 913

40 316 32 817

Velat yhteensä 81 737 66 776

oMA pÄÄoMA jA VelAT yHTeeNSÄ 15 128 666 111 705
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konsernituloslaskelma

konsernin laaja tuloslaskelma

1000 euroa liite 2011 2010

liikevaihto 16 232 563 191 103

Liiketoiminnan muut tuotot 17 1 402 1 116

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 1 813 370

Valmistus omaan käyttöön 176 135

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 18 -133 614 -102 413
Henkilöstökulut 19 -39 928 -33 440
Poistot 20 -8 019 -7 608
Liikearvon alentuminen 20
Liiketoiminnan muut kulut 21 -42 476 -34 492

liikevoitto 11 917 14 771

Rahoitustuotot 23 719 682
Rahoituskulut 23 -2 153 -2 526

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 10 483 12 927

Laskennalliset verot 24 54 -621
Tuloverot 24 -2 655 -2 669

Tilikauden voitto 7 881 9 637

Tilikauden voiton jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 7 459 9 352
Vähemmistölle 423 285
yhteensä 7 881 9 637

1000 euroa 2011 2010

Tilikauden voitto 7 881 9 637

Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset -2 746 625
Myytävissä olevat rahoitusvarat -3
Muuntoerot 15 167

Tilikauden laaja tulos yhteensä 5 150 10 426

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille 4 727 10 140
Vähemmistölle 423 285
yhteensä 5 150 10 426
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laskelma oman pääoman muutoksista
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

1000 euroa
osake 

pääoma
Käyvän arvon 

rahasto
Muunto-

erot
Kertyneet 

voittovarat
yhteensä Vähemmistön 

osuus
oma pääoma 

yhteensä

oma pääoma 1.1.2010 627 -620 94 34 827 34 928 830 35 758

Yritysosto 171 171
Muutos vähemmistöosuudessa 292 292 -292
Muut muutokset -97 -97 -97
Osingonjako -1 328 -1 328 -1 328
Tilikauden laaja tulos 621 167 9 352 10 140 285 10 426
oma pääoma 31.12.2010 627 2 261 43 045 43 934 994 44 929

Yritysosto -373 -373
Muutos vähemmistöosuudessa -19 -19 19
Muut muutokset -120 -120 -120
Osingonjako -2 646 -2 646 -2 646
Omien osakkeiden hankinta -10 -10 -10
Tilikauden laaja tulos -2 746 15 7 459 4 727 423 5 150
oma pääoma 31.12.2011 627 -2 744 275 47 709 45 867 1 063 46 930

konsernin rahaVirtalaskelma
1000 euroa 2011 2010
liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 11 924 14 682
Liikevoiton korjaukset 8 019 7 608
Käyttöpääoman muutokset -1 416 3 762
Maksetut korot -1 012 -828
Saadut korot 392 248
Saadut osingot 1 1
Muut rahoituserät -819 -1 288
Maksetut verot -2 780 -2 764

14 310 21 422
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -17 181 -7 609
Luovutusvoitto aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 404 561
Myönnetyt lainat 0 -273
Pitkäaikaiset saamiset IFRS 53 -36
Lainasaamisten takaisinmaksut 68 71
Investoinnit muihin sijoituksiin -156 53
Luovutusvoitot muista sijoituksista 376 20
Tytäryhtiöiden ostetut osakkeet -5 022 -317
Myydyt tytäryhtiöt 0 44

-21 457 -7 486
Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 32 104 0
Pitkäaikaisten lainojen maksut -27 426 -8 396
Pitkäaikaiset velat IFRS -1 181 -793
Lahjoitukset -120 -97
Osinkojen maksut -2 646 -1 328

731 -10 614

Rahavarojen muutos -6 417 3 322
Rahavarat 1.1. 9 159 5 700
Valuuttakurssien muutos 0 137
Rahavarat 31.12. 2 742 9 159

Lyhytaikaisien saamisien muutokset 2 860 4 266
Vaihto-omaisuuden muutokset -2 763 -1 250
Lyhytaikaisien velkojen muutokset -1 513 746

-1 416 3 762
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konsernitilinpäätöksen  liitetiedot

koNSerNiN PerUSTiedoT
Snellman-konsernin emoyhtiö, Oy Snellman Ab, on suomalainen, 
perheomistuksessa oleva osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Pietarsaari. 
Yhtiön osakkeet eivät ole noteerattuja. Jäljennös konsernitilinpäätök-
sestä on saatavissa internetsivuilta www.snellmangroup.fi tai 1.4.2012 
lähtien konsernin emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Kuusisaa-
rentie 1, PL 113, 68600 PIETARSAARI. Konsernin tytäryhtiöt valmis-
tavat ja markkinoivat elintarvikkeita, erityisesti liha-alan tuotteita, 
lihavalmisteita, valmisruokaa sekä erilaisia elintarviketuotteita suur-
keittiösektorille. Konsernissa kehitetään myös konseptia pikaruualle. 
Nykyään konsernin toimintaan kuuluu myös eläinruokien valmistus. 
Konsernin markkina-alue on ensi sijassa Suomi ja Ruotsi, osa viedään 
myös Skandinavian ulkopuolelle. Konsernilla on tytäryhtiöt Ruotsis-
sa ja Venäjällä. Konserni jakaantuu viiteen liiketoiminta-alueeseen: 
Lihanjalostus, Valmisruoka, Trading, Panini ja Eläinruoka. Julkaistava 
tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa 16.3.2012. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
laatimisperusta
Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa hyväksytty-
jen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards) mukaisesti. Sitä laadittaessa on noudatettu 
31.12.2011 voimassa olevia IAS- ja IFRS- standardeja sekä SIC- ja IFRIC-
tulkintoja. 

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, ellei ole muuta kerrot-
tu.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää 
konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa koskien 
laatimisperiaatteita. Tieto johdon käyttämästä harkinnasta koskien 
tilinpäätöstä on esitetty kohdassa ”Johdon tekemät tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet”.

Tytäryritykset
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Oy Snellman Ab ja sen 
kaikki tytäryhtiöt. Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpää-
tökseen hankintahetkestä lähtien. 

Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomene-
telmällä.  Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat 
ym. on eliminoitu konsernitilinpäätöksestä. Tilikauden voiton on 
jakautettu emoyhtiön omistajille ja vähemmistölle tuloslaskelmassa 
ja vähemmistölle kuuluva osuus omista pääomista esitetään omana 
eränään taseessa oman pääoman osana. Tytäryhtiön hankinnoissa 
hankintamenon ja hankitun oman pääoman välinen erotus kirjataan 
liikearvoksi.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on emoyhtiön toimin-
tavaluutta.

Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätösten muuttaminen
Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmat on muutettu euroiksi 
käyttäen tilikauden keskikurssia ja taseet tilinpäätöspäivän kursseja 
käyttäen. Tilikauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslas-
kelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeron, joka kirjataan omaan 
pääomaan. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnis-
ta sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muunta-
misesta syntyneet muuntoerot kirjataan omaan pääomaan.  

Ulkomaisten yksiköiden hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten 
ulkomaisten yksikköjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin han-
kinnan yhteydessä tehtävät käyvän arvon oikaisut on  muutettu eu-
roiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. 

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet esitetään alkuperäisten han-
kintahintojen ja kertyneiden poistojen erotuksena vähennettynä 
mahdollisilla arvonalentumisilla. Mikäli käyttöomaisuushyödyke 
koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat 
eri pituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. 

Poistot lasketaan tasapoistoina arvioidun taloudellisen vaikutusajan 
mukaan seuraavasti:
• Rakennukset    20 vuotta
• Rakennustekniikka   15 vuotta
• Lähettämöjärjestelmä   10 vuotta
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• IT-laitteisto     4 vuotta
• Kulkuneuvot     5 vuotta
• Kevyet rakenteet, koneet ja laitteet  7 vuotta
• Muut aineelliset omaisuudet  20 vuotta
• Maa-alueet    Ei poistoja

aineettomat hyödykkeet
liikearvo
IFRS 3 -standardin sääntöjen mukaan, konserni on ottanut kantaa 
hankintamenojen kohdistamiseen tytäryhtiöiden hankinnoissa, 
jotka ovat tapahtuneet 1.1.2007 jälkeen. Hankintamenon ja vastaan-
otetun nettovarallisuuden ero on kirjattu liikearvoksi. Liikearvo tes-
tataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tar-
koitusta varten liikearvo on laskettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, 
jotka pääasiassa seuraavat liiketoiminta-alueiden rajoja kyseisissä 
maissa. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähen-
nettynä arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi.

Muut aineettomat hyödykkeet
Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaiku-
tusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan niiden arvi-
oidun taloudellisen vaikutusajan mukaan.
 Poistoajat ovat:
• Know how 10 vuotta
• IT-ohjelmat   4 vuotta

aktivoidut palkat
Suorat työpalkkiot, jotka kuuluvat rakennuksen rakentamiseen on 
aktivoitu ja poistetaan rakennuksen taloudellisen elinkaaren mu-
kaan. Epäsuorat palkat on siirretty tuloslaskelmaan.

Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot on kirjattu kuluksi tilinpäätökseen, paitsi 
hankinnat, joiden toteutuminen kestää yli vuoden, jolloin menot ak-
tivoidaan ko. hankintaan. 

Julkiset avustukset
Sellaiset avustukset, jotka on saatu syntyneiden menojen korvauk-
seksi, tuloutetaan tuloslaskelmaan samalla kun avustuksen kohtee-
seen liittyvät menot merkitään kuluksi. Tällaiset avustukset esitetään 
liiketoiminnan muissa tuotoissa. Konserni ei ole vastaanottanut in-
vestointitukea laskentakaudella.

Vuokrasopimukset
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernil-
la on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, 
luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuk-
sella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen talou-
dellisen vaikutusajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan 
rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana. Vuokravel-
voitteet sisältyvät korollisiin velkoihin.

Vuokrasopimukset, joissa riskit jäävät vuokralle antajalle, käsitel-
lään muina vuokrasopimuksina. Näiden vuokrasopimusten perus-
teella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan.

arvonalentumiset
Aineelliset ja aineettomat omaisuuserät
Konserni arvioi tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin 
omaisuuserän arvo on alentunut. Siinä tapauksessa lasketaan kerry-
tettävissä oleva rahamäärä ja omaisuuserän arvo alennetaan. Kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä lasketaan vuosittain liikearvosta. Arvonalen-
tumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisem-
paan arvioituun myyntihintaan. Hankintameno määritellään FIFO-
menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno 
muodostuu raaka-aineista, muuttuvista menoista sekä pysyvistä me-
noista. 

Biologiset hyödykkeet 
Konsernin omistuksessa olevat elävät eläimet on hinnoiteltu arvoon, 
joka on lähellä markkinahintaa. Välityseläimet, joiden elinikä on 1-2 
vuotta ja joiden myyntiarvo on matala, on kirjattu vuosikuluna.
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rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Rahoitusvarat
Konserni luokittelee rahoitusvaransa seuraaviin ryhmiin: käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut 
saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu ra-
hoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan 
alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Tähän ryhmään on sisällytetty ns. basis-swap, johdannainen ei ole 
suojaava, valuuttajohdannaiset sekä noteeratut osakkeet.

Muihin laajaan tulokseen kirjattavat rahoitusvarat
Tähän ryhmään on sisällytetty korkoswapit, jotka muodostavat kor-
kosuojan konsernin lainasalkkua vastaan.

lainat ja muut saamiset
Tähän ryhmään kuuluvat rahoitusvarat jaetaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin 
rahoitusvaroihin; pitkäaikaisiin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukau-
den kuluttua.

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Ryhmään kuuluvat lyhyellä varoitusajalla myytäviksi luetut lyhytai-
kaiset korkorahastot.

rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta ja pankkitalletuksista. Käytet-
ty limiitti tilinpäätösajankohtana on kirjattu korollisiin velkoihin.

rahoitusvelat
Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja ne voivat 
olla korollisia tai korottomia.

rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa näyttöä 
arvon alentumisesta.

Myyntisaamisista kirjataan arvonalentumistappio, kun on arvioi-
tavissa, että myyntisaaminen on menetetty. Mikäli arvonalentumis-

tappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä tilikaudella, ja vähen-
nyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen 
kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio perutaan tulos-
vaikutteisesti.

Johdannaissopimukset
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon käypään arvoon. Voi-
tot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitel-
lään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen mää-
räämällä tavalla. Konserni on osittain soveltanut IAS 39:n mukaista 
suojauslaskentaa ja osittain käyttänyt koronvaihtoa varten hankittuja 
johdannaissopimuksia (ns. basis swap -sopimukset).

Tuloutusperiaatteet
Liikevaihto sisältää tuotteiden ja palveluiden sekä raaka-aineiden ja 
tarvikkeiden myynnistä saadut tuotot oikaistuna välillisillä veroilla, 
alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla.

Tavarat ja palvelut
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen 
liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Tuotot palveluista kirja-
taan silloin, kun palvelu on suoritettu. 

korot ja osingot
Korkotulot ja -kulut kirjataan tulokseen vaikuttavasti voimassa ole-
valle laina-ajalle. Saadut osingot kirjataan tuloina kun osingot mak-
setaan. 

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon 
perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verokulu kirjataan 
tuloslaskelmaan, paitsi suoraan omaan pääomaan kirjattavien erien 
osalta, jotka lähinnä koostuvat suojauslaskennassa olevista johdan-
naissopimuksista. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin 
liittyvillä veroilla.
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Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpi-
toarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Suurimmat väliaikaiset erot 
syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista ja han-
kintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin arvostuksista. 

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään men-
nessä säädettyjä verokantoja. Laskennallinen verosaaminen on kirjat-
tu siihen määrään asti, kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa 
syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyö-
dyntää.

liikevoitto
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton 
käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavasti: liikevoitto on net-
tosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan 
muut tuotot, vähennetään ostokulut oikaistuna valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön val-
mistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetään työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä 
liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tu-
loslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. 

Johdon tekemät tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koske-
via arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä 
arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilin-
päätöksen laadintaperiaatteiden soveltamisessa. Arviot pohjautuvat 
johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Mahdolliset 
arvioiden ja olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä ti-
likaudella, jonka aikana arviota tai olettamusta korjataan, ja kaikilla 
tämän jälkeisillä tilikausilla.

Konsernissa ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellai-
set tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, 
jotka aiheuttavat merkittävän riskin varojen ja velkojen kirjanpitoar-
vojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, ovat 
seuraavat:

Yritysten yhteenliittymissä hankittujen hyödykkei-
den käyvän arvon määrittäminen
Merkittävissä yritysten yhteenliittymissä konserni on käyttänyt ul-
kopuolista neuvonantajaa arvioitaessa aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden käypiä arvoja. Aineellisten hyödykkeiden osalta on teh-
ty vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin ja arvioitu 
hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja muista vastaavista te-
kijöistä aiheutuva arvon vähentyminen. Aineettomien hyödykkeiden 
käyvän arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä 
rahavirroista. Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan 
riittävän tarkkoja käyvän arvon määrityksen pohjaksi.

arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain liikearvo ja ne aineettomat hyödyk-
keet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika mahdollisen 
arvonalentumisen varalta sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumises-
ta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuot-
tavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty 
käyttöarvoon perustuvina laskelmina. Nämä laskelmat edellyttävät 
arvioiden käyttämistä. 

uusien tai muutettujen IFRS-standardien ja IFRIc- tulkintojen so-
veltaminen
IASB on julkistanut alla luetellut standardit ja tulkinnat, joiden sovel-
taminen on pakollista vuonna 2012. Konserni on päättänyt olla sovel-
tamatta näitä standardeja aikaisemmin ja ottaa ne käyttöön tulevina 
tilikausina.

Konserni ottaa käyttöön vuonna 2012 seuraavat IASB:n julkistamat 
standardit:
• IFRS 7 ja IAS 12 -muutokset. Konserni katsoo että muutoksilla ei ole 
merkittävää vaikutusta tulevaan konsernitilinpäätökseen.
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1000 euroa Maa-alueet Rakennukset Koneet ja
kalusto

Muut
aineelliset

hyödykkeet

Keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 1 293 48 723 55 645 1 063 1 205 107 928
Lisäykset 15 3 066 4 366 49 9 132 16 629
Siirto ryhmien välillä 594 -594 0
Kurssierot 3 6 9
Tytäryhtiön osto 494 398 14 907
Vähennykset 687 1 162 1 849
Hankintameno 31.12. 1 308 52 881 59 135 1 126 9 175 123 624

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 22 706 32 245 472 55 423
Kurssierot 2 2
Tytäryhtiön osto 30 133 3 166
Vähennykset 547 547
Siirto ryhmien välillä 296 -296 0
Laskentakauden poistot 2 277 5 376 54 7 707
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 25 309 36 912 529 0 62 750

Arvonkorotukset 31.12. 25 336 361
Kirjanpitoarvo 31.12.2011 1 332 27 908 22 223 597 9 175 61 235
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 1 318 26 315 23 439 590 1 205 52 866

Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuus sisältyy Koneet ja kalusto -ryhmään. Omaisuuden kirjainpitoarvo oli 4,5 milj. euroa.

1. aineelliset hYödYkkeet

2. aineettomat hYödYkkeet
1000 euroa Aineettomat

oikeudet
Konserni-

liikearvo
Ennakko-

maksut
Yhteensä

Hankintameno 1.1. 3 288 20 064 23 352
Lisäykset 1 066 3 355 1 173 5 594
Kurssierot 0 0
Hankintameno 31.12. 4 354 23 419 1 173 28 946

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 2 697 88 2 785
Kurssierot 2 2
Laskentakauden poistot 318 318
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 3 016 88 3 104

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 1 338 23 331 1 173 25 842
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 591 19 976 20 567

1000 euroa 2011 2010

Lainat ja muut saamiset (noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia), EUR 449 282
yhteensä 449 282

3. muut rahoitusVarat
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laskennallisten verojen muutokset vuonna 2011, 1000 euroa 1.1.2011
Kirjattu tulos-

laskelmaan

Kirjattu 
muuhun laajaan 

tulokseen 31.12.2011

laskennalliset verosaamiset:
Käyvän arvon muutokset 241 -28 577 790
Muut erät -3 -3
yhteensä 241 -30 577 787

laskennalliset verovelat:
Käyvän arvon muutokset -199 315 116
Poistoerot -2 536 177 -2 359
Muut erät -115 -96 -211
yhteensä -2 851 81 315 -2 455

laskennallisten verojen muutokset vuonna 2010, 1000 euroa 1.1.2010
Kirjattu tulos-

laskelmaan

Kirjattu 
muuhun laajaan 

tulokseen 31.12.2010

laskennalliset verosaamiset:
Käyvän arvon muutokset 241 42 -43 241
Muut erät 9 -9
yhteensä 250 34 -43 241

laskennalliset verovelat:
Käyvän arvon muutokset -1 -198 -199
Poistoerot -1 976 -560 -2 536
Muut erät -43 -72 -115
yhteensä -2 020 -632 -198 -2 851

1000 euroa 2011 2010

Pitkäaikaiset johdannaissopimukset suojauslaskennassa 0 454
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Pitkäaikaiset johdannaissopimukset ei suojauslaskennassa 2 25
Lainasaamiset asiakkailta, EUR 1 783 1 531
Lainasaamiset, muut, EUR 16 20
yhteensä 1 800 2 029

1000 euroa 2011 2010

Aineet ja tarvikkeet 7 120 6 648
Keskeneräiset tuotteet 929 637
Valmiit tuotteet 7 929 3 055
yhteensä 15 978 10 340

4. lainasaamiset ja muut saamiset

5. laskennalliset Verosaamiset ja -Velat

6. Vaihto-omaisuus
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7. mYYntisaamiset ja muut saamiset

8. arVopaperit

1000 euroa 2011 2010
Myyntisaamiset 17 458 13 938
Lainasaamiset 93 155
Muut saamiset 1 221 674
Siirtosaamiset 614 670
yhteensä 19 386 15 437

johdannaissopimukset - suojauslaskennassa 0 647

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset - ei suojauslaskennassa 32 0

yhteensä 19 419 16 085

lyhytaikaiset saamiset jakautuivat valuuttoihin seuraavasti: 2011 2010
EUR 17 255 13 926
SEK 1 718 1 282
RUB 445 876
yhteensä 19 419 16 085

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioksi kirjatut erät:
per 31.12.2010 2010 luottotappiot Netto 2010
erääntymättömät 13 654 13 654
erääntyneet

Alle 7 päivää 107 107
7-14 päivää 19 19
15-21 päivää 44 44
22-45 päivää 44 44
Yli 45 päivää 70 17 87

13 938 17 13 955

per 31.12.2011 2011 luottotappiot Netto 2011
erääntymättömät 17 128 17 128
erääntyneet

Alle 7 päivää 39 39
7-14 päivää 36 36
15-21 päivää 35 35
22-45 päivää 84 84
Yli 45 päivää 136 141 277

17 458 141 17 599

1000 euroa 2011 2010

Myytävissä olevat sijoitukset 0 0
yhteensä 0 0
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9. rahaVarat

10. oma pääoma
Ulkona olevat osakkeet 2011 2010 
A-osakkeet 240 000 240 000
B-osakkeet 129 000 129 000

11. korolliset Velat

1000 euroa 2011 2010

Käteinen raha ja pankkitilit 2 742 9 159
yhteensä 2 742 9 159

emoyhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma, 1 000 euroa 2011 2010

Voitto edellisiltä tilikausilta 26 099 23 412
Tilikauden voitto 6 316 5 453
yhteensä 32 415 28 864

Tilikaudella jaettu osakekohtainen osinko 2011 2010

Osinko/osake, EUR 7,17 3,60
Emoyhtiön jakama osinko, 1 000 euroa 2 646 1 328

Hallitus on ehdottanut 16.3.2012 pidettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi
5,40 euroa osakkeelta, yhteensä 1 992 600 euroa.

pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat, 1000 euroa 2011 2010

Lainat rahoituslaitoksilta 30 401 21 672
Eläkelainat 1 800 3 600
Rahoitusleasingvelat 2 913 4 095
yhteensä 35 115 29 367

lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 2011 2010

Lainat rahoituslaitoksilta 7 619 6 649
Eläkelainat 1 800 1 800
Muut velat 1 877 291
Rahoitusleasingvelat 1 187 1 173
yhteensä 12 482 9 913

Korolliset velat yhteensä 47 597 39 279

Kiinteäkorkoisia 10 % 20 %
Vaihtuvakorkoisia 90 % 80 %
Keskikorko laskentakauden lopussa 1,98 % 1,91 %
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13. ostoVelat ja muut Velat

14. muut lYhYtaikaiset rahoitusVelat
1000 euroa 2011 2010

johdannaissopimukset suojauslaskennassa 368 38

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset - ei suojauslaskennassa 42 40

yhteensä 411 78

lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat, 1000 euroa
2011 2010

Ostovelat 16 951 13 635
Saadut ennakot 0 241
Muut velat 1 402 1 383
Siirtovelat 8 456 6 931
yhteensä 26 809 22 190

lyhytaikaiset velat jakautuivat valuuttoihin seuraavasti: 2011 2010
EUR 23 806 20 007
SEK 2 419 1 670
RUB 540 514
GBP 18
USD 26
yhteensä 26 809 22 190

Olennaisimmat erät siirtovelkojen joukossa muodostavat henkilöstökulut ja velkojen korkojen jaksottaminen.

12. muut rahoitusVelat
1000 euroa 2011 2010

johdannaissopimukset suojauslaskennassa 3 266 1 061

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset - ei suojauslaskennassa 53 148
Muut velat 533 533
yhteensä 3 851 1 741
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15. hankitut liiketoiminnot
laskentavuosi 2011 Hankintapäivä Omistus% Kotipaikka
Icecool Oy 4.4.2011 75 Helsinki
Oy MUSCH Ltd 14.6.2011 81,3 Pedersöre
Kiinteistö Oy Pietarsaaren Havutie 30.6.2011 100 Pietarsaari

Oy Snellman Ab hankki  4.4.2011 omistukseensa osake-enemmistön Icecool Oy:stä. Yhtiö maahantuo ja myy elintarvikkeita välitystuotteina 
Suomen HoReCa-markkinalle. Kaupan myötä konserni vahvistaa asemaansa mainitulla sektorilla.

Emoyhtiö hankki 14.6.2011 omistukseensa myös osake-enemmistön Oy MUSCH Ltd:stä, joka valmistaa eläinruokaa. Sijoitus parantaa teurasta-
mon sivutuotteiden jatkojalostusketjua.

Kiinteistö Oy Pietarsaaren Havutie hankittiin Snellmanin Lihajalostus Oy:n maa-alueelle pääsyn turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Konserni on lisäksi hankkinut lisäosuuksia seuraavissa yrityksissä

Vähemmistöosuuksien hankinta Hankinta% Omistus%
Snellman Trading Oy 7 100
Oy Wikholm Food Trade Ltd 23 100
Suomen Sianjalostus Oy 34,7 87

Hankitut liiketoiminnot 2011, 1000 euroa
Yhdistämisessä 

kirjatut käyvät 
arvot

Aineettomat hyödykkeet 522
Aineelliset hyödykkeet 1 004
Sijoitukset 387
Liikevaihtosaamiset 2 874
Saamiset 2 581
Kassa ja rahavarat 425
Varat yhteensä 7 793

Korolliset velat 3 663
Muut velat 2 415
Velat yhteensä 6 078

Vähemmistön osuus 261

Kauppahinta 4 809
Kauppahinta hankintahetkellä 4 809

Nettovarat 3 355

Kauppahinta 4 809
Hankittujen yritysten rahavarat 425
Rahavirtavaikutus 4 384
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Hankitut liiketoiminnot 2010, 1000 euroa
Yhdistämisessä 

kirjatut käyvät 
arvot

Aineettomat hyödykkeet 119
Aineelliset hyödykkeet 1 335
Sijoitukset 202
Liikevaihtosaamiset 285
Saamiset 726
Kassa ja rahavarat 592
Varat yhteensä 3 259

Korolliset velat 1 342
Muut velat 904
Velat yhteensä 2 246

Vähemmistön osuus 171

Kauppahinta 1 282
Ehdollinen ja maksamaton vastike 533
Kauppahinta hankintahetkellä 1 814

Nettovarat 973

Kauppahinta 1 282
Hankittujen yritysten rahavarat 592
Rahavirtavaikutus 689

laskentavuosi 2010 Hankintapäivä Omistus% Kotipaikka
Vilda Smaker i Norr AB 1.9.2010 100 Piteå
FABA Sika Oy 30.11.2010 100 Ilmajoki
Längelmäen Kantakoekiinteistö Oy 30.11.2010 38 Jämsä

Carolines Kök AB hankki omistukseensa ruotsalaisen yrityksen Vilda Smaker i Norr AB:n 1.9.2009. Yritys tekee valmisruokatuotteita Ruotsin 
markkinoille. Osto laajentaa konsernin toimintaa Ruotsissa.

Snellmanin Lihanjalostus Oy osti koko FABA Sika Oy:n osakekannan sekä osan osakkeista Längelmäen Kantakoekiinteistö Oy:ssa. Kaupan myötä 
konsernista tuli samalla epäsuorasti Suomen Sianjalostus Oy:n enemmistöosakas. Osto vahvistaa suomalaisten sianjalostusrotujen saatavutta.
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16. liikeVaihto

17. liiketoiminnan muut tulot
1000 euroa 2011 2010
Vuokratuotot 55 64
Käyttöomaisuuden myyntituotot 49 206
Tuotot tehdystä työstä 115 56
Myyntivoitto henkilöstöravintolasta (netto) 339 305
Muut 844 485
yhteensä 1402 1116

1000 euroa 2011 2010
Liikevaihto, tuotteet 232 513 191 037
Liikevaihto, palvelut 51 65
yhteensä 232 563 191 103

18. aineiden ja tarVikkeiden käYttö
1000 euroa 2011 2010
Raaka-aineet ja tarvikkeet 131 964 101 831
Varaston muutos -948 -811
Ostetut palvelut 2 598 1 393
yhteensä 133 614 102 413
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19. henkilöstökulut
Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut 2011 2010
Palkat 32 190 27 229
Eläkekulut 5 360 4 182
Muut henkilösivukulut 2 378 2 029
yhteensä 39 928 33 440

2011 2010
Henkilötyövuodet (FTE) 742 645
Henkilöstön määrä vuoden lopussa * 1087 930
* josta vuokratyövoimaa 35 18

20. poistot ja arVonalentumiset

21. liiketoiminnan muut kulut

22. tutkimus- ja kehittämismenot

Tilintarkastajien palkkiot, 1000 euroa 2011 2010
Tilintarkastuspalkkio 64 36
Muut palkkiot 77 79
yhteensä 141 115

1000 euroa 2011 2010
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 547 519
yhteensä 547 519

poistot, 1000 euroa 2011 2010

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Rakennukset 2 277 1 976
Koneet ja kalusto 5 415 5 189
Muut aineelliset hyödykkeet 54 51
yhteensä 7 746 7 216

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 273 391
yhteensä 273 391
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23. rahoitustuotot ja -kulut

24. tuloVerot

Rahoitustuotot, 1000 euroa 2011 2010
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Osinkotuotot
Valuuttakurssivoitot 275 248
Muutokset käypään arvoon 47 25
lainat ja muut saamiset
Osinkotuotot 1 1
Korkotuotot 392 248
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myyntivoitto 0 14
johdonnaissopimukset suojauslaskennassa 0 45
Kurssierot 3 100
yhteensä 719 682
Rahoituskulut, 1000 euroa 2011 2010
Rahoitusvelat arvostettu jaksotettuun hankintamenoon
Korkokulut -1 012 -828
Muut rahoituskulut -370 -163
johdonnaissopimukset suojauslaskennassa -624 -933
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Muutokset käypään arvoon 0
Myyntitappiot 0 -1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Valuuttakurssitappiot -176 -515
Muutokset käypään arvoon 55 -86
Kurssierot -26 0
yhteensä -2 153 -2 526

Tuloslaskelman verot 2011 2010
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -2 681 -2 660
Vero edellisiltä tilikausilta 26 -9
Laskennalliset verot 54 -621
yhteensä 2 602 3 290

Tuloslaskelman verojen täsmäytys voittoon ennen veroja
Voitto ennen veroja 10 483 12 927

Verot laskettuna emoyhtiön 26 %:n verokannalla -2 726 -3 361
Laskennallisten verojen vaikutus emoyhtiön verokantojen muutokseen 26 %:sta 24,5 %:iin. 144
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat -5 -3
Verovapaiden tulojen vaikutus 71 125
Verotuksessa vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -132 -74
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset 34 2
Verot edellisiltä tilikausilta 11 20
yhteensä 2 602 3 290
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Rahoitusriskien hallintaa hoitaa konsernin talousosasto. Konser-
nin sisäisten riskien suojauksesta sopivat liiketoiminta-alueiden 

johtajat ja talousosasto keskenään.
 
Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on vähentää hinta-
vaihteluista ja muista epävarmuustekijöistä aiheutuvia tulos-, tase- ja 
rahavirtavaikutuksia sekä varmistaa riittävä maksuvalmius. Pääasi-
alliset rahoitukseen liittyvät riskit ovat korko-, valuutta-, luotto- ja 
raaka-aineriski. Hallitus ylläpitää tasoa taloudellisten riskien suojaa-
miseksi.

korkoriski

Korkoriskit suojataan korkojohdannaisella. Tilinpäätöshetkellä kon-
sernilla oli velkoja suojaavia johdannaissopimuksia 41,6 milj. eu-
ron arvosta (31.12.2010: 32,2 milj. euroa). Konsernin korollinen velka 
31.12.2011 oli 47,6 milj. euroa (31.12.2010: 39,3 milj. euroa), josta kiinteä-
korkoista oli 5,0 milj. euroa (31.12.2010: 7,7 milj. euroa) 10 % (31.12.2010: 
20 %). Lisäksi konsernilla on 4,9 milj. euron arvosta voimassa olevia 
johdannaissopimuksia, joilla velkojen korkoperustetta on muutettu 
tilapäisesti (ns. basis swap -sopimukset). Viimeksi mainitut on kirjat-
tu tulosvaikutteisesti, kun taas muut korkojohdannaiset on kirjattu 
muihin laajaan tulokseen.

rahoitusinstrumenttien korkoriskin iFrS 7:n 
mukainen herkkyysanalyysi

Korkoriskianalyysi perustuu seuraaville olettamuksille: Herkkyysa-
nalyysissa on käytetty kohtuullisena ja mahdollisena pidetyn 1 %:n 
korkotason muutosta, joka lasketaan vuoden lopun korollisen vaih-
tuvakorkoisen nettovelan määrälle. Vaihtuvakorkoinen nettovelka 
31.12.2011 oli 40,7 milj. euroa (31.12.2010: 31,3 milj. euroa). Vuoden 2011 
lopussa korkotason 1 %-yksikön nousu merkitsisi suurilta osin muut-
tumatonta korkotasoa, koska suurin osa luotoista on korkosuojattu-
ja. 

Valuuttariski

Toiminnasta aiheutuu konsernille toisaalta transaktioriskejä ja toi-
saalta ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyviä tase-erien muuntoeroris-
kejä. Suurin osa konsernin kaupallisista liiketapahtumista liittyy 
lihatuotteiden kansainväliseen vientiin ja raaka-aineiden tuontiin. 
Valuuttariskiä suojataan valuuttajohdannaisilla. Ulkomaisten tytär-
yhtiöiden omaa pääomaa ei lasketa mukaan suojaustarpeeseen. 

rahoitusinstrumenttien valuuttariskien herkkyys-
analyysi iFrS 7:n mukaan

Valuuttojen herkkyysanalyysi perustuu muissa kuin kunkin konser-
niyhtiön omassa toimintavaluutassa tilinpäätöshetkellä taseessa 
oleviin rahoitusinstrumentteihin ja niistä johtuviin riskeihin. Valuut-
tamääräiset erät, jotka eivät ole rahoitusinstrumentteja, kuten ennus-
tetut todennäköiset ostot tai myynnit eivät ole mukana herkkyysana-
lyysissa.
 31.12.2011 31.12.2010
1 000 euroa NZD, SeK, RuB NZD, SeK, RuB
 uSD, GBp uSD
Nettopositio -1775 756
Valuuttakurssin 5 %:n vahvistumisen
vaikutus tulokseen ennen veroja -93 40

Herkkyysanalyysissa on oletettu kohtuulliseksi mahdolliseksi valuut-
takurssimuutokseksi 5 %:n muutos. 

maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski

Nostamattomia sitovia luottolimiittejä oli vuoden lopussa 14,2 milj. 
euroa (31.12.2010: 7,0 milj. euroa). Tilinpäätöshetkellä konsernin laino-
jen keskimaturiteetti oli 6 vuotta.

Viereisen sivun taulukko kuvaa rahoitusvelkojen ja johdannaisinstru-
menttien maturiteettianalyysia (luvut diskonttaamattomia).

rahoitusriskien hallinta
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rahoitusvelvoitteiden eräpäiväanalyysi

eräpäivä 31.12.2011
1000 euroa < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta yhteensä
Lainat Lyhennykset 9 419 20 421 11 704 41 544
Leasingvelka Lyhennykset 1 187 2 913 4 100
Johdannaisvelat ja -varat Pääomamaksut 1 074 2 299 356 3 729
Muut velat Lyhennykset/maksut 12 425 533 12 958
Ostovelat Maksut 16 951 16 951
yhteensä Maksut 41 056 26 166 12 060 79 282

eräpäivä 31.12.2010
1000 euroa < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta yhteensä
Lainat Lyhennykset 8 449 19 604 5 668 33 721
Leasingsvelka Lyhennykset 1 173 4 095 5 268
Johdannaisvelat ja -varat Pääomamaksut 451 835 1 287
Muut velat Lyhennykset/maksut 9 482 533 10 015
Ostovelat Maksut 13 635 13 635
yhteensä Maksut 33 191 25 067 5 668 63 925

luottoriski

Luottoriski on suhteellisen pieni, koska suurin osa tuotteista myy-
dään suurille kauppaketjuille. Talousosasto valvoo muita luottoja ja 
perintää ylläpidetään yhteistyössä perintätoimiston kanssa. 

raaka-aineriski

Vuodenvaihteessa oli suojaus sähkön hinnalle lähivuosiksi. Öljyjoh-
dannaisia ei ollut, mutta suojauksen tarve sisältyy strategiaan. Liha-
raaka-aineen hintamuutokset pyritään siirtämään myyntihintoihin 
mahdollisimman tehokkaasti.

Pääomarakenteen hallinta

Vakavaraisuusasteen pitkäaikainen tavoite on 45 %, mutta se voi las-
kea tilapäisesti mittavia investointeja ja strategisia hankintoja tehtä-
essä.
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Rahoitusvarojen ja -velkojen arvot luokittain

1000 euroa 
2011 Liite

Käypään arvoon 
tulosvaikuttei-

sesti kirjattavat 
rahoitusvarat ja 

-velat

Lainat ja 
muut saami-

set Rahoitusvelat

Johdannais-
sopimukset 
suojauslas-

kennassa
Tasearvo 
yhteensä

pitkäaikaiset varat
Muut rahoitusvarat 3 449 449
Johdannaissopimukset 4 2 2
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 4 1 798 1 798
lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 7 17 458 17 458
Lainasaamiset 7 93 93
Muut saamiset 7 1 221 1 221
Siirtosaamiset 7 614 614
Arvopaperit 8
Johdannaissopimukset 7 32 32
Rahavarat 9 2 742
Rahoitusvarat yhteensä 34 21 633 24 410

pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 11 35 115 35 115
Johdannaissopimukset 12 53 3 266 3 319
Muut velat 12 533 533
lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 11 12 482 12 482
Ostovelat 13 16 951 16 951
Muut velat 13 1 402 1 402
Siirtosaamiset 13 8 456 8 456
Johdannaissopimukset 14 42 368 411
Rahoitusvelat yhteensä 627 74 406 3 635 78 668

1000 euroa 
2010 Liite

Käypään arvoon 
tulosvaikuttei-

sesti kirjattavat 
rahoitusvarat ja 

-velat

Lainat ja 
muut saami-

set Rahoitusvelat

Johdannais-
sopimukset 
suojauslas-

kennassa
Tasearvo 
yhteensä

pitkäaikaiset varat
Muut rahoitusvarat 3 282 282
Johdannaissopimukset 4 25 454 478
Pitkäaikaiset myyntisaamiset 4 1 551 1 551
lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 7 13 938 13 938
Lainasaamiset 7 155 155
Muut saamiset 7 674 674
Siirtosaamiset 7 670 670
Arvopaperit 8
Johdannaissopimukset 7 647 647
Rahavarat 9 9 159
Rahoitusvarat yhteensä 25 17 270 1 101 27 554

pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 11 29 367 29 367
Johdannaissopimukset 12 148 1 061 1 209
Muut velat 12 533 533
lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 11 9 913 9 913
Ostovelat 13 13 635 13 635
Muut velat 13 1 624 1 624
Siirtovelat 13 6 931 6 931
Johdannaissopimukset 14 40 38 78
Rahoitusvelat yhteensä 720 61 469 1 099 63 289
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johdannaissopimukset
1000 euroa
johdannaissopimukset, nimellisarvot 2011 2010
Valuuttajohdannaiset
- valuuttaswapit 523 2 519
- valuuttatermiinit 1 500 0
Korkojohdannaiset
 - koronvaihtosopimukset 73 696 63 890
- korko-optiot 4 922 5 836
Hyödykejohdannaiset
- öljytermiinisopimukset 0 231
- sähkötermiinisopimukset 3 515 1 070

johdannaissopimukset, käyvät arvot 2011 2011 2010 2010
positiiviset 

käyvät arvot
Negatiiviset 
käyvät arvot

positiiviset 
käyvät arvot

Negatiiviset 
käyvät arvot

Valuuttajohdannaiset
- valuuttaswapit 1 - - -40
- valuuttatermiinit 32 -42 - -
Korkojohdannaiset
- koronvaihtosopimukset 0 -3216 321 -1231
- korko-optiot 2 - 25 -
Hyödykejohdannaiset
- öljytermiinisopimukset - - 13 -
- sähkötermiinisopimukset - -472 766 -16

johdannaissopimukset suojauslaskennassa 2011 2011 2010 2010

Nimellisarvo
Käypien arvojen

tehokas osuus Nimellisarvo
Käypien arvojen

tehokas osuus
Korkojohdannaiset
 - koronvaihtosopimukset 68 774 -3 163 53 054 -762
Hyödykejohdannaiset
- öljytermiinisopimukset - - 231 13
- sähkötermiinisopimukset 3 515 -472 1 070 751

Konserni on sopinut kahdesta korkovaluuttaswapista, jotka täydellisesti muuntavat lainan ulkomaisesta valuutasta euroksi ja koron euribo-
riksi. Näiden korkovaluuttaswapien markkina-arvo oli 31.12.2011 -298 t €, jota ei ole otettu esille taseessa koska sitä ei tulla milloinkaan realisoi-
maan ja laina on kirjattu euroissa. 
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Vastuusitoumukset
1000 euroa 2011 2010
Vastuut, joille asetettu vakuuksia
Velat  rahoituslaitoksille (kiinnitykset) 33 580 17 479
Velat  rahoituslaitoksille (pantit) 4 922 6 806
Velat  rahoituslaitoksille (kiinnitykset ja pantit) 0 4 036
Eläkelainat (kiinnitykset) 3 600 5 400
Toimittajavelat (kiinnitykset) 24 36
Muut velat (kiinnitykset) 140 140
Siirtosaamiset (kiinnitykset ja pantit) 1 175 2
Muut vastuudet kuin velat (kiinnitykset) 19 943 7 099

Vastuut, joille asetettu vakuuksia yhteensä 63 384 40 998

Annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset 33 412 33 482
Yrityskiinnitykset 33 739 17 590
Pantit 19 033 19 848

Annetut vakuudet yhteensä 86 184 70 920

Muut vastuusitoumukset, jotka eivät ilmene taseesta
Arvonlisäverovastuu kiinteistöinvestoinneissa* 3 320 2 893
Takuu muiden puolesta 352 398

Operationaalinen leasing
Erääntyy maksettavaksi 1 vuodessa 497 434
Erääntyy maksettavaksi 1-5 vuodessa 905 938
Erääntyy maksettavaksi 5 vuodessa 0 0
Operationaalinen leasing yhteensä 1 402 1 372

Muut vastuusitoumukset, jotka eivät ilmene taseesta yhteensä 5 075 4 663

*Konserni voi tulla takaisinmaksuvelvolliseksi johtuen aikaisemmin tehdyistä arvonlisäverovähennyksistä kiinteistöinvestointeihin,
mikäli   arvonlisäverovelvollisuutta koskeva osa kiinteistön hyödyntämisestä muuttuu vastuuaikana.
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lähipiiritapahtumat
Konserniyritykset Kotipaikka omistus-% osuus äänivallasta %
Oy Snellman Ab, emoyhtiö Pietarsaari  
Snellmanin Lihanjalostus Oy Pietarsaari 100 100
Figen Oy Ilmajoki 100 100
Suomen Sianjalostus Oy Längelmäki   87   87
Längelmäen Kantakoekiinteistö Oy Jämsä   92   92
S-Frost Oy Pietarsaari 100  100
Kiinteisto Oy Pietarsaaren Havutie Pietarsaari 100 100
Snellmanin Kokkikartano Oy Kerava 100  100
LHM-Products Oy Pietarsaari 100  100
Carolines Kök AB Tukholma, Ruotsi   75   75
Snellman Trading Oy Pietarsaari   100    100
Icecool Oy Helsinki 75 75
Oy Wikholm Food Trade Ltd Pori   100   100
Oy MUSCH Ltd Pedersöre 81 81
Mr. Snellman LLC Pietari, Venäjä 100   100
  
Tytäryhtiöllä voi olla velkasaldo emoyhtiölle määrättyyn rajaan saakka, jolle korko on 1 kuukauden euribor. Tämän lisäksi tytäryhtiö voi hakea 
emoyhtiöltä lainaa sisäisellä ns. Snellman-korolla.

johdon työsuhde-etuudet, 1000 euroa  2011 2010
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet  1207   916
Hallituksen palkkiot  96     66

tilinpäätöspäiVän jälkeiset tapahtumat
Yhtiön johdolla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet esitettävään tilinpäätökseen.
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emoYhtiön tase ja tuloslaskelma (fas)

tase
€ 31.12. 2011 31.12. 2010

V a s t a a v a a 

pySyVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 1 206 507,21 41 215,29
Aineelliset hyödykkeet 764 147,85 345 823,55
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 38 772 639,16 33 692 738,38
Muut sijoitukset 55 648,20 30 523,20

38 828 287,36 33 723 261,58

pySyVÄT VASTAAVAT yHTeeNSÄ 40 798 924,42 34 110 300,42

VAIHTuVAT VASTAAVAT
pitkäaikaiset saamiset 15 209 697,81 2 900,00
lyhytaikaiset saamiset 14 468 023,77 13 930 577,26
Kassa ja pankki 970 897,10 4 045 802,37

VAIHTuVAT VASTAAVAT yHTeeNSÄ 30 648 618,68 17 979 279,63

V a s t a a v a a   y h t e e n s ä 71 447 561,10 52 089 580,05

V a s t a t t a v a a

oMA pÄÄoMA
osakepääoma 627 300,00 627 300,00
edellisten tilikausien voitto 26 098 655,56 23 411 705,45
Tilikauden voitto 6 316 009,34 5 452 680,11

oMA pÄÄoMA yHTeeNSÄ 33 041 964,90 29 491 685,56

VIeRAS pÄÄoMA
pitkäaikainen vieras pääoma 27 933 553,19 3 749 999,91
lyhytaikainen vieras pääoma 10 472 043,01 18 847 894,58

VIeRAS pÄÄoMA yHTeeNSÄ 38 405 596,20 22 597 894,49

V a s t a t t a v a a   y h t e e n s ä 71 447 561,10 52 089 580,05
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tuloslaskelma
€ 1.1 - 31.12. 2011 1.1 - 31.12. 2010

lIIKeVAIHTo 1 971 535,75 1 811 974,34
Liiketoiminnan muut tuotot 97 005,88 226 051,24
Henkilöstökulut -1 641 473,08 -1 199 679,92
Poistot ja arvonaletumiset -84 407,24 -69 101,10
Liiketoiminnan muut kulut -1 723 446,55 -892 690,75

lIIKeTuloS -1 380 785,24 -123 446,19

Rahoitustuotot ja -kulut -936 413,68 -1 001 805,88

TuloS eNNeN SATuNNAISIA eRIÄ -2 317 198,92 -1 125 252,07

Satunnaiset erät 10 900 000,00 8 500 000,00

TuloS eNNeN TIlINpÄÄTöSSIIRTojA jA VeRojA 8 582 801,08 7 374 747,93

Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00
Tuloverot -2 266 791,74 -1 922 067,82

TIlIKAuDeN TuloS 6 316 009,34 5 452 680,11
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tilintarkastuskertomus

Pietarsaari 16. maaliskuuta 2012

Kjell Berts

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

oy Snellman ab:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Oy Snellman Ab:n kirjanpidon, tilinpäätök-
sen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Ti-
linpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laskelman oman 
pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyh-
tiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oike-
at ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toi-
mintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, 
että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen pe-
rusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toi-
mintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme 
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen 
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä 
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme ti-
lintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko 
tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyt-
tä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja 
syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahin-
gonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyh-
tiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin 
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 

luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valin-
ta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvi-
oiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon 
sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittä-
vät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen 
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suun-
nittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoi-
menpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon 
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu 
myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmu-
kaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden 
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 
esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä.

lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta 
asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittä-
vät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot 
ovat ristiriidattomia. 
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hallituksen ja toimitusjohtajan 
allekirjoitukset toimintakertomuksesta 
ja tilinpäätöksestä

Pietarsaari 16. maaliskuuta 2012

Felix Björklund      Peter Fagerholm
hallituksen puheenjohtaja

Erkki Järvinen       Johanna Tidström

Mikael Snellman      Ole Snellman

Martti Vähäkangas
toimitusjohtaja

Tehdystä tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pietarsaari 16. maaliskuuta 2012

Kjell Berts

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö
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Oy Snellman Ab
Kuusisaarentie 1  Puh. (06) 786 6111
68600 Pietarsaari  Fax (06) 786 6104

www.snellmangroup.fi

Snellmanin Lihanjalostus Oy
Kuusisaarentie 1  Puh. (06) 786 6111
68600 Pietarsaari  Fax (06) 786 6104

Myyntikonttori
Jäspilänkatu 27  Puh. (09) 77495 620
04250 Kerava  Fax (09) 2715 209

www.snellman.fi

Snellmanin Kokkikartano Oy
Jäspilänkatu 27  Puh. (09) 77495 620
04250 Kerava  Fax (09) 2715 209

www.kokkikartano.fi

Carolines Kök AB
Svarvarvägen 4 B  Puh. + 46 8 747 14 40
132 38 Saltsjö-Boo  Fax + 46 8 747 15 50
Sverige

www.carolineskok.se

Snellman  Trading Oy
Jäspilänkatu 27  Puh. (09) 77495 620
04250 Kerava  Fax (09) 2715 209

www.snellmantrading.fi

Oy Wikholm Food Trade Ltd
Hakasenkuja 4   Puh. (09) 7749 5730 
28400 Ulvila  Fax (09) 630 2910  

www.panini.fi

Figen Oy
PL 319   Puh. (06) 424 1000
60101 Seinäjoki  Fax (06) 424 1041

www.figen.fi

Oy Musch Ltd
Meijeritie 4  Puh. (06) 786 6111
68600 Pietarsaari 

www.musch.fi
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Pietarsaari

Tuomikylä

längelmäki
Ulvila

kerava
Helsinki

Pietari

Nacka




