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Yhteenveto

Raisio Yhtymän liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 194,9 milj. euroa,

kun se vuotta aiemmin oli 192,7 milj. euroa. Konsernin kannattavuus

parani ja liikevoittoa kertyi 7,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Tulos 

ennen satunnaiseriä oli +4,6 milj. euroa (-4,7 milj. euroa) ja osake-

kohtainen tulos (EPS) +0,01 euroa (-0,03 euroa). Omavaraisuus nousi

38,6 prosenttiin.

Keskeiset tunnusluvut

1–3/2002 1–3/2001 2001

Liikevaihto, milj. e 194,9  192,7  822,9

Liikevoitto, milj. e 7,5 0,9                  25,0

Liiketoiminnan 

kassavirta, milj. e 1,7 3,7         36,4 

Tulos/osake, e 0,01 -0,03                  0,04

Omavaraisuusaste, % 38,6 36,2 38,1

Konsernin suotuisa tuloskehitys jatkui ja kannattavuus parani vuoden

2001 vertailujaksosta. Tarkastelujakso oli neljäs peräkkäinen voitolli-

nen vuosineljännes. Tammi-maaliskuun tulosta paransi osaltaan 

laskentaperiaatteiden muutoksesta syntynyt kertaluonteinen tuotto 

2,7 milj. euroa. 

Raisio Chemicals kykeni säilyttämään kannattavuustasonsa huoli-

matta paperiteollisuuden alhaisista käyntiasteista. Yhteisyritys Latexian

liiketoimintojen ostoneuvottelut etenivät aiesopimuksen mukaisesti.

RavintoRaision kannattavuus kehittyi myönteiseen suuntaan. 

Elintarviketoimialalla toteutettujen tervehdyttämistoimenpiteiden 

ansiosta kannattavuus parani. Rehutoimialan liikevoitto parani maatila-

rehujen toimitusten kasvaessa. Mallastoimialan liiketulos oli vertailu-

kauden tasolla.

Ruotsin margariiniyksikön tuloskehitys oli edelleen epätyydyttävä.

Carlshamn Mejerissä onkin toukokuussa käynnistetty yhteistoiminta-

neuvottelut, joiden aiheena on tehtaan margariinituotannon keskittä-

minen Suomeen ja Puolaan vuoden 2003 alkupuolella ja myynnin 

tehostaminen Ruotsissa. 

Raisio Life Sciences –toimialaryhmän kannattavuus parani merkittä-

västi tervehdyttämistoimenpiteiden myötä. Liiketappion määrä vähe-

ni oleellisesti vertailukaudesta. Uusien sopimusten odotetaan paranta-

van liiketoiminnan kannattavuutta vuoden toisella puoliskolla.

Myös konsernin koko vuoden tulosnäkymien arvioidaan olevan viime

vuotta paremmat.

Konsernin tuloskatsaus

Raisio Yhtymän liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 1,2 prosenttia ja

oli 194,9 milj. euroa (192,7 milj. euroa). Kansainvälisen liikevaihdon

osuus oli 52,9 prosenttia (51,9 %) eli 103,1 milj. euroa (100 milj. 

euroa). Viennin määrä Suomesta laski tarkastelujaksolla 6 prosenttia,

mutta vastaavasti ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi 7,6 

prosenttia.

Konsernin liikevoittoa kertyi 7,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). 

Kannattavuuden paraneminen johtui lähinnä henkilöstökulujen ja 

liiketoiminnan muiden kulujen vähenemisestä vuoden 2001 aikana 

aloitettujen tuloksen tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta.

Vuoden 2002 alussa toteutettiin konsernin laskentaperiaatteiden 

muutos, jossa hankinnan ja valmistuksen kiinteät menot sisällytetään

vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon. Muutos liittyy laajempaan 

suunnitelmaan siirtyä vaiheittain IAS-pohjaiseen tilinpäätöskäytän-

töön. Muutoksen kertaluonteinen vaikutus konsernin liiketulokseen oli

+2,7 milj. euroa. 

Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 2,9 milj. euroa, 

kun ne vuotta aiemmin olivat 5,6 milj. euroa. Myönteinen kehitys 

perustui lähinnä matalampiin  markkinakorkoihin sekä onnistuneeseen

valuuttariskeiltä suojautumiseen.

Konsernin tulos ennen satunnaiseriä oli 4,6 milj. euroa voitollinen, kun

vertailukaudella 2001 kirjattiin -4,7 milj. euron suuruinen tappio. 

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitykseen panostettiin yhteensä 4,5 milj.

euroa (3,7 milj. euroa), josta Raisio Chemicalsin osuus oli 3,1 milj. 

euroa (2,3 milj. euroa). 

Konsernin rahoituskatsaus

Konsernin rahoitusasemassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Korollisen nettovelan määrä kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksen

aikana lievästi. Korollisia nettovelkoja oli tarkastelukauden lopussa 

237 milj. euroa (kauden alussa 233 milj. euroa). Omavaraisuus nousi

38,6 prosenttiin, kun se vuoden alussa oli 38,1 prosenttia.

Konsernin liiketoiminnan tuottama rahavirta pieneni 1,7 milj. euroon

(3,7 milj. euroa), mikä johtui lähinnä lyhytaikaisten liikesaamisten 

lisäyksestä.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 5,9 milj. euroa 

(5,9 milj. euroa), josta suurin osa, 3,6 milj. euroa, kohdistui Raisio 

Chemicals –toimialaryhmään. RavintoRaision investoinnit olivat 

yhteensä 2,2 milj. euroa. 

Henkilöstö

Yhtymässä oli henkilöstöä 1.1. – 31.3. 2002 keskimäärin 2 472 

henkilöä (2 671). Ulkomailla työskenteli 41,5 prosenttia (43 %) 

henkilökunnasta. Raisio Chemicalsin palveluksessa oli 886 henkilöä, 

RavintoRaision 1 374 henkilöä ja Raisio Life Sciences –toimialaryhmän

palveluksessa 86 henkilöä. 

Vuoden vaihteessa käynnistetty arvoprosessi eteni. Raisio Yhtymän 

perustavoitteiksi määriteltiin kannattavuus ja asiakastyytyväisyys ja 

Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, 
valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, terveysvaikutteisia elin-
tarvikkeita 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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näiden tavoitteiden toteutumista tukeviksi arvoiksi avoimuus, 

vastuullisuus, osaaminen sekä työniloa yhdessä. Prosessi jatkuu arvojen

käytäntöön viemisellä ja koko henkilöstön arvokeskustelulla. 

Raisio Chemicals

Raisio Chemicalsin liikevaihto pieneni tammi-maaliskuussa 2,6 

prosenttia ja oli 86,3 milj. euroa (88,6 milj. euroa). Suomessa paperi-

teollisuuden käyntiaste, 88 prosenttia, oli 5 prosenttiyksikköä pienem-

pi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuin vastaavana aikana viime 

vuonna. Tästä syystä liikevaihto supistui Pohjoismaat –liiketoiminta-

yksikössä, kun se muualla Euroopassa ja Amerikassa säilyi lähes 

ennallaan. Liikevaihdon kasvu jatkui ripeänä Aasiassa. Tuoteryhmistä

erityisesti päällystyssideaineiden myynti laski tarkastelukaudella. 

Raisio Chemicalsin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 3,8 milj. euroa

(2,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi vaihto-omaisuuden arvostus-

periaatteiden muutoksesta syntynyttä kertatuloa 0,9 milj. euroa, joten

toimialaryhmän operatiivinen kannattavuus parani lievästi liikevaihdon

supistumisesta huolimatta. Kannattavuustaso ylläpidettiin raaka-

aineiden suotuisan hintakehityksen ja kustannussäästötoimenpiteiden

ansiosta. Erityisesti Aasian liiketoiminnoissa kannattavuuden kehitys oli

myönteistä. Myös yhteisyritys Latexian kannattavuus parani, vaikka 

liiketulos oli edelleen epätyydyttävällä tasolla. 

Raisio Chemicals solmi maaliskuun puolivälissä aiesopimuksen ranska-

laisen kemian alan yrityksen Rhodia PPMC:n kanssa, jonka mukaan

Raisio Chemicals ostaa Rhodian osuuden (50 %) yhteisyritys Latexia

S.A:n osakekannasta. Lisäksi kauppaan kuuluvat Rhodian suoraan 

omistamat paperilateksituotantolaitokset Ranskassa, Espanjassa, 

Indonesiassa ja Brasiliassa. Raisio Chemicalsin liikevaihdon odotetaan

kaupan seurauksena kasvavan vuositasolla runsaalla 100 miljoonalla 

eurolla. Yrityskaupan velaton hinta on 75 milj. euroa. Kaupan toteu-

tuessa Raisio Chemicals vahvistaa merkittävästi asemiaan johtavana 

lateksisideaineiden toimittajana paperi- ja kartonkiteollisuudelle 

Euroopassa sekä Aasian nopeasti kasvavilla markkinoilla. 

Raisio Chemicals Americas ja ranskalainen SNF Floerger S.A. ovat 

sopineet yhteistyönsä kehittämisestä paperiteollisuuden erikois-

polymeerien tuotannossa. Osana sopimusta SNF ostaa Raisio 

Chemicalsin Trois-Rivièresin tehtaan ja 50 prosentin osuuden yhteis-

yritys Emerillonista. Kaupalla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuk-

sia. Jatkossa Raisio Chemicals Americas teettää osan tuotteista rahti-

valmistuksena SNF:llä ja siirtää osan tuotannosta muihin tehtaisiin.

Järjestelyn tarkoituksena on edelleen parantaa Raisio Chemicalsin 

kustannustehokkuutta. 

Meksikossa Raisio Chemicals on solminut jälleenmyyntisopimuksen 

Rigar C.V:n kanssa. Laajemman myyntiverkoston ansiosta asiakas-

palvelua voidaan tehostaa. 

Toulousessa, Ranskassa sijaitsevan Raisio France S.A:n toiminta on 

ollut pysähdyksissä viime vuoden syyskuussa läheisessä lannoite-

tehtaassa sattuneen räjähdyksen vaurioitettua tehdasrakennusta. AKD-

vahaa valmistava tehdas on käynnistysvalmiudessa heti, kun tarvittavat

viranomaisluvat on saatu. Nykyisten tietojen mukaan viranomaisluvat

saadaan kesäkuun loppuun mennessä.

RavintoRaisio

RavintoRaision elintarviketoimiala on vahvistanut markkinaosuuttaan

edelleen jauho- ja hiutaletuoteryhmissä Suomen vähittäiskauppa-

markkinoilla. Muiden tuoteryhmien markkina-asemat ovat pysyneet 

entisellään tai jonkin verran heikentyneet. Benecol-margariinin 

markkina-asema on viime viikkojen aikana vahvistunut Suomen 

markkinoilla. Ruotsin margariinimarkkinoilla myynti on painottunut

entistä enemmän kaupan omiin tuotemerkkeihin. Puolassa 

margariinimarkkinoilla kilpailu on edelleen kireää, mutta Raisio on 

onnistunut säilyttämään markkina-asemansa.

Maatilarehujen markkinat Suomessa ovat kasvaneet viime vuoteen 

verrattuna osana kotieläintuotannon rakennekehitystä. Raaka-aineiden

hintakehitys oli vakaa eikä merkittäviä muutoksia ole odotettavissa 

lähikuukausina. Vientimarkkinoilla kilpailu on kiristynyt.

Maltaan kysyntä ja tarjonta olivat tarkastelujaksolla tasapainossa. 

Kotimaassa maltaan kulutus on vähentynyt hieman, mutta Venäjällä ja

Baltian maissa maltaan kysyntä on kasvanut. 

RavintoRaision liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2002 noin 4,5

prosenttia ja oli 106,1 milj. euroa (101,5 milj. euroa). Elintarvike-

toimialan liikevaihto oli 65,2 milj. euroa (62,5 milj. euroa). Liike-

vaihdon kasvu syntyi lähinnä margariinimyynnin lisäyksestä. Rehu-

toimialan liikevaihto oli 35,9 milj. euroa (34,1 milj. euroa). Kasvu 

johtui lähinnä naudanrehujen myynnin lisääntymisestä. Mallastoimi-

alan liikevaihto oli 4,2 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja viljatärkkelys-

liiketoiminnan liikevaihto 5,4 milj. euroa (5,0 milj. euroa).  

RavintoRaision liikevoitto oli 3,9 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Vaikka

laskentaperiaatteiden muutos paransi liikevoittoa kertaluonteisesti 1,6

milj. euroa, myös toimialaryhmän operatiivinen kannattavuus parani

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Elintarviketoimialalla Puolan

margariiniyksikön hyvä tuloskunto jatkui. Sen sijaan suurimmat ongel-

mat koettiin Ruotsin margariiniyksikössä, jossa liiketulos painui yhä

enemmän tappiolle. Rehutoimiala paransi kannattavuuttaan maatila-

rehujen suotuisan kysynnän ansiosta

Elintarviketoimialan liikevoitto laskentaperiaatteiden muutoksesta 

puhdistettuna oli 0,7 milj. euroa (0,3 milj. euroa) ja rehutoimialan 2,2

milj. euroa (1,4 milj. euroa). Mallastoimialan liiketulos oli -0,3 milj. 

euroa (-0,3 milj. euroa) ja viljatärkkelysliiketoiminnan -0,3 milj. euroa

(-0,6 milj. euroa).

Suunnitelma Raision ruokaperunaliiketoiminnan myymisestä on 

toteutunut vain perunalastutuotannon osalta viime vuoden lopulla. 

Koska Raision muulle ruokaperunaliiketoiminnalle ei ole löytynyt 

varteenotettavaa uutta omistajatahoa, on sen kehittämistä päätetty 

jatkaa osana RavintoRaision elintarviketoimialaa.

Elintarviketoimiala jatkaa tuotemerkkiensä karsintaa ja markkinointi-

panosten kohdentamista muun muassa keskittämällä jauhotuotteita

Sunnuntai-tuotemerkin alle ja tuorejuustoja Keiju-tuotemerkin alle.
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Rehutoimiala hankkii kypsennyslaitteiston kalanrehun valmistusta 

varten. Laitteella voidaan valmistaa uudentyyppisiä rehuja, jotka ovat 

aiempaa tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä.

Mallastoimiala on mukana raaka-aineiden kehitysprojekteissa, joiden 

tavoitteena on parantaa mallasohran laatua. Tuloksia näistä projekteista

odotetaan jo vuoden 2002 sadosta. 

Raisio Life Sciences

Terveysvaikutteiset elintarvikkeet ovat kasvava tuoteryhmä eri puolilla

maailmaa. Vaikka markkinoiden kehitys on jäänyt aiemmin ennustettua

jonkin verran hitaammaksi, tarjoaa se kuitenkin hyvän kasvualustan

stanoliesteriainesosan ja sitä kautta Benecol-lopputuotteiden myynnille.

Raisio Life Sciences –toimialaryhmän liikevaihto kasvoi tammi-maalis-

kuussa noin 6 prosenttia ja oli 6,2 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Kasvu

johtuu muun muassa Benecol-tuotevalikoiman laajenemisesta Suomen

markkinoilla vuoden 2001 aikana sekä Amerikan markkinoiden 

normalisoitumisesta. 

Toimialaryhmän liiketulos oli -0,1 milj. euroa (-1,7 milj. euroa). Alku-

vuoden liiketulosta paransi laskentaperiaatteiden muutos, yhteensä 0,2

milj. euroa. Voimakkaiden tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta 

toimialaryhmän kannattavuus parani merkittävästi. Kannattavuutta 

paransi osaltaan myös dollarin vahva kurssi. 

Raisio Yhtymä ja McNeil Nutritionals sopivat helmikuun alussa uusista

Benecol- tuotteiden ja stanoliesterin markkinoinnillisista vastuualueista.

Raisio Yhtymä voi myydä stanoliesteriä nyt myös Saksassa, Italiassa, 

Espanjassa, Portugalissa, Sveitsissä, Itävallassa ja Kreikassa. Uuden 

sopimuksen pohjalta ranskalainen Vèdial (UniQ) lanseerasi yhteis-

työssä McNeilin kanssa stanoliesteriä sisältävän levitteen Ranskan 

markkinoille toukokuun alussa.

Uusien yhteistyökumppanien kanssa on solmittu sekä stanoliesterin

toimitussopimuksia että Benecol-tavaramerkin ja patentin lisenssi-

sopimuksia niin Euroopassa kuin Aasiassa. Yhteistyökumppanien 

toivomuksesta sopimuksista tullaan kertomaan tarkemmin loppu-

tuotteiden tullessa markkinoille. Uusien sopimuskumppanien 

vaikutuksen arvioidaan näkyvän toimialaryhmän tuloksessa toisella 

vuosipuoliskolla. 

Diagnostiikkahankkeiden selvittämistä jatkettiin. Viime aikoina tehdyt

elintarviketutkimukset osoittavat, että elintarvikediagnostiikan kehittä-

miselle on kasvava tarve.

Yhtiökokouksen päätökset

Raisio Yhtymä Oyj:n 5.4.2002 kokoontunut yhtiökokous vahvisti 

tilivuoden 2001 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuu-

vapauden. Se päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen

muuttamisesta, osakeantivaltuuksien jatkamisesta ja 0,017 euron 

osingon maksamisesta osaketta kohti. Osinko maksettiin 17.4.2002. 

Yhtiöjärjestyksen mukaisessa toisessa käsittelyssä päätettiin muuttaa 

yhtiöjärjestyksen 10.1 ja 12 pykälää, minkä jälkeen ennakkoilmoittau-

tumisaika yhtiökokoukseen voi olla enintään 10 päivää ja kutsu yhtiö-

kokoukseen on julkaistava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta.

Muutokset merkittiin kaupparekisteriin 29.4.2002 ja ne ovat siten 

tulleet voimaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksen

päätöksestä päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai

useammalla uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta

ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutus on merkitty kauppa-

rekisteriin 29.4.2002. 

Uusmerkinnässä tai uusmerkinnöissä sekä vaihtovelkakirjojen ja optio-

oikeuksien perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 20 000 000

kappaletta uusia kanta- ja/tai vaihto-osakkeita, kuitenkin niin, että 

kantaosakkeita voidaan merkitä enintään 5 000 000 kappaletta. 

Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 

3 363 758,53 eurolla. Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomista-

jille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta, ei kuitenkaan yhtiön lähipiirin

hyväksi. Osakkeita voidaan merkitä myös apporttiomaisuutta vastaan

tai muutoin tietyin ehdoin tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Hallintoneuvoston erovuorossa olleista jäsenistä valittiin uudelleen 

Risto Ervelä, Esa Härmälä, Timo Järvilahti, Albert Käiväräinen, Antti

Lithovius, Ola Rosendahl ja Simo Vaismaa. Uusina jäseninä hallinto-

neuvostoon valittiin 1.1.2003 alkaen Urban Silén ja Nils-Erik 

Wahlsten. Tarjouskilpailun perusteella yhtiökokoukselle ehdotettiin 

tilintarkastusyhteisön ja siten tilintarkastajien vaihtamista. Varsinaisiksi 

tilintarkastajiksi tilikaudelle 2003 valittiin ehdotuksen mukaisesti Johan

Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, KHT.

Tietoja osakkeista

Raisio Yhtymä Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä

tammi-maaliskuussa 31 727 783 kappaletta. Vaihdon arvo oli 39,8 milj.

euroa ja keskikurssi 1,26 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi maalis-

kuussa 2002 oli 1,40 euroa. V-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 51

prosenttia. 

Kantaosakkeita vaihdettiin 66 329 kappaletta. Vaihdon arvo oli 126 854

euroa ja keskikurssi 1,91 euroa. Viimeinen kaupantekokurssi maalis-

kuussa 2002 oli 1,81 euroa. K-osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 26

prosenttia.

Yhtiöllä oli 31.3.2002 yhteensä 48 882 rekisteröityä osakasta. Osake-

kannasta oli 10,25 prosenttia ulkomaalaisten omistuksessa. 

Tudor Capital (U.K.) L.P. ilmoitti 11.1.2002, että sen konserniin 

kuuluvien yhtiöiden ja sen hallinnoimien rahastojen omistus Raisio 

Yhtymä Oyj:n osakekannasta (V- ja K-osake) on 8.1.2002 alittanut 

viiden prosentin rajan, minkä jälkeen omistus on 3,19 prosenttia 

Raisio Yhtymä Oyj:n osakekannasta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Raisio Chemicals Oy ja Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd perustivat

huhtikuun alussa Raisio Tianma Chemical (Suzhou) Co. Ltd –nimisen

yhtiön Kiinaan. Raisio Chemicals sijoittaa yhtiöön noin 5 milj. euroa ja

saa yhtiöstä 70 prosentin omistusoikeuden. Perustettu yhtiö ostaa

Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd:ltä sen paperikemikaaliliike-

toiminnan ja rakentaa uuden paperikemikaalitehtaan Suzhoun alueelle.

Kiina on Raisio Chemicalsille strategisesti tärkeä alue sen tarjoaman 

kasvupotentiaalin vuoksi. 
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Raisio Yhtymä ja Camelina Oy sopivat 12.4.2002 kaupallisesta yhteis-

työstä Camelina-öljykasvin hyödyntämiseksi elintarviketeollisuudessa.

Raisio Yhtymä hankki Camelina Oy:stä noin 20 prosentin omistus-

osuuden sijoittamalla yhtiöön noin 250 000 euroa. 

Osana RavintoRaision elintarviketoimialan tervehdyttämistä tytäryhtiö

Carlshamn Mejeri AB:n omistamalla margariinitehtaalla Ruotsissa on

päätetty käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen aiheena

on tehtaan margariinituotannon keskittäminen Suomeen ja Puolaan

vuoden 2003 alkupuolella ja myynnin tehostaminen Ruotsissa. 

Suunnitelma ei koske Carlshamnin jäätelö- ja mantelimassatuotantoja.

Suunnitelman taustalla on toiminnan raskas tappiollisuus, joka johtuu

pääasiassa kapasiteetin alhaisesta käyttöasteesta. Raisio Yhtymän 

kolmesta margariinitulosyksiköstä Carlshamn Mejeri on ainoa 

tappiollinen. Toteutuessaan suunnitelma merkitsee noin 180 työsuhteen

päättymistä. 

Näkymät loppuvuodelle

Paperiteollisuuden arviot markkinatilanteen paranemisesta ovat edelleen

varovaisia. Paperivarastoja on tietoisesti ajettu alas, mikä mahdollistaa

käyntiasteiden nostamisen nopeasti, kun markkinatilanne paranee. 

Toiminnan tehostumisen myötä Raisio Chemicalsin odotetaan 

parantavan kannattavuuttaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Käynnissä olevien neuvottelujen Latexia –yhteisyrityksen osakkeiden 

sekä Rhodian omistamien neljän tuotantoyksikön hankinnasta 

odotetaan johtavan kauppaan vuoden toisen neljänneksen lopussa. 

Mikäli tämä merkittävä yrityskauppa toteutuu, johtaa se huomattavaan

liikevaihdon kasvuun Raisio Chemicals –toimialaryhmässä. Kauppa on

valitun strategian mukainen ja luo merkittäviä sisäisiä synergia-

mahdollisuuksia, kun hankittavat liiketoiminnat integroidaan nykyiseen

rakenteeseen. 

Elintarviketoimialan kannattavuuden parantaminen on RavintoRaision

keskeinen tavoite. Ruotsin margariiniyksikön kannattavuuden 

tervehdyttämisohjelma on käynnistetty. Rehutoimialan tulosnäkymien

odotetaan olevan vuoden 2001 tasolla, mutta kilpailutilanteen edelleen

kiristyvän. Euroopan mallasteollisuuden rakennemuutokset ja asiakas-

panimoiden kasvu entistä suuremmiksi yksiköiksi tuovat  uusia haastei-

ta konsernin mallastoimialalle. 

Raisio Life Sciences –toimialaryhmän ensisijaisena tavoitteena vuonna

2002 on saavuttaa positiivinen liiketulos. Uudet Benecol-sopimukset 

sekä toisaalta selvitystyöt diagnostiikan alueella edesauttavat Raisio Life

Sciences –toimialaryhmän strategian toteutumista.

Konsernin koko vuoden tuloksen odotetaan olevan viime vuotta pa-

rempi, vaikka Carlshamn Mejerin sopeutusohjelman arvioidaan aiheut-

tavan noin 5 milj. euron kertakulut. Latexia-hanke tulee toteutuessaan

kasvattamaan konsernin liikevaihtoa merkittävästi sekä luomaan pohjaa

uusien synergiaetujen hyödyntämiselle. 

Raisiossa 7. toukokuuta 2002

Raisio Yhtymä Oyj

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

Raisio Yhtymä, PL 101, 21201 Raisio,
puh. (02) 443 2111, www.raisiogroup.com
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Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Kohdistamattomat erät
Likvidien varojen muutos

Likvidit varat kauden alussa
Likvidit varat kauden lopussa

1,7
-4,3
-8,2
0,3

-10,6

41,0
30,4

3,7
-6,1

-25,1
-1,4

-28,9

57,9
29,0

36,4
-14,8
-39,3

0,8
-16,9

57,9
41,0

31.3.2002 31.3.2001 31.12.2001

Liikevaihto

    Liiketoiminnan tuotot ja kulut
    Poistot ja arvonalennukset
    Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

Liiketulos

    Rahoitustuotot ja -kulut

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja

    Satunnaiset tuotot
    Satunnaiset kulut

Tulos ennen veroja

    Tuloverot
    Vähemmistöosuus tuloksesta

Konsernin tulos tilikaudelta

1-3/2002

194,9

-176,1
-11,4

0,1

7,5

-2,9

4,6

0,0
0,0

4,6

-2,4
0,2

2,3

% liikev.

3,8

2,4

2,4

1,2

1-3/2001

192,7

-181,6
-11,5

1,4

0,9

-5,6

-4,7

0,0
0,0

-4,7

0,3
0,0

-4,4

% liikev.

0,5

-2,4

-2,4

-2,3

2001

822,9

-752,5
-47,5

2,1

25,0

-16,7

8,3

0,0
0,0

8,3

-3,6
1,9

6,6

% liikev.

3,0

1,0

1,0

0,8

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

31.3.2002

74,3
255,5

14,2

147,1
167,7
18,2
12,2

689,2

27,8
215,3

22,1
149,8
274,3

689,2

31.3.2001

82,4
271,1
19,4

143,9
164,6
16,7
12,3

710,3

27,8
203,6
25,0

186,9
267,1

710,3

31.12.2001

76,1
258,4
15,2

143,8
154,1
30,6
10,4

688,5

27,8
212,0
22,1

154,7
272,0

688,5

KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa)

KONSERNIN TASE (milj. euroa)

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA (milj. euroa)



Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. euroa
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa
    % liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, milj. euroa
    % liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin
Omavaraisuusaste, %
Gearing, %

Tulos/osake, euro
Kassavirta/osake, euro
Oma pääoma/osake, euro
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana,
1000 kpl
    Vaihto-osakkeet
    Kantaosakkeet
    Yhteensä
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa
    Vaihto-osakkeet
    Kantaosakkeet
    Yhteensä

VAKUUDEKSI ANNETTU OMAISUUS
    Omasta puolesta annetut vakuudet
        Annetut kiinteistökiinnitykset
        Pantatut arvopaperit
        Annetut yrityskiinnitykset

TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT
    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: käypä arvo
        Raaka-ainefutuurit: kohde-etuuden arvo
        Valuuttatermiinit: käypä arvo
        Valuuttatermiinit: kohde-etuuden arvo
        Koronvaihtosopimukset: käypä arvo
        Koronvaihtosopimukset: kohde-etuuden arvo

31.3.2002

237
5,9
3,0
4,5
2,3

2 472
38,6
89,4

0,01
0,01
1,47

129 759
35 390

165 149

181,7
64,0

245,7

31.3.2001

259
5,9
3,1
3,7
1,9

2 671
36,2

100,9

-0,03
0,02
1,40

129 024
36 125

165 149

243,9
75,4

319,3

31.12.2001

233
29,0
3,5

18,3
2,2

2 684
38,1
88,9

0,04
0,22
1,45

129 575
35 574

165 149

120,7
51,0

171,7

31.3.2002 31.3.2001 31.12.2001

61,4
0,0

49,0

3,4
6,7

6,0
13,3

15,5

1,1

-0,3
13,0
-0,1
18,6
0,2

60,0
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TUNNUSLUKUJA

VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa)

67,2
0,0

55,4

3,0
6,3

5,7
12,2

18,7

1,3

-0,2
8,8
-1,0

65,4
0,5

40,0

66,8
0,0

55,7

3,6
6,9

6,0
14,1

10,1

3,6

0,4
17,5
-0,5

32,0
0,0

60,0



Raisio Chemicals
RavintoRaisio
Raisio Life Sciences
Muut toiminnot
Toimialaryhmien väliset

Liikevaihto yhteensä

1-3/2002 1-3/2001 2001

86,3
106,1

6,2
0,4

-4,1

194,9

Vienti Suomesta

    Raisio Chemicals
    RavintoRaisio
    Raisio Life Sciences

Yhteensä

Ulkomaisten yhtiöiden liikevaihto
Välityskauppa ulkomailla
- Yhtymän sisäinen myynti

Kansainvälinen liikevaihto yhteensä

1-3/2002 1-3/2001 2001

11,9
12,7
3,8

28,3

94,3
0,3

-19,8

103,1

Suomi
Skandinavia
Eurooppa (poislukien Suomi ja Skandinavia)
Amerikka
Muut

Yhteensä

1-3/2002 1-3/2001 2001% liikev. % liikev. % liikev.

91,7
20,6
58,7
13,6
10,4

194,9

47,0
10,6
30,1
7,0
5,3

100,0

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

192,7

47,8
9,9

32,9
5,9
3,5

100,0

393,1
75,2

260,3
52,4
41,9

822,9

47,8
9,1

31,6
6,4
5,1

100,0

Raisio Chemicals
RavintoRaisio
Raisio Life Sciences
Muut toiminnot

Liiketulos yhteensä

1-3/2002 1-3/2001 2001

3,8
3,9

-0,1
-0,2

7,5

KONSERNIN LIIKEVAIHTO TOIMIALARYHMITTÄIN (milj. euroa)
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88,6
101,5

5,8
0,4
-3,6

192,7

354,6
457,6
23,8
1,4

-14,6

822,9

KANSAINVÄLINEN LIIKEVAIHTO (milj. euroa)

12,6
13,2
4,3

30,1

87,6
0,1

-17,8

100,0

52,7
69,2
13,2

135,1

373,6
0,2

-75,5

433,4

KONSERNIN LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa)

KONSERNIN LIIKETULOS TOIMIALARYHMITTÄIN (milj. euroa)

2,8
0,8
-1,7
-1,0

0,9

19,3
13,4
-3,5
-4,2

25,0



1-3/2001

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Raisio Chemicals
RavintoRaisio
Raisio Life Sciences
Muut toiminnot
Toimialaryhmien väliset

Liikevaihto yhteensä

KONSERNIN LIIKEVOITTO

Raisio Chemicals
RavintoRaisio
Raisio Life Sciences
Muut toiminnot

Liikevoitto yhteensä
   Rahoitustuotot ja -kulut

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

Konsernin tulos tilikaudelta

4-6/2001 7-9/2001 10-12/20011-3/2002

88,6
101,5

5,8
0,4
-3,6

192,7

2,8
0,8
-1,7
-1,0

0,9
-5,6

-4,7
0,0
0,0
-4,7
0,3
0,0

-4,4

KONSERNIN KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa)
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88,5
118,0

5,2
0,8
-3,2

209,2

2,8
4,9
-0,6
0,0

7,0
-4,7

2,3
0,0
0,0
2,3
-1,1
-0,1

1,2

90,1
119,4

5,6
0,2
-3,8

211,5

4,5
4,8
-1,2
-1,7

6,4
-3,2

3,1
0,0
0,0
3,1
-1,4
-0,8

0,9

87,4
118,8

7,2
0,2
-4,0

209,5

9,2
3,0
0,0
-1,5

10,7
-3,1

7,6
0,0
0,0
7,6
-1,4
2,8

8,9

86,3
106,1

6,2
0,4

-4,1

194,9

3,8
3,9

-0,1
-0,2

7,5
-2,9

4,6
0,0
0,0
4,6

-2,4
0,2

2,3


