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ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Raisio Yhtymän osakekohtainen tulos (EPS) tammi-
maaliskuussa 2001 oli -0,03 euroa (-0,01 euroa vastaa-
vana aikana vuonna 2000). Liikevoitto oli viime vuoden 
tasoa ollen 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Konsernin 
tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli -4,7 milj. euroa 
(-1,7 milj. euroa).

Raisio Yhtymän liikevaihto tammi-maaliskuulta 2001
nousi 192,7 milj. euroon (186,7 milj. euroa).

Kemianteollisuuden kannattavuus kääntyi nousuun 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta ei vielä 
yltänyt edellisvuoden tasolle. Viime vuonna voimakkaasti 
kohonneet raaka-ainehinnat on pääosin saatu siirrettyä
myyntihintoihin, ja koko vuoden liiketuloksesta odotetaan
edellisvuotta parempaa.

Konsernin mylly-, margariini- ja ruokaperunateollisuus
yhdistettiin vuoden 2001 alussa yhtymän elintarviketeol-
lisuudeksi tavoitteena asiakaspalvelun parantaminen ja
synergiaetujen hyödyntäminen. Margariinin itäviennin ja
Ruotsin markkinatilanteen ongelmista johtuen ensimmäi-
sen neljänneksen liikevaihto- ja tulos jäivät edellisvuo-
desta. Kannattavuuden varmistamiseksi tehtyjen toimen-
piteiden ansiosta loppuvuoden liiketuloksesta odotetaan
selvästi viime vuotta parempaa.

Benecol-liiketoiminnan uusi strategia etenee odotusten
mukaan. Markkinoiden kasvunäkymät ovat myönteiset, ja
uusien yhteistyökumppanien hankinta on lähtenyt hyvin
liikkeelle. Liiketoiminnan koko vuoden tuloksen odote-
taan olevan positiivinen. 

Rehuteollisuuden kannattavuus ja liikevaihto kehittyivät
myönteisesti nousten edellisvuoden vastaavaa ajanjak-
soa paremmiksi. Kehityksen odotetaan jatkuvan saman-
laisena ja koko vuoden liiketuloksen odotetaan olevan
vähintään viime vuoden tasoa.

Mallasteollisuuden alkuvuosi oli vuodenaikaan nähden
normaali. Kannattavuus ja liikevaihto olivat edellisvuoden
tasolla. Loppuvuonna vientimarkkinoiden odotetaan 
kehittyvän suotuisasti ja koko vuoden liiketuloksen 
ennakoidaan olevan viime vuotta parempi.

Raisio Yhtymän koko vuoden tuloksen ennakoidaan
muodostuvan positiiviseksi, koska kaikkien toimialojen
tuloskehitys on myönteinen eikä edellisen tilikauden 
tappiollisuuteen johtaneita kertaluonteisia kuluja ole
nähtävissä.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Raisio Yhtymän liikevaihto tammi-maaliskuulta 2001 nousi
192,7 milj. euroon, kun se edellisvuoden vastaavana ajan-
kohtana oli 186,7 milj. euroa. Kasvua oli 3,2 prosenttia.
Kansainvälinen liikevaihto oli 100,0 milj. euroa (91,0 milj.
euroa). Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 52 (49 %)
prosenttia konsernin koko liikevaihdosta. Vienti Suomesta
oli 30,1 milj. euroa (30,5 milj. euroa).

Huolimatta liikevaihdon kasvusta konsernin liikevoitto jäi
kuitenkin vertailukauden tasolle ja se oli 0,9 milj. euroa
(1,0 milj. euroa). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja
veroja oli -4,7 milj. euroa (-1,7 milj. euroa). Osakekohtainen
tulos (EPS) oli -0,03 euroa (-0,01 euroa).

KEMIANTEOLLISUUS

Kemianteollisuuden liikevaihto nousi 11 prosenttia 91,0
milj. euroon (81,8 milj. euroa) edellisvuoden ensimmäiseen
vuosineljännekseen verrattuna, vaikka paperiteollisuuden
kapasiteetin käyttöaste Suomessa tammi-maaliskuussa
2001 putosikin 93 prosenttiin tuotantoseisokkien takia.
Vastaavalla kaudella viime vuonna kapasiteetin käyttöaste
oli 97 prosenttia. Kemianteollisuuden liikevaihtoa kasvatti
pääasiassa Latexia S.A., joka perustettiin vuoden 2000
elokuussa yhdessä ranskalaisen Rhodian kanssa.

Kemianteollisuuden liikevoitto oli 2,2 milj. euroa. Liikevoitto
kehittyi myönteisesti verrattuna vuoden 2000 viimeisen
vuosineljänneksen -0,2 milj. euroon nähden, mutta oli 
odotetun mukaisesti alhaisempi kuin edellisen vuoden 
vastaavan jakson 3,7 milj. euroa. 

Pääraaka-aineiden voimakas hinnannousu on rauhoittunut
ja hinnat ovat vakiintuneet uudelle, korkeammalle tasolle.
Kohonneet raaka-aine- ja energiahinnat saatiin suurelta
osin saatu siirrettyä myyntihintoihin ensimmäisen vuosi-
neljänneksen aikana. Tuotteiden marginaalit tärkkelys- ja
lateksisideaineissa eivät ole edelleenkään tyydyttävällä 
tasolla. Sen sijaan kemianteollisuuden muut tuotteet ovat
saavuttaneet tavoitteeksi asetetut kannattavuustasonsa. 

Maailmanlaajuisen paperikysynnän kasvun ennustetaan
jäävän kuluvana vuonna pitkäaikaista keskimääräistä kas-
vua pienemmäksi. Pohjois-Amerikassa kysynnän ennuste-
taan supistuvan vajaat kaksi prosenttia. Euroopassa kysyn-
nän odotetaan kuitenkin kasvavan vajaat kaksi prosenttia
ja Aasiassa noin kolmen prosentin verran. Paperilajikohtai-
sesti erot ovat kuitenkin suuret.

Raisio Yhtymän kemianteollisuuden liikevaihdon kasvun
odotetaan edelleen jatkuvan vuonna 2001. Myös liike-
voitosta odotetaan edellistä vuotta parempaa.

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.
Alkuperäinen osavuosikatsaus on suomenkielinen. 
Ruotsin- ja englanninkieliset osavuosikatsaukset 
ovat käännöksiä. 

Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni. 
Se valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita,
terveysvaikutteisia Benecol-ainesosia, rehuja ja maltaita.
Konsernin emoyhtiön, Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeet
noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla ja kantaosakkeet
I-listalla.
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ELINTARVIKETEOLLISUUS 

Vuoden 2001 alussa margariiniteollisuus, myllyteollisuus ja
ruokaperunateollisuus yhdistettiin elintarviketeollisuudeksi.
Samalla liiketoiminta organisoitiin asiakasryhmäkohtaisesti,
jolloin toiminta muodostuu vähittäiskauppa- ja suurtalous-
kauppatoiminnoista Suomessa, vientitoiminnasta sekä
margariiniliiketoiminnoista Puolassa ja Ruotsissa. Organi-
saatiomuutoksen tavoitteina ovat asiakaspalvelun paranta-
minen ja synergiaetujen hyödyntäminen.

Katsausjakson liikevaihto oli 62,5 milj. euroa (69,7 milj.
euroa). Liikevaihdon lasku johtui lähinnä margariinin
myynnin vähenemisestä, sillä vienti Venäjälle jäi kolmas-
osaan vertailukaudesta ja myös myynti Ruotsissa väheni,
vaikka markkina-asemaa ja –osuuksia kyettiinkin siellä
vahvistamaan. Myynti Puolassa kehittyi sitä vastoin myön-
teisesti. Elintarviketeollisuuden tuottamat korkeamman 
jalostusasteen tuotteet kasvattivat osuuttaan Suomen
markkinoilla ja keskeiset tuotemerkit, erityisesti Elovena–
tuoteperhe, menestyivät.

Kilpailu Venäjän margariinimarkkinoilla jatkui alkuvuonna
erittäin tiukkana paikallisten tuotemerkkien kasvun ja hinta-
tason laskun myötä. Raision elintarviketeollisuuden kannal-
ta tämä merkitsi uuden, tehokkaamman jakelujärjestelmän
kehittämistä. Katsausjakson lopussa Venäjän viranomais-
ten EU-maille asettama meijerituotteiden tuontikielto 
pysäytti viennin Venäjälle neljän viikon ajaksi. Tuontikielto
Suomesta päättyi 20.4.2001.

Vientiongelmat idässä sekä vähenevä margariinin kysyntä
Ruotsin markkinoilla heijastuivat elintarviketeollisuuden liike-
voittoon, joka aleni 0,3 milj. euroon (0,8 milj. euroa). Positii-
vinen kehitys sekä vähittäiskauppatuotteissa Suomessa 
että margariinin myynnissä Puolassa jatkui katsauskaudella.

Tutkimuksessa  ja tuotekehityksessä on painopiste siirtynyt
yhä pidemmälle jalostettujen ja funktionaalisten elintarvik-
keiden kehittämiseen. Vuoden Suomalainen Elintarvike
–kilpailussa Elovena Hetki –puuroainekset voittivat vähit-
täiskauppatuotteiden viljapohjaisten tuotteiden sarjan ja
runsaskuituisten pastojen perhe koko suurtaloustuotteiden
sarjan.

Toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ja tuontikiellon
päättymisen odotetaan vaikuttavan Venäjän viennin 
elpymiseen loppuvuoden aikana. Alkuvuoden ongelmista 
johtuen koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan jäävän 
kuitenkin edellisen vuoden tasolle.

Hämeenlinnan myllyn sulkeminen huhtikuussa parantaa
myllyteollisuuden käyttöastetta ja siten myllytoiminnan
kannattavuutta. Organisaatiomuutoksen aikaansaamien
synergiahyötyjen, alhaisempien kiinteiden kustannusten
sekä mediapanostusten tarkemman kohdistamisen 
ansiosta elintarviketeollisuuden koko vuoden liiketulos 
tulee olemaan edellisvuotta selvästi parempi. 
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BENECOL-LIIKETOIMINTA 

Benecol-liiketoiminnan ensimmäisen vuosineljänneksen 
liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia 5,8 milj. euroon (5,5
milj. euroa). Uuden, terveysvaikutteisiin ravinnon ainesosiin
perustuvan strategian toteutus etenee suunnitelmien 
mukaan. McNeilin ja Raision elintarviketeollisuuden lisäksi
Benecolin uusia asiakkaita ovat Valio, Atria, argentiinalai-
nen Mastellone ja viimeisimpänä myös argentiinalainen
Flora Danica. Stanoli- ja steroliesteritoimitusten määrä
kasvoikin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana yli 
20 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Benecol-tuotevalikoiman laajentuminen on alkanut uusien
sopimuskumppanien myötä. McNeil toi Benecol-välipala-
patukat Englannin ja Belgian markkinoille kuluvan vuoden
alkupuolella ja Valio-yhteistyön tuloksena syntyneet vähä-
rasvaiset Benecol-jogurtit tulivat myyntiin toukokuun alus-
sa Suomessa.

Belgiassa McNeil on onnistunut kasvattamaan levitteiden
myyntiä, ja siellä Benecol-levitteiden myynti ylittääkin jo
Suomen myyntivolyymin. Jogurttien myynti Englannissa on
myös ollut ripeää ja se on kasvanut merkittävästi ensim-
mäisen vuosineljänneksen aikana.

Yhdysvalloissa Benecol-levitteiden markkinaosuus on 
kasvanut 2,5 prosenttiin, kun se ennen FDA:n (Food and
Drug Admininstration) terveysväittämän hyväksymistä oli
noin kaksi prosenttia. Samaan aikaan kilpailevan tuotteen 
markkinaosuus on pudonnut noin 1,7 prosenttiin.

Ruotsissa myynnin kehittyminen on ollut vielä hidasta. 
Raisio on kuitenkin jonkin verran edellä kilpailijaa. Tanskas-
sa Benecol-tuotteiden myynti on ollut vähäistä, koska 
terveysväittämän käyttö ei ole sallittua markkinoinnissa.
Tästä syystä Raisio Yhtymä on lopettanut markkinointi-
panostukset Tanskassa toistaiseksi. Suomessa kilpailevan
tuotteen markkinoille tulo ei ole laskenut myyntiä.

Uuden strategian ja McNeil-sopimuksen myötä asiakkai-
den hankintaan on panostettu vahvasti. Tällä hetkellä on
käynnissä useita neuvotteluja asiakaspohjan laajentami-
seksi Raisio Yhtymän markkina-alueella. Tuotekehitykseen
kuluvan ajan lisäksi uuden yhteistyösopimuksen pohjalta
kehitettävien tuotteiden markkinoilletuloon vaikuttavat 
ratkaisevasti eri maissa sovellettavat regulatoriset 
hyväksymiskäytännöt.

Benecol-liiketoiminnan liiketulos oli vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana vielä tappiollinen, mutta tuloskehitys
on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Liiketulos parani 
-1,7 milj. euroon, kun se viime vuoden vastaavana ajan-
jaksona oli -2,5 milj. euroa. Tulosparannukseen vaikuttivat
sekä viime syksyn sopeuttamistoimenpiteet että alku-
vuoden aikana toteutuneet volyymilisäykset.

Benecol-tuotteiden markkinoiden kasvunäkymät ovat 
varsin myönteiset. Loppuvuoden kasvunäkymät ovat tasa-
painossa asetettujen myynti- ja tulostavoitteiden kanssa. 
Koko vuodelta ennakoidaan positiivista liiketulosta sekä 
liikevaihdon kasvua.



REHUTEOLLISUUS 

Rehuteollisuuden liikevaihto kasvoi runsaat 9 prosenttia
34,1 milj. euroon (31,2 milj. euroa) vertailujaksoon nähden.
Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä kohonneista valkuaisraa-
ka-aineiden hinnoista, jotka nostivat myyntihintoja. Samas-
ta syystä rehuteollisuuteen kuuluvan kasviöljyteollisuuden
liikevaihto kasvoi.

Rehuteollisuuden liikevoitto parani merkittävästi nousten
1,4 milj. euroon (-0,4 milj. euroa). Liikevoittoa nostivat 
kasviöljyteollisuuden volyymin ja katteen kasvu. Myös 
maatilarehujen katetaso nousi viime vuoden alun epä-
tyydyttävältä tasolta.

Tarkastelujakson lopussa Venäjän viranomaiset kielsivät
kotieläintuotteiden ja rehujen tuonnin EU-maista, myös
Suomesta, neljän viikon ajaksi. Merkittävää vahinkoa liike-
toiminnalle ei aiheutunut. 

Rehuteollisuuden markkinaosuus Suomessa on säilynyt
vakaana ollen tuoteryhmästä riippuen 34 ja 40 prosentin
välillä. 

Helmikuussa tuotiin markkinoille nurmirehun sulavuuden
mukaan täsmätyt lypsykarjan rehuseokset. Uusi ruokinta-
ohjelma ja siihen kuuluvat rehuseokset, Vilja-Maituri ja 
Futura-Maituri NDF, ovat saaneet hyvän vastaanoton 
maidontuottajien keskuudessa. Myös jälleenmyyjät ovat
vastaanottaneet selkeän ruokintaohjelman myyntiä 
edistävänä työkaluna.

Katsausjaksolla Rehuraisio lanseerasi myös uuden ”Vasi-
kasta satatonnariksi” -nimetyn ruokintaohjelman maidon-
tuotantotiloille. Ruokintaohjelman tavoitteena on parantaa
maidontuotannon kannattavuutta lisäämällä lypsylehmien
tuottaman maidon määrää eli ns. elinikäistuotosta.

Rehuteollisuuden näkymät ovat suotuisat ja koko vuoden
liikevaihdon odotetaan nousevan viime vuodesta. Liike-
voiton odotetaan olevan vähintään viime vuoden tasoa. 

MALLASTEOLLISUUS

Mallasteollisuuden liikevaihto oli 4,0 milj. euroa (4,1 milj.
euroa). Volyymi jäi hieman edellisestä vuodesta johtuen 
lähinnä panimoiden ostojen rytmityksestä,  mutta maltaan
markkinahinnan kohoaminen kompensoi osin volyymin 
laskua. Markkinatilanteessa ei tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. 

Liiketulos oli vuodenaikaan nähden odotettu -0,3 milj. 
euroa (-0,4 milj. euroa). Liiketuloksen paraneminen johtui
maltaan markkinahintojen hienoisesta noususta ja viime
vuotta selvästi pienemmästä tuontiraaka-aineen käytöstä.

Markkinatilanteen, erityisesti vientimarkkinoiden, odotetaan
kehittyvän suotuisasti, mistä syystä koko vuoden liike-
vaihdon ennakoidaan hieman nousevan. Myös liikevoiton
odotetaan paranevan viime vuodesta.

KONSERNIN RAHOITUS 

Konsernin nettorahoituskulut olivat yhteensä 5,6 milj. euroa
(2,7 milj. euroa). Kulujen nousu johtui kaudelle kohdistuneis-
ta kurssitappioista, joita aiheutui muun muassa Indonesian
valuutasta. Toisaalta kurssitappioita syntyi eräiden taseen 
ulkopuolisten erien suojaamiseksi tehtyjen ja vielä avoimien
operaatioiden jaksotuseroista. Yleinen korkotason nousu 
aiheutti rahoituskuluissa myös merkittävää kasvua.

Korollista nettovelkaa konsernilla oli katsauskauden päät-
tyessä 258,6 milj. euroa (247,2 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 36,2 prosenttia (40,6 %).
Lasku vertailukauteen nähden johtui pääasiassa kerta-
luontoisista kuluista, jotka kirjattiin vuoden 2000 loppu-
puolella. Tilinpäätöshetkeen 31.12.2000 verrattuna oma-
varaisuus parani silloisesta 34,7 prosentista, koska taseen
vaihtuvien vastaavien määrä on vähentynyt.

INVESTOINNIT

Yhtymän bruttoinvestoinnit olivat kaudella 5,9 milj. euroa
(8,8 milj. euroa). Suurin osa investoinneista kohdistui edel-
leenkin kemianteollisuuteen, johon sitoutui investointivaro-
ja 3,1 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Suurin yksittäinen inves-
tointikohde oli Latexia S.A:n kapasiteetin laajennus 
Anjalankoskella.

Konsernin elintarviketeollisuuden investoinnit olivat 1,3
milj. euroa (2,0 milj. euroa), josta suurin yksittäinen hanke
liittyi ruokaperunateollisuuden tuotannon tehostamiseen.
Benecol-liiketoiminnan investoinnit olivat yhteensä 0,1 milj.
euroa (1,0 milj. euroa). Rehuteollisuuden 1,0 milj. euron
(0,4 milj. euroa) investoinnit kohdistuivat pääosin Raision
rehutehtaaseen, jossa eriytettiin EU-säädösten vaatimalla
tavalla kalajauhoa sisältävien rehuseosten valmistuslinjat
muiden seosten valmistuslinjoista.

HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Vuoden 2001 alussa margariiniteollisuus, myllyteollisuus ja
ruokaperunateollisuus yhdistettiin elintarviketeollisuudeksi.
Samalla liiketoiminta organisoitiin asiakasryhmäkohtaisesti.
Organisaatiomuutosten tarkoituksena on asiakaspalvelun
parantaminen ja synergiaetujen hyödyntäminen.

Yhtymän henkilöstön määrä 1.1.-31.3.2001 oli keskimää-
rin 2 671 henkilöä (2 807). Ulkomailla työskenteli 43 pro-
senttia (42 %) henkilökunnasta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Raisio Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3. huhtikuuta
päätti maksaa tilivuodelta 2000 osinkoa 0,10 markkaa
(0,017 euroa) osakkeelta eli yhteensä 2,78 miljoonaa 
euroa. Osinko maksettiin 18.4.2001.
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Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten,
että voidakseen osallistua asioiden käsittelyyn yhtiöko-
kouksessa on osakkeenomistajan ilmoittauduttava viimeis-
tään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
enintään kymmenen päivää ennen kokousta. Yhtiöjärjes-
tystä muutettiin myös siten, että yhtiökokouskutsu julkais-
taan aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokouskutsussa
mainittua viimeistä ennakkoilmoittautumispäivää ja viimeis-
tään 17 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi 
yhtiökokouksen päätöksestä päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä 
sekä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrite-
tään ja myös kaikista muista osakkeiden merkintäehdoista
siltä osin kuin niitä ei valtuutuspäätöksessä ole määrätty. 
Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa
enintään 3 363 758,53 eurolla. 

Hallituksella on oikeus päättää kenellä on oikeus merkitä
osakkeita. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta
osakkeiden merkintään voidaan poiketa ainoastaan silloin,
kun siihen on olemassa yhtiön kannalta painava taloudelli-
nen syy ja valtuutta käytetään yrityskaupan tai liiketoimin-
nan oston rahoitukseen tai yritysten välisen yhteistyön jär-
jestämiseen tai yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen.

Osakkeita voidaan merkitä myös apporttiomaisuutta 
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin tai käyttämällä kuittaus-
oikeutta. 

Yhtiökokouksen 6.4.2000 hallitukselle myöntämä ja 
kaupparekisteriin 12.5.2000 merkitty valtuutus osakepää-
oman korottamiseen ja/tai optio- ja/tai vaihtovelkakirja-
lainojen ottamiseen ja/tai optio-oikeuksien antamiseen
lakkasi olemasta voimassa 3.4.2001.

TIETOJA OSAKKEISTA 

Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä tammi-maaliskuussa 16 030 143 kappaletta.
Vaihdon arvo oli 34,9 milj. euroa ja keskikurssi 2,18 euroa.
Kaupantekokurssi 31.3. oli 1,88 euroa.

Kantaosakkeita vaihdettiin 91 615 kappaletta. Vaihdon 
arvo oli 223 000 euroa ja keskikurssi 2,44 euroa. Kaupan-
tekokurssi 31.3. oli 2,13 euroa.

Yhtiöllä oli 31.3.2001 yhteensä 45 350 rekisteröityä osa-
kasta. Osakekannasta oli 24,52 prosenttia ulkomaalaisten
omistuksessa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raisio Yhtymä Oyj:n pääjohtaja Lasse Kurkilahti erosi teh-
tävästään katsauskauden päättymisen jälkeen 23.4.2001.
Eroon johtivat pääjohtajan ja hallituksen näkemyserot 
konsernin kehittämisestä. 

Samasta päivästä alkaen Raisio Yhtymä Oyj:n uudeksi 
toimitusjohtajaksi ja siten pääjohtajaksi sekä hallituksen 
jäseneksi valittiin filosofian lisensiaatti Rabbe Klemets
(47), joka on toiminut Benecol-liiketoiminnan johtajana
joulukuusta 1999 sekä pääjohtajan varamiehenä kesä-
kuusta 2000 alkaen. 

Samalla valittiin hallituksen varajäseneksi yhtymän rehu-
teollisuuden johtaja, maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Ilmo Aronen. 

Henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti ja viestintäjohtaja Satu
Mehtälä erosivat tehtävistään niinikään katsauskauden
päättymisen jälkeen 24.4.2001. Heidän tehtävänsä on
toistaiseksi siirretty konsernin talousryhmän vastuulle.

Raisio Yhtymä ja Valio sopivat 27.4.2001 terveysvaikutteis-
ten elintarvikkeiden ainesosien kansainvälisestä markki-
nointiyhteistyöstä. Sopimuksen mukaan yritykset markki-
noivat yhteisvoimin Benecol-, Lactobacillus GG- sekä 
Evolus-ainesosia ja osaamista kansainvälisesti.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Lyhyen aikavälin tavoitteena on vakiinnuttaa konsernin 
toiminta ja varmistaa koko organisaatiolle työrauha ja 
toiminnan jatkuvuus kaikkien muutosvaiheiden jälkeen.
Konsernistrategian selkiyttämistyö jatkuu ja tavoitteena on
aikaansaada hallituksen vahvistama uusi konsernistrategia 
kuluvan vuoden syksyyn mennessä.

Konsernin kannattavuuden ja vakavaraisuuden parantami-
nen tulee olemaan keskeinen tehtävä niin lyhyellä kuin pit-
källä aikavälillä. Kustannussäästöihin ja tuloksentekokyvyn
varmistamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota
kaikissa toiminnoissa. Konsernin kehitystyötä tullaan jatka-
maan määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti, ja rakenne- ja
organisaatiouudistukset tehdään, kun konsernistrategia on
vahvistettu.

Raisio Yhtymän liikevaihdon odotetaan kehittyvän alku-
vuoden tapaan suotuisasti ja koko vuoden liikevaihto tulee 
ylittämään edellisen vuoden tason. Myös konsernin tulos
paranee koko vuoden osalta ja siitä odotetaan positiivista.

Helsingissä, 10. toukokuuta 2001

RAISIO YHTYMÄ OYJ 
Hallitus
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Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Kohdistamattomat erät
Likvidien varojen muutos

Likvidit varat kauden alussa
Likvidit varat kauden lopussa

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA  (milj. euroa)

3,7
-6,1

-25,1
-1,4

-28,9

57,9
29,0

7,4
-10,7

6,3
-3,2
-0,2

37,6
37,4

15,9
-38,2
42,0

0,6
20,3

37,6
57,9
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31.3.2001 31.3.2000 31.12.2000

Liikevaihto

    Liiketoiminnan tuotot ja kulut
    Poistot ja arvonalennukset
    Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

Liikevoitto

    Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
    Rahoitustuotot ja -kulut

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja

    Satunnaiset tuotot
    Satunnaiset kulut

Tulos ennen veroja

    Tuloverot
    Vähemmistöosuus tuloksesta

Konsernin tulos tilikaudelta

KONSERNIN TULOSLASKELMA  (milj. euroa)

1-3/2001

192,7

-181,6
-11,5

1,4

0,9

0,0
-5,6

-4,7

0,0
0,0

-4,7

0,3
0,0

-4,4

% liikev.

0,5

-2,4

-2,4

-2,3

1-3/2000

186,7

-174,4
-11,3

0,0

1,0

0,0
-2,7

-1,7

0,0
0,0

-1,7

-0,3
0,3

-1,6

% liikev.

0,5

-0,9

-0,9

-0,9

1-12/2000

800,0

-781,3
-50,9

0,0

-32,2

0,1
-14,4

-46,5

0,0
0,0

-46,5

4,5
1,2

-40,8

% liikev.

-4,0

-5,8

-5,8

-5,1

Tuloslaskelman verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.

Pysyvät vastaavat
    Aineettomat hyödykkeet
    Aineelliset hyödykkeet
    Sijoitukset

Vaihtuvat vastaavat
    Vaihto-omaisuus
    Saamiset
    Rahoitusarvopaperit
    Rahat ja pankkisaamiset

Vastaavaa

    Osakepääoma
    Muu oma pääoma
    Vähemmistöosuus
    Pitkäaikainen vieras pääoma
    Lyhytaikainen vieras pääoma

Vastattavaa

KONSERNIN TASE  (milj. euroa)
31.3.2001

82,4
271,1
19,4

143,9
164,6

16,7
12,3

710,3

27,8
203,6

25,0
186,9
267,1

710,3

31.3.2000

80,2
285,3

35,5

168,7
145,7
25,4
12,0

752,8

27,8
251,3

25,6
147,9
300,2

752,8

31.12.2000

84,2
273,5
18,5

141,8
174,4
44,3
13,6

750,3

27,8
206,9

25,0
182,0
308,6

750,3

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)



Tulos per osake, euro
Kassavirta/osake, euro
Oma pääoma per osake, euro
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. euroa
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa
    % liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, milj. euroa
    % liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin
Omavaraisuusaste, %
Gearing, %
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa
    Vaihto-osakkeet
    Kantaosakkeet
    Yhteensä
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana,
1000 kpl
    Vaihto-osakkeet
    Kantaosakkeet
    Yhteensä

TUNNUSLUKUJA

Vakuudeksi annettu omaisuus
    Omasta puolesta annetut vakuudet
        Annetut kiinteistökiinnitykset
        Pantatut arvopaperit
        Annetut yrityskiinnitykset

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
    Kuluksi ja velaksi kirjaamatta olevat eläkevastuut
    Leasing-vastuut
    Leasing-sopimuksista maksamatta olevat määrät
        Alkaneella tilikaudella maksettavat
        Myöhemmin maksettavat
    Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
        Takaukset
    Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta
    Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta
        Takaukset
    Vastuusitoumukset muiden puolesta
        Takaukset
    Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
        Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo
        Valuuttatermiinit: kohde-etuuden arvo
        Koronvaihtosopimukset: kohde-etuuden arvo

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa)

31.3.2001

-0,03
0,02
1,40
259
5,9
3,1
3,7
1,9

2 671
36,2

100,9

243,9
75,4

319,3

129 024
36 125

165 149

31.3.2000

-0,01
0,04
1,69
247
8,8
4,7
3,3
1,8

2 807
40,6
81,1

345,0
134,4
479,4

128 714
36 435

165 149

31.12.2000

-0,25
0,10
1,42
251
49,5

6,2
18,4

2,3
2 775

34,7
96,5

252,3
81,9

334,2

128 722
36 427

165 149

31.3.2001 31.3.2000 31.12.2000

67,2
0,0

55,4

0,0

3,0
6,3

5,7
12,2

18,7

1,3

8,8
65,4
40,0

67,6
1,6

59,2

0,2

3,2
6,7

5,2
11,0

4,0

0,9

7,4
98,9
40,0

67,4
1,6

56,3

0,0

3,2
6,3

5,4
12,9

3,7

1,3

14,6
49,2
40,0

7(8)



Kemianteollisuus
Elintarviketeollisuus
Benecol-liiketoiminta
Rehuteollisuus
Mallasteollisuus
Muut toiminnot
Liiketoiminta-alueiden väliset

Liikevaihto yhteensä

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (milj. euroa)

1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000

91,0
62,5

5,8
34,1

4,0
0,4

-5,2

192,7

81,8
69,7
5,5

31,2
4,1
0,3

-5,9

186,7

346,5
284,0

23,1
139,0

28,3
1,1

-22,0

800,0

Vienti Suomesta

    Kemianteollisuus
    Elintarviketeollisuus
    Benecol-liiketoiminta
    Rehuteollisuus
    Mallasteollisuus

    Yhteensä

Ulkomaisten yhtiöiden liikevaihto
Välityskauppa ulkomailla
- Yhtymän sisäinen myynti

Kansainvälinen liikevaihto yhteensä

KANSAINVÄLINEN LIIKEVAIHTO (milj. euroa)

1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000

13,7
5,5
4,3
3,8
2,7

30,1

87,6
0,1

-17,8

100,0

11,4
10,0

3,5
3,1
2,5

30,5

79,0
0,0

-18,5

91,0

50,7
33,1
14,4
12,6
20,0

130,9

349,7
0,4

-82,1

398,9

Suomi
Skandinavia
Eurooppa (poislukien Suomi ja Skandinavia)
Amerikka
Muut

Yhteensä

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa)

1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000% liikev. % liikev. % liikev.

92,2
19,0
63,4
11,3
6,8

192,7

47,8
9,9

32,9
5,9
3,5

100,0

95,7
19,6
49,7
15,0

6,7

186,7

51,3
10,5
26,6

8,0
3,6

100,0

402,5
82,9

223,1
54,3
37,2

800,0

50,3
10,4
27,9
6,8
4,7

100,0

Kemianteollisuus
Elintarviketeollisuus
Benecol-liiketoiminta
Rehuteollisuus
Mallateollisuus
Muut toiminnot

Liikevoitto yhteensä

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (milj. euroa)

1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000

2,2
0,3

-1,7
1,4

-0,3
-1,0

0,9

3,7
0,8

-2,5
-0,4
-0,4
-0,2

1,0

11,9
-0,3

-45,6
3,8
0,4

-2,4

-32,2
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