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YHTEENVETO

Raisio Yhtymän liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 6,9
prosenttia ja oli 401,9 milj. euroa. Kauden liikevoitto parani
7,9 milj. euroon, kun se viime vuoden vastaavana jaksona
oli 2,6 milj. euroa. Vaikka tulos ennen satunnaisia eriä ja
veroja olikin edelleen tappiollinen, -2,4 milj. euroa, puolittui
tappion määrä viime vuoden -4,9 milj. eurosta.  

Konsernin kannattavuus on kääntynyt positiiviseen suun-
taan. Liiketulos vuoden toisella neljänneksellä oli 7,0 milj.
euroa (1,6 milj. euroa) ja voitto ennen satunnaisia eriä ja
veroja oli 2,3 milj. euroa (–3,2 milj. euroa). 

Kemianteollisuuden kasvuvauhti on pysynyt hyvänä 
huolimatta paperiteollisuuden seisokeista sekä talouden
taantumasta. Loppuvuoden osalta odotetaan paranevaa
tuloskehitystä.

Vaikka elintarviketeollisuuden tulos paranikin vuoden 
toisella neljänneksellä, on toimialan kannattavuus 
edelleen epätyydyttävä. Etenkin supistuneiden vienti-
toimitusten takia toimiala ei ole kyennyt saavuttamaan
asetettuja tavoitteita. Kannattavuuden parantamiseksi on
päätetty käynnistää laajamittainen rationalisointiohjelma,
jonka tavoitteena on löytää merkittäviä kustannus-
säästöjä organisoimalla toimintoja uudelleen sekä hyö-
dyntämällä yhä enemmän konsernin sisäisiä synergioita. 
Toimenpiteet tulevat aiheuttamaan merkittäviä muutoksia
elintarviketeollisuuden organisaatiossa ja toiminnoissa.
Toimialan kannattavuuden odotetaan parantuvan loppu-
vuoden aikana käynnissä olevien ja käynnistettävien 
toimenpiteiden johdosta.  

Benecol-liiketoiminta eteni tarkastelukaudella lähes
suunnitelmien mukaan, vaikka viranomaislupien saannin
hitaus rajoittikin toimialan kasvua. Uusien asiakkaiden
saaminen sekä näiden tulo markkinoille omilla tuotteil-
laan on vienyt arvioitua pidemmän ajan. Toimiala tähtää
aikaisempien suunnitelmien mukaisesti lievästi voitolli-
seen liiketulokseen koko vuoden aikana.

Konsernin rehuteollisuuden kannattavuus on  parantunut
merkittävästi ja hyvän tuloskehityksen odotetaan jatku-
van koko tilikauden. Myös mallasteollisuuden tulos on
kohentunut viime vuodesta. 

Raisio Yhtymän koko vuoden tuloksen odotetaan olevan
selvästi viime vuotta parempi ja voitollinen.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Raisio Yhtymän liikevaihto tammi-kesäkuussa 2001 oli
401,9 milj. euroa, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna
2000 oli 376,0 milj. euroa. Kasvua oli 6,9 prosenttia. 
Kansainvälinen liikevaihto oli 216,9 milj. euroa (180,7 milj.
euroa). Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 54 prosenttia
(48 %) koko liikevaihdosta. Vienti Suomesta oli 67,9 milj.
euroa (62,6 milj. euroa).

Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 7,9 milj. euroa 
(2,6 milj. euroa). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 
oli -2,4 milj. euroa (-4,9 milj. euroa). Osakekohtainen 
tulos (EPS) oli -0,02 euroa (-0,02 euroa).

KEMIANTEOLLISUUS

Paperiteollisuuden kapasiteetin käyttöasteet olivat 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa selvästi viime vuotta 
alhaisemmat. Erityisesti päällystetyn paperin kysyntä on
heikentynyt näillä markkina-alueilla. Suomessa paperi-
teollisuuden kapasiteetin käyttöaste laski 86 prosenttiin,
kun se ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 93 prosenttia.
Käyttöasteen ennustetaan jäävän alhaiseksi myös toisella
vuosipuoliskolla. 

Huolimatta heikentyneestä markkinatilanteesta Raisio 
Yhtymän kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi tammi-
kesäkuussa 13,7 prosenttia 181,9 milj. euroon (159,9 milj.
euroa) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Kasvua kertyi etenkin Latexia S.A:sta, joka aloitti yhteis-
yrityksenä lateksiliiketoimintansa vuoden 2000 elokuussa. 

Kemianteollisuuden liikevoitto tammi-kesäkuussa 
oli 4,4 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Toimialan tulosta 
heikensivät erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä
tärkkelyssideaineiden ja päällystyslateksien raaka-aineiden
korkeat hintatasot ja toisella vuosineljänneksellä paperi-
teollisuuden alentuneet tuotantovolyymit kemianteolli-
suuden päämarkkina-alueilla verrattuna vuoden 2000 
alkupuoleen. 

Aasian liiketoiminnot ovat kehittyneet jopa suunnitelmia
myönteisemmin, mutta Amerikassa ja Manner-Euroopassa
kannattavuus on  jäänyt alhaiseksi. Pohjoismaissa kannat-
tavuus on lähes tavoitteen mukainen.

Paperin kysynnän kasvu jää tämän vuoden aikana 
alhaisemmaksi kuin viime vuonna, ja siten asiakasteollisuu-
den kysynnän heikentymisen odotetaan jatkuvan myös 
toisella vuosipuoliskolla. Kemianteollisuuden liikevaihto
kasvaa kuitenkin pääasiassa Latexia S.A:n myötä viime-
vuotista suuremmaksi. Toimialan liiketuloksen odotetaan
paranevan loppuvuoden aikana lähinnä kohonneiden
myyntihintojen ansiosta. 

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

Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni, joka
kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elin-
tarvikkeita, terveysvaikutteisia ravinnon 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

Konsernin elintarviketeollisuuden liikevaihto tammi-kesä-
kuussa oli 130,4 milj. euroa (140,1 milj. euroa). Liike-
vaihdon pieneneminen lähes 7 prosentilla johtui pää-
asiassa Venäjän viennin vähenemisestä niin margariini-
kuin myllytuotteidenkin osalta verrattuna viime vuoden 
vastaavaan ajankohtaan. Kilpailu Venäjän margariini-
markkinoilla jatkui kireänä, ja tuotteiden hintataso oli 
epätyydyttävä paikallisen tuotannon kasvun ja hinnoittelu-
toimenpiteiden takia. Keväällä käyttöön otettu uusi jakelu-
ratkaisu ei ole nostanut margariinivolyymiä odotetusti, 
vaikka toisen vuosineljänneksen volyymi olikin ensim-
mäistä hieman korkeampi. Myös Venäjän viranomaisten 
asettama meijerituotteiden tuontikielto Venäjälle supisti
margariinin vientiä keväällä.  

Tuotevalikoiman painottuminen aikaisempaa enemmän
muihin kuin omiin merkkituotteisiin on pienentänyt liike-
vaihtoa ja katetasoa Ruotsin markkinoilla. Margariinien
myynnin kehitys Puolassa on sitä vastoin jatkunut alku-
vuoden tapaan myönteisesti. Masmix-tuote on säilyttänyt
vahvan markkina-asemansa, ja kasvavaan edullisten 
tuotteiden segmenttiin lanseerattiin uusi Kaja-margariini,
jonka myynti on lähtenyt ripeästi käyntiin. Suomessa 
vähittäiskauppa- ja suurtaloustuotteiden päätuoteryhmissä
pystyttiin säilyttämään asemat. 

Pidemmälle jalostettujen tuotteiden asema tuotekehi-
tyksessä on entistä keskeisempi, ja esimerkkeinä ovat 
keväällä Sunnuntai-tuoteperheeseen lanseeratut 
Helppo Sunnuntai –tuotteet sekä uudet tuotteet Risella- 
ja Torino-tuoteperheisiin. 

Elintarviketeollisuuden liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 
2,7 milj. euroa (1,8 milj. euroa), mikä sisältää Tuoppi- ja 
Vitanova –tuotemerkkien myynnistä saadun kertaluontei-
sen tuoton. Toisen vuosineljänneksen liiketulos ennen 
mainittua kertaerää oli ensimmäistä vuosineljännestä 
parempi. Hämeenlinnan myllyn sulkemisen jälkeen 
myllyjen käyttöasteet ovat parantuneet oleellisesti, mikä 
vaikuttaa positiivisesti myllyliiketoiminnan kannattavuuteen
jatkossa. 

Kapasiteetin sopeuttamistoimenpiteet jatkuvat edelleen
myös margariini- ja ruokaperunatuotannossa. Toimen-
piteiden ansiosta tuloskehityksen odotetaan paranevan
loppuvuonna, ja koko vuoden tulos tulee olemaan viime
vuotta parempi.

BENECOL-LIIKETOIMINTA

Benecol-liiketoiminnan tammi–kesäkuun liikevaihto oli
11,0 milj. euroa (10,3 milj. euroa), joten kasvua vuoden
2000 vastaavaan jaksoon oli 6,8 prosenttia. Stanoli- ja 
steroliesteritoimitukset kasvoivat viime vuoteen verrattuna
25 prosenttia.
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Tarkastelujakson aikana jatkettiin asiakaspohjan 
laajentamiseen tähtääviä neuvotteluja, ja tavoitteena 
on solmia uusia sopimuksia vielä tämän vuoden aikana. 
Steroli- ja stanolipohjaisten tuotteiden markkinoilletuloon
vaikuttavat regulatoriset lupaprosessit ja viranomais-
päätökset ovat toisen vuosineljänneksen aikana hidas-
tuttaneet ja vaikeuttaneet Benecol-liiketoimintaryhmän 
etenemistä ennakoitua enemmän eräillä markkina-alueilla,
kuten Australiassa ja Etelä-Amerikassa.

Benecol-tuotteiden myynti on jatkunut suunnitelmien 
mukaisesti nykyisillä markkina-alueilla Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa NCEP (The National 
Cholesterol Education Program) suosittelee uusimmassa
ohjeessaan kasvistanolia sisältäviä tuotteita kolesterolin
alentamisessa, mitä voidaan pitää merkittävänä osoitukse-
na Benecol-tuotteiden saavuttamasta asemasta terveys-
vaikutteisten elintarvikkeiden keskuudessa.

Benecol-liiketoiminnan liiketulos tammi–kesäkuussa oli
edelleen tappiollinen, -2,3 milj. euroa (-4,4 milj. euroa), 
joskin tappion määrä väheni vuoden toisella neljänneksellä
volyymilisäysten ja säästötoimenpiteiden ansiosta.

Benecol-liiketoiminnnan kasvunäkymät vuodelle 2001
ovat edelleen myönteiset, mutta odotuksia pienemmät.
Uusien asiakkaiden markkinoilletuloa hidastavat terveys-
vaikutteisten elintarvikkeiden vaatima tuotekehitysaika 
sekä niille tarvittavat viranomaisluvat. Tehostamalla omia
toimintoja, sopeuttamalla tuotantokapasiteettia ja 
organisaatiota vastaamaan markkinakehitystä sekä 
hyödyntämällä yhä enemmän konsernin muiden osien 
tuomia synergiaetuja toimialan kannattavuuden odotetaan
paranevan edelleen loppuvuoden aikana. Koko vuoden 
liiketuloksen arvioidaan olevan lievästi voitollinen.  

REHUTEOLLISUUS

Rehuteollisuuden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 74,3
milj. euroa (64,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi tarkastelu-
jakson aikana lähes 16 prosenttia vertailujaksoon nähden.
Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä kohonneista valkuais-
raaka-aineiden hinnoista, jotka nostivat myyntihintoja. 
Samasta syystä rehuteollisuuteen kuuluvan kasviöljy-
teollisuuden liikevaihto kasvoi. Kasviöljyteollisuuden 
myyntimäärät olivat myös selkeästi viime vuotta suurem-
mat. Turkisrehuja valmistavan Monäs Feedin myynti pysyi
vertailukauden tasolla, mutta loppuvuoden näkymät ovat
suotuisat. 

Rehuteollisuuden liikevoitto katsauskaudella oli 
3,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Maatilarehujen katetason 
nousu viime vuoden alun epätyydyttävältä tasolta ja 
toiminnan tehostuminen paransivat kannattavuutta, 
samoin kasviöljyteollisuuden volyymin ja katetason kasvu.
Myös rehuseosten vienti Venäjälle kehittyi myönteisesti.



Rehuraisio toi markkinoille alkuvuoden aikana useita 
tuoteuutuuksia. Lypsykarjalle tarkoitetut, nurmirehun 
sulavuuden mukaan täsmätyt rehuseokset  tuotiin markki-
noille, kuten myös kanojen uudet jyvämure –rehuseokset.
Uusi ”Vasikasta satatonnariksi” -nimetty ruokintaohjelma
lanseerattiin maidontuotantotiloille niinikään vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla. 

Tutkimuksen ja tuotekehityksen painopiste on edelleen
hankkeissa, joilla haetaan ravinteiden, erityisesti valkuai-
sen, hyväksikäytön tehostamista ja kotieläintuotteiden 
ravitsemuksellisen laadun parantamista. Kalanrehu-
sektorilla aloitettiin siian kasvatuksen kehittämiseen 
tähtäävä tutkimus yhdessä kalatalouselinkeinon kanssa.

Rehuteollisuuden näkymät loppuvuodelle ovat suotuisat.
Kotieläintuotannossa toteutuneet rakennemuutokset ovat
lisänneet valmiiden rehuseosten tarvetta. Kuluvan vuoden
liikevaihtoennuste onkin selkeästi viime vuoden 
toteutunutta korkeampi. Myös liikevoiton ennustetaan 
kohentuvan viime vuodesta. 

MALLASTEOLLISUUS 

Mallasteollisuuden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 
13,7 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi viime 
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 19,1 prosenttia.
Maltaan toimitusvolyymi oli viime vuotta 7,7 prosenttia 
suurempi. Viennin osuus liikevaihdosta oli 76 prosenttia
(66 %).

Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). 
Kannattavuuden paraneminen viime vuoteen verrattuna
johtui viime vuotta selvästi pienemmästä tuontiraaka-
aineen käytöstä, suuremmasta toimitusvolyymistä sekä 
kohonneista maltaan markkinahinnoista.

Viennin kasvu on kompensoinut kotimaan toimitusten 
jälkeenjääneisyyttä verrattuna viime vuoteen. Viennin 
päämarkkina-alue on Venäjällä ja Baltiassa. Markkina-
tilanne on ollut varsin tasapainoinen, eikä maltaiden 
ylitarjontaa ole tällä hetkellä nähtävissä aikaisempien 
vuosien tapaan. Myynti erityisesti Venäjän markkinoille 
on kehittynyt suotuisasti. 

Mallasteollisuuden markkinatilanteen odotetaan jatkuvan
suotuisana myös loppuvuoden aikana. Koko vuoden 
liikevaihdon ja liikevoiton ennakoidaan kasvavan viime 
vuodesta.

KONSERNIN RAHOITUS

Konsernin nettorahoituskulut olivat 10,3 milj. euroa (7,6
milj. euroa). Rahoituskulujen lisäys johtui pääosin valuutta-
kurssitappioista, jotka johtuivat sekä Indonesian rupian 
devalvoitumisesta että eräiden, taseen ulkopuolisten erien
suojaamiseksi tehtyjen ja vielä avoimien operaatioiden 
jaksotuseroista. Korkotason ja vähäisessä määrin myös 
velan määrän lisäys aiheuttivat nekin rahoituskulujen 

kasvua tarkastelukaudella. Vuoden toisen neljänneksen
nettorahoituskulut jäivät kuitenkin viime vuoden vastaavaa
jaksoa pienemmiksi.

Korollisen nettovelan määrä oli katsauskauden lopussa
273,3 milj. euroa (271,8 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 35,3 prosenttia, 
kun se vuoden 2000 lopussa oli 34,7 prosenttia.

Yhtiökokous myönsi 3.4.2001 hallitukselle valtuuden 
päättää osakepääoman korotuksista enintään 
3 363 758,53 eurolla. Hallitus saa myös päättää 
mahdollisissa korotuksissa sovellettavista ehdoista 
mukaan luettuna osakkeiden merkintähinta. Osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa 
ainoastaan yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta 
syystä ja jos valtuutta käytetään yrityskaupan rahoituk-
seen, yritysten yhteistyöjärjestelyihin tai yhtiön pääoma-
rakenteen vahvistamiseen.

Osakkeita voidaan merkitä myös apporttiehdolla, muutoin
tietyin ehdoin tai kuittausoikeutta käyttäen.

Valtuus on merkitty kaupparekisteriin 16.5.2001 eikä sitä
ole toistaiseksi käytetty.

INVESTOINNIT

Yhtymän bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 
14,5 milj. euroa (21,7 milj. euroa). Lähes puolet konsernin
investoinneista kohdistui kemianteollisuuteen, johon 
investoitiin yhteensä 7,7 milj. euroa (13,3 milj. euroa). 
Kemianteollisuuden merkittävimmät investoinnit toteutet-
tiin Anjalankoskelle valmistuneeseen Latexia SB Oy:n 
valmistuskapasiteetin lisäykseen, Ranskan AKD-tehtaan
laajennukseen sekä Korean tehtaan toimintojen tehosta-
miseen.

Elintarviketeollisuuden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä
3,5 milj. euroa (4,9 milj. euroa), rehuteollisuuden 2,5 milj.
euroa (1,1 milj. euroa) ja muiden toimintojen yhteensä 
0,8 milj. euroa. 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot kaudella tammi-
kesäkuu olivat yhteensä 7,6 milj. euroa (6,8 milj. euroa).
Kemianteollisuuden panostus tästä oli 4,5 milj. euroa 
(3,6 milj. euroa), elintarviketeollisuuden 1,4 milj. euroa 
(1,3 milj. euroa) ja Benecol-liiketoiminnan 1,1 milj. euroa
(1,3 milj. euroa). Konserni käytti liikevaihdostaan 
1,9 prosenttia (1,8 %) tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
tarkastelukauden aikana. 
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HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Yhtymän henkilöstön määrä 1.1. – 30.6.2001 oli keski-
määrin 2 734 henkilöä (2 861). Ulkomailla työskenteli 
41 prosenttia (41 %) henkilökunnasta. 

Raisio Yhtymä Oyj:n pääjohtaja Lasse Kurkilahti erosi 
tehtävästään 23.4.2001. Uudeksi pääjohtajaksi ja 
hallituksen jäseneksi nimitettiin filosofian lisensiaatti 
Rabbe Klemets samasta päivästä alkaen. 

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtajaksi nimitettiin oikeustieteen
kandidaatti Mikko Korttila 1.8.2001 alkaen. Viestintä- ja 
sijoittajasuhdejohtajaksi nimitettiin kauppatieteen maisteri
Taru Narvanmaa 1.9.2001 alkaen. Sekä Korttila että 
Narvanmaa kuuluvat konsernin johtoryhmään ja raportoivat
pääjohtaja Klemetsille. 

TIETOJA OSAKKEISTA

Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä tammi–kesäkuussa 35 761 573 kappaletta.
Vaihdon arvo oli 66,1 milj. euroa ja keskikurssi 1,85 euroa.
Viimeinen kaupantekokurssi 30.6. oli 1,41 euroa.

Kantaosakkeita vaihdettiin 194 264 kappaletta. 
Vaihdon arvo oli 448 042 euroa ja keskikurssi 2,31 euroa. 
Viimeinen kaupantekokurssi 30.6. oli 2,20 euroa. 

Yhtiöllä oli 30.6.2001 yhteensä 46 640 rekisteröityä 
osakasta. Osakekannasta oli 22,33 prosenttia 
ulkomaalaisten omistuksessa. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen konsernin elintarviketeollisuudessa
on päätetty käynnistää laajamittainen rationalisointi-
ohjelma, jonka tavoitteena on saada aikaan merkittäviä
kustannussäästöjä organisoimalla toimintoja uudelleen 
sekä hyödyntämällä yhä enemmän konsernin muita 

toimintoja. Toimenpiteet tulevat aiheuttamaan merkittäviä
muutoksia toimialan organisaatiossa ja toiminnoissa.  
Elintarviketeollisuudesta vastannut johtaja Juha Järvinen
erosi yhtymän palveluksesta ja Raisio Yhtymä Oyj:n 
hallituksen varajäsenen tehtävästä 22.8.2001. Seuraajan
etsintä on aloitettu ja väliaikaisesti tehtävää hoitaa 
konsernin kehitysjohtaja Jukka Kaitaranta tukenaan 
konsernijohdon ohjausryhmä. Väliaikainen johto käynnistää
välittömästi toimialalle rationalisointiohjelman, joka tähtää
kannattavuuden nopeaan parantamiseen. Ohjelma tulee 
sisältämään myös henkilöstöryhmien kanssa käynnistettä-
viä yt-neuvotteluja syksyn aikana.

Tytäryhtiö Raisio Chemicals de Mexico S.A. de C.V. 
siirtyi kokonaan konsernin omistukseen katsauskauden
jälkeen 1.7.2001. Aiemmin konsernin omistusosuus oli 
51 prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Käynnistettyjen ja suunnitteilla olevien säästö- ja rationali-
sointitoimenpiteiden ansiosta konsernin kannattavuuden
odotetaan paranevan merkittävästi loppuvuoden aikana.
Toimenpiteiden tavoitteena on myös vahvistaa tuloksen-
tekokulttuuria ja tiedostaa tulosvastuun merkitys kaikilla
organisaation tasoilla.

Elintarviketeollisuuden kannattavuuden selkeä 
parantaminen sekä Benecol-liiketoiminnan tuloksenteon 
mahdollistaminen jo nykyisillä markkinavolyymeillä ovat
konsernin johdon tärkeimpiä tehtäviä tulevan syksyn 
aikana.  

Raisio Yhtymän koko vuoden tuloksen ennen satunnaisia
eriä ja veroja odotetaan olevan selvästi viime vuotta 
parempi ja voitollinen.

Raisiossa 22. elokuuta 2001

Raisio Yhtymä Oyj
Hallitus

5(9)



Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Kohdistamattomat erät
Likvidien varojen muutos

Likvidit varat kauden alussa
Likvidit varat kauden lopussa

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA  (milj. euroa)

-0,3
-12,9

-5,3
-3,3

-21,8

57,9
36,1

-2,4
-23,0
19,5
-1,4
-7,4

37,6
30,2

15,9
-38,2
42,0

0,6
20,3

37,6
57,9
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30.6.2001 30.6.2000 31.12.2000

Liikevaihto

    Liiketoiminnan tuotot ja kulut
    Poistot ja arvonalennukset
    Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

Liiketulos

    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)

1-6/2001

401,9

-372,6
-23,5

2,0

7,9

0,0
-10,3

-2,4

0,0
0,0

-2,4

-0,8
-0,1

-3,2

% liikev.

2,0

-0,6

-0,6

-0,8

1-6/2000

376,0

-351,2
-22,7

0,5

2,6

0,1
-7,6

-4,9

0,0
0,0

-4,9

0,0
0,8

-4,1

% liikev.

0,7

-1,3

-1,3

-1,1

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)
30.6.2001

81,0
270,9
20,0

147,3
173,5
25,5
10,6

728,8

27,8
202,6

25,8
177,1
295,5

728,8

30.6.2000

79,0
284,9

35,3

173,2
149,7

16,7
13,5

752,4

27,8
242,7
24,8

162,9
294,2

752,4

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)

30.6.2001

-0,02
0,00
1,39
273

14,5
3,6
7,6
1,9

2 734
35,3

106,7

183,0
77,8

260,8

129 390
35 759

165 149

30.6.2000

-0,02
-0,01
1,64
272
21,7
5,8
6,8
1,8

2 861
39,7
92,0

266,4
109,3
375,7

128 718
36 431

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

30.6.2001 30.6.2000 31.12.2000

67,3
0,0

56,4

0,0

2,8
6,3

6,0
13,8

20,2

1,1

9,3
51,4
40,0

64,8
1,6

57,4

0,2

2,8
6,4

5,2
10,8

3,9

1,2

11,0
98,7
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(9)



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

Liikevaihto yhteensä

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (milj. euroa)

1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000

181,9
130,4

11,0
74,3
13,7
1,1

-10,5

401,9

159,9
140,1

10,3
64,1
11,5

0,8
-10,8

376,0

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)

1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000

29,5
11,4

7,3
9,3

10,4

67,9

187,1
0,1

-38,3

216,9

25,5
16,3

7,2
5,9
7,6

62,6

157,4
0,0

-39,2

180,7

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)

1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000% liikev. % liikev. % liikev.

184,4
40,7

136,2
23,0
17,5

401,9

45,9
10,1
33,9

5,7
4,4

100,0

195,5
41,1
98,1
25,9
15,4

376,0

52,0
10,9
26,1

6,9
4,1

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 LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (milj. euroa)

1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000

4,4
2,7

-2,3
3,4
0,7

-1,0

7,9

6,4
1,8

-4,4
-0,1
-0,2
-0,8

2,6

11,9
-0,3

-45,6
3,8
0,4

-2,4

-32,2
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KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa)

1-3/00

Konsernin liikevaihto

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

Liikevaihto yhteensä

Konsernin liiketulos

Kemianteollisuus
Elintarviketeollisuus
Benecol-liiketoiminta
Rehuteollisuus
Mallasteollisuus
Muut toiminnot

Liiketulos yhteensä
   Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
   Rahoitustuotot ja -kulut

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
   Satunnaiset tuotot
   Satunnaiset kulut
Tulos ennen veroja
   Tuloverot
   Vähemmistöosuus tuloksesta

Konsernin tulos tilikaudelta

4-6/00 7-9/00 10-12/00 1-3/01 4-6/01

81,8
69,7
5,5

31,2
4,1
0,3

-5,9

186,7

3,7
0,8

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

1,0
0,0

-2,7

-1,7
0,0
0,0

-1,7
-0,3
0,3

-1,6

78,1
70,4
4,8

32,9
7,4
0,5

-4,9

189,3

2,7
1,0

-1,9
0,3
0,2

-0,6

1,6
0,1

-4,9

-3,2
0,0
0,0

-3,2
0,3
0,5

-2,4

92,7
71,0
5,4

37,4
8,1
0,1

-5,7

209,0

5,7
1,8

-39,5
1,8
0,4

-0,5

-30,3
0,0

-4,0

-34,4
0,0
0,0

-34,4
2,6

-0,4

-32,2

93,9
72,8

7,5
37,5
8,7
0,1

-5,5

215,0

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

-1,1

-4,5
0,0

-2,8

-7,3
0,0
0,0
-7,3
1,9
0,8

-4,6

90,9
67,9
5,2

40,2
9,7
0,7

-5,3

209,3

2,2
2,4

-0,6
2,0
1,0
0,0

7,0
0,0

-4,7

2,3
0,0
0,0
2,3

-1,1
-0,1

1,2

91,0
62,5

5,8
34,1

4,0
0,4

-5,2

192,7

2,2
0,3

-1,7
1,4

-0,3
-1,0

0,9
0,0

-5,6

-4,7
0,0
0,0

-4,7
0,3
0,0

-4,4


