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RAISION LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKETULOS PARANI MERKITTÄVÄSTI  
 
• Vuonna 2007 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 4,8 prosentilla ja oli 421,9 miljoonaa euroa  

(402,6 milj. euroa vuonna 2006). 
• Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 9,9 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa vuonna 2006) ja kertaerineen 

tilinpäätöksen mukainen liiketulos oli 10,6 miljoonaa euroa (-28,1 milj. euroa). 
• Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (-0,02 euroa). Hallitus esittää osinkona 

maksettavaksi 0,04 euroa/osake. 
• Raision tärkeimmät tavoitteet vuonna 2008 ovat kannattavuuden edelleen jatkuva parantaminen sekä 

kansainvälistyminen ja kasvu.  
• Raision liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja jatkuvien toimintojen vuoden 2008 liiketuloksen ilman 

kertaluonteisia eriä paranevan vertailuvuodesta. Kaikkien yksiköiden liiketulosten arvioidaan vuositasolla 
olevan positiivisia, vaikka rehun kannattavuuspaineet kasvavat. Elintarvikeyksikön koko vuoden 
liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen, mutta tavoitteena olevaa viiden prosentin liikevoittotasoa ei 
kuitenkaan arvioida saavutettavan, sillä markkinointipanostuksia lisätään ja uutuustuotelanseerauksia 
sekä uusille markkina-alueille etenemistä valmistellaan. Ainesosat-yksikön liikevaihdon arvioidaan 
kasvavan ja kannattavuuden paranevan. 

 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa vertailuluvut on esitetty suluissa. 
 
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvien toimintojen tulos 
 10-12/ 

2007 
10-12/

2006
7-9/

2007
4-6/

2007
1-3/ 

2007 
2007 2006

Liikevaihto, milj. € 109,2 98,6 109,8 106,1 96,8 421,9 402,6
Liiketulos, milj. € 1,7 -5,1 3,7 3,3 1,2 9,9 -2,4
  % liikevaihdosta 1,6 -5,2 3,4 3,1 1,2 2,3 -0,6
Tulos ennen veroja, milj. € 0,8 -4,8 3,2 2,8 2,1 8,8 -1,0
Tulos /osake, € 0,02 -0,03 0,01 0,01 0,01 0,05 -0,02
Luvut ilman kertaluonteisia eriä.  
Luvut on oikaistu jatkuvien toimintojen ja johdannaisten kirjauskäytännön muutosten mukaisiksi. 
 
Keskeiset tunnusluvut, tase 
 31.12.2007 30.9.2007 30.6.2007 31.3.2007 31.12.2006
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,6 4,8 3,7 3,1 -9,1
Omavaraisuusaste, % 77,9 76,9 78,2 74,9 75,0
Velkaantumisaste, % -12,5 -16,6 -10,1 -11,1 -19,1
Oma pääoma/osake, euroa 1,70 1,70 1,71 1,70 1,73
 
Toimitusjohtaja Matti Rihko 
 
”Vuosi 2007 oli maailmanlaajuisesti historiallinen maataloudelle ja elintarviketeollisuudelle. Pitkäaikainen 
trendi, jossa uusiutuvien raaka-aineiden hinnat tasaisesti laskivat ja elintarvikkeiden osuus kotitalouksien 
kulutusmenoista pieneni pienenemistään, kääntyi nopeasti päinvastaiseen suuntaan. Syitä tähän oli kaksi. 
Arviolta puoli miljardia ihmistä Aasiassa siirtyi parempaan tulotasoon. Erityisesti viljan kysyntää rehuksi 
kasvatti liha- ja maitotuotteiden kulutuksen kasvu. Toinen merkittävä tekijä oli biopolttoaineiden käytön 
kasvu.  
 
Raision keskeinen teema vuonna 2007 oli kannattavuuden parantaminen. Siinä onnistuttiin hyvin viljaraaka-
aineiden ennätyksellisestä hinnannoususta huolimatta. Toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi olivat 
yrityksen toimintojen virtaviivaistaminen ja yksinkertaistaminen, kannattamattomista liiketoiminnoista 
luopuminen, ylikapasiteetin leikkaaminen, organisaation madaltaminen ja ohjausprosessin tehostaminen. 
Lisäksi Raisio ennakoi ensimmäisten joukossa viljamarkkinan muutoksen ja ryhtyi aktiivisiin toimiin 
pienentääkseen tuloksen riippuvuutta viljan hinnasta ja sen heilahteluista.  
 
Raision tulevaisuuden menestyksen kannalta olennaista on voimakas panostus kuluttajalähtöisyyteen, 
keskittyminen vahvimpiin tuotemerkkeihin ja kiinnostavimpiin tuoteryhmiin sekä yhteistyön kehittäminen niin 
asiakkaiden kuin raaka-ainetoimittajien kanssa.  
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Ekologisen, kasvipohjaisen ravinnon edelläkävijänä ja yhtenä Euroopan innovatiivisimmista viljataloista, 
Raisio on erittäin hyvässä asemassa kohtaamaan elintarviketeollisuuden uuden murroksen.  
Tässä murroksessa keskeistä on ilmastonmuutoksen vaikutus kuluttajien valintoihin.” 
 
LOKA-JOULUKUU 2007 
 
• Liikevaihto kasvoi 10,8 prosentilla ja oli 109,2 miljoonaa euroa (98,6 milj. euroa). 
• Jatkuvien toimintojen liiketulos parani ja oli 1,7 miljoonaa euroa (-5,1 milj. euroa). 
• Omavaraisuusaste korkea 77,9 %. 
• Raisio ja Unilever sopivat kasvisteroli- ja stanolipatenttien osittaisesta ristiinlisensoinnista. 
 
Jatkuvien toimintojen tulos ilman kertaeriä 
 
Loka-joulukuussa Raision liikevaihto kasvoi 10,8 prosentilla vertailukaudesta ja oli 109,2 miljoonaa euroa 
(98,6 milj. euroa). Elintarvikeyksikön liikevaihto oli 50,3 miljoonaa euroa (50,1 milj. euroa), Rehun & Maltaan 
54,0 miljoonaa euroa (43,9 milj. euroa) ja Ainesosien 11,6 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa).  
 
Liiketoimintojen liikevaihdot, miljoonaa euroa  
 10-12/ 

2007 
10-12/ 

2006
7-9/ 

2007
4-6/ 

2007
1-3/ 

2007 
2007 2006 

Elintarvike 50,3 50,1 48,6 48,5 49,8 197,1 196,5
  Margariinit- ja 
  soija-kauratuotteet 

29,6 29,2 27,6 28,0 28,9 114,1 118,6

  Myllytuotteet 20,6 20,8 21,0 20,5 21,0 83,0 78,1
  Muut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
  Sisäinen myynti 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,1
Rehu ja mallas 54,0 43,9 59,3 53,0 40,4 206,7 179,0
  Rehut 48,9 40,0 48,6 43,4 34,6 175,5 157,7
  Maltaat 5,0 3,9 10,7 8,7 5,7 30,1 20,0
  Muut 0,3 0,1 0,2 1,0 0,2 1,7 1,7
  Sisäinen myynti -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,6 -0,4
Ainesosat 11,6 10,1 10,2 10,7 12,5 44,9 49,7
Muut 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6
Muu yksiköiden välinen -6,7 -5,7 -8,4 -6,1 -5,9 -27,1 -23,3
Yhteensä 109,2 98,6 109,8 106,1 96,8 421,9 402,6
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä Raision kannattavuus parani vertailukaudesta, vaikka viljaraaka-aineiden 
hinnat pysyivät ennätyksellisen korkeina. Konsernin liiketulos loka-joulukuussa oli 1,7 miljoonaa euroa  
(-5,1 milj. euroa). Elintarvikeyksikön liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (-4,8 milj. euroa), Rehun & Maltaan  
0,7 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa), Ainesosien 2,4 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) ja muiden toimintojen 
-0,4 miljoonaa euroa (-2,3 milj. euroa). Liiketoiminnan poistot, jotka on tuloslaskelmassa jaettu toiminnoille, 
olivat loka-joulukuussa 4,6 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa). 
 
Raision toteutti neljännellä vuosineljänneksellä arvonalennuksia, joiden vaikutus liiketulokseen oli 
nettomääräisenä -1,2 miljoonaa euroa. Merkittävin oli -1,5 miljoonan euron arvonalennus, joka kohdistui 
myllyliiketoimintaan kuuluvaan hiutalemyllyyn.  
 
Konsernin nettorahoituskulut loka-joulukuussa olivat -1,0 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Raisio muutti 
tilinpäätöksen laadintaperiaatteitaan raaka-ainefutuurien kirjauksen osalta, koska IAS 39-standardin 
mukaiset suojauslaskennan vaatimukset eivät täyty ja koska johdannaissopimusten käyvän arvon 
voimakkaat heilahtelut vaikuttavat liiketulokseen eriaikaisesti raaka-ainekäytön kanssa. Soija- ja 
rypsifutuurien käyvän arvon muutokset kirjataan nyt rahoitustuottoihin ja -kuluihin, kun ne aikaisemmin 
kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. 
 
Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,8 miljoonaa euroa (-4,8 milj. euroa). Neljännen 
vuosineljänneksen tulos verojen jälkeen oli 2,5 miljoonaa euroa (-4,7 milj. euroa). Osakekohtainen tulos  
loka-joulukuussa oli 0,02 euroa (-0,03 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,6 prosenttia (-9,1 %). 
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Tutkimus- ja kehitysmenot neljännellä vuosineljänneksellä olivat 2,1 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa) eli  
1,9 prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit olivat 10,2 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa) eli 9,3 prosenttia 
liikevaihdosta. Suurin yksittäinen investointi kohdistui Ylivieskaan rakennettavaan rehutehtaaseen.  
 
Muutokset liiketoiminnoissa ja konsernirakenteessa  
 
Lokakuussa Raisio myi 25 prosentin osuutensa puolalaisesta meijerialan yrityksestä Oborystä. Obory jatkaa 
Benecol-juomien valmistusta Raisiolle. Raisio sulki Nokian yksikön vehnä- ja ruismyllyt sekä lomautti näiden 
henkilöstön. Nokialla hiutaletuotanto jatkuu normaalisti. Lokakuussa allekirjoitetun sopimusmuutoksen myötä 
Raisiolle palautui lisää Benecol-brändi- ja kasvistanoliesterioikeuksia sen pitkäaikaiselta partnerilta 
McNeililtä.  
 
Raisio otti lokakuussa käyttöön uuden toimintojen ohjausmallin, jossa brändit ja hyödyketoiminnot eriytettiin. 
Lisäksi lokakuussa käyttöön otetun uuden organisaation myötä kaupalliset toiminnot ja tuotannot eriytettiin. 
Uudella ohjausmallilla ja organisaatiolla varmistetaan kuluttaja- ja asiakaslähtöinen sekä kustannustehokas 
toiminta.  
 
Lokakuun alussa käynnistyi Raision juridisen rakenteen uudistaminen kun Raisio Oyj siirsi harjoittamansa 
hallintopalvelutoiminnan Raision Konsernipalvelut Oy:lle. Vuodenvaihteessa toteutuivat muut juridisen 
rakenteen uudistamiseen liittyneet toimet. Näitä kuvataan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.  
 
Joulukuussa Raisio ja Unilever allekirjoittivat sopimuksen osittaisesta ristiinlisensoinnista, jossa myönnettiin 
ei-yksinomaiset oikeudet yritysten välillä määritettyihin, maailmanlaajuisiin kasvisteroli- ja stanolipatentteihin. 
Sopimuksella lopetettiin yritysten väliset patenttiväitekäsittelyt. 
  
Joulukuussa Raisio myi erikoisrehuja valmistavan Monäs Feed Oy:n paikalliselle toimijalle. Yhtiön tulos 
käsitellään lopetettuna toimintona ja vertailutiedot on muutettu vastaavasti.  
 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
 
Raision partneri British Biologicals aloitti tammikuussa Benecolia sisältävän ravintolisäjauheen koemarkki-
noinnin Intiassa. Rajoitettu koemarkkinointi on käynnissä muutamassa suurkaupungissa ja tuote esitellään 
lääkäreille.  
 
Raisio ja ruotsalainen Lantmännen allekirjoittivat tammikuussa sopimuksen yhteisyritystensä 
omistusjärjestelyistä. Sopimuksen mukaan Lantmännen luovutti Raisiolle omistamansa 25 prosentin 
osuuden Melia Oy:stä. Vastaavasti Raisio luovutti Lantmännenille 50 prosentin omistuksensa yhteisyritys 
GoGreen AB:stä ja 27 prosentin osuuden Latviassa sijaitsevasta AS Rigas Dzirnavnieks mylly-yhtiöstä. 
Melian siirtyminen Raision kokonaan omistamaksi yhtiöksi antaa paremmat mahdollisuudet kehittää 
Elovena-brändiä itsenäisesti. 
 
RAISIO OYJ  
 
Heidi Hirvonen 
viestintäpäällikkö, p. (02) 443 2242, 050 567 3060  
 
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727 
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512  
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.2.2008 klo 13.00 alkaen Helsingissä hotelli 
Scandic Simonkentän Pavilion-kabinetissa, 8 krs, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Englanninkielinen 
puhelinkonferenssi pidetään 13.2.2008 klo 14.30, p. +358 9 8248 4448, PIN-koodi 9658.  
 
Raisio Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 ja varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.3.2008. 
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 5.5.2008, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 1.8.2008 ja 
tammi-syyskuun osavuosikatsaus 31.10.2008.  
 
Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.  
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HALLITUKSEN  
TOIMINTAKERTOMUS 2007  
 
Vuonna 2007 Raision tärkein tavoite oli 
kannattavuuden parantaminen. Raision 
toimenpiteet liiketoimintojen tehostamiseksi ja 
sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen 
kannattavuuden parantamiseksi olivat tehokkaita 
siitä huolimatta, että viljaraaka-aineiden hinnat 
lähes kaksinkertaistuivat vuoden toisen puoliskon 
aikana.  
 
Raisio vähensi tuloksen riippuvuutta viljojen 
hintaheilahteluista lisäämällä ennustettavuutta 
ostohintoihin ja joustavuutta myyntihintoihin 
ottamalla käyttöön uudet hinnoittelumallit. 
Konsernirakennetta yksinkertaistettiin ja 
virtaviivaistettiin. Elintarvikeyksikön brändi-
strategia uudistettiin. Jatkossa Raision brändit 
näkyvät kuluttajille aamiais- ja välipalamaailman, 
leivänpäällismaailman ja leivontamaailman kautta.  
 
Raision visio on olla ekologisen, kasvipohjaisen 
ravinnon edelläkävijä ja erityisosaaja johtavilla 
tuotemerkeillä. Yrityksen tuotevalikoimaan 
kuuluvat elintarvikkeet ja niiden terveys-
vaikutteiset ainesosat sekä rehut ja maltaat. 
Pellontuotteisiin perustuva raaka-ainepohja takaa 
Raisiolle hyvät mahdollisuudet kehittyä yrityksenä, 
jonka toiminta on ekologisesti kestävällä pohjalla.  
 
Raisio-konsernin painopistealueet vuonna 2008 
ovat kannattavuuden yhä jatkuva parantaminen, 
kansainvälistyminen ja kasvu.  
 
JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO 
 
Vuonna 2007 Raision liikevaihto kasvoi  
4,8 prosentilla ja oli 421,9 miljoonaa euroa  
(402,6 milj. euroa). Elintarvikeyksikön liikevaihto 
oli 197,1 miljoonaa euroa (196,5 milj. euroa), 
Rehun & Maltaan 206,7 miljoonaa euroa  
(179,0 milj. euroa) ja Ainesosien 44,9 miljoonaa 
euroa (49,7 milj. euroa).  
 
Merkittävimmin kasvoivat rehu- ja 
mallasliiketoimintojen liikevaihdot. Liikevaihto 
kasvoi myös Suomen margariini- ja soija-
kauraliiketoiminnoissa sekä Venäjän toiminnoissa, 
missä hiutalemyynnin vahva kasvu jatkui.  
 
Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 37,5 
prosenttia (39,4 %) eli 158,0 miljoonaa euroa 
(158,7 milj. euroa).  
 

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS ILMAN 
KERTAERIÄ 
 
Konsernin liiketulos vuonna 2007 oli 9,9 miljoonaa 
euroa (-2,4 milj. euroa) ja kertaerien kanssa 10,6 
miljoonaa euroa (-28,1 milj. euroa). Elintarvikkeen 
liiketulos oli -5,8 miljoonaa euroa (-10,5 milj. 
euroa), Rehun & Maltaan 8,2 miljoonaa euroa  
(5,6 milj. euroa), Ainesosien 9,5 miljoonaa euroa 
(7,8 milj. euroa) ja muiden toimintojen -2,1 miljoo-
naa euroa (-5,3 milj. euroa). Liiketoiminnan pois-
tot, jotka tuloslaskelmassa on jaettu toiminnoille, 
olivat 18,3 miljoonaa euroa (21,5 milj. euroa). 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,7 miljoonaa 
euroa (1,8 milj. euroa). Raisio muutti tilinpäätök-
sen laadintaperiaatteitaan raaka-ainefutuurien 
kirjauksen osalta, koska IAS 39-standardin 
mukaiset suojauslaskennan vaatimukset eivät 
täyty ja koska johdannaissopimusten käyvän 
arvon voimakkaat heilahtelut vaikuttavat 
liiketulokseen eriaikaisesti raaka-ainekäytön 
kanssa. Soija- ja rypsifutuurien käyvän arvon 
muutokset kirjataan nyt rahoitustuottoihin ja 
-kuluihin, kun ne aikaisemmin kirjattiin 
liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. 
 
Raision tulos ennen veroja oli 8,8 miljoonaa euroa 
(-1,0 milj. euroa). Tilikauden tulos verojen jälkeen 
oli 8,3 miljoonaa euroa (-2,0 milj. euroa). 
Tilikauden verot olivat -0,6 miljoonaa euroa  
(-1,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli  
0,05 euroa (-0,02 euroa). Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 3,6 prosenttia (-9,1 %). 
 
KERTALUONTEISET ERÄT  
 
Raision tase-eriä on päivitettyjen liiketoiminta-
suunnitelmien ja niihin perustuvien ennusteiden 
pohjalta testattu IFRS-laskentakäytännön 
mukaisesti. Nokian yksikön kannattamattomasta 
jauhomyynnistä luopuminen johti myllyliiketoimin-
nan liikearvon arvonalennukseen -1,3 miljoonalla 
eurolla ja käyttöomaisuuden arvonalennukseen 
-2,1 miljoonalla eurolla. Lisäksi myllyliiketoimin-
taan kuuluvasta hiutalemyllystä kirjattiin  
-1,5 miljoonan euron arvonalennus. Mallasliike-
toiminnan käyttöomaisuuden arvonalennusta 
palautettiin markkinatilanteen paranemisesta ja 
hinnoittelurakenteen muutoksesta johtuen 
yhteensä 6,0 miljoonalla eurolla.  
 
Elintarvikeyksikön arvonalennukset olivat 
yhteensä -5,3 miljoonaa euroa ja Rehu & Mallas 
-yksikössä maltaan käyttöomaisuuden arvon-
alennuksen palautus 6,0 miljoonaa euroa. 
Kertaluonteisten erien vaikutus jatkuvien 
toimintojen liiketulokseen oli 0,7 miljoonaa euroa 
(-25,7 milj. euroa). 
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KERTALUONTEISET ERÄT (miljoonaa euroa) 
  2007 2006 
JATKUVAT TOIMINNOT:  
Elintarvike  -5,3 -27,4 
   Liikearvon arvonalennus -1,3 - 
   Muut arvonalennukset -4,0 - 
Rehu & Mallas 6,0 1,7 
   Maltaan käyttöomaisuuden arvonalennuksen palautus 6,0 - 
Ainesosat - - 
Muut toiminnot - - 
Vaikutus jatkuvien toimintojen liiketulokseen 0,7 -25,7 
Osakkuusyhtiötulos - -2,2 
Rahoituserät - -4,3 
Kertaluonteisten erien vaikutus jatkuvien toimintojen 
tulokseen ennen veroja 

0,7 -32,2 

 
INVESTOINNIT 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2007  
olivat 31,4 miljoonaa euroa (27,6 milj. euroa) eli 
7,5 prosenttia (6,9 %) liikevaihdosta. Elintarvik-
keen bruttoinvestoinnit olivat 7,2 miljoonaa euroa 
(15,3 milj. euroa), Rehun & Maltaan 16,7 miljoo-
naa euroa (4,9 milj. euroa), Ainesosien 7,5 miljoo-
naa euroa (4,3 milj. euroa) ja muiden toimintojen 
1,6 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa).   
 
Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Ylivies-
kaan kesällä 2008 valmistuvaan rehutehdashank-
keeseen ja Raisiossa sijaitsevan kasvistanoli-
esteritehtaan toiseen laajennusosaan, joka 
valmistui syksyllä 2007. 
 
TASE JA RAHOITUSASEMA 
 
Raision taseen loppusumma oli 360,3 miljoonaa 
euroa (387,4 milj. euroa) ja oma pääoma 278,8 
miljoonaa euroa (290,4 milj. euroa). Oma 
pääoma/osake oli joulukuun lopussa 1,70 euroa 
(1,73 euroa). 
 
Konsernin korolliset velat olivat tilikauden 
päättyessä 8,7 miljoonaa euroa (23,2 milj. euroa). 
Korollinen nettovelka oli -34,9 miljoonaa euroa  
(-55,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli vuoden 
lopussa 77,9 prosenttia (75,0 %) ja velkaantumis-
aste -12,5 prosenttia (-19,1 %). Liiketoiminnan 
rahavirta ennen investointeja oli 15,6 miljoonaa 
euroa (15,1 milj. euroa) huolimatta korkeiden 
raaka-ainehintojen aiheuttamasta lähes  
10 miljoonan euron lisäyksestä vaihto-
omaisuuden arvossa. 
 
Raisio Oyj maksoi osinkona 4,8 miljoonaa euroa 
ja käytti omien osakkeiden hankintaan  
6,5 miljoonaa euroa. Käyttöpääoma vuoden 
lopussa oli 100,5 miljoonaa euroa (96,7 milj. 
euroa 31.12.2006).  

LIIKETOIMINTA-ALUEET 
 
Elintarvike 
Raision Elintarvikeyksikön liikevaihto oli 197,1 
miljoonaa euroa (196,5 milj. euroa). Liikevaihto 
pysyi vertailuvuoden tasolla huolimatta 
tuotenimikkeiden karsimisesta noin 30 prosentilla. 
Liikevaihto kasvoi Suomen margariini- ja soija-
kauraliiketoiminnoissa sekä Venäjän toiminnoissa, 
missä hiutalemyynnin vahva kasvu jatkui.  
 
Vuonna 2007 Elintarvikeyksikön tuloksen 
riippuvuutta viljojen hintaheilahteluista pienennet-
tiin samalla kun asiakkaiden kanssa neuvoteltiin 
uusi, joustava hinnoittelumalli. Lisäksi toimintoja 
keskitettiin ja virtaviivaistettiin. Nokialla luovuttiin 
tappiollisesta kotimaan leipomojauho-myynnistä ja 
tuotannon ylikapasiteettia leikattiin sulkemalla 
kaksi myllyä. Perunaliiketoiminta myytiin ja 
puolalaisen meijerin, Oboryn omistusosuudesta 
luovuttiin.  
 
Raisio uudisti brändistrategiansa. Strategian 
keskeisin osa oli brändisalkun keskittäminen 
Suomessa kolmeen pääbrändiin eli Elovenaan, 
Keijuun ja Sunnuntaihin. Brändisalkun uudistuk-
sella Raisio parantaa kustannustehokkuutta, lisää 
tuotteiden näkyvyyttä, tunnettuutta ja saatavuutta. 
Kuluttajille Raision brändit näkyvät aamiais- ja 
välipalamaailman, leivänpäällismaailman ja 
leivontamaailman kautta. Raisio vahvisti 
markkina-asemaansa Suomen vähittäiskauppa-
tuotteiden markkinoilla, kuten myös Puolan 
keltaisten rasvojen markkinoilla ja Venäjän 
hiutalemarkkinoilla.  
 
Suomessa toimitusketjun ohjauksessa kiinnitettiin 
huomiota tuotteiden saatavuuden parantamiseen 
ja hävikin pienentämiseen. Tuotannon, raaka-
aineiden ja pakkausmateriaalien hankintaan 
perustuvaa myynnin ennustetarkkuutta pystyttiin 
parantamaan olennaisesti.
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Elintarvikeyksikön keskeiset tunnusluvut 
 10-12/ 

2007 
7-9/ 
2007 

4-6/ 
2007 

1-3/ 
2007 

2007 2006 

Liikevaihto, milj. € 50,3 48,6 48,5 49,8 197,1 196,5
  Margariinit ja soija-kaura- 
  tuotteet 

29,6 27,6 28,0 28,9 114,1 118,6

  Myllytuotteet 20,6 21,0 20,5 21,0 83,0 78,1
  Muut  0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
  Sisäinen myynti 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,1
Liiketulos, milj. € -2,7 -5,7 -1,7 -0,9 -11,1 -37,9
Kertaerät, milj. € -1,6 -3,6 0,0 0,0 -5,3 -27,4
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. € -1,1 -2,1 -1,7 -0,9 -5,8 -10,5
% liikevaihdosta -2,2 -4,2 -3,6 -1,8 -2,9 -5,3
Investoinnit, milj. € 1,4 1,5 1,0 3,3 7,2 15,3
Nettovarallisuus, milj. € 85,8 88,4 97,8 94,1 85,8 85,5
 
Elintarvikkeen liiketulos oli -5,8 miljoonaa euroa (-10,5 milj. euroa). Elintarvikkeen raportoitu liiketulos oli 
-11,1 miljoonaa euroa (-37,9 milj. euroa), johon liittyvät arvonalennukset olivat yhteensä -5,3 miljoonaa 
euroa. Nokian yksikön kannattamattomasta jauhomyynnistä luopuminen johti myllyliiketoiminnan liikearvon 
arvonalennukseen -1,3 miljoonalla eurolla ja käyttöomaisuuden arvonalennukseen -2,1 miljoonalla eurolla. 
Lisäksi myllyliiketoimintaan kuuluvasta hiutalemyllystä kirjattiin -1,5 miljoonan euron arvonalennus. 
 
Vuonna 2007 viljaraaka-aineiden nopea ja raju hinnannousu hidasti Elintarvikeyksikön kannattavuuden 
parantamista kaikilla markkina-alueilla. Viime syksynä uudistetut hinnoittelumallit lisäävät myyntihintojen 
joustavuutta vuoden 2008 alusta.  
 
Raision Elintarvikeyksikön tavoitteita vuonna 2008 ovat kannattavuuden parantaminen, markkina-aseman 
vahvistaminen Suomessa ja Itämeren alueella, keskittyminen pääbrändeihin sekä kuluttajien tarpeiden 
mukaisten, innovatiivisten uutuustuotteiden tuominen markkinoille.  
 
Rehu & Mallas 
 
Rehu & Mallas -yksikön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 15,5 prosentilla ja oli 206,7 miljoonaa euroa 
(179,0 milj. euroa). Liikevaihtoa vertailukaudesta kasvatti rehujen ja maltaiden myyntihintojen korotukset, 
jotka perustuivat viljaraaka-aineen hinnannousuun. Rehuseosten ja maltaiden kokonaisvolyymit pysyivät 
vertailuvuoden tasolla. Liiketoimintaympäristön rakenteelliset muutokset heijastuivat markkinoihin ja kiristivät 
kilpailua rehumarkkinoilla entisestään.  
 
Maltaiden hinnoittelurakennetta muutettiin siten, että hinnoittelu perustuu jalostusarvoon ja raaka-
ainekustannusten muutokset huomioidaan. Maltaissa laajennettiin palvelukonseptia ja tuotevalikoimaa 
tuomalla markkinoille vehnämallas.  
 
Rehu & Mallas –yksikön keskeiset tunnusluvut  
 10-12/ 

2007 
7-9/ 
2007 

4-6/ 
2007 

1-3/ 
2007 

2007 2006 

Liikevaihto, milj. € 54,0 59,3 53,0 40,4 206,7 179,0
  Rehut 48,9 48,6 43,3 34,6 175,5 157,7
  Maltaat 5,0 10,7 8,7 5,7 30,1 20,0
  Muut  0,3 0,2 1,0 0,2 1,7 1,7
  Sisäinen myynti -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,6 -0,4
Liiketulos, milj. € 1,2 9,6 2,9 0,5 14,2 7,4
Kertaerät, milj. € 0,5 5,5 0,0 0,0 6,0 1,7
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. € 0,7 4,1 2,9 0,5 8,2 5,6
% liikevaihdosta 1,4 6,9 5,5 1,1 4,0 3,2
Investoinnit, milj. € 6,4 5,7 2,7 1,9 16,7 4,9
Nettovarallisuus, milj. € 86,0 77,8 76,5 76,0 86,0 61,2
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Liiketulos oli 8,2 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa). Raportoitu liiketulos oli 14,2 miljoonaa euroa  
(7,4 milj. euroa), johon sisältyy maltaan 6,0 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalennuksen palautus.  
 
Jakelutieratkaisujen uudelleen arvioinnin myötä Raisio aloitti rehujen suoralaskutukset tiloille. Maatila- ja 
kalanrehujen vienti Luoteis-Venäjälle laski hieman vertailuvuodesta arvossa mitattuna. Erikoisrehuja 
valmistava Monäs Feed myytiin vuoden lopussa paikalliselle toimijalle. Yhtiön tulos käsitellään lopetettuna 
toimintona ja vertailutiedot on muutettu vastaavasti.  
 
Viljamarkkinan murros oli maailmanlaajuinen ja nopea. Viljojen hintojen uskotaan pysyvän jatkossa uudella 
korkeammalla tasolla, mutta heilahtelevan voimakkaasti. Raisio on Suomen suurin pellontuotteiden jalostaja. 
Vuonna 2007 yritys käytti yli 500 miljoonaa kiloa viljaa, josta kotimaassa tuotetun osuus oli yli 90 prosenttia. 
Raision käyttämästä viljasta yli kolmannes hankitaan omilta sopimusviljelijöiltä. Tavoitteena on suoran 
sopimusviljelyn merkittävä lisääminen vuonna 2008. Suoralla sopimusviljelyllä varmistetaan entistä 
paremmin käytettävien viljaraaka-aineiden oikea-aikainen saatavuus, laatu ja kilpailukykyinen hinta.  
 
Raision rehuteollisuuden tavoitteita vuonna 2008 ovat markkina-aseman säilyttäminen ankarassa markkina-
tilanteessa, Ylivieskaan kesällä 2008 valmistuvan rehutehtaan hyödyntäminen markkina-alueellaan sekä 
markkina-aseman vahvistaminen Luoteis-Venäjällä. Mallasliiketoiminnan tavoitteita ovat reagointinopeuden 
säilyttäminen muuttuvilla markkinoilla sekä suomalaisen mallasohrapohjan varmistaminen.  
 
Ainesosat 
 
Ainesosat-yksikön liikevaihto oli 44,9 miljoonaa euroa (49,7 milj. euroa). Liikevaihtoa vertailuvuodesta 
pienensi volyymin lasku Ranskan ja Saksan markkinoilla sekä toimitusten kausiheilahtelut. Myynti Turkissa 
kehittyi odotettua hitaammin, koska terveysväittämien käyttö markkinoinnissa oli kielletty. Joulukuussa 2007 
terveysväittämien käyttökielto peruttiin ja Raision paikallinen partneri on aloittanut toimet markkina-
asemansa vahvistamiseksi.  
 
Vuonna 2007 Raisiolle palautui lisää kasvistanoliesteri- ja Benecol-brändioikeuksia sen pitkäaikaiselta 
partnerilta McNeililtä. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen uusista lähtökohdista. Raisio ja 
Unilever sopivat osittaisesta ristiinlisensoinnista, jolla myönnettiin ei-yksinomaiset oikeudet yritysten välillä 
määritettyihin, maailmanlaajuisiin kasvisteroli- ja stanolipatentteihin. Sopimuksella lopetettiin yritysten väliset 
patenttiväitekäsittelyt.  
 
Ainesosat-yksikön keskeiset tunnusluvut 
 10-12/ 

2007 
7-9/ 
2007 

4-6/ 
2007 

1-3/ 
2007 

2007 2006 

Liikevaihto, milj. € 11,6 10,2 10,7 12,5 44,9 49,7
Liiketulos, milj. € 2,4 2,1 2,6 2,5 9,5 7,8
Kertaerät, milj. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. € 2,4 2,1 2,6 2,5 9,5 7,8
% liikevaihdosta 20,5 20,7 24,1 19,7 21,2 15,6
Investoinnit, milj. € 1,8 1,6 1,8 2,4 7,5 4,3
Nettovarallisuus, milj. € 46,0 43,8 45,5 45,5 46,0 44,5
 
Liiketulos parani 21,8 prosentilla liiketoiminnan saneerauksen ansiosta ja oli 9,5 miljoonaa euroa  
7,8 milj. euroa).  
 
Raisio jatkoi valmisteluja Aasian markkinoiden avaamiseksi viranomaisten ja paikallisten partnereiden 
kanssa. Alkuvuonna Raision partneri aloitti Benecolia sisältävän ravintolisäjauheen koemarkkinoinnin 
Intiassa. 
 
Raision tavoitteena on olla aktiivinen toimija Euroopan, Aasian, Pohjois- ja Etelä-Amerikan kolesterolia 
alentavien terveysvaikutteisten tuotteiden kasvavilla markkinoilla innovatiivisilla tuotesovelluksilla. 
Tavoitteena on liiketoiminnan kääntäminen kasvuun.  
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TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut vuonna 
2007 olivat 6,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) 
eli 1,5 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta. Tutkimus- 
ja kehityskulujen pienenemiseen vaikuttivat Viikin 
yksikön lopettaminen, toimintojen keskittäminen 
Raisioon sekä tutkimuksen ja kehityksen 
hajauttaminen osaksi liiketoimintoja, mikä 
palvelee aiempaa paremmin näiden tarpeita ja toi 
kustannussäästöjä.  
 
Vuonna 2007 elintarvikkeiden tutkimuksessa ja 
kehityksessä painopiste siirrettiin kuluttajien 
tarpeista lähtevään tuotekehitykseen. 
Lisäarvotuotteiden osuus Suomen liikevaihdosta 
oli vuonna 2007 noin 30 prosenttia. Ainesosissa 
keskityttiin uusien, terveellisten ainesosien ja 
tuotesovellusten kehittämiseen. Rehujen tuote-
kehityksessä keskityttiin sellaisten rehuseosten ja 
ruokintaratkaisujen kehittämiseen, jotka lisäävät 
eläinten hyvinvointia sekä kotieläintuotannon 
tehokkuutta ja kannattavuutta.  
 
Elintarvikeyksikön tutkimus- ja tuotekehityskulut 
olivat 2,4 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa), Rehun 
& Maltaan 1,0 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) ja 
Ainesosien 3,0 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa).  
 
YRITYSVASTUU 
 
Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta 
toimintaympäristöstään. Tavoitteena on, että 
toiminta on tulevaisuudessakin ekologisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti vakaalla pohjalla. 
Raision yritysvastuuraportointi sisältyy 
vuosikertomukseen.  
 
Raisiolla ei ole merkittäviä tilinpäätökseen 
kirjattuja taloudellisia ympäristöriskejä. 
 
HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ 
 
Raision hallituksen jäsenmäärä vuonna 2007 oli 
viisi. Hallitukseen kuuluvat Simo Palokangas 
(puheenjohtaja), Anssi Aapola, Erkki Haavisto, 
Satu Lähteenmäki ja Michael Ramm-Schmidt  
(varapuheenjohtaja). Hallituksen jäsenet ovat 
yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 
riippumattomia.  
 
Raision hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii 
Juha Saura ja varapuheenjohtajana Holger Falck.  
 
Konsernin johtoryhmän jäsenistä 
Elintarvikeyksikön johtaja Denis Mattsson lopetti 
työnsä Raision palveluksessa syyskuussa 2007 ja 
lakiasiainjohtaja Mikko Korttila elokuussa 2007.  
 

Raisio-konsernin johtoryhmän jäsenenä ja 
lakiasiainjohtajana aloitti syyskuussa Kirsi 
Swanljung, liiketoimintojen kehitysjohtajana ja 
Ainesosat-yksikön johtajana Vincent Poujardieu 
sekä tuotantojohtajana Vesa Kurula.  
 
Raisio-konsernin jatkuvissa toiminnoissa 
työskenteli 31.12.2007 yhteensä 1 072 henkilöä 
(1 200 henkilöä vuonna 2006 ja 1 250 henkilöä 
vuonna 2005). Vuoden 2007 lopussa ulkomailla 
työskenteli 31,9 prosenttia (32,8 %) henkilö-
kunnasta. Henkilöstömäärää vähensivät 
toiminnan tehostamisohjelmat elintarvike- ja 
ainesosat-yksiköissä sekä palvelufunktioissa. 
Vuoden lopussa Elintarvikeyksikön palveluksessa 
oli 686 henkilöä, Rehu & Mallas -yksikössä 266 
henkilöä, Ainesosat-yksikössä 69 henkilöä ja 
konsernipalveluissa 51 henkilöä.  
 
Vuoden 2007 palkat ja palkkiot olivat yhteensä 
43,8 miljoonaa euroa (48,2 milj. euroa vuonna 
2006 ja 46,5 milj. euroa vuonna 2005). 
 
Tarkemmin henkilöstöön liittyvät asiat 
raportoidaan vuosikertomuksessa kohdassa 
sosiaalinen vastuu.  
 
MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA JA 
KONSERNIN RAKENTEESSA  
 
Raisio-konsernin kaupalliset ja tuotannolliset 
toiminnot eriytettiin organisatorisesti toisistaan 
lokakuun 2007 alussa. Tuotantotoiminnoista 
muodostettiin palvelutoiminto muiden 
liiketoimintaa palvelevien ja tukevien toimintojen 
rinnalle. 
 
Konsernin juridinen rakenne uudistettiin vaiheittain 
vastaamaan uutta organisaatiota. Raisio Oyj siirsi 
harjoittamansa hallintopalvelutoiminnan 
perustamalleen Raision Konsernipalvelut Oy:lle 
lokakuun alussa. Kertomusvuoden lopussa 
Ravintoraisio Oy, Raisio Benecol Oy ja Rehuraisio 
Oy jakautuivat ja purkautuivat siten, että 
Ravintoraisio Oy:n ja Raisio Benecol Oy:n 
kaupalliset toiminnot siirtyivät jakautumisen 
voimaan tullessa syntyneelle uudelle Ravintoraisio 
Oy:lle ja Rehuraisio Oy:n kaupallinen toiminta 
vastaavasti uudelle Rehuraisio Oy:lle. 
Jakautuneiden yhtiöiden kiinteistöt ja 
tuotantolaitokset puolestaan siirtyivät 
Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:lle.  
 
Edelleen, joulukuussa Raisio Oyj luovutti 
harjoittamansa kiinteistöpalveluliiketoiminnan ja 
siihen kuuluvat varat ja velat liiketoimintasiirrolla 
Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:lle. Raisio 
Staest Oy sulautui joulukuun lopussa Raisio 
Benecol Oy:hyn, ja näiden molempien yhtiöiden 
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liiketoiminta siirtyi tämän fuusion jälkeisessä 
Raisio Benecol Oy:n jakautumisessa osaksi uutta 
Ravintoraisio Oy:tä.  
 
Camelina Oy sulautui Ravintoraisio Oy:hyn 
syyskuun lopussa. USA:n tytäryhtiöiden määrä 
supistui yhteen syyskuun lopussa kun Sterol 
Trading US Inc. sulautui Raisio Staest US Inc:iin. 
 
Osana Raision strategisia linjauksia 
diagnostiikkaliiketoiminta myytiin ja liiketoiminta 
siirtyi BioControl Systems Inc:lle syyskuun 2007 
alussa.  
 
OSAKKEET JA OMISTAJAT 
 
Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin OMX:n 
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä tammi-
joulukuussa 51,3 miljoonaa kappaletta (64,3 milj. 
kpl) eli noin 39 prosenttia V-osakkeiden 
kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 100,0 
miljoonaa euroa (121,1 milj. euroa). V-osakkeen 
ylin hinta oli 2,33 euroa, alin 1,39 euroa ja 
keskikurssi 1,95 euroa. Vuoden lopussa  
V-osakkeen hinta oli 1,50 euroa.  
 
Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-joulukuussa  
1,3 miljoonaa kappaletta (1,5 milj. kpl). Vaihdon 
arvo oli 2,6 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa).  
K-osakkeen ylin hinta oli 2,25 euroa, alin  
1,50 euroa ja keskikurssi 1,96 euroa. Vuoden 
lopussa  K-osakkeen hinta oli 1,52 euroa.  
 
Yhtiöllä oli 31.12.2007 yhteensä 37 873 
rekisteröityä osakasta (40 822 osakasta). 
Ulkomaalaisten omistuksessa koko 
osakekannasta oli 15,4 prosenttia (15,5 %).  
Arvo-osuusjärjestelmään on siirtämättä noin  
0,5 prosenttia osakkeista.  
 
Raisio Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli 
kertomusvuoden lopussa 248,4 miljoonaa euroa 
(295,9 milj. euroa) ja ilman yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita 235,8 miljoonaa euroa (287,1 milj. 
euroa).  
 
Yhtiöllä ei ollut kertomusvuonna osakepohjaisia 
kannustinjärjestelmiä.  
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6b §:n mukainen 
selostus seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti 
vaikuttamaan julkiseen ostotarjoukseen yhtiön 
arvopapereista, sisältyy tilinpäätöksen 
liitetietoihin. 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 
 
Raisio Oyj:n hallussa oli katsauskauden 
päättyessä 8 230 500 vaihto-osaketta ja  

158 300 kantaosaketta, jotka on hankittu vuosina 
2005 - 2007 yhtiökokoukselta saatujen hankkimis-
valtuuksien nojalla. Vaihto-osakkeiden määrä on 
6,3 prosenttia kaikista vaihto-osakkeista ja niiden 
tuottamasta äänimäärästä ja kantaosakkeiden 
vastaavasti 0,46 prosenttia. Yhteensä yhtiön 
hallussa olevat omat osakkeet edustavat  
5,1 prosenttia koko osakekannasta ja 1,4 
prosenttia sen tuottamasta äänimäärästä. Yhtiöllä 
ei ole eikä tilikauden aikana ole ollut pantiksi 
otettuja omia osakkeita. Koska kaikki omat 
osakkeet on hankittu julkisessa kaupankäynnissä, 
yhtiön tiedossa ei ole, paljonko niistä mahdollisesti 
on hankittu yhtiön lähipiiriin kuuluvilta.  
 
Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista  
3 300 000 vaihto- ja 117 100 kantaosaketta on 
hankittu yhtiökokoukselta 2007 saadun 
valtuutuksen nojalla kuluvan vuoden aikana 
huhtikuusta alkaen. Vaihto-osakkeiden hankinta 
päättyi lokakuussa, kun niitä oli ostettu valtuuden 
sallima enimmäismäärä. Kertomusvuonna 
hankittujen vaihto-osakkeiden määrä on  
2,53 prosenttia kaikista vaihto-osakkeista ja niiden 
tuottamasta äänimäärästä ja kantaosakkeiden 
vastaavasti 0,34 prosenttia. Kaikkien tilikauden 
aikana hankittujen osakkeiden määrä on  
2,1 prosenttia osakekannasta ja 0,7 prosenttia 
sen tuottamasta äänimäärästä. 
 
Hallituksella on vuoden 2007 varsinaisen 
yhtiökokouksen myöntämä valtuus luovuttaa 
kaikki yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja 
osakeyhtiölain nojalla hallituksella on myös oikeus 
mitätöidä ne. Yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita ei ole tilikauden aikana luovutettu eikä 
mitätöity. 
 
Tytäryhtiöiden hallussa ei ole eikä ole ollut 
emoyhtiön osakkeita eikä tytäryhtiöillä ole eikä ole 
ollut niitä panttina. Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö 
s.r. omistaa 150 510 kappaletta kantaosakkeita, 
mikä on 0,44 prosenttia kantaosakkeista ja niiden 
tuottamista äänistä ja vastaavasti 0,09 prosenttia 
koko osakekannasta ja 0,37 prosenttia sen 
tuottamasta äänimäärästä. Yhtiölle tai sen 
tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi 
osallistua yhtiökokoukseen. 
 
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN 
KÄYTÖSTÄ  
 
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 
31.12.2007 oli 206 361 806,40 euroa. Hallitus 
esittää 27.3.2008 kokoontuvalle yhtiökokoukselle 
0,04 euron osingon maksamista osakkeelta.  
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Osingon irtoamispäivä on 28.3.2008 ja 
osingonmaksun täsmäytyspäivä 1.4.2008. 
Osingon maksupäivä on 8.4.2008. 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Raision partneri British Biologicals aloitti 
tammikuussa Benecolin koemarkkinoinnin 
Intiassa. Benecol-ainesosaa sisältävän 
ravintolisäjauheen rajoitettu koemarkkinointi ja 
esittely lääkäreille on käynnissä muutamassa 
suurkaupungissa.  
 
Raisio Oyj ja ruotsalainen Lantmännen 
allekirjoittivat sopimuksen yhteisyritystensä 
omistusjärjestelyistä. Sopimuksen mukaan 
Lantmännen luovutti Raisiolle omistamansa  
25 prosentin osuuden Melia Oy:stä. Vastaavasti 
Raisio luovutti Lantmännenille 50 prosentin 
omistuksensa yhteisyritys GoGreen AB:stä ja  
27 prosentin osuuden Latviassa sijaitsevasta  
AS Rigas Dzirnavnieks mylly-yhtiöstä. Melian 
siirtyminen Raision kokonaan omistamaksi 
yhtiöksi antaa paremmat mahdollisuudet kehittää 
Elovena-brändiä itsenäisesti. 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 
Raaka-ainehintojen volatiliteetin hallinta on 
merkittävin Raision kannattavuuteen vuonna 2008 
vaikuttava tekijä. Energian kallistumisella on 
kaksitahoinen vaikutus, sillä se nostaa 
tuotantokustannuksia, mutta toisaalta avaa 
mahdollisuuksia bioenergian kaupalliseen 
hyödyntämiseen.  
 
Raisio pyrkii lisäämään suoraa sopimusviljelyä, 
sillä tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi on 
yhä tärkeämpää varmistaa entistä paremmin 
käytettävien raaka-aineiden oikea-aikainen 
saatavuus, laatu ja kilpailukykyinen hinta. 
Viljamarkkinoiden poikkeuksellinen tilanne ei 
antanut parasta mahdollista kuvaa Raision 
vuonna 2007 käyttöön ottaman kiinteähinta-
järjestelmän toimivuudesta. Raisio kehittää 
aktiivisesti uusia hinnoittelumalleja, joissa 
huomioidaan sekä myyjän että ostajan intressit. 
 
Venäjällä kaupan kehittyminen ja länsimaalais-
tuminen näkyy kaupan aikaisempaa voimakkaam-
pana ketjuuntumisena, mikä lisää kustannuksia 
listausmaksuissa sekä laajenemisessa Pietarin ja 
Moskovan ulkopuolelle. Myös vaatimukset suoran 
toimituslogistiikan lisäämisestä saattavat nostaa 
voimakkaasti liiketoiminnan kustannuksia 
Venäjällä.  
 
Steroleihin liittyvä kielteinen julkisuus Keski-
Euroopassa saatetaan kytkeä myös stanoleihin, 

vaikka kliiniset tutkimukset osoittavat sterolien ja 
Raision Benecol-ainesosaan käyttämien stanolien 
erot toimivuuden ja turvallisuuden kannalta. 
Ainesosat-yksikön lähiajan epävarmuustekijät 
liittyvät tulevaisuuden kasvun turvaamiseen. 
Valmistelut uusille markkina-alueille pääsemiseksi 
ovat käynnissä, mutta eri maissa lupaprosessien 
läpimenoaikaa on vaikea arvioida. Euroopassa 
kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten 
tuotteiden markkinoiden kasvun turvaaminen 
edellyttää uusien tuotesovellusten tuomista 
markkinoille sekä partneriyhteistyön tiivistämistä.  
 
Rehuliiketoiminta on kehittymässä epäterveem-
pään suuntaan, koska Suomen markkinoille 
rakennetaan paikallista ylikapasiteettia. Lisäksi on 
olemassa riski, että rehusta pyritään tekemään 
maatalouskaupan sisäänvetotuote, jolloin 
hinnoittelua irrotetaan kustannuspohjasta.  
 
Panimoalan maailmanlaajuinen keskittyminen 
vaikuttaa mallasmarkkinaan Suomessa ja 
Venäjällä. Mallastoimialan globaali 
konsolidaatioprosessi on vasta aluillaan ja 
yksittäisten toimijoiden liikkuma-ala kapenee.  
 
Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulauta-
kunnan marraskuussa 2006 tekemän päätöksen 
mukaan Raision kemian liiketoimintojen myynnistä 
syntynyt noin 220 miljoonan euron luovutusvoitto 
on verovapaa. Asia on edelleen vireillä Helsingin 
hallinto-oikeudessa. Yhtiön kanta, jota tukevat sen 
hankkimat asiantuntijalausunnot, on edelleen, että 
luovutusvoitto on verovapaa.  
 
VUODEN 2008 NÄKYMÄT 
 
Raision liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja 
jatkuvien toimintojen vuoden 2008 liiketuloksen 
ilman kertaluonteisia eriä paranevan vertailu-
vuodesta. Kaikkien yksiköiden liiketulosten 
arvioidaan vuositasolla olevan positiivisia, vaikka 
rehun kannattavuuspaineet kasvavat. Elintarvike-
yksikön koko vuoden liiketuloksen arvioidaan 
olevan positiivinen, mutta tavoitteena olevaa 
viiden prosentin liikevoittotasoa ei kuitenkaan 
arvioida saavutettavan, sillä markkinointi-
panostuksia lisätään ja uutuustuotelanseerauksia 
sekä uusille markkina-alueille etenemistä 
valmistellaan. Ainesosat-yksikön liikevaihdon 
arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden 
paranevan. 
 
 
Raisiossa 13.2.2008 
 
 
Raisio Oyj 
Hallitus 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa) 
 

 
10-12/

2007
10-12/ 

2006 2007 2006
JATKUVAT TOIMINNOT:   
Liikevaihto 109,2 98,6 421,9 402,6
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -93,7 -104,5 -352,0 -356,3
   
Bruttokate 15,5 -5,9 69,9 46,2
   
Muut liiketoiminnan tuotot ja -kulut, netto -14,9 -26,7 -59,3 -74,3
Liiketulos 0,6 -32,6 10,6 -28,1
   
Rahoitustuotot 0,6 2,1 2,5 4,7
Rahoituskulut -1,6 -6,0 -3,2 -7,3
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,0 -2,3 -0,3 -2,7
   
Tulos ennen veroja -0,4 -38,8 9,5 -33,2
Tuloverot 2,0 0,8 -1,2 -0,8
   
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,6 -38,0 8,3 -34,0
   
LOPETETUT TOIMINNOT: 
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -1,6 -8,5 -7,3 -7,1
   
TILIKAUDEN TULOS 0,0 -46,6 1,1 -41,1
   
Jakautuminen:   
  Emoyrityksen omistajille 0,1 -46,6 1,4 -41,7
  Vähemmistölle -0,1 0,0 -0,4 0,5
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta 
laskettu osakekohtainen tulos (euroa)   
Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista (euroa) 0,01 -0,24 0,05 -0,22
Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista (euroa) -0,01 -0,05 -0,05 -0,04
 



 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 
 

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. 

 

RAISION TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007, sivu 12 

 

KONSERNIN TASE (milj. euroa) 
 
 31.12.2007 31.12.2006
VARAT  
Pitkäaikaiset varat  
  Aineettomat hyödykkeet 10,9 13,0
  Liikearvo 1,3 2,6
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 127,9 117,7
  Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 1,4 2,4
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,6 1,5
  Saamiset 1,3 3,1
  Laskennalliset verosaamiset 11,3 10,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 154,7 151,0
  
Lyhytaikaiset varat  
  Vaihto-omaisuus 91,7 82,1
  Myynti- ja muut saamiset 70,1 75,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 27,9 64,4
  Rahat ja pankkisaamiset 15,9 14,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 205,6 236,4
  
Varat 360,3 387,4
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
  Osakepääoma 27,8 27,8
  Omat osakkeet -17,9 -11,4
  Muu emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 256,2 260,7
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 266,1 277,1
  Vähemmistön osuus 12,7 13,3
Oma pääoma yhteensä 278,8 290,4
  
Pitkäaikaiset velat  
  Laskennalliset verovelat 9,1 7,9
  Eläkevelvoitteet 0,2 0,2
  Pitkäaikaiset korolliset velat 0,4 1,4
  Muut pitkäaikaiset velat 0,0 1,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9,7 10,4
  
Lyhytaikaiset velat  
  Ostovelat ja muut velat 60,4 59,7
  Varaukset 1,9 5,1
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1,5 0,1
  Lyhytaikaiset korolliset velat 8,2 21,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä 71,9 86,6
  
Velat yhteensä 81,5 97,0
  
Oma pääoma ja velat 360,3 387,4
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa) 
 

 

Osa-
ke-

pää-
oma 

Yli-
kurs-
sira-

hasto

Vara-
ra-

hasto

Omat 
osak-
keet

Muun-
toerot

Kerty-
neet 

voitto-
varat Yht. 

Vähem-
mistön 
osuus Yht.

Oma pääoma 1.1.2006 27,8 2,9 88,6 -8,7 1,3 220,1 332,0 15,3 347,3
Maksetut osingot - - - - - -8,0 -8,0 -2,5 -10,5
Muuntoerojen muutos - - - - -2,6 - -2,6 0,0 -2,6
Omien osakkeiden 
hankinta - - - -2,6 - - -2,6 - -2,6
Kurssierot 
nettosijoitukseksi 
katsottavasta saamisesta 
ulkomaiselta yksiköltä 
veroilla vähennettynä - - - - 0,1 - 0,1 - 0,1
Rahavirran suojaukset   
Kirjattu omaan 
pääomaan veroilla 
vähennettynä - - - - - - 0,0 - 0,0
Siirretty tuloslaskelmaan 
veroilla vähennettynä - - - - - - 0,0 - 0,0
Tilikauden tulos - - - - - -41,7 -41,7 0,5 -41,1
Muut muutokset - - - - - 0,0 0,0 - 0,0
Oma pääoma 31.12.2006 27,8 2,9 88,6 -11,4 -1,2 170,4 277,1 13,3 290,4
   
Oma pääoma 1.1.2007 27,8 2,9 88,6 -11,4 -1,2 170,4 277,1 13,3 290,4
Maksetut osingot - - - - - -4,8 -4,8 -0,3 -5,1
Muuntoerot, siirretty 
tuloslaskelmaan 
tytäryrityksistä 
luovuttaessa - - - - 0,4 - 0,4 - 0,4
Muuntoerojen muu 
muutos - - - - -1,5 - -1,5 0,0 -1,5
Omien osakkeiden 
hankinta - - - -6,5 - - -6,5 - -6,5
Tilikauden tulos - - - - - 1,4 1,4 -0,4 1,1
Muut muutokset - - - - - 0,0 0,0 - 0,0
Oma pääoma 31.12.2007 27,8 2,9 88,6 -17,9 -2,3 167,0 266,1 12,7 278,8
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (milj. euroa) 
 
 2007 2006
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 25,6 21,2
Käyttöpääoman muutos -9,9 -7,3
Rahoituserät ja verot 0,0 1,2
Liiketoiminnan rahavirta 15,6 15,1
  
Investoinnit -30,8 -32,2
Tytäryritysten myynti 4,1 0,0
Osakkuusyritysten myynti 0,7 
Käyttöomaisuuden myynti 2,9 0,3
Myönnetyt lainat -0,1 -1,5
Lainasaamisten takaisinmaksut 1,3 0,1
Investointien rahavirta -21,9 -33,3
  
Pitkäaikaisten lainojen muutos -11,7 -12,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos -5,3 0,8
Omien osakkeiden hankinta -6,5 -2,6
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -4,8 -8,0
Vähemmistölle maksetut osingot -0,3 -2,5
Rahoituksen rahavirta -28,6 -24,9
  
Muuntoero-oikaisu -0,5 0,1
  
Rahavarojen muutos -35,3 -43,0
  
Rahavarat kauden alussa 78,8 122,9
Rahavarojen käyvän arvon muutosten vaikutus 0,1 -1,0
Rahavarat kauden lopussa 43,6 78,8
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Laadintaperiaatteissa on muutettu hyödykejohdannaisten 
käyvän arvon muutosten kirjaamista tuloslaskelmaan; muutokset kirjataan rahoituseriin, kun ne aiemmin 
kirjattiin liiketulokseen vaikuttavasti. Vertailutiedot on muutettu vastaavasti. 
 
Konsernissa on otettu käyttöön IAS 1 -standardia (Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät 
pääomatiedot) koskeva muutos. IAS 1 -standardiin liittyvät muutokset sisältävät liitetietovaatimuksia siitä, 
miten yhtiö hallinnoi pääomiaan. Säännöksen vaatimat tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 
1.1.2007 voimaan tulleilla IFRIC-tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen edellyttää, että johto tekee arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen 
varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Toteumat saattavat olla erilaisia näihin arvioihin 
verrattuna. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/

2007
10-12/ 

2006 2007 2006
Elintarvike 50,3 50,1 197,1 196,5
Rehu & Mallas 54,0 43,9 206,7 179,0
Ainesosat 11,6 10,1 44,9 49,7
Muut toiminnot 0,1 0,2 0,4 0,6
Toimialaryhmien välinen myynti -6,7 -5,7 -27,1 -23,3
Liikevaihto yhteensä 109,2 98,6 421,9 402,6
 
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/

2007
10-12/ 

2006 2007 2006
Elintarvike -2,7 -32,2 -11,1 -37,9
Rehu & Mallas 1,2 0,3 14,2 7,4
Ainesosat 2,4 1,5 9,5 7,8
Muut toiminnot -0,4 -2,3 -2,1 -5,3
Eliminoinnit 0,2 0,1 0,1 0,0
Liiketulos yhteensä 0,6 -32,6 10,6 -28,1
 
NETTOVARALLISUUS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 
 31.12.2007 31.12.2006
Elintarvike 85,8 85,5
Rehu & Mallas 86,0 61,2
Ainesosat 46,0 44,5
Muut toiminnot, lopetetut toiminnot ja kohdistamattomat 
erät 60,9 99,1
Nettovarallisuus yhteensä 278,8 290,4
 
INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/

2007
10-12/ 

2006 2007 2006
Elintarvike 1,4 4,1 7,2 15,3
Rehu & Mallas 6,4 1,5 16,7 4,9
Ainesosat 1,8 1,7 7,5 4,3
Muut toiminnot 0,6 1,1 1,6 3,2
Eliminoinnit 0,0 0,0 -1,6 0,0
Investoinnit yhteensä 10,2 8,4 31,4 27,6
 
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/

2007
10-12/ 

2006 2007 2006
Suomi 73,7 63,0 263,9 243,8
Puola 8,0 8,0 38,5 41,1
Venäjä 6,2 6,5 39,5 33,3
Muu Eurooppa 20,1 19,6 74,8 77,5
Muu maailma 1,2 1,6 5,2 6,9
Yhteensä 109,2 98,6 421,9 402,6
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LOPETETUT TOIMINNOT JA MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT 
 
Lopetetut toiminnot 
 
Konserni ilmoitti 16.1.2007 luopuvansa diagnostiikkaliiketoiminnastaan. Kauppakirja allekirjoitettiin ja kauppa 
saatettiin loppuun syyskuun 2007 alussa. 
 
7.2.2007 konserni solmi esisopimuksen ruokaperunaliiketoiminnan myynnistä, josta kauppakirja 
allekirjoitettiin 15.3.2007. Ruokaperunaliiketoiminnan myynti saatettiin loppuun toukokuussa 2007, ja 
liiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle kesäkuun 2007 alusta lähtien. 
 
Marraskuussa 2007 konserni luokitteli erikoisrehuja valmistavan yhtiön, Monäs Feed Oy Ab, myytävänä 
olevaksi 15.11.2007 alkaen. Yhtiön myynti toteutui 31.12.2007, jolloin yhtiö siirtyi uudelle omistajalle. 
 
Sekä diagnostiikkaliiketoimintaa, ruokaperunaliiketoimintaa että Monäs Feed Oy Ab käsitellään lopetettuina 
toimintoina konsernin tuloslaskelmassa. 
 
 2007 2006
Tulos lopetetuista toiminnoista  
  Tuotot tavanomaisesta toiminnasta 19,3 38,5
  Kulut -23,7 -44,6
  Tulos ennen veroja -4,5 -6,1
  Verot -0,1 -1,0
  Tulos verojen jälkeen -4,6 -7,1
  
  Lopettamisesta johtuva tulos -2,9 0,0
  Verot 0,1 0,0
  Tulos verojen jälkeen -2,7 0,0
  
Tulos lopetetuista toiminnoista -7,3 -7,1
  
Lopetettujen toimintojen rahavirrat  
  Liiketoiminnan rahavirta 1,3 3,2
  Investointien rahavirta 5,8 -3,5
  Rahoituksen rahavirta -0,1 0,1
  Rahavirrat yhteensä 7,0 -0,3
 
AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 
 
 31.12.2007 31.12.2006
Hankintameno tilikauden alussa 450,5 430,0
Muuntoerot -1,4 -2,5
Lisäykset 29,4 26,3
Vähennykset -48,3 -2,9
Siirrot erien välillä 0,0 -0,3
Hankintameno tilikauden lopussa 430,2 450,5
  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa 332,8 299,5
Muuntoerot -1,0 -1,5
Vähennykset ja siirrot -42,8 -2,0
Tilikauden poistot 15,1 19,1
Arvonalentumiset -1,9 17,7
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa 302,3 332,8
  
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 127,9 117,7
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VARAUKSET 
 
 2007 2006
Tilikauden alussa 5,1 
Varausten lisäykset 0,0 5,1
Käytetyt varaukset -3,3 
Tilikauden lopussa 1,9 5,1
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
 31.12.2007 31.12.2006
Myynti osakkuus- ja yhteisyrityksille 12,8 20,6
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 3,1 10,3
Myynti johtoon kuuluville avainhenkilöille 0,0 0,1
Ostot johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä 0,6 0,4
Lyhytaikaiset saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 2,3 3,7
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 0,5 1,5
 
VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) 
 
 31.12.2007 31.12.2006
Vakuudeksi annettu omaisuus  
  Omasta puolesta annetut vakuudet  
    Annetut kiinteistökiinnitykset 0,7 16,9
    Pantatut arvopaperit 0,0 0,0
    Annetut yrityskiinnitykset 0,0 34,4
  
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut  
  Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset  
    Vähimmäisvuokravastuut 2,5 2,7
  Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta 1,5 1,5
  Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta  
    Takaukset 0,0 3,0
  Vastuusitoumukset muiden puolesta  
    Takaukset 0,1 0,0
Muut vastuut 2,0 2,8
  
Sitoutuminen investointimaksuihin 2,7 16,6
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. euroa) 
 
 31.12.2007 31.12.2006
Johdannaissopimusten nimellisarvot  
  Raaka-ainefutuurit 11,2 5,4
  Valuuttatermiinit 18,6 25,5
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TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/ 

2007 
7-9/

2007
4-6/

2007
1-3/

2007
10-12/

2006
7-9/ 

2006 
4-6/

2006
1-3/

2006
Liikevaihto segmenteittäin   
Elintarvike 50,3 48,6 48,5 49,8 50,1 49,6 49,5 47,4
Rehu & Mallas 54,0 59,3 53,0 40,4 43,9 47,8 49,5 37,8
Ainesosat 11,6 10,2 10,7 12,5 10,1 12,6 13,8 13,2
Muut toiminnot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Toimialaryhmien väliset -6,7 -8,4 -6,1 -5,9 -5,7 -6,2 -5,7 -5,7
Liikevaihto yhteensä 109,2 109,8 106,1 96,8 98,6 103,9 107,2 92,9
   
Liiketulos segmenteittäin   
Elintarvike -2,7 -5,7 -1,7 -0,9 -32,2 -1,4 -2,3 -2,0
Rehu & Mallas 1,2 9,6 2,9 0,5 0,3 2,1 4,0 1,0
Ainesosat 2,4 2,1 2,6 2,5 1,5 2,2 2,3 1,8
Muut toiminnot  -0,4 -0,4 -0,5 -0,8 -2,3 -0,1 -1,5 -1,4
Eliminoinnit 0,2 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,0
Liiketulos yhteensä 0,6 5,6 3,3 1,2 -32,6 2,8 2,3 -0,6
   
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -1,0 -0,5 -0,3 1,1 -3,9 0,5 0,4 0,5
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -2,3 -0,2 -0,1 0,0
Tulos ennen veroja -0,4 5,0 2,8 2,1 -38,8 3,0 2,6 -0,1
   
Tuloverot 2,0 -2,1 -0,8 -0,4 0,8 -0,9 -0,6 0,0
Konsernin tulos jatkuvista 
toiminnoista 1,6 2,9 2,1 1,7 -38,0 2,1 2,0 -0,1
 
KERTALUONTOISET ERÄT (milj. euroa) 
 

 
10-12/ 

2007 
7-9/

2007
4-6/

2007
1-3/

2007
10-12/

2006
7-9/ 

2006 
4-6/

2006
1-3/

2006
Elintarvike   
 Liikearvon arvonalennukset  -1,3 -3,2  
 Muut arvonalennukset -1,6 -2,0 -24,1  
 Muut kertaerät  -0,3 -0,2  
Rehu & Mallas   
 Maltaan käyttöomaisuuden 
arvonalennusten palautus 0,5 5,5  
 Arvonalennukset  -0,1  
 Muut kertaerät   1,8
Vaikutus liiketulokseen -1,2 1,9 0,0 0,0 -27,5 0,0 1,8 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut, netto  -4,3  
Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksesta  -2,2  
Vaikutus tulokseen ennen 
veroja -1,2 1,9 0,0 0,0 -34,0 0,0 1,8 0,0
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TUNNUSLUKUJA 
 
 31.12.2007 31.12.2006
Oman pääoman tuotto, % 2,9 -10,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,6 -9,1
  
Korollinen velka kauden lopussa, milj. euroa 8,7 23,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 31,4 27,6
  % liikevaihdosta 7,5 6,9
Poistot, milj. euroa 18,3 21,5
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, milj. euroa 6,4 9,8
  % liikevaihdosta 1,5 2,4
Henkilöstö keskimäärin 1 157 1 263
Omavaraisuusaste, % 77,9 75,0
Velkaantumisaste, % -12,5 -19,1
  
Tulos per osake jatkuvista toiminnoista, euroa 0,05 -0,22
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,10 0,09
Oma pääoma per osake, euroa 1,70 1,73
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana, 1 000 kpl*)  
  Vaihto-osakkeet 124 553 125 843
  Kantaosakkeet 34 462 34 524
  Yhteensä 159 015 160 367
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl*)  
  Vaihto-osakkeet 122 444 125 655
  Kantaosakkeet 34 316 34 522
  Yhteensä 156 760 160 177
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa*)  
  Vaihto-osakkeet 183,7 224,9
  Kantaosakkeet 52,2 62,1
  Yhteensä 235,8 287,1
*)Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia omia osakkeita 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 

Oman pääoman tuotto, % (ROE) 
Tulos ennen veroja – tuloverot*) 
-----------------------------------------  x 100 
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) 

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut*) 
-----------------------------------------  x 100 
Taseen loppusumma – korottomat velat 
(keskimäärin vuoden aikana) 

Omavaraisuusaste, % 
Oma pääoma 
-----------------------------------------  x 100 
Taseen loppusumma – saadut ennakot 

Korollinen nettovelka Korolliset velat – rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 

Velkaantumisaste, % 
Korollinen nettovelka 
-----------------------------  x 100 
Oma pääoma 

Tulos per osake*) 
 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva  
tilikauden tulos 
------------------------------------------------- 
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 

Liiketoiminnan rahavirta per osake 
Liiketoiminnan rahavirta 
------------------------------------------------- 
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 

Oma pääoma per osake 
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
------------------------------------------------- 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 

Osakekannan markkina-arvo 
Osakeantioikaistu, tilikauden viimeinen kaupantekokurssi x 
osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman konsernin hallussa 
olevia omia osakkeita 

*)Tunnuslukujen laskennassa on käytetty jatkuvien toimintojen tulosta 
 


