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KONSERNIN UUSI VISIO JA STRATEGIA

Hallitus ja hallintoneuvosto vahvistivat yhtymän uuden 
vision sekä strategian linjaukset ja tavoitteet lokakuun
alussa. Vision mukaan vuonna 2005 Raisio Yhtymä on
elintarvikealan yrityksestä kehittynyt johtava ja kansain-
välinen life science –suuntautunut kemian alan yritys. 
Yhtymän kolme pääliiketoiminta-alaa ovat Kemia, 
Ravinto ja Life Science, ja niillä Raisio on kolmen 
johtavan yrityksen joukossa valituilla markkina-alueilla. 

Yhtymän tavoitteena vuoteen 2005 mennessä on liike-
vaihdon kaksinkertaistaminen noin 1,6 miljardiin euroon 
ja 12 prosenttia ylittävä sijoitetun pääoman tuotto. 
Tavoitteena on myös selvästi yli 30 prosentin oma-
varaisuusasteen säilyttäminen. 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO, TULOS JA KASSAVIRTA

Raisio Yhtymän liikevaihto heinä-syyskuussa 2001 oli
211,5 milj. euroa (209,0 milj. euroa). Liikevaihto oli 
edellisen neljänneksen tasoa. 

Liikevaihto tammi-syyskuussa 2001 kasvoi 613,4 milj. 
euroon (585,0 milj. euroa). Kansainvälinen liikevaihto oli
318,9 milj. euroa (285,8 milj. euroa). Kansainvälisen liike-
vaihdon osuus oli 52 prosenttia (49 %) koko liikevaihdos-
ta. Vienti Suomesta oli 101,3 milj. euroa (98,0 milj. euroa). 

Liiketulos heinä-syyskuussa oli 6,4 milj. euroa (-30,3 milj.
euroa). Konsernin kannattavuus oli vuoden kolmannella
neljänneksellä samaa tasoa kuin edellisellä neljänneksellä.
Tosin kolmannen neljänneksen liiketulosta rasittivat 2 milj.
euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät konsernin 
kannattavuuden parantamisohjelmiin. Nämä kulut on 
kirjattu konsernin muihin toimintoihin. Vuoden toisen 
neljänneksen liiketulosta taas paransivat käyttöomaisuu-
den myynneistä saadut tulot. Liiketoiminnan operatiivinen
kannattavuus on siis kehittynyt myönteisesti vuoden 2001
aikana. 

Konsernin liiketulos katsauskaudella oli 14,3 milj. euroa 
(-27,7 milj. euroa). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 
oli 0,7 milj. euroa (-39,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos
(EPS) jäi katsauskaudella vielä tappiolliseksi -0,01 euroa
(-0,22 euroa). 

Konsernin kassavirta vahvistui tammi-syyskuun aikana.
Huolimatta käyttöpääoman lisäyksestä liiketoiminnan 
tuottama rahavirta oli selvästi positiivinen (+17,8 milj. 
euroa). Tammi-syyskuun investointien rahavirta oli -19,0
milj. euroa, joten konsernin kassavirta ennen rahoituksen
eriä oli 1,2 milj. euroa alijäämäinen. Vertailukaudella tammi-
syyskuussa 2000 alijäämän suuruus oli 25,5 milj. euroa.

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, terveys-
vaikutteisia elintarvikkeita ja ravinnon ainesosia sekä 
rehuja ja maltaita. Konsernin emoyhtiön, Raisio Yhtymä
Oyj:n vaihto-osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin 
päälistalla ja kantaosakkeet I-listalla. 
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YHTEENVETO
Raisio Yhtymän liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa lähes 5 
prosenttia 613,4 milj. euroon (585,0 milj. euroa). Katsauskauden
liiketulos oli 14,3 milj. euroa, kun se vastaavalla kaudella vuonna
2000 oli -27,7 milj. euroa. Vertailukauden liiketulokseen sisäl-
tyivät 38,0 milj. euron kertaluontoiset kustannukset Benecol-
sterolistrategian uudistamisesta. Tulos ennen satunnaisia eriä ja
veroja nousi voitolliseksi ja oli 0,7 milj. euroa (-39,2 milj. euroa). 

Konsernin tuloskunnon tervehdyttäminen jatkui voimakkaana
edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä, jonka liiketulos oli
6,4 milj. euroa. Tähän sisältyi kertaluonteisia kulueriä, yhteensä
2,0 milj. euroa, jotka aiheutuivat toimintojen uudelleenorgani-
soinneista sekä henkilöstön vähennyksistä. Kannattavuuden
myönteinen kehitys on jatkunut suunnitelmien mukaisena.

Konsernin tammi-syyskuun tulos ennen satunnaisia eriä ja 
veroja kääntyi alkuvuoden tappioitten jälkeen voitolliseksi ja
kassavirta vahvistui selvästi. 

Kemianteollisuuden liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 
vertailukauteen nähden huolimatta paperin kysynnän 
heikkenemisestä. Liiketulos jäi viime vuoden vastaavasta 
ajankohdasta, mutta nousi lähes kaksinkertaiseksi edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna.

Benecol-liiketoiminnan volyymin ja kannattavuuden kehitys 
on ollut suunniteltua heikompaa, joskin vertailukautta 
myönteisempää. Yhteistyökumppanit ovat tuoneet uusia 
tuotesovelluksia sekä kotimaan että Englannin ja Irlannin 
markkinoille. 

Elintarviketeollisuudessa käynnistetty rationalisointiohjelma 
on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja sen vaikutukset 
alkavat näkyä asteittain vuoden lopussa. Elintarviketeollisuus
on säilyttänyt markkina-asemansa sekä Suomen, Ruotsin 
että Puolan markkinoilla, mutta kannattavuus ei vielä ole 
tyydyttävällä tasolla. Etenkin Venäjän viennin väheneminen 
on heikentänyt kannattavuutta.

Rehuteollisuuden liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys 
pysyi suotuisana kaikilla osa-alueilla. Erityisen myönteistä 
oli rehuseosten viennin kasvu Venäjälle.  

Mallasteollisuuden liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät
niinikään myönteisesti. Maltaan vienti Venäjälle oli vuoden 
kolmannella neljänneksellä ennätystasolla. 

Konsernin kannattavuuden paranemisen odotetaan jatkuvan
loppuvuoden aikana, ja koko vuoden tuloksen ennen 
satunnaisia eriä ja veroja arvioidaan olevan voitollinen. 
Vuoden viimeisen neljänneksenkin tulosta tulevat rasittamaan
toimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kertaluonteiset
kuluerät.



KEMIANTEOLLISUUS

Kemianteollisuuden liikevaihto tammi-syyskuussa oli 274,4
milj. euroa (252,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu vertailu-
kauteen nähden johtuu lähinnä yhteisyritys Latexia S.A:n
perustamisesta 1.8.2000 sekä myynnin lisääntymisestä
Aasian yksikössä.

Paperin kysyntä jäi vuoden kolmannella neljänneksellä
edelleen alhaiseksi. Alkuvuoden aikana paperiteollisuuden
tuotantovolyymit ovat kehittyneet epäsuotuisasti niin 
Euroopassa kuin Amerikassakin, sen sijaan Aasiassa 
tilanne on ollut parempi. Suomessa paperiteollisuuden
käyttöaste pysyi samana toisella ja kolmannella vuosi-
neljänneksellä (87 %), kun se ensimmäisellä vuosi-
neljänneksellä oli 93 prosenttia. 

Kemianteollisuuden liiketulos oli 8,3 milj. euroa (12,1 milj.
euroa). Toimialan liiketulosta heikensi erityisesti päällys-
tettyjen paperilaatujen heikko kysyntä. Myynti kehittyi
myönteisesti Aasian yksikössä, mutta Pohjoismaissa, 
Manner-Euroopassa ja Amerikassa kehitys oli epä-
suotuisaa. Latexia S.A:n tuloskehitys erityisesti Pohjois-
maissa on ollut heikkoa myyntivolyymin laskun takia.

Kannattavuuden parantamiseksi on kemianteollisuudessa
ryhdytty rationalisointitoimenpiteisiin sekä Euroopassa että
Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Toimen-
piteet vaikuttavat viimeisen vuosineljänneksen tulos-
kehitykseen positiivisesti.  

Ranskassa Toulousessa toimivan Raisio France S.A:n 
toiminta on ollut pysähdyksissä 21.9.2001 lähtien 
läheisessä lannoitetehtaassa sattuneen räjähdyksen 
vaurioitettua tehdasrakennusta. Raisio France valmistaa
AKD-vahaa, jonka toimitukset asiakkaille on kuitenkin 
pystytty hoitamaan erityisjärjestelyin. Vakuutusturva kattaa
nykyisten arvioiden mukaan keskeytys- ja omaisuus-
vahingot.

Paperiteollisuuden markkinanäkymät ovat edelleen epä-
varmat. Sellun hinta on kääntynyt hienoiseen nousuun, 
mikä voi ennakoida kysynnän elpymistä. Yleisesti odote-
taan kuitenkin paperin kysynnän jatkuvan alhaisella 
tasolla myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vaikeasta 
markkinatilanteesta huolimatta kemianteollisuuden liike-
vaihto ylittänee viime vuoden tason, mutta liiketuloksen 
arvioidaan jäävän viimevuotiselle tasolle.

BENECOL-LIIKETOIMINTA

Benecol-liiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 
kasvoi runsaat 6 prosenttia 16,7 milj. euroon (15,6 milj. 
euroa). Stanoli- ja steroliesteritoimitukset kasvoivat viime
vuoteen verrattuna 26 prosenttia. 
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Benecol-liiketoiminnan liiketulos oli -3,5 milj. euroa (-44,0
milj. euroa). Tammi-syyskuun liiketulos oli 2,6 milj. euroa
parempi kuin vertailukauden operatiivinen tulos (-6,0 milj.
euroa ennen sterolistrategian uudistamiseen liittyviä 38
milj. euron kertakuluja).

Katsauskauden jälkeen Benecol-tuotteiden valikoima on
kasvanut. McNeil Consumer Healthcare toi lokakuussa
Benecol-maidon Englannin ja Irlannin markkinoille. Atria
Oyj toi marraskuun alussa Suomen markkinoille Benecol-
ainesosaa sisältävät valmisruuat aiemmin tänä vuonna 
allekirjoitetun yhteistyösopimuksen tuloksena. 

Benecol-liiketoiminnan kehitys ei ole ollut vuoden 2001
aikana suunnitelmien ja odotusten mukaista. Syynä tähän
ovat terveysvaikutteisten elintarvikkeiden vaatima odotet-
tua selvästi pidempi tuotekehitysaika sekä hitaat regulato-
riset lupaprosessit. Ennakoitua pienemmän myyntivolyymin
kasvun takia vuoden kolmannen neljänneksen aikana 
Benecol-liiketoimintaryhmässä on jatkettu toiminnan 
sopeuttamiseen ja tehostamiseen liittyviä toimenpiteitä.
Näillä pyritään saamaan aikaan terve pohja tulevaisuuden
Life Science -yksikölle, jonka kulmakiven Benecol-liike-
toiminta jatkossa muodostaa. 

Euroopan patenttivirasto on kilpailijan aloitteesta 
kyseenalaistanut Benecolin stanoliesteripatentin 
suullisessa väitekäsittelyssä. Raisio valittaa kannan-
otosta Euroopan patenttiviraston valituslautakuntaan. 
Yhtiön käsityksen mukaan patentti on edelleen voimassa.

Benecol-liiketoiminnan liikevaihdon odotetaan tämän 
vuoden aikana ylittävän vuoden 2000 liikevaihdon. Vastoin
aiempia odotuksia liiketuloksen ei sen sijaan arvioida
kääntyvän  voitolliseksi vielä tänä vuonna ennakoitua
pienempien myyntivolyymien takia. Benecol-liiketoiminnan
liiketuloksen arvioidaan jäävän 3–4 milj. euroa tappiolli-
seksi, ellei merkittäviä lisätilauksia ja toimituksia saada
vuoden viimeisellä neljänneksellä.  

ELINTARVIKETEOLLISUUS

Elintarviketeollisuuden liikevaihto tammi-syyskuussa 
oli 194,5 milj. euroa (211,2 milj. euroa). Liikevaihto on 
pienentynyt erityisesti margariiniviennin vähentymisen 
takia. Myös kova hintakilpailu Ruotsin margariinimarkki-
noilla pienensi liikevaihtoa. Sen sijaan Puolan yksikössä
margariininmyynnin kehitys on ollut myönteistä. Mylly-
teollisuuden liikevaihdossa ei tapahtunut merkittäviä 
muutoksia, mutta ruokaperunateollisuuden liikevaihto 
laski hieman.

Elintarviketeollisuuden liiketulos oli 3,8 milj. euroa (3,6 milj.
euroa). Myllyteollisuudessa myynnin kehitys oli suotuisaa,
ja kolmas neljännes olikin liikevoitoltaan paras tänä 
vuonna. Margariiniyksiköistä Raisio Polska Foodsin 
kannattavuus parantui huomattavasti.



Elintarviketeollisuus on säilyttänyt markkina-asemansa
Suomessa ja Ruotsissa. Puolassa Raisio Polska Foodsin
merkittävimmän margariinituotemerkin, Masmixin, 
markkinaosuus on tällä hetkellä kaikkien aikojen 
korkeimmalla tasolla 6,4 prosentissa.

Markkinoinnissa ja myynnissä keskitytään edelleen avain-
tuotemerkkeihin, joita ovat Sunnuntai, Keiju, Benecol ja
Elovena. Tarkastelujaksolla tuotiin markkinoille useita 
tuoteuutuuksia mm. Helppo Sunnuntai –leivontatuote-
sarjaan sekä runsaasti terveellistä kuitua sisältävät 
Ruislese, Kauralese, Vehnälese ja Vehnänalkio. 

Elintarviketeollisuudessa käynnistettiin elokuussa 
rationalisointiohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa 
selkeästi liiketoiminta-alueen kannattavuutta, tehostaa 
toimintaa ja karsia päällekkäisyyksiä. Osana rationalisointi-
ohjelmaa elintarviketeollisuuden Suomen toiminnoissa
käynnistettiin syyskuussa yt-neuvottelut. Neuvottelujen
päätyttyä tehdään toiminnallisia ja henkilöstön määrään
vaikuttavia toimenpiteitä, joiden tulosvaikutus on kuitenkin
tälle vuodelle vähäinen. 

Kotimaan vähittäiskauppa- ja suurtalousmyynnin 
odotetaan kehittyvän myönteisesti, kun taas viennin loppu-
vuosi hetkittäisistä positiivisista signaaleista huolimatta
jäänee edelleen heikoksi. Liikevaihdon ennustetaan jäävän
viime vuoden tasosta, mutta liiketuloksen kasvavan 
selvästi.

REHUTEOLLISUUS

Rehuteollisuuden liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 
noin 17 prosenttia 118,7 milj. euroon (101,5 milj. euroa).
Viime vuotta korkeammat valkuaisraaka-aineiden hinnat
ovat nostaneet maatilarehuseosten myyntihintoja, ja lisäksi
rehuseosten myynti Venäjälle on kasvanut merkittävästi.
Valkuaisen hinnannousu sekä viime vuotta selkeästi 
suurempi volyymi on nostanut rehuteollisuuteen kuuluvan
kasviöljyteollisuuden liikevaihtoa. Myös turkisrehuja 
valmistavan Monäs Feedin myyntimäärät ovat kehittyneet
suotuisasti.

Rehuteollisuuden liikevoitto, 6,2 milj.euroa, parani 
merkittävästi vertailujaksoon nähden (1,7 milj. euroa). 
Kannattavuutta paransivat katetason nousu viime vuoden
alun heikolta tasolta tyydyttävälle tasolle sekä toimintojen
tehostuminen, johon on osaltaan myötävaikuttanut 
suhteellisen vakaana jatkunut kuukausittainen valmistus-
määrä. Kasviöljyteollisuuden volyymi ja myyntikate 
kehittyivät suotuisasti. 

Rehuraisio on tuonut markkinoille tänä vuonna useita 
tuoteuutuuksia. Syksyllä markkinoille tuotiin Pohjois-
Euroopassa ainutlaatuinen pikkuporsaiden alkukasvatus-
rehu, Baby-Starter ja siihen liittyvä creep feeding 
-ruokintaohjelma. Lisäksi markkinoille tuotiin lypsylehmille
tarkoitetut, nurmirehun sulavuuden mukaan täsmätyt 
puolitiivisteet. Myös lypsykarjan kivennäisrehut uusittiin.

Rehuteollisuuden näkymät loppuvuodelle ovat suotuisat.
Kotieläinsektorilla toteutunut rakennekehitys on lisännyt
valmiiden rehuseosten tarvetta. Kuluvan vuoden liike-
vaihtoennuste on selkeästi viime vuoden toteutunutta 
korkeampi. Myös liikevoiton ennustetaan parantuvan 
merkittävästi viime vuodesta. 

MALLASTEOLLISUUS

Mallasteollisuuden liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi
24 prosenttia 24,4 milj. euroon (19,6 milj. euroa). Kasvu
johtui viennin painottumisesta kesäkuukausille, sen sijaan
kotimaan toimitukset jäivät viime vuodesta 3 prosenttia.
Oluen kulutus kasvoi kotimaassa 1,7 prosenttia tammi-
elokuussa viime vuoteen verrattuna. Oluen tilastoitu vuosi-
kulutus on Suomessa tällä hetkellä noin 80 litraa henkilöä
kohti. 

Liikevoittoa kertyi 2,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). 
Kasvu johtui suureksi osaksi vientitoimitusten ajoittumi-
sesta ja myös parantuneesta hintatasosta. Tulosta heikensi
kuitenkin mallasohran tuonti. Tuontiohralla on pystytty 
tasaamaan maltaan laatua, sillä suurin yksittäinen ongelma
kotimaisessa mallasohrassa on ollut sen liian korkea 
proteiinipitoisuus. Ulkomaisen mallasohran osuus raaka-
aineesta on ollut kuluvana vuonna noin 10 prosenttia. 

Maltaan kysyntä ja tarjonta ovat selvästi tasapainottuneet
aikaisemmista vuosista, mikä vaikuttaa osaltaan 
tervehdyttävästi maltaan hintatasoon. Toisaalta ostojen
keskittyminen ja ostopolitiikan muuttuminen aggressiivi-
semmaksi vaikeuttavat kaupankäyntiä niin EU:ssa kuin
viennissä kolmansiin maihin. 

Mallastoimitusnäkymät ovat loppuvuoden aikana kohtuul-
liset vuodenaikaan nähden. Marras-joulukuun aikana 
toimitukset kuitenkin yleensä hiljenevät eikä liikevoittoa
odoteta kertyvän enää merkittävästi lisää loppuvuonna.

KONSERNIN RAHOITUS

Vuoden kolmannen neljänneksen nettorahoituskulut 
olivat selvästi pienemmät kuin kuluvan vuoden aiempien
neljännesten ja viime vuoden vastaavan neljänneksen.
Konsernin nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat
13,5 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Nousu johtui pääasiassa
valuuttakurssitappioiden lisäyksestä erityisesti vuoden
alussa. 

Korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä 
oli 250,6 milj. euroa (250,7 milj. euroa 31.12.2000). 

Omavaraisuusaste oli 35,9 prosenttia (34,7 % 31.12.2000).

Yhtiökokous myönsi 3.4.2001 hallitukselle valtuuden päät-
tää osakepääoman korotuksista enintään 3 363 758,53
eurolla. Hallitus saa myös päättää mahdollisissa koro-
tuksissa sovellettavista ehdoista mukaan luettuna 
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osakkeiden merkintähinta. Osakkeenomistajien merkintä-
etuoikeudesta voidaan poiketa ainoastaan yhtiön kannalta
painavasta taloudellisesta syystä ja jos valtuutta käytetään
yrityskaupan rahoitukseen, yritysten yhteistyöjärjestelyihin
tai yhtiön pääomarakenteen 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

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 
20,6 milj. euroa (30,8 milj. euroa). Kemianteollisuuden 
investoinnit olivat 11,0 milj. euroa (19,3 milj. euroa), 
elintarviketeollisuuden 5,3 milj. euroa (7,1 milj. euroa), 
Benecol-liiketoiminnan 0,5 milj. euroa (2,1 milj. euroa), 
rehuteollisuuden 3,0 milj. euroa (1,6 milj. euroa), mallas-
teollisuuden 0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa) ja muiden 
toimintojen yhteensä 0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa). 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut tammi-syys-
kuussa olivat 10,5 milj. euroa (10,7 milj. euroa). Kemian-
teollisuuden osuus tästä oli 6,1 milj. euroa (5,9 milj. euroa),
elintarviketeollisuuden 1,8 milj. euroa (1,8 milj. euroa), 
Benecol-liiketoimintaryhmän 1,6 milj. euroa (2,1 milj. 
euroa), rehuteollisuuden 0,8 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja
mallasteollisuuden 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Raisio
Yhtymä käytti liikevaihdostaan 1,7 prosenttia (1,8 %) 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen katsauskauden aikana.

HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Yhtymässä oli henkilöstöä 1.1. – 30.9.2001 keskimäärin 
2 716 henkilöä (2 813). Ulkomailla työskenteli 42 
prosenttia (40 %) henkilökunnasta. 

Raisio Yhtymän Ravinto-liiketoimintayksikön johtajaksi 
ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin kauppatieteen maisteri
Urpo Pirilä 1.1.2002 alkaen. Pirilä ottaa tehtävän vastaan
asteittain niin pian kuin se hänen nykyisen työnsä 
puitteissa on mahdollista. 

TIETOJA OSAKKEISTA

Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä tammi-syyskuussa 46 921 372 kappaletta.
Vaihdon arvo oli 79,6 milj. euroa ja keskikurssi 1,70 euroa.
Viimeinen kaupantekokurssi 30.9. oli 0,97 euroa. 

Kantaosakkeita vaihdettiin 292 085 kappaletta. 
Vaihdon arvo oli 626 176 euroa ja keskikurssi 2,14 euroa.
Viimeinen kaupantekokurssi 30.9. oli 1,40 euroa. 

Yhtiöllä oli 30.9.2001 yhteensä 46 986 rekisteröityä 
osakasta. Osakekannasta oli 18,76 prosenttia ulko-
maalaisten omistuksessa. 

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Useilla Raisio Yhtymän toimialoilla käynnissä olevat 
tehostamistoimenpiteet tulevat parantamaan konsernin 
tulosta. Tämä luo pohjaa uuden strategian mukaiselle 
voimakkaalle kasvulle. 

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana rakennetaan 
myös strategian mukainen uusi organisaatiomalli, jossa
ydinliiketoiminnot jaetaan kolmeen toimialaryhmään, 
Kemia, Ravinto ja Life Science. Tavoitteena on ottaa 
uusittu rakenne käyttöön vuoden 2002 alussa.

Koko vuoden tulosnäkymät ovat Raision rehu- ja mallas-
teollisuuden osalta viime vuotta huomattavasti paremmat.
Myös elintarviketeollisuuden tulos kehittynee myönteisesti.
Kemianteollisuuden liikevoiton uskotaan jäävän liike-
vaihdon kasvusta huolimatta viime vuoden tasolle. 
Benecol-liiketoiminnan tulos paranee huomattavasti viime
vuodesta, mutta jäänee aiemmista odotuksista poiketen
kuluvana vuonna edelleen tappiolliseksi. 

Konsernin koko vuoden tuloksen ennen satunnaisia eriä ja
veroja odotetaan kuitenkin olevan viime vuotta parempi ja
voitollinen.

Raisiossa 8. marraskuuta 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)

17,8
-19,0
-18,3

1,8
-17,7

57,9
40,2

6,5
-32,0
33,8
-3,8
4,4

37,6
42,0

15,9
-38,2
42,0

0,6
20,3

37,6
57,9
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30.9.2001 30.9.2000 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)

1-9/2001

613,4

-566,2
-35,2

2,2

14,3

0,0
-13,5

0,7

0,0
0,0

0,7

-2,1
-0,9

-2,3

% liikev.

2,3

0,1

0,1

-0,4

1-9/2000

585,0

-579,4
-34,2

0,9

-27,7

0,1
-11,6

-39,2

0,0
0,0

-39,2

2,6
0,4

-36,2

% liikev.

-4,7

-6,7

-6,7

-6,2

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)
30.9.2001

78,2
261,7
19,9

137,5
178,9
29,4
10,8

716,3

27,8
201,9

26,5
170,8
289,3

716,3

30.9.2000

81,7
285,7
24,6

132,7
190,5

25,9
16,1

757,2

27,8
213,1

26,7
158,7
330,9

757,2

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)

30.9.2001

-0,01
0,11
1,39
251
20,6

3,4
10,5

1,7
2 716

35,9
97,8

125,9
49,5

175,4

129 514
35 635

165 149

30.9.2000

-0,22
0,04
1,46
258
30,8

5,3
10,7
1,8

2 813
35,7
96,2

248,4
95,1

343,5

128 719
36 430

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

30.9.2001 30.9.2000 31.12.2000

66,8
0,0

56,5

0,0

2,7
6,1

6,0
13,8

20,1

1,1

7,4
43,1
40,0

68,1
1,7

56,8

0,2

2,5
6,8

5,7
10,6

3,9

1,3

11,5
92,3
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
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Kemianteollisuus
Elintarviketeollisuus
Benecol-liiketoiminta
Rehuteollisuus
Mallasteollisuus
Muut toiminnot
Liiketoiminta-alueiden väliset

Liikevaihto yhteensä

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (milj. euroa)

1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000

274,4
194,5

16,7
118,7
24,4

1,3
-16,5

613,4

252,6
211,2

15,6
101,5

19,6
0,9

-16,5

585,0

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)

1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000

42,2
15,3
10,0
14,4
19,4

101,3

272,7
0,1

-55,2

318,9

38,4
25,4
11,2

9,0
14,0

98,0

248,1
0,0

-60,4

285,8

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)

1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000% liikev. % liikev. % liikev.

289,9
61,4

192,6
38,3
31,2

613,4

47,3
10,0
31,4

6,2
5,1

100,0

298,2
62,2

161,4
39,0
24,1

585,0

51,0
10,6
27,6
6,7
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
Mallasteollisuus
Muut toiminnot

Liiketulos yhteensä

KONSERNIN LIIKETULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (milj. euroa)

1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000

8,3
3,8

-3,5
6,2
2,2

-2,7

14,3

12,1
3,6

-44,0
1,7
0,1

-1,3

-27,7

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

7-9/01

92,5
64,1

5,7
44,4
10,7
0,2

-6,0

211,5

3,9
1,1

-1,2
2,8
1,5

-1,7

6,4
0,0

-3,2

3,1
0,0
0,0
3,1

-1,4
-0,8

0,9


