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RAISIO PARANSI TULOSTAAN  
• Raisio-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 98,6 miljoonaa euroa (118,9 milj. euroa tammi-

maaliskuussa 2008). 
• Liiketulos tammi-maaliskuussa kasvoi lähes 20 prosentilla 5,0 miljoonaan euroon (4,2 milj. euroa ja 

kertaerien kanssa 8,4 milj. euroa), mikä on 5,1 prosenttia liikevaihdosta.  
• Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli +5,4 miljoonaa euroa positiivinen (-10,1 milj. euroa).  
• Raision arvio konsernin vuoden 2009 näkymistä on muuttumaton.  
 
Katsauksen tekstiosiossa vertailuluvut on esitetty suluissa. 
 
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvien toimintojen tulos ilman kertaeriä 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Liikevaihto, milj. € 98,6 118,9 504,0
Liiketulos, milj. € 5,0 4,2 24,1
  % liikevaihdosta 5,1 3,5 4,8
Tulos ennen veroja, milj. € 4,7 4,2 23,3
Tulos /osake, € 0,02 0,02 0,12
 
Keskeiset tunnusluvut, tase  
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 12,3 9,8
Omavaraisuusaste, % 75,8 77,1 77,9
Nettovelkaantumisaste, % -22,9 -4,5 -20,8
Oma pääoma/osake, euroa 1,74 1,70 1,79
 
Toimitusjohtaja Matti Rihko 
 
"Raision alkuvuosi meni ennakoidusti ja heilahtelut voimistuivat, mutta niitä kyettiin tasapainottamaan. 
Liiketulokseen on tässä globaalissa taloustilanteessa syytä olla tyytyväinen. Näyttää siltä, että edulliset, 
ekologiset ja terveelliset tuotteet vahvoilla ja turvallisilla tuotemerkeillä menestyvät hyvin taantumassa. Myös 
Rehu & Mallas -yksikkö onnistui kaikista vastoinkäymisistä huolimatta tekemään positiivisen liiketuloksen. 
 
Salmonella Tennessee -tapauksen hoidossa on osaava henkilöstö yhtiön keskeisenä voimavarana 
korostunut. Rehuraisio korvaa kotieläintuottajilleen rehulain mukaisesti salmonellasta aiheutuneet vahingot. 
Korvausten kokonaismäärää on tässä vaiheessa mahdoton arvioida, mutta yhtiöllä on kattava vakuutus.  
 
Raision operatiivinen kyky on riittävä kohtaamaan vaativatkin haasteet. Siltä osin kuin yhtiön osakkeen-
omistajien kannalta avautuu järkeviä mahdollisuuksia, on Raisiolla myös kyky olla aktiivinen toimija 
elintarviketeollisuuden rakennejärjestelyissä.  
 
Kasvipohjaisen, ekologisen ravinnon edelläkävijänä Raisio merkitsi ensimmäisenä elintarvikeyhtiönä 
maailmassa pakkaukseen tuotteen kokonaisvedenkulutuksen kertovan vesimerkin. Elovena-kaurahiutaleissa 
on nyt kaksi merkkiä: hiilidioksidipäästöt ja kokonaisvedenkulutuksen kertovat merkit. Mikäli kuluttajat 
kokevat saavansa uuden vesimerkin myötä kaipaamaansa tietoa kulutusvalintojensa pohjaksi, yhtiö 
laajentaa merkin käyttöä tuotteissaan." 
 
JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS 
 
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 98,6 miljoonaa euroa (118,9 milj. euroa). Liikevaihtoa 
vertailukaudesta pienensi toimitusten jaksottuminen sekä rehujen raaka-ainehintojen laskun vaikutukset 
tuotehintoihin. Elintarvikkeen liikevaihto oli 44,0 miljoonaa euroa (49,0 milj. euroa), Rehun & Maltaan  
49,3 miljoonaa euroa (64,3 milj. euroa) ja Ainesosien 11,6 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa). Suomen 
ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 34,8 prosenttia (36,4 %) eli 34,3 miljoonaa euroa (43,3 milj. euroa). 
 
Konsernin liiketulos tammi-maaliskuussa kasvoi vertailukaudesta lähes 20 prosentilla ja oli 5,0 miljoonaa 
euroa (4,2 milj. euroa ja kertaerien kanssa 8,4 milj. euroa). Elintarvikkeen liiketulos oli 2,0 miljoonaa euroa 
(0,6 milj. euroa ja kertaerien kanssa 4,8 milj. euroa), Rehun & Maltaan 0,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa), 
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Ainesosien 4,4 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa) ja muiden toimintojen -1,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). 
Elintarvikeyksikön liiketulokseen vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä sisältyy 4,2 miljoonan euron 
kertaluonteinen tuotto yhteisomistusten purkamisesta ruotsalaisen Lantmännenin kanssa. Liiketoiminnan 
poistot, jotka on tuloslaskelmassa jaettu toiminnoille, olivat tammi-maaliskuussa 4,4 miljoonaa euroa  
(4,0 milj. euroa).  
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 4,7 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa ja kertaerien 
kanssa 8,4 miljoonaa euroa). Konsernin nettorahoituserät tammi-maaliskuussa olivat -0,3 miljoonaa euroa  
(-0,1 milj. euroa).  
 
Konsernin tulos verojen jälkeen oli 3,1 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa ja kertaerien kanssa 7,3 milj. euroa). 
Osakekohtainen tulos tammi-maaliskuussa oli 0,02 euroa (0,02 euroa ja kertaerien kanssa 0,05 euroa). 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,7 prosenttia (12,3 %). 
 
TASE JA RAHOITUSASEMA 
 
Raision taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 363,2 miljoonaa euroa (364,0 milj. euroa 31.12.2008) ja 
oma pääoma 271,3 milj. euroa (279,4 milj. euroa 31.12.2008). Osakekohtainen oma pääoma oli maaliskuun 
lopussa 1,74 euroa (1,79 euroa 31.12.2008).  
 
Konsernin korolliset rahoitusvelat olivat maaliskuun lopussa 18,8 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa 
31.12.2008). Korollinen nettorahoitusvelka oli -62,2 miljoonaa euroa (-58,2 milj. euroa 31.12.2008). 
Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 75,8 prosenttia (77,9 % 31.12.2008) ja nettovelkaantumisaste 
-22,9 prosenttia (-20,8 % 31.12.2008). Liiketoiminnan tuottama rahavirta tammi-maaliskuussa oli +5,4 
miljoonaa euroa (-10,1 milj. euroa). Käyttöpääoma oli katsauskauden päättyessä 90,3 miljoonaa euroa  
(88,9 milj. euroa 31.12.2008).  
 
Bruttoinvestoinnit tammi-maaliskuussa olivat 1,4 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa) eli 1,4 prosenttia (14,5 %) 
liikevaihdosta. Vertailukauden investointeihin sisältyi Lantmänneniltä ostettujen Melia Oy:n osakkeiden 
hankintahinta 12,7 miljoonaa euroa. 
 
JATKUVAT LIIKETOIMINNAT 
 
Elintarvike  
 
Edulliset, ekologiset ja terveelliset vahvoilla tuotemerkeillä myytävät tuotteet menestyvät hyvin taantumassa. 
Elintarvikeyksikön liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 44,0 miljoonaa euroa (49,0 milj. euroa). Pohjois-
Euroopan toimintojen liikevaihdon laskuun vaikuttivat valuuttakurssimuutokset ja tappiollisen private label 
-myynnin lopettaminen Ruotsissa. Itä-Euroopan toimintojen liikevaihtoa pienensivät valuuttakurssimuutokset, 
vaikka myynti Puolassa oli vertailukautta parempi ja Venäjällä vertailukauden tasolla.  
 
Raision elintarvikeyksikön myyntivolyymit olivat vertailukauden tasolla, vaikka muun muassa GoGreen-
tuotteiden valmistus Turun non dairy -tehtaalla loppui. Suomen vähittäiskaupassa pääbrändien myynti kasvoi 
edelleen arvossa ja volyymissa mitattuna. 
 
Elovena-välipalajuomat olivat vuoden 2008 merkittävin uutuustuotelanseeraus Suomessa ja vuoden 2009 
alussa juomat lanseerattiin onnistuneesti Ruotsissa. Suomessa Elovena-juomat ovat vakiinnuttaneet 
asemansa ja niitä on myyty jo yli 3 miljoonaa pakkausta. Raisio lisäsi hiilidioksidipäästöt kertovan merkin 
Suomessa ja Ruotsissa myytäviin Elovena-välipalajuomiin. Ruotsissa kuluttajat ovat erittäin tietoisia 
valintojensa ympäristövaikutuksista ja CO2-merkki on otettu innostuneesti vastaan.  
 
Raisio lanseerasi alkuvuonna Carlshamn Mejeri -brändillä maidottomat juomat ja välipalatuotteet Ruotsissa. 
Kasvipohjaisten tuotteiden myynti on vahvassa kasvussa Ruotsissa ja Raision tuotteet sopivat juuri tähän 
kasvavaan kysyntään. Tuotevalikoimaan kuuluu kaura-, soija- ja riisijuomat, soijapohjaiset jogurtit ja 
kaurapohjaiset välipalajuomat. Kauppa ja kuluttajat ovat ottaneet tuotteet hyvin vastaan.  
 
Suomessa vuoden 2009 merkittävin uutuustuotelanseeraus oli Sunnuntai-tuoteperheen onnistunut 
laajentuminen helppokäyttöisiin leivontamixeihin. Uudet leivontamixit ovat kaivattu lisä leivontakategoriaan, 
joka on kääntynyt usean vuoden jälkeen kasvuun.  
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Raisio tuo vuosittain markkinoille mielenkiintoisia uutuuksia Elovena-, Sunnuntai- ja Keiju-tuoteperheisiin 
sekä laajentaa niiden tuotevalikoimaa ja markkina-aluetta.  
 
Puolassa kolesterolia alentavissa funktionaalisissa elintarvikkeissa Benecol-levitteiden markkinaosuus on jo 
lähes 70 prosenttia ja myynti kasvoi edelleen merkittävästi. Raision viime vuonna Suomessa omiin käsiinsä 
ottamien Benecol-tehojuomien myynnin kehitys on ollut positiivista samalla, kun kokonaismarkkina on 
kasvanut.  
 
Elintarvikeyksikön keskeiset tunnusluvut  
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Liikevaihto, milj. € 44,0 49,0 201,8
  Pohjois- Eurooppa, milj. € 31,6 35,2 144,8
  Itä-Eurooppa, milj. € 13,7 15,5 62,7
Liiketulos, milj. € 2,0 4,8 9,7
Kertaerät, milj. € 0,0 4,2 4,2
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. € 2,0 0,6 5,5
% liikevaihdosta 4,6 1,2 2,7
Investoinnit, milj. € 0,5 13,8 16,6
Nettovarallisuus, milj. € 78,5 86,0 81,6
  
Elintarvikeyksikön liiketulos tammi-maaliskuussa oli 2,0 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa ja kertaerien kanssa 
4,8 milj. euroa), mikä on 4,6 prosenttia (1,2 %) liikevaihdosta. Tulosparannuksen toi ennen kaikkea 
heikompien markkinoiden kohentuminen ja esimerkiksi Venäjä ylsi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
positiiviseen toiminnalliseen tulokseen. Puolan toimintojen kannattavuus säilyi hyvänä ja vertailukauden 
tasolla. Pohjois-Euroopan toimintojen liiketuloksen paranemiseen vertailukaudesta vaikuttivat 
kustannussäästöt, tappiollisen private label -myynnin lopettaminen Ruotsissa sekä tilaus-toimitusketjussa 
edelleen tehdyt tehostamistoimet, joiden myötä ennustetarkkuus ja tuotteiden toimitusvarmuus ovat 
parantuneet ja hävikki pienentynyt. Pitkäjänteisen kehitystyön myötä olemme saavuttaneet tilaus-
toimitusketjun prosesseissa erinomaisen tehokkuuden. 
 
Raisio jatkaa uusien innovatiivisten, kuluttajien tarpeista lähtevien tuotteiden lanseerauksia sekä 
laajentumista uusiin tuotesegmentteihin ja uusille markkina-alueille. Raisio lisää panostuksia kasvavaan 
maidottomien välipalajuomien segmenttiin ja laajentaa tuotevalikoimaa. Suomessa brändiuudistuksen 
toteutuksen painopiste on HoReCa-sektorilla. Vähittäiskauppatuotteissa Raisio keskittyy neljän pääbrändin 
eli Elovenan, Sunnuntain, Benecolin ja Keijun tuotevalikoiman asiakaslähtöisyyteen ja kehittämiseen. 
 
Elintarvikeyksikön lähiajan riskit liittyvät valuuttakurssien muutoksiin ja niiden vaikutuksiin kilpailukykyyn sekä 
kuluttajakäyttäytymisen mahdolliseen muuttumiseen talouden taantuman jatkuessa.  
 
Rehu & Mallas  
 
Rehu & Mallas -yksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 49,3 miljoonaa euroa (64,3 milj. euroa). Rehujen 
liikevaihtoa pienensi raaka-ainehintojen laskun siirtäminen tuotehintoihin sekä rehujen kokonaismarkkinan 
volyymin lasku. Maltaassa toimitukset kahden kuukauden aikana olivat tilapäisesti merkittävästi normaali-
tasoa matalammat. Kasviöljyliiketoiminnassa sekä volyymi että rypsirouheen ja -öljyn markkinahinnat olivat 
selvästi vertailukautta alhaisemmat. 
 
Rehujen kokonaismarkkinan volyymilaskuun on vaikuttanut sianlihan ja siipikarjanlihan tuotannon 
vähentyminen. Raision markkina-asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia eikä salmonellasta 
huolimatta maaliskuun lopun päivätoimitusten volyymi poikkea helmikuun keskiarvosta. Maltaassa globaalin 
talouskriisin vaikutukset näkyvät oluen kulutuksen laskuna. Lisäksi panimoilla on ollut suuria siirtymäkauden 
varastoja, mikä on vaikuttanut toimitusten jaksottumiseen.  
 
Raisio lomauttaa yt-neuvottelujen tuloksena kasviöljytehtaan henkilöstön enintään 90 päiväksi. Lomautukset 
alkavat toukokuussa 2009 ja koskevat 31 henkilöä. Globaalin talouskriisin vaikutukset näkyvät myös Raision 
kasviöljyliiketoiminnassa kasviöljyn hinnanlaskuna ja biodieselin valmistuksen merkittävänä vähentymisenä. 
Kysynnän heikkeneminen näkyy varastojen täyttymisenä ja kannattavuuden olennaisena heikentymisenä. 
Suomalaisen kasviöljyteollisuuden kannattavuutta heikentää myös kotimaisen raaka-aineen niukka 
saatavuus ja turvautuminen tuontisiemenen käyttöön.  
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Munintakanojen rehuista ja sianrehuista Raision omavalvonnassa maaliskuun alkupuolella löydetty 
Salmonella Tennessee -bakteeri pääsi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Rehuraision tutkimusten 
perusteella Raisiossa sijaitsevan rehutehtaan tuotantolinjalle numero 7 ja sillä valmistettuihin tuotteisiin 
jäähdytysjärjestelmän korvausilman mukana. Tämä oli ensimmäinen kerta Rehuraision 61 vuoden 
historiassa kun salmonella pääsi tuotantolinjalle ja tuotteisiin. Keskeinen havainto salmonellaan liittyvässä 
vakuutusturvassa on se, että rehulain määräämä ankara tuotevastuu ei sinänsä velvoita rehutoimijaa 
hankkimaan kattavaa tuotevastuuvakuutusta eikä tuottajan oikeusturva välttämättä toteudu. Rehuraisio 
kykenee suurena yrityksenä kantamaan vastuunsa rehulain mukaisesti, eivätkä kustannukset jää tuottajien 
maksettaviksi. Yhtiöllä on kattava vastuu- ja tuotevastuuvakuutus.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön sekä Eviran mukaan Rehuraision toiminnassa ei ole tullut esiin virheitä tai 
laiminlyöntejä. Kuluttajien turvallisuus ei ole missään vaiheessa vaarantunut. Kaksi julkisuuteen jäänyttä 
virhettä vaatii edelleen oikaisua. Ensiksikin Eviran mukaan positiivisia ympäristönäytteitä esiintyy kaikilla alan 
toimijoilla, mutta ympäristönäyte ei vaaranna ruokaketjun salmonellavapautta. Toiseksi valtaosa Eläintautien 
torjuntayhdistyksen positiivilistan 47:stä rekisteröidystä rehutoimijasta ei kuumenna rehua lainkaan, joten 
vastuullisuuden ja rehun kuumentamisen kytkeminen yhteen on harhaanjohtavaa.  
 
Rehu & Mallas -yksikön keskeiset tunnusluvut 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Liikevaihto, milj. € 49,3 64,3 282,7
  Rehut, milj. € 44,3 53,0 235,9
  Maltaat, milj. € 4,4 9,3 43,5
  Muut , milj. € 0,7 2,3 4,1
Liiketulos, milj. € 0,1 1,7 12,3
Kertaerät, milj. € 0,0 0,0 0,0
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. € 0,1 1,7 12,3
% liikevaihdosta 0,1 2,6 4,3
Investoinnit, milj. € 0,6 2,3 9,3
Nettovarallisuus, milj. € 84,8 104,0 81,7
 
Rehu & Mallas -yksikkö pystyi vastoinkäymisistä huolimatta tekemään vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
voitollisen liiketuloksen. Salmonellatapaus ei heikentänyt menekkiä maaliskuun lopussa, mutta tehtaan 
puhdistuskustannukset ja rehujen takaisinvedot tiloilta aiheuttivat merkittävän lisän kustannuksiin. 
 
Rehu & Mallas -yksikön liiketulos tammi-maaliskuussa oli 0,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Tammi-
maaliskuussa liiketulosta vertailukaudesta heikensi maltaan toimitusten jaksottuminen sekä kasviöljyn 
heikentynyt kannattavuus kysynnän vähentymisen seurauksena.  
 
Ainesosat 
 
Ainesosat-yksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 11,6 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa). Liikevaihdon 
lasku vertailukaudesta johtui kasvistanoliesteritoimitusten jaksottumisista. Samaan aikaan Raision 
partnereiden valmistamien Benecol-tuotteiden myynnin kasvu jatkui vahvana. Voimakkainta kasvu oli 
Puolassa ja Iso-Britanniassa, mutta myös Kreikassa, Sveitsissä, Irlannissa ja Belgiassa Benecol-tuotteiden 
myynti kasvoi alkuvuonna.  
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Benecol nousi kolesterolia alentavissa funktionaalisissa 
elintarvikkeissa markkinajohtajaksi myös Iso-Britanniassa. Puolassa markkinajohtajuus vahvistui edelleen. 
Myynnin hyvä kehitys on pitkäjänteisen strategian toteuttamisen ja vahvan brändin ansiota.  
 
Ainesosat-yksikön keskeiset tunnusluvut 
 1-3/2009 1-3/2008 2008 
Liikevaihto, milj. € 11,6 12,7 44,3
Liiketulos, milj. € 4,4 3,3 10,0
Kertaerät, milj. € 0,0 0,0 0,0
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. € 4,4 3,3 10,0
% liikevaihdosta 37,7 25,9 22,5
Investoinnit, milj. € 0,1 0,7 1,3
Nettovarallisuus, milj. € 40,3 43,9 38,3
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Ainesosat-yksikön liiketulos tammi-maaliskuussa 
oli 4,4 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa), mikä on 
37,7 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta 
vertailukaudesta paransi pääasiassa 
kustannusten jaksottumisen vaihtelu. Tammi-
maaliskuussa Ainesosat-yksikön kiinteät 
kustannukset olivat poikkeuksellisen alhaiset 
myynnin ja markkinoinnin sekä tuotekehityksen 
osalta. Kustannusten vaihtelu tasoittuu seuraavien 
vuosineljännesten aikana.  
 
Benecol-tuotteiden lanseeraus kolmessa Aasian 
maassa on vielä alkuvaiheessa, mutta Raisio on 
pitkäjänteisen työn tuloksena päässyt paikallisten 
partnereidensa kanssa tarjoamaan kolesterolia 
alentavia funktionaalisia elintarvikkeita paikallisille 
kuluttajille. Tuotteiden ja brändin tunnettuuden 
luominen kuluttajille ja tiedeyhteisöille vaatii 
kuitenkin aikaa. Benecol-tuotteiden lanseeraus 
Thaimaassa on käynnistynyt hyvin.  
 
Raision Benecol-innovaatio, kasvistanoliesteri, 
valittiin tammikuussa 2009 yhdeksi maailman 
kaikkien aikojen kymmenestä tärkeimmästä 
ravitsemusinnovaatiosta. Ravitsemusinnovaatiot 
esiteltiin European Journal of Clinical Nutrition 
-tiedelehdessä. Valinta pohjautui maailman 
johtavien ravitsemustutkijoiden näkemyksiin ja 
vankkaan tutkimustietoon. Kasvistanoliesterin 
kohdalla korostettiin sen ylivoimaista 
tutkimusnäyttöä ja tehoa.  
 
Raisio jatkaa tuotelanseerauksien valmistelua 
Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. 
Uusien markkinoiden avautumisen myötä 
globaalin markkinan arvioidaan pidemmällä 
aikavälillä kasvavan. Vuonna 2009 kasvua 
odotetaan ensisijaisesti Euroopan markkinoilta, 
missä Benecol-tuotteet ovat vakiinnuttaneet 
asemansa. Talouden taantuman pitkittymisen 
vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen on 
vaikeaa ennakoida. Tähän mennessä kielteisiä 
vaikutuksia ei ole ollut havaittavissa.  
 
TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Raision tutkimus- ja kehitys on merkittävä osa 
ketjua, jonka tuloksena markkinoille tuodaan 
uusia, kuluttajien ja asiakkaiden tarpeiden 
mukaisia tuotteita. Elintarvikkeiden 
tuotekehityksessä korostuvat terveellisyys, 
helppokäyttöisyys ja ympäristöystävällisyys 
makua ja mielihyvää korostaen. Rehujen 
tuotekehityksessä korostuu sellaisten rehuseosten 
ja ruokintaratkaisujen kehittäminen, jotka 
varmistavat eläinten hyvinvoinnin ja terveyden, 
parantavat kotieläintuotteiden ravitsemuksellista 
laatua sekä ovat ympäristövaikutuksiltaan yhä 
myönteisempiä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan 

panostukset tammi-maaliskuussa olivat  
1,4 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) eli  
1,4 prosenttia (1,3 %) liikevaihdosta. 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Raisio-konsernin palveluksessa työskenteli 
maaliskuun lopussa 948 henkilöä (960 henkilöä 
31.12.2008), joista ulkomailla työskenteli 32,3 
prosenttia (32,3 % 31.12.2008). Elintarvike-
yksikössä työskenteli maaliskuun lopussa 562 
henkilöä, Rehussa & Maltaassa 257, Ainesosissa 
63 ja palvelufunktioissa 66 henkilöä.  
 
Konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 
1.3.2009 alkaen viljakauppayksikön johtaja  
Pasi Lähdetie.  
 
OSAKKEET JA OMISTAJAT 
 
Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:ssä tammi-maaliskuussa  
5,6 miljoonaa kappaletta (8,3 milj. kpl). Vaihdon 
arvo oli 8,8 miljoonaa euroa (12,3 milj. euroa) ja 
keskikurssi 1,58 euroa (1,48 euroa). Viimeinen 
kaupantekokurssi 31.3.2009 oli 1,49 euroa.  
 
Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa 
0,1 miljoonaa kappaletta (0,1 milj. kpl). Vaihdon 
arvo oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) ja 
keskikurssi 1,63 euroa (1,57 euroa). Viimeinen 
kaupantekokurssi 31.3.2009 oli 1,60 euroa.  
 
Yhtiöllä oli 31.3.2009 yhteensä 37 238 rekiste-
röityä osakasta (37 269 osakasta 31.12.2008). 
Ulkomaalaisten omistuksessa koko osake-
kannasta oli 15,2 prosenttia (14,8 % 31.12.2008). 
 
Raisio Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli 
maaliskuun lopussa 249,9 miljoonaa euroa  
(248,6 milj. euroa 31.12.2008) ja ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita 235,9 miljoonaa 
euroa (234,8 milj. euroa 31.12.2008). 
 
Raisio Oyj:n omistuksessa oli katsauskauden 
päättyessä 9 158 500 vaihto-osaketta ja 201 295 
kantaosaketta. Näistä osakkeista 3 487 kanta-
osaketta on hankittu katsauskauden aikana 
kevään 2008 yhtiökokoukselta saadun 
valtuutuksen nojalla. Vaihto-osakkeiden määrä on 
7,01 prosenttia kaikista vaihto-osakkeista ja niiden 
tuottamasta äänimäärästä ja kantaosakkeiden 
vastaavasti 0,58 prosenttia. Yhteensä yhtiön 
hallussa olevat omat osakkeet edustavat 5,67 
prosenttia koko osakekannasta ja 1,61 prosenttia 
sen tuottamasta äänimäärästä. Syyskuussa 2008 
aloitettu omien osakkeiden hankinta on päättynyt 
26.3.2009 vuonna 2008 myönnetyn hankkimis-
valtuuden lakattua olemasta voimassa. 
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Raisio Oyj:n tytäryhtiöiden hallussa ei ole 
emoyhtiön osakkeita. 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. 
   
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Ravintoraisio Oy:stä yhtiöitetty, mallastamo-
liiketoimintaa harjoittava Raisio Malt Oy aloitti 
toimintansa 1.1.2009. 
 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET  
 
Raisio Oyj:n 26.3.2009 kokoontunut yhtiökokous 
vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 
ja myönsi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille 
sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiö-
kokous päätti jakaa osinkona 0,07 euroa  
osakkeelta ja tämä osinko maksettiin osakkeen-
omistajille 7.4.2009. 
  
Yhtiöjärjestyksen 14. pykälän 2. kappaletta 
päätettiin muuttaa siten, että hallituksen jäseneksi 
ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden 
alkua on täyttänyt 68 vuotta. Yhtiöjärjestyksen 
muutos on merkitty kaupparekisteriin 15.4.2009. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 5 500 000 vaihto- ja 1 375 000 
kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle. Valtuutus 
on voimassa 26.9.2010 asti. 
 
Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-
mään osakeanneista (1) luovuttamalla kaikki 
yhtiön hallussa olevat ja mahdollisesti hankittavat 
omat osakkeet, yhteensä enintään 16 460 000 
osaketta, joista enintään 1.801.500 voi olla kanta-
osakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan 
yhteensä enintään 16 500 000 uutta vaihto-
osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa 
enintään 26.3.2014 asti. 
 
Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2009 
annetusta pörssitiedotteesta. 
 
Yhtiökokouksen vuonna 2008 myöntämät omien 
osakkeiden hankkimisvaltuutus ja osakeanti-
valtuutus ovat lakanneet 26.3.2009.  
 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja 
hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anssi 
Aapola, Erkki Haavisto, Satu Lähteenmäki,  
Simo Palokangas ja Michael Ramm-Schmidt 
päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi 
toimikaudeksi. Järjestäytymiskokouksessaan 
hallitus valitsi puheenjohtajakseen  
Simo Palokankaan ja varapuheenjohtajakseen 
Michael Ramm-Schmidtin. 
 
Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. 
Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä 
yhtiökokouksesta alkaneeksi ja vuoden 2012 
varsinaisessa yhtiökokouksessa päättyväksi 
toimikaudeksi valittiin Cay Blomberg, Holger 
Falck, Johan Laurén, Antti Lithovius, Jarmo 
Mäntyharju, Heikki Pohjala, Rita Wegelius ja 
Tapio Ylitalo. Heistä Blomberg ja Mäntyharju  
ovat uusia jäseniä hallintoneuvostossa.  
 
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2010 
valittiin Johan Kronberg, KHT ja Mika Kaarisalo, 
KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy ja Kalle Laaksonen, 
KHT. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  
 
Raisio merkitsi ensimmäisenä maailmassa 
pakkaukseen tuotteen kokonaisvedenkulutuksen. 
H2O-merkki on Elovena-kaurahiutaleissa. H2O-
merkki kertoo tuotteen kokonaisvedenkulutuksen 
koko tuotantoketjussa pellolta valmiiksi pakatuksi 
tuotteeksi asti. Kokonaisvedenkulutus sisältää 
kasvin kasvuunsa käyttämän veden, tuotteen 
valmistukseen käytetyn veden sekä jäteveden. 
Suurin osa kaurahiutaleiden tuotantoketjun veden-
kulutuksesta on kauran kasvuaikanaan käyttämää 
vettä, minkä se saa normaalin kiertokulun kautta 
sadevetenä. Elovena-kaurahiutaleiden kokonais-
vedenkulutus on 101 litraa sataa grammaa 
tuotetta kohti. Vain yksi prosentti maailman 
vesivaroista on juomavedeksi ja viljelyyn sopivaa 
makeaa vettä. YK:n arvion mukaan vuonna 2025 
kaksi kolmasosaa maailman ihmisistä kärsii 
vesipulasta.  
 
Raisio ilmoitti maaliskuussa tuovansa 
ensimmäisenä maailmassa markkinoille ison 
kirjolohen rehuissa fytaasientsyymin, jonka avulla 
kalanviljelyn fosforikuormitus putoaa merkittävästi. 
Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitoksen (RKTL) 
kanssa tehtyjen ruokintatutkimusten mukaan nyt 
markkinoille tuotavan fytaasirehun avulla 
tuotettavan kirjolohen lisäkasvukilon 
fosforikuormitus pienenee 26 prosentilla.  
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LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 
Maaliskuussa salmonellaan liittyvä julkisuus oli 
asiallista, mutta huhtikuussa oli yksittäisiä, 
kielteisiä ylilyöntejä, jotka saivat asiakaskunnassa 
suurta huomiota ja vaikuttivat kielteisesti 
Rehuraision toimituksiin ja asiakasmielikuvaan 
ainakin lyhyellä tähtäimellä. Myyntikenttä hoitaa 
tilannetta suorilla asiakaskontakteilla ja pyrkii 
oikaisemaan väärää tietoa. Työ on kesken ja siten 
onnistumista on vielä vaikea arvioida. Kielteisen 
julkisuuden seurauksena on riski, että Rehuraision 
volyymit voivat laskea vuoden 2007 tasolle.  
 
Raision kemian liiketoimintojen myynnistä vuonna 
2004 syntyneen noin 220 miljoonan euron 
määräisen luovutusvoiton verotuksen käsittely 
jatkuu edelleen. Yhtiö on luovutuksesta lähtien 
katsonut luovutusvoiton olevan verovapaa ja 
käsitellyt sitä sellaisena kirjanpidossaan. Yhtiön 
hankkimat asiantuntijalausunnot tukevat tätä 
kantaa.  Viimeksi Helsingin hallinto-oikeus on 
elokuussa 2008 antamassaan päätöksessä 
katsonut luovutusvoiton olevan verosta vapaa. 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on 
kuitenkin hakenut asiassa valituslupaa ja tehnyt 
valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
lokakuussa 2008.   
 
Riskejä on arvioitu myös yksiköiden katsauksissa. 
 
NÄKYMÄT 
 
Raision arvio konsernin vuoden 2009 näkymistä 
on muuttumaton. Tuloksen heilahtelut 
kvartaaleiden välillä ja yksiköstä toiseen 
voimistuvat, mutta tilikauden aikana ne kuitenkin 
tasapainottavat toisiaan koko yrityksen tasolla. 
Vaikka ruoan kulutus ja kysyntä säilyvät vakaina, 
talouskriisin pitkittymisen ennustamattomat 
vaikutukset voivat laskea volyymia suoraan ja 
välillisesti ruokaketjun infrastruktuurin kautta 
lyhyellä tähtäimellä. Siinäkin tapauksessa niiden 
negatiivinen tulosvaikutus kyetään muutaman 
kuukauden aikajänteellä neutralisoimaan ja 
pidemmällä tähtäimellä kapasiteetin uusjako avaa 
uusia mahdollisuuksia Raisiolle.   

Raision keskeinen tavoite vuonna 2009 on 
ylläpitää vakiinnutettu tilanne vaikeassa 
ympäristössä. Raision volyymien uskotaan 
vuositasolla kehittyvän maltillisesti. Liikevaihdon 
suunnan tulee määräämään satokauden 2009 
hintataso. Myös yhtiön kannattavuus kehittyy 
maltillisesti, ja liiketuloksen ennakoidaan olevan  
4-5 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan 
rahavirran tilikaudelta arvioidaan olevan selvästi 
positiivinen, mutta kuitenkin alle 2008 tason.  
 
Raisiossa 5.5.2009 
 
RAISIO OYJ 
 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727 
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 556 6512 
viestintäpäällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060  
 
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään 5.5.2009 
klo 12.00 alkaen Helsingissä hotelli Scandic 
Simonkentän Bulsa-Freda -kabinetissa 
osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. 
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi  
pidetään 5.5.2009 klo 14.30,  
p. +358 (0)9 8248 3532, PIN-koodi 8076.  
 
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raisio-konsernin tammi-kesäkuun 
osavuosikatsaus julkistetaan 4.8.2009 ja tammi-
syyskuun osavuosikatsaus 3.11.2009. 
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa) 
 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Liikevaihto 98,6 118,9 504,0
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -79,7 -99,1 -421,7
  
Bruttokate 18,9 19,8 82,4
  
Muut liiketoiminnan tuotot ja -kulut, netto -13,9 -11,3 -54,1
Liiketulos 5,0 8,4 28,3
  
Rahoitustuotot 1,0 0,8 2,4
Rahoituskulut -1,4 -0,8 -3,2
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,1
  
Tulos ennen veroja 4,7 8,4 27,5
Tuloverot -1,6 -1,1 -5,3
  
TILIKAUDEN TULOS 3,1 7,3 22,2
  
Jakautuminen:  
  Emoyrityksen omistajille 3,1 7,2 22,1
  Vähemmistölle 0,0 0,1 0,1
  
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos  
  Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,02 0,05 0,14
  Laimennettu osakekohtainen tulos 0,02 0,05 0,14
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (milj. euroa) 
 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Tilikauden tulos 3,1 7,3 22,2
  
Muut laajan tuloksen erät  
  Tuloslaskelmaan siirretyt muuntoerot yrityksistä 
luovuttaessa 0,1 0,1
  Ulkomaisten yritysten muuntamisesta syntyneet muuntoerot -0,4 -0,6 -1,0
  
Tilikauden laaja tulos 2,7 6,8 21,3
  
Laajan tuloksen jakautuminen:  
  Emoyrityksen omistajille 2,7 6,7 21,2
  Vähemmistölle 0,0 0,1 0,1
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KONSERNIN TASE (milj. euroa) 
 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
VARAT  
Pitkäaikaiset varat  
  Aineettomat hyödykkeet 9,4 11,2 10,0
  Liikearvo 1,0 1,4 1,2
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 121,3 127,3 124,2
  Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,7 0,7 0,7
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,6 0,6 0,6
  Saamiset 0,3 1,0 0,6
  Laskennalliset verosaamiset 7,6 11,1 7,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 140,9 153,3 145,2
  
Lyhytaikaiset varat  
  Vaihto-omaisuus 88,0 95,6 73,3
  Myynti- ja muut saamiset 53,1 79,9 66,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 68,1 11,4 66,8
  Rahat ja pankkisaamiset 13,1 6,6 12,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 222,3 193,5 218,9
  
Varat 363,2 346,7 364,0
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
  Osakepääoma 27,8 27,8 27,8
  Omat osakkeet -19,4 -17,8 -19,3
  Muu emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 262,9 256,3 271,0
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 271,3 266,4 279,4
  Vähemmistön osuus 0,0 0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 271,3 266,4 279,4
  
Pitkäaikaiset velat  
  Laskennalliset verovelat 7,4 9,1 7,4
  Eläkevelvoitteet 0,2 0,2 0,2
  Pitkäaikaiset rahoitusvelat 14,2 0,4 14,3
  Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 21,8 9,7 22,0
  
Lyhytaikaiset velat  
  Ostovelat ja muut velat 63,9 62,7 55,6
  Varaukset 0,9 1,9 1,1
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,8 0,1 0,4
  Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,5 6,1 5,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 70,1 70,7 62,6
  
Velat yhteensä 91,9 80,4 84,6
  
Oma pääoma ja velat 363,2 346,7 364,0
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa) 
 

 

Osake-
pää-
oma 

Yli-
kurs-
sira-

hasto 

Vara-
ra-

hasto

Omat 
osak-
keet

Muun-
toerot

Kerty-
neet 

voitto-
varat Yht. 

Vähem-
mistön 
osuus

Oma 
pää-
oma 
yht.

Oma pääoma 
31.12.2007 27,8 2,9 88,6 -17,9 -2,3 167,0 266,1 12,7 278,8
Tilikauden laaja tulos - - - - -0,5 7,1 6,7 0,1 6,8
Osingot - - - - - -6,3 -6,3 - -6,3
Omien osakkeiden 
hankinta - - - 0,0 - - 0,0 - 0,0
Osakeperusteiset 
maksut - - - 0,2 - 0,0 0,1 - 0,1
Vähemmistön lunastus - - - - - -0,2 -0,2 -12,8 -13,0
    
Oma pääoma 
31.3.2008 27,8 2,9 88,6 -17,8 -2,8 167,6 266,4 0,0 266,4
    
Oma pääoma 
31.12.2008 27,8 2,9 88,6 -19,3 -3,2 182,7 279,4 0,0 279,4
Tilikauden laaja tulos - - - - -0,4 3,1 2,7 0,0 2,7
Osingot - - - - - -10,9 -10,9 - -10,9
Omien osakkeiden 
hankinta - - - 0,0 - - 0,0 - 0,0
Osakeperusteiset 
maksut - - - - - 0,1 0,1 - 0,1
    
Oma pääoma 
31.3.2009 27,8 2,9 88,6 -19,4 -3,6 175,0 271,3 0,0 271,3
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (milj. euroa) 
 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Liiketulos 5,0 8,4 28,3
  Oikaisut liiketulokseen 5,1 0,3 16,6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 10,1 8,8 44,8
  Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 9,2 -9,5 -0,7
  Vaihto-omaisuuden muutos -14,8 -4,0 18,1
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -0,8 -3,5 -5,7
Käyttöpääoman muutos yhteensä -6,4 -17,0 11,7
Rahoituserät ja verot 1,6 -1,9 -3,8
Liiketoiminnan rahavirta 5,4 -10,1 52,7
  
Investoinnit -2,0 -6,2 -17,1
Tytäryritysten myynti 0,0 0,0 0,1
Tytäryritysten hankinta 0,0 -8,0 -8,0
Käyttöomaisuuden myynti 0,0 0,1 1,3
Myönnetyt lainat 0,0 -1,1 -1,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,3 1,0 1,8
Investointien rahavirta -1,7 -14,2 -23,8
  
Pitkäaikaisten lainojen muutos -0,1 -0,6 15,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos -0,6 -0,5 -3,2
Omien osakkeiden hankinta 0,0 0,0 -1,6
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot 0,0 0,0 -6,3
Rahoituksen rahavirta -0,7 -1,1 4,5
  
Muuntoero-oikaisu 0,2 0,1 0,5
  
Rahavarojen muutos 3,1 -25,4 33,9
  
Rahavarat kauden alussa 77,9 43,6 43,6
Rahavarojen käyvän arvon muutosten vaikutus -0,1 -0,2 0,4
Rahavarat kauden lopussa 81,0 18,0 77,9
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti noudattaen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä.  
 
Konsernissa on otettu 1.1.2009 alkaen käyttöön seuraavat IFRS:n standardit tai niiden muutokset: 
 
Muutettu standardi IAS 1 - Tilinpäätöksen esittäminen on muuttanut tuloslaskelman ja oman pääoman 
muutoksia osoittavan laskelman esittämistapaa.  
 
Standardin IFRS 8 - Toimintasegmentit mukaan segmenttitiedon tulee perustua johdolle toimitettuun 
sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettaviin periaatteisiin. Raision segmenttitiedot ovat aiemminkin 
perustuneet johdolle toimitettaviin sisäisiin raportteihin, joten segmenttiraportointiin ei ole tullut muutoksia. 
 
Muutettu standardi IAS 23 edellyttää, että ehdot täyttävän hyödykkeen hankintahintaan sisällytetään 
kyseisen hyödykkeen hankinnasta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot. 
Käyttöönotetuilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta konsernin tulokseen. 
 
Osavuosikatsauksen 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.  
 
Osavuosikatsaus esitetään miljoonina euroina. 



 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 
 

 

RAISION OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2009, sivu 12 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Elintarvike 44,0 49,0 201,8
Rehu & Mallas 49,3 64,3 282,7
Ainesosat 11,6 12,7 44,3
Muut toiminnot 0,2 0,2 1,0
Toimialaryhmien välinen myynti -6,4 -7,4 -25,7
Liikevaihto yhteensä 98,6 118,9 504,0
 
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Elintarvike 2,0 4,8 9,7
Rehu & Mallas 0,1 1,7 12,3
Ainesosat 4,4 3,3 10,0
Muut toiminnot -1,1 -0,8 -3,4
Eliminoinnit -0,4 -0,6 -0,3
Liiketulos yhteensä 5,0 8,4 28,3
 
NETTOVARALLISUUS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Elintarvike 78,5 86,0 81,6
Rehu & Mallas 84,8 104,0 81,7
Ainesosat 40,3 43,9 38,3
Muut toiminnot, lopetetut toiminnot ja kohdistamattomat 
erät 67,6 32,5 77,9
Nettovarallisuus yhteensä 271,3 266,4 279,4
 
INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Elintarvike 0,5 13,8 16,6
Rehu & Mallas 0,6 2,3 9,3
Ainesosat 0,1 0,7 1,3
Muut toiminnot 0,2 0,5 1,9
Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0
Investoinnit yhteensä 1,4 17,3 29,1
 
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa) 
 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
Suomi 64,3 75,6 301,0
Puola 9,7 10,8 45,9
Venäjä 5,0 9,0 44,1
Muu Eurooppa 18,1 21,8 106,7
Muu maailma 1,6 1,7 6,3
Yhteensä 98,6 118,9 504,0
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AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 
 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Hankintameno tilikauden alussa 417,1 430,2 430,2
Muuntoerot -1,2 -1,2 -1,8
Lisäykset 1,2 3,5 14,2
Vähennykset -0,7 -4,0 -25,6
Siirrot erien välillä 0,0 0,0 0,0
Hankintameno tilikauden lopussa 416,3 428,5 417,1
  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa 292,8 302,3 302,3
Muuntoerot -0,6 -0,8 -1,0
Vähennykset ja siirrot -0,7 -4,0 -24,7
Tilikauden poistot 3,6 3,6 14,9
Arvonalentumiset 0,0 0,0 1,3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa 295,1 301,1 292,8
  
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 121,3 127,3 124,2
 
VARAUKSET 
 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Tilikauden alussa 1,1 1,9 1,9
Varausten lisäykset 0,0 0,0 0,0
Käytetyt varaukset -0,2 0,0 -0,8
Tilikauden lopussa 0,9 1,9 1,1
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Myynti osakkuus- ja yhteisyrityksille 3,2 3,5 13,6
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 0,1 0,0 0,1
Myynti johtoon kuuluville avainhenkilöille 0,2 0,0 1,1
Ostot johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä 0,3 0,4 0,9
Lyhytaikaiset saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 1,6 1,7 1,4
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 0,1 0,1 0,2
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VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) 
 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja 
vastuut 

 

  Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset  
    Vähimmäisvuokravastuut 1,7 2,6 1,8
  Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta 0,2 0,0 0,0
  Vastuusitoumukset muiden puolesta  
    Takaukset 0,0 0,1 0,0
Muut vastuut 1,4 2,1 1,7
  
Sitoutuminen investointimaksuihin 0,9 1,6 0,8
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. euroa) 
 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Johdannaissopimusten nimellisarvot  
  Raaka-ainefutuurit 0,0 6,9 0,0
  Valuuttatermiinit 13,5 20,0 28,9
  Koronvaihtosopimukset 10,0  10,0
 
TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa) 
 

 
1-3/

2009
10-12/

2008
7-9/ 

2008 
4-6/ 

2008 
1-3/

2008
Liikevaihto segmenteittäin   
Elintarvike 44,0 51,3 51,7 49,7 49,0
Rehu & Mallas 49,3 70,8 78,7 68,9 64,3
Ainesosat 11,6 10,5 11,0 10,1 12,7
Muut toiminnot 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Toimialaryhmien väliset -6,4 -5,1 -7,2 -6,0 -7,4
Liikevaihto yhteensä 98,6 127,8 134,5 122,9 118,9
   
Liiketulos segmenteittäin   
Elintarvike 2,0 2,6 1,4 0,9 4,8
Rehu & Mallas 0,1 2,0 4,3 4,2 1,7
Ainesosat 4,4 1,8 3,1 1,7 3,3
Muut toiminnot  -1,1 -0,9 -1,0 -0,7 -0,8
Eliminoinnit -0,4 0,2 -0,3 0,4 -0,6
Liiketulos yhteensä 5,0 5,7 7,6 6,5 8,4
   
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 4,7 5,4 7,4 6,3 8,4
   
Tuloverot -1,6 0,4 -2,1 -2,5 -1,1
Konsernin tulos jatkuvista toiminnoista 3,1 5,9 5,3 3,8 7,3
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TUNNUSLUKUJA 
 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Liikevaihto, milj. euroa 98,6 118,9 504,0
  muutos, % -17,1 22,8 19,5
Liiketulos, milj. euroa 5,0 8,4 28,3
  % liikevaihdosta 5,1 7,1 5,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa 4,7 8,4 27,5
  % liikevaihdosta 4,8 7,0 5,5
Oman pääoman tuotto, % 4,5 10,7 8,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,7 12,3 9,8
  
Korolliset rahoitusvelat kauden lopussa, milj. euroa 18,8 6,1 19,7
Korollinen nettorahoitusvelka kauden lopussa, milj. euroa -62,2 -11,9 -58,2
Omavaraisuusaste, % 75,8 77,1 77,9
Nettovelkaantumisaste, % -22,9 -4,5 -20,8
  
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,4 17,3 29,1
  % liikevaihdosta 1,4 14,5 5,8
Poistot, milj. euroa 4,4 4,0 18,1
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, milj. euroa 1,4 1,5 5,8
  % liikevaihdosta 1,4 1,3 1,2
Henkilöstö keskimäärin 954 1 051 1 048
  
Tulos per osake jatkuvista toiminnoista, euroa 0,02 0,05 0,14
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,03 -0,06 0,34
Oma pääoma per osake, euroa 1,74 1,70 1,79
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana, 1 000 
kpl*) 

 

  Vaihto-osakkeet 121 516 122 463 122 310
  Kantaosakkeet 34 274 34 304 34 294
  Yhteensä 155 791 156 767 156 605
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl*)  
  Vaihto-osakkeet 121 516 122 516 121 516
  Kantaosakkeet 34 273 34 296 34 276
  Yhteensä 155 789 156 813 155 793
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa*)  
  Vaihto-osakkeet 181,1 176,4 178,6
  Kantaosakkeet 54,8 50,8 56,2
  Yhteensä 235,9 227,2 234,8
*)Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia omia osakkeita 
 



 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 
 

 

RAISION OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2009, sivu 16 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 

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

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 

Tulos ennen veroja + rahoituskulut*) 
-----------------------------------------  x 100 
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat 
(keskimäärin vuoden aikana) 

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

Korolliset nettorahoitusvelat Korolliset rahoitusvelat – rahavarat ja käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 

Nettovelkaantumisaste, % 
Korolliset nettorahoitusvelat 
-----------------------------  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 
 
 


