
 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 
 

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. 

 

RAISION TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006, sivu 1 

 

RAISION LIIKETULOS RASKAASTI TAPPIOLLINEN  
 
• Vuonna 2006 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi hieman ja oli 436,3 miljoonaa euroa (434,6 milj. 

euroa vuonna 2005). 
• Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaeriä oli -6,0 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa vuonna 2005). 

Tilinpäätöksen mukainen, raportoitu liiketulos oli -38,5 miljoonaa euroa (-10,9 milj. euroa). 
• Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos ilman kertaeriä oli -0,03 euroa (0,05 euroa). Raportoitu 

osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (-0,04 euroa). Hallitus esittää osinkona maksettavaksi 0,03 
euroa/osake. 

• Raision tärkein tavoite vuonna 2007 on kannattavuuden parantaminen. Myös toimet liiketoimintojen 
virtaviivaistamiseksi on käynnistetty. 

• Vuoden 2007 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan toteutettujen tehostamis- ja 
rationalisointitoimenpiteiden sekä rakenteellisten linjausten myötä paranevan ja olevan selvästi 
voitollinen. 

 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa vertailuluvut on esitetty suluissa. 
 
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvien toimintojen tulos 
 10-12/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 2006 2005 
 2006 2005 2006 2006 2006 
Liikevaihto, milj. euroa 107,8 112,9 113,8 115,3 99,3 436,3 434,6 
Liiketulos, milj. euroa * -6,3 -1,7 2,1 -0,3 -1,5 -6,0 9,1 
  % liikevaihdosta * -5,8 -1,5 1,9 -0,3 -1,5 -1,4 2,1 
Tulos ennen veroja,  
milj. euroa * -5,6 -1,7 2,3 0,1 -0,9 -4,2 10,9 
Tulos /osake, euroa * -0,03 0,00 0,01 0,00 -0,01 -0,03 0,05 
* ilman kertaluonteisia eriä 
 
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvien toimintojen tase 
 31.12.06 30.9.06 30.6.06 31.3.06 31.12.05 
Sijoitetun pääoman tuotto, % -12,2 1,6 1,0 -0,5 -1,3 
Omavaraisuusaste, % 75,0 77,9 79,5 76,9 76,8 
Velkaantumisaste, % -19,1 -21,6 -14,7 -19,7 -25,0 
Oma pääoma/osake, euroa 1,73 2,02 1,99 1,99 2,06 
 
Toimitusjohtaja Matti Rihko 
 
”Raision monien muutosten vuosi päättyi toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi. Vuoden 2006 
aikana myös vaihtui suuri osa yhtiön ylimmästä johdosta ja hallituksesta. 
 
Raision Elintarvikeyksikkö on hajanainen eikä tuloksen johtaminen ole ollut helppoa. Elintarvikeyksikön tulos 
oli tehostamistoimenpiteistä huolimatta raskaasti tappiollinen, kuten myös Diagnostiikkayksikön tulos. 
Poikkeuksen tekevät Rehu & Mallas sekä Ainesosat-yksiköt, joiden rakenne oli selkeä ja tuloksentekokyky 
hyvä.  
 
Raision tärkein tavoite vuonna 2007 on kannattavuuden parantaminen virtaviivaistamisen, keskittymisen ja 
tehostamisen myötä.” 
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NELJÄS VUOSINELJÄNNES  
 
Vuoden 2006 viimeisellä vuosineljänneksellä Raision liikevaihto jäi vertailujaksosta ja oli 107,8 miljoonaa 
euroa (112,9 milj. euroa). Elintarvikeyksikön liikevaihto oli 53,6 miljoonaa euroa (55,8 milj. euroa), Rehun & 
Maltaan 46,7 miljoonaa euroa (47,2 milj. euroa), Ainesosien 10,1 miljoonaa euroa (12,9 milj. euroa) ja 
Diagnostiikan 2,4 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). 
 
Liiketoimintojen liikevaihdot, miljoonaa euroa  
 10-12/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 2006 2005 
 2006 2005 2006 2006 2006 
 
Elintarvike 53,6 55,8 53,2 54,3 50,7 211,8 210,2 
  Margariini- ja 
  soija-kauratuotteet 29,2 31,9 29,9 30,6 28,8 118,6 117,9 
  Myllytuotteet 20,8 20,7 19,7 18,0 19,6 78,1 77,0 
  Perunatuotteet 3,6 4,0 3,7 4,9 3,4 15,6 18,5 
  Muut - - - 0,1 - - - 
  Sis. myynti -0,1 -0,7 -0,1 0,7 -1,1 -0,4 -3,1 
Rehu & Mallas 46,7 47,2 50,9 50,3 38,6 186,5 186,2 
  Rehut 42,9 40,5 45,6 40,8 36,1 165,3 163,6 
  Maltaat 3,9 6,7 5,3 8,5 2,3 20,0 21,4 
  Muut 0,1 0,1 0,2 1,2 0,3 1,7 2,0 
  Sis. myynti -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,8 
Ainesosat 10,1 12,9 12,6 13,8 13,2 49,7 50,2 
Diagnostiikka 2,4 2,3 2,1 2,3 2,2 9,0 8,8 
Muut 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0,6 1,3 
Muu yksiköiden välinen -5,0 -5,7 -5,2 -5,5 -5,6 -21,3 -22,2 
Yhteensä 107,8 112,9 113,8 115,3 99,3 436,3 434,6 
 
Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni selvästi ja merkittävät käyttöomaisuuden, liikearvojen ja sijoitusten 
alaskirjaukset painoivat tuloksen raskaasti tappiolliseksi. Neljännen vuosineljänneksen raportoitu liiketulos oli 
-40,6 miljoonaa euroa (-21,6 milj. euroa), mihin sisältyi 34,3 miljoonan euron (19,9 milj. euroa) kertaluonteiset 
kulut. Oheisessa hallituksen toimintakertomuksessa on tarkemmin eritelty alaskirjauksia ja niiden taustoja.  
 
Ilman kertaluonteisia eriä neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli -6,3 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa). 
Elintarvikeyksikön tappio syveni ja oli ilman kertaluonteisia eriä -5,5 miljoonaa euroa (-1,8 milj. euroa). 
Merkittävimmin heikentyivät soija-kaura-, mylly- ja Puolan liiketoimintojen tulokset. Myös Raision 
margariinimyynti Ruotsissa väheni edelleen. Ainesosien liiketulos oli 1,5 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa) ja 
Rehun & Maltaan ilman kertaluonteisia eriä 0,5 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Diagnostiikkayksikön 
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Kotimaisen viljaraaka-aineen 
niukkuus aiheutti Raisiolle edelleen hinnoittelupaineita.  
 
Tutkimus- ja kehitysmenot neljännellä vuosineljänneksellä olivat 3,0 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa) eli 2,8 
prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit olivat 9,6 miljoonaa euroa (15,5 milj. euroa) eli 8,9 prosenttia 
liikevaihdosta. 
 
Neljännen vuosineljänneksen raportoitu tulos verojen jälkeen oli -46,6 miljoonaa euroa (-15,6 milj. euroa) ja 
kertaeristä puhdistettuna -5,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Raision hallitus päätti tammikuussa 2007, että yhtiö luopuu diagnostiikkaliiketoiminnasta. Kauppa pyritään 
toteuttamaan vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana. 
 
Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunnan marraskuussa 2006 tekemän päätöksen mukaan 
Raision kemian liiketoimintojen myynnistä syntynyt noin 220 miljoonan euron luovutusvoitto on 
verovapaa. Tammikuussa 2007 Raisio sai pyynnön antaa vastine veroasiamiehen em. päätöksen johdosta 
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tekemään verovalitukseen. Yhtiön kanta, jota tukevat sen hankkimat asiantuntijalausunnot, on edelleen, että 
luovutusvoitto on verovapaa. 
 
Raisio ilmoitti helmikuussa 2007 myyvänsä Vihannissa sijaitsevan ruokaperunaliiketoiminnan. Kauppa on 
tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana. 
 
Joulukuussa 2006 aloitetun ulkomaisten investointihankkeiden arvioinnin tuloksena Raisio kertoi 
helmikuussa 2007 käynnistäneensä neuvottelut vetäytyäkseen vireillä olevasta hankkeesta hiutalemyllyn 
rakentamiseksi Venäjän Burundukiin. Päätös perustuu hankkeen merkittävästi kohonneisiin 
investointikustannuksiin, joiden arvioidaan johtavan siihen, että hanke ei enää täyttäisi alkuperäisiä 
tuottovaatimuksia. Hankkeen johdosta tehtyjen sopimusten muuttamiseen liittyvien todennäköisten riskien 
kattamiseksi on vuoden 2006 tilinpäätökseen kirjattu 5,8 miljoonan euron kertakulu. 
 
 
RAISIO OYJ  
 
 
Heidi Hirvonen 
Viestintäpäällikkö 
p. (02) 443 2242, 050 567 3060  
 
 
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727 
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512  
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään maanantaina 12.2.2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä WTC:ssä 
osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki. 
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 12.2.2007 klo 16.30,  
p. +358 (0)9 8248 2010, Pin-koodi 0989.  
 
Raisio Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 ja varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 30.3.2007. 
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 3.5.2007, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 2.8.2007 ja 
tammi-syyskuun osavuosikatsaus 30.10.2007. 
 
Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.  
 



 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 
 

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. 

 

RAISION TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006, sivu 4 

 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006  
 
Raision visio on olla kasvipohjaisen ravinnon 
edelläkävijä ja erityisosaaja johtavilla 
tuotemerkeillä. Konsernin painopistealueet ovat 
kannattavuus, keskittyminen, kansainvälistyminen 
ja kasvu. Elintarvikkeissa kotimarkkina-alue on 
Suomi ja Itämeren alue, rehuissa ja maltaissa 
Suomen lisäksi Venäjä ja Baltia. 
Terveysvaikutteisten ainesosien markkina on 
globaali. 
 
Vuotta 2006 leimasi tehdyistä 
tehostamistoimenpiteistä huolimatta vain 
vähäinen liikevaihdon kasvu ja voimakas 
kannattavuuden heikkeneminen. Liikevaihto 
pieneni kaikissa muissa paitsi rehu-, mylly- ja 
diagnostiikkaliiketoiminnoissa. Raision merkittävin 
investointipäätös vuonna 2006 oli uuden 
rehutehtaan rakentaminen Ylivieskaan. Uuden 
tehtaan valmistuttua tuotannollinen toiminta 
Oulussa loppuu. Raision ja Lännen Tehtaiden 
yhteisyrityksen hanke tuotannollisen toiminnan 
aloittamiseksi Luoteis-Venäjällä jäi toteutumatta 
myyjän vetäydyttyä kaupasta. Raisio jatkaa 
uusien rehualan etabloitumisvaihtoehtojen 
selvittämistä Venäjällä. Raisio onnistui 
vahvistamaan markkina-asemaansa Suomen 
vähittäiskaupassa, mutta markkina-asema 
heikkeni erityisesti Ruotsissa ja Puolassa. 
Kotimaisen viljaraaka-aineen niukkuus aiheutti 
Raisiolle hinnoittelupaineita.  
 
Vahva tase, hyvät tuotteet ja tunnetut brändit 
luovat edellytykset kehittää Raisiota 
kasvipohjaisen ravinnon edelläkävijänä ja 
erityisosaajana. 
 
LIIKEVAIHTO 
 
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 
2006 oli 436,3 miljoonaa euroa (434,6 milj. euroa). 
Elintarvike-, Diagnostikka- sekä Rehu & Mallas -
yksiköiden liikevaihdot kasvoivat, mutta 
Ainesosat-yksikön liikevaihto jäi vertailuvuodesta.  
  
Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 38,5 
prosenttia (37,3 %) eli 168,1 miljoonaa euroa 
(162,0 milj. euroa).  
 
TULOS  
 
Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä oli -6,0 miljoonaa euroa (9,1 
milj. euroa). Elintarvike-yksikön liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä oli raskaasti tappiollinen. Sekä 
Ainesosat- että Rehu & Mallas -yksiköiden 
liiketulokset laskivat vertailukaudesta. 

Diagnostiikkayksikön liiketulos oli edelleen 
tappiollinen. Tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat. 
Muita toimintoja rasittivat mm. yritysjohdon 
muutoksista aiheutuneet kertaluonteiset kulut 
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön 
liittyneet kulut.  
 
Liiketoiminnan poistot, jotka tuloslaskelmassa on 
jaettu toiminnoille, olivat 22,5 miljoonaa euroa 
(24,5 milj. euroa) ilman alaskirjauksista syntyneitä 
kertapoistoja. 
 
Konsernin kertaeristä puhdistettu jatkuvien 
toimintojen tulos ennen veroja oli -4,2 miljoonaa 
euroa (10,9 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 
-0,03 euroa (0,05 euroa).  
 
Raportoidun tuloksen vertailtavuus on heikko 
johtuen merkittävistä kertaluonteisista eristä niin 
vuoden 2005 kuin vuoden 2006 tilinpäätöksissä. 
Jatkuvien toimintojen raportoitu liiketulos oli 
kertomusvuonna -38,5 miljoonaa euroa (-10,9 milj. 
euroa) ja liiketoiminnan tuottama kassavirta 15,1 
miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa). Konsernin 
nettorahoituserät ilman kertaluonteisia eriä olivat 
2,2 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa) ja -3,1 
miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa) kertaluonteiset 
erät mukaan lukien. Osakkuusyhtiötulosta 
rasittivat yhteensä 2,2 miljoonan euron 
arvonalennukset liikearvoista.  
 
Jatkuvien toimintojen raportoitu tilikauden tulos 
verojen jälkeen oli -44,7 miljoonaa euroa (-5,4 
milj. euroa) ja osakekohtainen tulos oli -0,28 
euroa (-0,04 euroa). Tilikauden verot olivat -0,5 
miljoonaa euroa. Alaskirjauksista ei kirjata 
merkittäviä verosaamisia. Sijoitetun pääoman 
tuotto oli -12,2 prosenttia (-1,3 %). 
 
KERTALUONTEISET ERÄT 
TILINPÄÄTÖKSESSÄ 
 
Raision tase-erät on päivitettyjen 
liiketoimintasuunnitelmien ja niihin perustuvien 
ennusteiden pohjalta testattu IFRS-
laskentakäytännön mukaisesti. Testaukset johtivat 
yhteensä 31,8 miljoonan euron alaskirjauksiin. 
Niistä 19,4 miljoona euroa kohdistui aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin ja 11,3 miljoonaa 
euroa liikearvoihin. Merkittävimmät alaskirjaukset 
kohdistuivat diagnostiikkaliiketoiminnan ja 
Suomen, Ruotsin ja Venäjän margariini-
liiketoimintojen liikearvoihin sekä Suomen ja 
Venäjän margariinitehtaiden, Turussa sijaitsevan 
soija-kauratehtaan ja Kokemäen 
puhdaskauratehtaan koneisiin ja laitteisiin. 
Alaskirjauksiin johtivat liiketoiminnan huono 
kannattavuus sekä heikentyneet tulevaisuuden 
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näkymät lukuun ottamatta soija-kauratuotteita, joiden markkinoiden arvioidaan kasvavan. 
 
Joulukuussa 2006 aloitetun ulkomaisten investointihankkeiden arvioinnin tuloksena Raisio kertoi 
helmikuussa 2007 käynnistäneensä neuvottelut vetäytyäkseen vireillä olevasta hankkeesta hiutalemyllyn 
rakentamiseksi Venäjän Burundukiin. Raisio kirjasi 5,8 miljoonan euron kertakulun hankkeen johdosta 
tehtyjen sopimusten muuttamiseen liittyvien todennäköisten riskien kattamiseksi. Kirjaus perustuu hankkeen 
merkittävästi kohonneisiin investointikustannuksiin, joiden arvioidaan johtavan siihen, että hanke ei enää 
täyttäisi alkuperäisiä tuottovaatimuksia.  
 
Rahoitustulokseen on kertaluonteisina erinä kirjattu aiemmin lopetettuun sterolihankkeeseen perustuvien 
korollisten saamisten osittainen, 4,3 miljoonan euron akordi sekä diagnostiikkaliiketoimintaan liittyvän 
osakesijoituksen ja lainasaamisen yhteensä 1,0 miljoonan euron alaskirjaukset.  
 
Alaskirjaukset jakautuivat yksiköittäin seuraavasti: Elintarvike 23,9 miljoonaa euroa, Rehu & Mallas 1,1 
miljoonaa euroa, Diagnostiikka 5,8 miljoonaa euroa.  
 
Edellä mainittujen kertaluonteisten kuluerien lisäksi Raisio kirjasi 1,8 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton 
Raision Oulussa sijaitsevan rehutehtaan tontin vuokraoikeuden sopimuksellisesta siirrosta. Lisäksi 
lopetettuihin toimintoihin kirjattiin 3,6 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto Raision myymään kemian 
liiketoimintaan liittyvästä vahingonkorvauksesta. 
 
KERTALUONTEISET ERÄT (miljoonaa euroa) 
  2006 2005 
JATKUVAT TOIMINNOT:   
Elintarvike    
 Alaskirjaukset -21,7 -7,5 
 Investointihankkeesta vetäytyminen -5,8 - 
Rehu & Mallas   
 Alaskirjaukset -1,1 -8,4 
 Kertaluonteinen tuotto 1,8  
Ainesosat - - 
Diagnostiikka   
 Alaskirjaukset -5,8 -5,1 
Muut toiminnot - 1,0 
Vaikutus jatkuvien toimintojen liiketulokseen -32,5 -19,9 
Osakkuusyhtiötulos -2,2 - 
Rahoituserät -5,3 1,7 
Kertaluonteisten erien vaikutus  
jatkuvien toimintojen tulokseen ennen veroja -40,0 -18,2 
 
INVESTOINNIT 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2006 olivat 30,3 miljoonaa euroa (49,3 milj. euroa) eli 7,0 prosenttia 
(11,3 %) liikevaihdosta. Elintarvikkeen bruttoinvestoinnit olivat 16,2 miljoonaa euroa (31,2 milj. euroa), Rehun 
& Maltaan 5,5 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa), Ainesosien 4,3 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa), 
Diagnostiikan 1,5 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa) ja muiden toimintojen 3,2 miljoonaa euroa (10,3 milj. 
euroa).   
 
TASE JA RAHOITUSASEMA 
 
Raision taseen loppusumma oli 387,4 miljoonaa euroa (452,5 milj. euroa) ja oma pääoma 290,4 miljoonaa 
euroa (347,3 milj. euroa).  
 
Konsernin korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 23,2 miljoonaa euroa (36,1 milj. euroa). Korollinen 
nettovelka oli –55,6 miljoonaa euroa (-86,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 75,0 
prosenttia (76,8 %) ja velkaantumisaste –19,1 prosenttia (-25,0 %). 
 
Käyttöpääoma nousi 96,7 miljoonaan euroon (86,6 milj. euroa) vaihto-omaisuuden määrän kasvusta johtuen. 
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LIIKETOIMINNAT 
 
Elintarvike 
 
Raision Elintarvikeyksikön liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 211,8 miljoonaa euroa 
(210,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi myllyliiketoiminnassa ja Venäjällä. Raision margariini- ja 
perunamyynnit Suomessa pienenivät edelleen, kuten myös margariinimyynti Ruotsissa ja Puolassa. 
 
Soija-kaurapohjaisia tuoretuotteita valmistava tehdas Turussa otettiin käyttöön tammikuussa. GoGreen-
tuotteiden myynti Pohjoismaiden ulkopuolella ei ensimmäisenä vuonna täyttänyt asetettuja tavoitteita, mutta 
segmentin myynti kasvaa Suomessa ja Euroopassa päivittäistavarakaupan myyntiä nopeammin, noin 20 
prosentin vuosivauhdilla. Raisio kasvatti markkinaosuuttaan vähittäiskauppatuotteissa erityisesti keltaisissa 
rasvoissa, hiutaleissa ja pastoissa. Raisio aloitti yhteistyössä Suomen Viljavan kanssa Provena puhdas 
kaura –tuotteiden valmistuksen Kokemäellä.  
 
Toimintojen rationalisoinnilla luotiin pohjaa tulevaisuuden kannattavuudelle. Suomessa margariinitehtaan 
tuotantoa sopeutettiin henkilöstön lomautuksin. Liiketoiminnan ja materiaalivirtojen ohjausta kehitettiin 
kaikissa toiminnoissa. 
 
Liikevaihto, miljoonaa euroa 
 2006 2005 
Elintarvike 211,8 210,2 
  Margariini- ja   soija-kauratuotteet 118,6 117,9 
  Myllytuotteet 78,1 77,0 
  Perunatuotteet 15,6 18,5 
  Muut - - 
  Sisäinen myynti -0,4 -3,1 
 
Elintarvikkeen liiketulos ilman kertaeriä oli -11,9 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa). Tulosta heikensivät 
heikko ohjausprosessi ja tuotantokapasiteetin matala käyttöaste. Elintarvikkeen raportoitu liiketulos oli –39,3 
miljoonaa euroa (-7,9 milj. euroa), johon sisältyy yhteensä 27,4 miljoonan euron (7,5 milj. euron) 
alaskirjaukset. Merkittävimmät alaskirjaukset tehtiin Suomen, Ruotsin ja Venäjän margariiniliiketoimintojen 
liikearvoihin sekä soija-kauratehtaan, Suomen ja Venäjän margariinitehtaiden ja puhdaskauratuotannon 
koneisiin ja laitteisiin. Alaskirjauksiin johti toimintojen huono kannattavuus. Lisäksi Raisio on käynnistänyt 
neuvottelut vetäytyäkseen vireillä olevasta hankkeesta hiutalemyllyn rakentamiseksi Venäjän Burundukiin. 
 
Vilja- ja kasvipohjaisten raaka-aineiden voimakasta hinnannousua ei pystytty viemään kuluttajahintoihin 
vuoden 2006 loppupuoliskolla. Puolassa Raision markkina-asema heikkeni keltaisissa rasvoissa eikä 
osakkuusyhtiö Oboryn valmistamien juotavien jogurttien välitysmyynti täyttänyt tavoitteita, mistä syystä 
myynti päättyy keväällä 2007. 
 
Marraskuussa Raisio ja Valio sopivat ravitsemustutkimukseen liittyvästä yhteistyöstä. 
 
Rehu & Mallas 
 
Rehu & Mallas –yksikön liikevaihto oli 186,5  miljoonaa euroa (186,2 milj. euroa). Tästä rehuliiketoiminnan 
osuus oli 165,3 miljoonaa euroa ja maltaan 20,0 miljoonaa euroa. Maatilarehujen kokonaismarkkinat 
Suomessa pienenivät hieman. Laskua oli lähinnä naudanrehuissa. Kalanrehujen vienti Venäjälle kasvoi 
voimakkaasti. Mallasmarkkinoita leimasi alkuvuonna edelleen raju hintakilpailu. Alalta poistui ylikapasiteettia 
konkurssien ja mallastamoiden sulkemisten myötä, mikä tervehdytti maltaan hinnoittelua.  
 
Liikevaihto, miljoonaa euroa 
 2006 2005 
Rehu ja mallas 186,5 186,2 
  Rehut 165,3 163,6 
  Maltaat 20,0 21,4 
  Muut  1,7 2,0 
  Sisäinen myynti -0,5 -0,8 
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Liiketulos ilman kertaeriä oli 5,6 miljoonaa euroa (8,9 milj. euroa). Raportoitu liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa 
(0,5 milj. euroa), johon sisältyy 1,1 miljoonan euron (8,4 milj. euron) alaskirjaus ja 1,8 miljoonan euron 
kertaluonteinen tuotto. 
 
Raision ja Lännen Tehtaiden puoliksi omistaman yhteisyrityksen ZAO Scandic Feedin hanke tuotannollisen 
toiminnan aloittamiseksi Venäjällä jäi toteutumatta ZAO Tosno Feed Factoryn myyjän vetäydyttyä kaupasta.  
 
Raisio investoi uuteen rehutehtaaseen. Tehtaan rakentaminen keskeiselle maidontuotantoalueelle 
Ylivieskaan on aloitettu ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 aikana.  
 
Kotimainen viljasato jäi edellisvuotta pienemmäksi, mikä loppuvuodesta nosti viljaraaka-aineen hintaa. 
Kohonneita kustannuksia ei kyetty täysin siirtämään lopputuotteiden hintoihin. Heikko mallasohrasato nosti 
osaltaan maltaan hintaa koko EU-alueella, ja laadukkaan raaka-aineen saatavuuden merkitys korostuu 
tulevaan satokauteen asti.  
 
Ainesosat 
 
Ainesosat-yksikön liikevaihto laski ja oli 49,7 miljoonaa euroa (50,2 milj. euroa). Ainesosien myyntivolyymit 
kasvoivat, mutta tietyillä maantieteellisillä alueilla myyntihinnat olivat vertailukautta alhaisemmat. 
 
Liikevaihto, miljoonaa euroa 
 2006 2005 
Ainesosat 49,7 50,2 
 
Liiketulos laski ja oli 7,8 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa). Voimakas panostus Benecol-brändin 
vahvistamiseen yhteistyössä partnereiden kanssa heikensi kannattavuutta, mutta vahvistaa Benecol-brändin 
asemaa jatkossa. Raisioon valmistui lisäkapasiteettia ja Charlestonin tehtaalla toteutettiin 
rationalisointitoimenpiteitä.  
 
Toiminnan painopiste oli tulevan kasvun turvaaminen Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja erityisesti Aasiassa, 
jossa prosessit myyntilupien saamiseksi ovat käynnissä. Sterolipohjaisten ainesosien markkinoiden 
vuosittainen kasvu on yli 10 prosenttia. 
 
Raision partneri Ülker lanseerasi Benecol-tuotteet Turkissa. Lisäksi Raisio aloitti Benecol-margariinin 
koemarkkinoinnin Venäjällä. Tutkimuslaitos Frost & Sullivan myönsi Benecolille ”Brand Strategy Leadership 
Award” -kunniamaininnan laadukkaasta Benecol-brändin kehittämisestä. 
 
Diagnostiikka 
 
Diagnostiikka-yksikön liikevaihto kasvoi ja oli 9,0 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa).  
 
Liikevaihto, miljoonaa euroa 
 2006 2005 
Diagnostiikka 9,0 8,8 
 
Diagnostiikan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -2,1 miljoonaa euroa (-2,2 milj. euroa). Raportoitu 
liiketulos oli -7,9 miljoonaa euroa (-7,3 milj. euroa), johon sisältyy liikearvosta tehty 5,8 miljoonan euron (5,1 
milj. euron) alaskirjaus. Nykyisen kokoisena Raision erillisyksikkönä Diagnostiikan edellytykset edellytykset 
kannattavaan liiketoimintaan ovat rajalliset, mikä johti alaskirjaukseen.  
 
Elintarvikediagnostiikan kokonaismarkkinoiden vuosittainen kasvu on lähes 10 prosenttia. Huomattavasti tätä 
nopeammin kasvavat elintarvikediagnostiikan painopistealueena olevien modernien DNA- ja pikatestien 
markkinat. Raisio on kehittänyt erityisesti innovatiivisia, asiakkaalle lisäarvoa tuottavia elintarvikediagnostisia 
menetelmiä, joista ensimmäiset tuotiin markkinoille vuoden 2006 lopussa. 
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TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Tutkimus ja kehitys on yksi Raision strategisista 
painopistealueista. Vuonna 2006 keskityttiin 
lisäarvotuotteiden osuuden kasvattamiseen 
elintarvikkeiden tuotevalikoimassa ja uusien 
kilpailukykyisten tuotteiden ja ruokintaratkaisujen 
kehittämiseen rehuasiakkaille. 
 
Vuonna 2006 Raisio hajautti tutkimuksen ja 
kehityksen osaksi liiketoimintoja, koska ko. 
toimintamalli palvelee aiempaa paremmin 
liiketoimintojen tarpeita ja tuo kustannussäästöjä. 
Viikin tutkimuskeskuksesta luovuttiin ja kaikki 
tutkimus- ja tuotekehitystoiminta keskitettiin 
Raisioon. 
 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut vuonna 
2006 olivat 11,2 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa) 
eli 2,6 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta.  
 
Elintarvikeyksikön tutkimus- ja tuotekehityskulut 
olivat 5,6 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa), Rehun 
& Maltaan 1,5 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa), 
Ainesosien 2,9 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) ja 
Diagnostiikan 1,1 miljoonaa euroa (1,2 milj. 
euroa). Konsernin strateginen t&k, jonka kulut 
kirjautuivat muille toiminnoille, oli 0,1 miljoonaa 
euroa (3,2 milj. euroa). 
 
YRITYSVASTUU 
 
Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta 
toimintaympäristöstään. Tavoitteena on, että 
toiminta on tulevaisuudessakin ekologisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti vakaalla pohjalla. 
Raision yritysvastuuraportti julkaistaan 
vuosikertomuksen yhteydessä maaliskuussa. 
 
Raisiolla ei ole tilinpäätökseen kirjattuja 
taloudellisia ympäristöriskejä. 
 
HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ 
 
Raision hallituksen jäsenmäärä vuonna 2006 oli 
seitsemän 29.11.2006 asti, jolloin hallintoneuvosto 
supisti hallituksen jäsenmäärän viiteen ja uudisti 
sen kokoonpanon niin loppuvuodeksi 2006 kuin 
vuodeksi 2007. Hallitukseen kuuluvat Simo 
Palokangas (puheenjohtaja), Anssi Aapola, Erkki 
Haavisto, Satu Lähteenmäki ja Michael Ramm-
Schmidt. Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.  
 
Raision hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii 
Juha Saura ja varapuheenjohtajana Holger Falck. 
 
Rabbe Klemets toimi Raisio Oyj:n 
toimitusjohtajana marraskuulle 2006. Ainesosat-

yksikön johtajana elokuussa 2006 aloittanut Matti 
Rihko nimitettiin konsernin toimitusjohtajaksi 
29.11.2006 alkaen. Hän vastaa edelleen myös 
Ainesosat-yksiköstä. Toimitusjohtajan sijaista ei 
ole nimetty.    
 
Elintarvikeyksikön johtajana ja konsernin 
johtoryhmän jäsenenä aloitti toukokuussa Denis 
Mattsson. Konsernin johtoryhmän jäseneksi 
nimitettiin samoin toukokuussa Rehu & Mallas  
–yksikön johtaja Leif Liedes.  
 
Konsernin johtoryhmän jäsenistä johtaja, 
toimitusjohtajan sijainen Olavi Kuusela lopetti 
työnsä Raision palveluksessa huhtikuussa 2006, 
johtaja Jukka Lavi syyskuussa 2006 ja johtaja 
Taru Narvanmaa joulukuussa 2006.  
 
Raisio-konsernin palveluksessa 31.12.2006 oli  
1 330 henkilöä (1 396 henkilöä vuonna 2005 ja 
1 412 henkilöä vuonna 2004). Vuoden lopussa 
ulkomailla työskenteli 34,5 prosenttia (33,0 %) 
henkilökunnasta. Henkilöstömäärää vähensivät 
toiminnan tehostamisohjelmat elintarvike-
yksikössä ja palvelufunktioissa. Vuoden lopussa 
Elintarvikeyksikön palveluksessa oli 825 henkilöä, 
Rehu & Mallas –yksikössä 285 henkilöä, 
Ainesosat-yksikössä 72 henkilöä, 
Diagnostiikkayksikössä 69 henkilöä ja 
konsernihallinnossa 79 henkilöä.  
 
Vuoden 2006 palkat ja palkkiot olivat yhteensä 
48,2 miljoonaa euroa (46,5 milj. euroa vuonna 
2005 ja 48,2 milj. euroa vuonna 2004). 
 
Tarkemmin henkilöstöön liittyvät asiat 
raportoidaan Raision yritysvastuuraportissa. 
 
OSAKKEET JA OMISTAJAT 
 
Vuonna 2006 Raision V-osakkeita vaihdettiin 
yhteensä 64,3 miljoonaa kappaletta (109,6 milj. 
kpl) eli noin 49 prosenttia V-osakkeiden 
kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 121,1 
miljoonaa euroa (250,4 milj. euroa). Vaihto-
osakkeen päätöskurssi 29.12.2006 oli 1,79 euroa 
ja vuoden keskikurssi 1,88 euroa (2,28 euroa). 
V-osakkeen kurssi laski vuoden alusta 21 
prosenttia.  
 
Raision kantaosakkeita vaihdettiin yhteensä 1,5 
miljoonaa kappaletta (1,5 milj. kpl). Vaihdon arvo 
oli 2,8 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa).  K-
osakkeen päätöskurssi 29.12.2006 oli 1,80 euroa 
ja vuoden keskikurssi 1,91 euroa (2,33 euroa).  
K-osakkeen kurssi laski vuoden alusta 21 
prosenttia.  
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Osakekannan markkina-arvo yhtiön hallussa 
olevat osakkeet mukaan lukien oli vuoden 2006 
lopussa 296,0 miljoonaa euroa (373,9 milj. euroa 
vuonna 2005).  
 
Raisiolla oli vuoden lopussa 40 822 rekisteröityä 
osakkeenomistajaa (42 953 rekisteröityä 
osakkeenomistajaa). Arvo-osuusjärjestelmään on 
siirtämättä noin 0,5 prosenttia osakkeista.  
 
Omien osakkeiden hankinta nosti Raision yhtiön 
suurimmaksi omistajaksi.  
 
Yhtiöllä ei ole voimassa olevia osakepohjaisia 
kannustinjärjestelmiä. 
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6b §:n mukainen 
selostus seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti 
vaikuttamaan julkiseen ostotarjoukseen yhtiön 
arvopapereista, sisältyy tilinpäätöksen 
liitetietoihin. 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 
 
Hallitus käynnisti yhtiökokoukselta saamansa 
valtuutuksen nojalla elokuussa 2005 omien 
osakkeiden hankinnan. Osakeostot lopetettiin 
maaliskuussa 2006 valtuutuksen päättyessä.   
  
Omat osakkeet hankittiin yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai 
muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai 
toteuttamisessa tai muutoin edelleen 
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.   
 
Osakkeita voitiin hankkia enintään määrä, joka 
vastaa 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja 
äänivallasta. Osakkeiden hankinta toteutettiin 
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä muodostuneeseen 
markkinahintaan ja hankinta tapahtui muutoin kuin 
osakkeenomistajien omistusten suhteessa.  
 
Tilikauden aikana tammi-maaliskuussa hankittiin 
1 192 500 vaihto-osaketta keskihintaan 2,20 
euroa ja 11 000 kantaosaketta keskihintaan 2,23 
euroa. Kauppahintana näistä suoritettiin yhteensä 
2 645 080 euroa.  
 
Ajanjaksolla 10.8.2005–29.3.2006 hankittiin  
4 930 500 vaihto-osaketta keskihintaan 2,28 
euroa sekä 41 200 kantaosaketta keskihintaan 
2,32 euroa. Hankittujen vaihto-osakkeiden määrä 
on 3,78 prosenttia kaikista vaihto-osakkeista ja 
niiden tuottamasta äänimäärästä ja 
kantaosakkeiden 0,12 prosenttia. Yhteensä 
hankitut osakkeet edustavat 3,01 prosenttia koko 
osakekannasta ja 0,70 prosenttia 
kokonaisäänimäärästä. Hankittujen vaihto-

osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 829 251 
euroa ja kantaosakkeiden 6 929 euroa eli 
yhteensä 836 180 euroa. Kauppahintana 
hankituista vaihto-osakkeista on suoritettu  
11 256 303 euroa ja kantaosakkeista  
95 643 euroa eli yhteensä 11 351 946 euroa.   
 
Ennen näitä hankintoja yhtiöllä tai sen 
tytäryhtiöillä ei ollut hallussaan Raisio Oyj:n 
osakkeita. Yhtiölle tai sen tytäryhtiölle kuuluvalla 
osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen. 
 
Osakkeiden hankkimisella ei arvioida olleen 
merkittävää vaikutusta osakeomistuksen tai 
äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Koska 
osakkeet on hankittu Helsingin Pörssin julkisessa 
kaupankäynnissä ilman tietoa osakkeiden 
myyjistä, ei osakeyhtiölain 8:6.2 §:ssä 
tarkoitettuun lähipiirin kuuluvilta henkilöiltä 
mahdollisesti hankittujen osakkeiden osuutta 
yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta voida 
määritellä.  
 
Hallituksella oli yhtiökokouksen maaliskuussa 
2005 myöntämä valtuutus luovuttaa yhtiölle 
hankittuja omia osakkeita. Tätä valtuutta ei 
käytetty sen 29.3.2006 päättyneenä 
voimassaoloaikana.  
 
Hallitukselle myönnettiin kevään 2006 
yhtiökokouksessa uusi valtuus luovuttaa kaikki 
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eli 
4 930 500 vaihto-osaketta ja 41 200 
kantaosaketta. Tätä valtuutta ei käytetty 
kertomusvuoden aikana ja se on voimassa 
vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.  
 
OSINKOEHDOTUS   
 
Hallitus esittää 30.3.2007 kokoontuvalle 
yhtiökokoukselle 0,03 euron osingon maksamista 
osakkeelta.  
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Raision hallitus päätti tammikuussa 2007, että 
yhtiö luopuu diagnostiikkaliiketoiminnasta, jonka 
synergiaedut ovat vähäiset Raision muiden 
liiketoimintojen kanssa. Uuden, liiketoiminnan 
kasvun takaavan omistajan etsiminen 
diagnostiikkaliiketoiminnalle on käynnistetty. 
Kauppa pyritään toteuttamaan vuoden 2007 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 
 
Konserniverokeskuksen verotuksen 
oikaisulautakunnan marraskuussa 2006 tekemän 
päätöksen mukaan Raision kemian 
liiketoimintojen myynnistä syntynyt noin 220 
miljoonan euron luovutusvoitto on 
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verovapaa. Tammikuussa 2007 Raisio sai 
pyynnön antaa vastine veroasiamiehen em. 
päätöksen johdosta tekemään verovalitukseen. 
Yhtiön kanta, jota tukevat sen hankkimat 
asiantuntijalausunnot, on edelleen, että 
luovutusvoitto on verovapaa. 
 
Raisio ilmoitti helmikuussa 2007 myyvänsä 
Vihannissa sijaitsevan ruokaperunaliiketoiminnan. 
Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 
2007 ensimmäisen puoliskon aikana. 
 
Joulukuussa 2006 aloitetun ulkomaisten 
investointihankkeiden arvioinnin tuloksena Raisio 
kertoi helmikuussa 2007 käynnistäneensä 
neuvottelut vetäytyäkseen vireillä olevasta 
hankkeesta hiutalemyllyn rakentamiseksi Venäjän 
Burundukiin. Päätös perustuu hankkeen 
merkittävästi kohonneisiin investointi-
kustannuksiin, joiden arvioidaan johtavan siihen, 
että hanke ei enää täyttäisi alkuperäisiä 
tuottovaatimuksia. Hankkeen johdosta tehtyjen 
sopimusten muuttamiseen liittyvien 
todennäköisten riskien kattamiseksi on vuoden 
2006 tilinpäätökseen kirjattu 5,8 miljoonan euron 
kertakulu.   
 
VUODEN 2007 NÄKYMÄT 
 
Raision tärkein tavoite vuonna 2007 on 
kannattavuuden parantaminen. Myös 
rakenteelliset linjaukset liiketoimintojen 
virtaviivaistamiseksi on käynnistetty. Tähän 
sisältyy organisaatiorakenteen selkeyttäminen 

sekä selkeisiin, mitattaviin tavoitteisiin 
keskittyminen ja toiminnan tehostaminen.  
 
Kilpailun Itämeren alueen elintarvikemarkkinoilla 
arvioidaan edelleen kiristyvän kaupan 
keskittymisen yhä jatkuessa. Rehumarkkinoilla 
mm. uudet bioetanolihankkeet ja muut muutokset 
kilpailutilanteessa asettavat uusia haasteita. 
Euroopan mallasmarkkinoilla on nähtävissä lievää 
tervehtymistä alan ylikapasiteetin purkautumisen 
myötä. Funktionaalisissa elintarvikkeissa kilpailu 
Euroopassa kiristyy ja lanseerauksia uusilla 
markkina-alueilla hidastavat mm. maitten 
vaihtelevat lupakäytännöt. Kohonneet viljaraaka-
aine- ja energiakustannukset lisäävät paineita 
hintojen korotuksille. Elintarviketeollisuuden 
työehtosopimukset ovat päättymässä ja 
neuvoteltavien uusien sopimusten arvioidaan 
nostavan alan palkkakustannuksia.  
 
Vuoden 2007 liiketuloksen ilman kertaluonteisia 
eriä arvioidaan toteutettujen tehostamis- ja 
rationalisointitoimenpiteiden sekä rakenteellisten 
linjausten myötä paranevan ja olevan selvästi 
voitollinen. Vuoden ensimmäisen neljänneksen 
liiketulos jäänee kuitenkin vielä lievästi 
tappiolliseksi. Liikevaihto kasvanee hieman 
vuodesta 2006. 
 
Raisiossa 12.2.2007 
 
Raisio Oyj 
Hallitus 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa) 
   2006 2005 
JATKUVAT TOIMINNOT: 
Liikevaihto  436,3 434,6 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut  -385,2 -363,4 
 
Bruttokate  51,1 71,2 
 
Muut liiketoiminnan tuotot ja -kulut, netto  -89,5 -82,1 
Liiketulos  -38,5 -10,9 
 
Rahoitustuotot ja kulut, netto  -3,1 4,4 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta  -2,7 -0,8 
 
Tulos ennen veroja  -44,2 -7,3 
Tuloverot  -0,5 1,9 
 
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  -44,7 -5,4 
 
LOPETETUT TOIMINNOT: 
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista  3,6 0,0 
 
TILIKAUDEN TULOS  -41,1 -5,4 
 
Jakautuminen: 
Emoyrityksen omistajille  -41,7 -6,0 
Vähemmistölle  0,5 0,6 
 
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta  
tuloksesta laskettu osakekohtainen 
tulos (euroa) 
Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista (euroa)  -0,28 -0,04 
Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista (euroa)  0,02 0,00 
 
KERTALUONTEISET ERÄT (milj. euroa) 
 
JATKUVAT TOIMINNOT:  2006 2005 
Elintarvike 
 Alaskirjaukset  -21,7 -7,5 
 Investointihankkeesta vetäytyminen  -5,8 0,0 
Rehu & Mallas 
 Alaskirjaukset  -1,1 -8,4 
 Korvaus vuokraoikeuden sopimuksellisesta  
 siirrosta  1,8 0,0 
Diagnostiikka 
 Alaskirjaukset  -5,8 -5,1 
Muut toiminnot  0,0 1,0 
Vaikutus liiketulokseen  -32,5 -19,9 
Rahoituserät  -5,3 1,7 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta  -2,2 0,0 
Vaikutus jatkuvien toimintojen 
tulokseen ennen veroja  -40,0 -18,2 
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KONSERNIN TASE (milj. euroa) 
   31.12.06 31.12.05 
Pitkäaikaiset varat 
 Aineettomat hyödykkeet  13,0 13,4 
 Liikearvo  2,6 11,6 
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  117,7 130,5 
 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä  2,4 4,9 
 Myytävissä olevat rahoitusvarat   1,5 2,2 
 Saamiset  3,1 6,2 
 Laskennalliset verosaamiset  10,7 12,3 
Lyhytaikaiset varat 
 Vaihto-omaisuus  82,1 73,9 
 Myynti- ja muut saamiset  75,4 74,7 
 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
 kirjattavat rahoitusvarat  64,4 117,0 
 Rahat ja pankkisaamiset  14,5 5,8 
Varat  387,4 452,5 
 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
 Osakepääoma  27,8 27,8 
 Omat osakkeet  -11,4 -8,7 
 Muu emoyrityksen omistajille  
 kuuluva oma pääoma  260,7 312,9 
Vähemmistöosuus  13,3 15,3 
Laskennalliset verovelat  7,9 8,7 
Eläkevelvoitteet  0,2 0,4 
Pitkäaikaiset korolliset velat  1,4 12,9 
Muut pitkäaikaiset velat  1,0 0,0 
Ostovelat ja muut velat  59,8 60,5 
Varaukset  5,1 0,0 
Lyhytaikaiset korolliset velat  21,6 22,8 
Oma pääoma ja velat  387,4 452,5 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (milj. euroa) 
 
 Osa- Yli- Vara- Muut Omat Muun- Ar- Ker- Yht. Vä- Yht. 
 ke- kurs- ra- ra- osak- to- von- ty-  hem-  
 pää- sira- has- has- keet erot muu- neet  mis-  
 oma has- to tot   tos- voit-  tö- 
  to     rahas- to-  osuus 
       to varat 
Oma pääoma 
1.1.2005  
 27,8 2,9 88,6 0,0 0,0 -2,2 0,0 261,0 378,1 14,7 392,8 
IAS 32:n  
ja 39:n 
käyttöön- 
otto - - - - - - 0,3 -0,3 0,0 - 0,0 
Maksetut  
osingot - - - - - - - -34,7 -34,7 - -34,7 
Muuntoerojen  
muutos - - - - - 3,8 - - 3,8 0,0 3,8 
Omien  
osakkeiden 
hankinta - - - - -8,7 - - - -8,7 - -8,7 
Kurssierot 
nettosijoitukseksi 
katsottavasta 
saamisesta  
ulkomaiselta 
yksi- 
költä - - - - - -0,4 - - -0,4 - -0,4 
Vero-osuus 
edelli- 
sestä - - - - - 0,1 - - 0,1 - 0,1 
Rahavirran 
suojaukset 
  Siiretty 
  tuloslaskelmaan 
  veroilla 
  vähennet- 
  tynä - - - - - - -0,1 - -0,1 - -0,1 
Myytävissä olevat  
sijoitukset 
  Siirretty 
  tuloslaskelmaan 
  veroilla  
  vähennet- 
  tynä - - - - - - -0,2 - -0,2 - -0,2 
Katsauskauden  
tulos - - - - - - - -6,0 -6,0 0,6 -5,4 
Muut muu- 
tokset - - - - - - - 0,1 0,1 0,0 0,1 
Oma pääoma  
31.12.2005 
 27,8 2,9 88,6 0,0 -8,7 1,3 0,0 220,1 332,0 15,3 347,3 
 



 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 
 

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. 

 

RAISION TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006, sivu 14 

 

 
 Osa- Yli- Vara- Muut Omat Muun- Ar- Ker- Yht. Vä- Yht. 
 ke- kurs- ra- ra- osak- to- von- ty-  hem-  
 pää- sira- has- has- keet erot muu- neet  mis-  
 oma has- to tot   tos- voit-  tö- 
  to     rahas- to-  osuus 
       to varat 
 
Oma pääoma  
1.1.2006 
 27,8 2,9 88,6 0,0 -8,7 1,3 0,0 220,1 332,0 15,3 347,3 
Maksetut  
osingot - - - - - - - -8,0 -8,0 -2,5 -10,5 
Muuntoerojen  
muutos - - - - - -2,6 - - -2,6 0,0 -2,6 
Omien  
osakkeiden 
han- 
kinta - - - - -2,6 - - - -2,6 - -2,6 
Kurssierot 
nettosijoitukseksi 
katsottavasta 
saamisesta 
ulkomaiselta 
yksi- 
költä - - - - - 0,1 - - 0,1 - 0,1 
Vero-osuus  
edelli- 
sestä - - - - - 0,0 - - 0,0 - 0,0 
Rahavirran 
suojaukset 
  Kirjattu 
  omaan 
  pääomaan 
  veroilla 
  vähennet- 
  tynä - - - - - - 0,0 - 0,0 - 0,0 
  Siiretty 
  tuloslaskelmaan 
  veroilla 
  vähennet- 
  tynä - - - - - - - - 0,0 - 0,0 
Katsauskauden 
tulos - - - - - - - -41,7 -41,7 0,5 -41,1 
Muut muu- 
tokset - - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0 
Oma pääoma  
31.12.2006 
 27,8 2,9 88,6 0,0 -11,4 -1,2 0,0 170,4 277,1 13,3 290,4 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (milj. euroa) 
   2006 2005 
 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  20,8 34,5 
Käyttöpääoman muutos  -7,3 -27,0 
Rahoituserät ja verot  1,7 -1,9 
Liiketoiminnan rahavirta  15,1 5,6 
 
Investoinnit  -33,7 -48,6 
Käyttöomaisuuden myynti  0,4 8,3 
Investointien rahavirta  -33,3 -40,3 
 
Pitkäaikaisten lainojen muutos  -12,6 -14,0 
Lyhytaikaisten lainojen muutos  0,8 -0,3 
Omien osakkeiden hankinta  -2,6 -8,6 
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot  -8,0 -34,5 
Vähemmistölle maksetut osingot  -2,5 0,0 
Rahoituksen rahavirta  -24,9 -57,4 
 
Muuntoero-oikaisu  0,1 -0,3 
 
Rahavarojen muutos  -43,0 -92,4 
 
Rahavarat kauden alussa  122,9 214,1 
Rahavarojen käyvän arvon  
muutosten vaikutus  -1,0 1,2 
Rahavarat kauden lopussa  78,8 122,9 
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LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
   2006 2005 
 
Elintarvike  211,8 210,2 
Rehu & Mallas  186,5 186,2 
Ainesosat  49,7 50,2 
Diagnostiikka  9,0 8,8 
Muut toiminnot  0,6 1,3 
Toimialaryhmien välinen myynti  -21,3 -22,2 
Liikevaihto yhteensä  436,3 434,6 
 
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
   2006 2005 
 
Elintarvike  -39,3 -7,9 
Rehu & Mallas  6,3 0,5 
Ainesosat  7,8 9,7 
Diagnostiikka  -7,9 -7,3 
Muut toiminnot  -5,3 -5,8 
Eliminoinnit  0,0 0,0 
Liiketulos yhteensä  -38,5 -10,9 
 
NETTOVARALLISUUS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
   31.12.06 31.12.05 
 
Elintarvike  90,7 114,7 
Rehu & Mallas  65,3 52,6 
Ainesosat  44,5 46,2 
Diagnostiikka  5,3 10,8 
Muut toiminnot ja 
kohdistamattomat erät  84,6 123,0 
Nettovarallisuus yhteensä  290,4 347,3 
 
INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
   2006 2005 
 
Elintarvike  16,2 31,2 
Rehu & Mallas  5,5 5,0 
Ainesosat  4,3 5,3 
Diagnostiikka  1,5 1,1 
Muut toiminnot  3,2 10,3 
Eliminoinnit  -0,2 -3,6 
Investoinnit yhteensä  30,3 49,3 
 
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa) 
   2006 2005 
 
Suomi  268,2 272,5 
Puola  41,1 36,6 
Venäjä  33,4 31,3 
Muu Eurooppa  86,1 86,4 
Muu maailma  7,4 7,6 
Yhteensä  436,3 434,6 
 



 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006 
 

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. 

 

RAISION TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006, sivu 17 

 

TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa) 
  10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 
  2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 
 
Liikevaihto segmenteittäin 
Elintarvike 53,6 53,2 54,3 50,7 55,8 52,3 52,1 50,1 
Rehu & Mallas 46,7 50,9 50,3 38,6 47,2 48,9 50,6 39,5 
Ainesosat 10,1 12,6 13,8 13,2 12,9 12,3 13,8 11,3 
Diagnostiikka 2,4 2,1 2,3 2,2 2,3 2,1 2,4 2,1 
Muut toiminnot 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,3 
Toimialaryhmien  
välinen -5,0 -5,2 -5,5 -5,6 -5,7 -5,2 -6,1 -5,2 
Liikevaihto  
yhteensä 107,8 113,8 115,3 99,3 112,9 110,7 112,9 98,1 
 
Bruttokate -5,3 18,9* 19,3* 18,2* 3,1 22,7 23,7 21,6 
 
Liiketulos segmenteittäin 
Elintarvike -33,0 -2,0 -2,4 -1,9 -9,3 0,2 0,4 0,9 
Rehu & Mallas -0,5 2,7 3,6 0,5 -7,2 3,2 2,8 1,7 
Ainesosat 1,5 2,2 2,3 1,8 2,7 2,1 2,1 2,7 
Diagnostiikka -6,4 -0,5 -0,5 -0,5 -6,0 -0,4 -0,4 -0,5 
Muut toiminnot  -2,3 -0,1 -1,5 -1,4 -1,8 -1,5 -2,0 -0,6 
Eliminoinnit 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0 -0,1 
Liiketulos 
yhteensä -40,6 2,1 1,5 -1,5 -21,6 3,8 2,9 4,1 
 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta -2,3 -0,2 -0,1 0,0 -0,5 -0,3 0,0 -0,1 
Segmenttitulos -42,9 1,9 1,4 -1,5 -22,1 3,5 2,9 4,0 
 
Rahoitustuotot  
ja –kulut, netto -4,6 0,4 0,5 0,6 0,5 2,1 1,0 0,8 
Tulos ennen veroja -47,5 2,3 1,9 -0,9 -21,7 5,6 3,9 4,8 
Tuloverot 0,9 -0,9 -0,6 0,0 6,1 -1,5 -1,4 -1,3 
Konsernin tulos  
jatkuvista  
toiminnoista -46,6 1,4 1,3 -0,9 -15,6 4,1 2,5 3,5 
 
* Vuoden 2006 osavuosikatsauksissa julkistettuja tietoja on korjattu, koska kustannusten jakoa toimintojen 
kesken on tarkistettu.  
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TUNNUSLUKUJA 
   31.12.06 31.12.05 
 
Oman pääoman tuotto, %  -14,0* -1,5 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  -12,2* -1,3 
 
Korollinen velka kauden lopussa, milj. euroa  23,2 36,1 
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa  30,3 49,3 
 % liikevaihdosta  7,0 11,3 
Poistot, milj. euroa  22,5 24,5 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, milj. euroa  11,2 10,3 
 % liikevaihdosta  2,6 2,4 
Henkilöstö keskimäärin  1 401 1 414 
Omavaraisuusaste, %  75,0 76,8 
Velkaantumisaste, %  -19,1 -25,0 
 
Tulos per osake jatkuvista toiminnoista, euro**  -0,28 -0,04 
Tulos per osake lopetetuista toiminnoista, euro**  0,02 0,00 
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euro**  0,09 0,03 
Oma pääoma per osake, euro**  1,73 2,06 
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana, 1 000 kpl** 
 Vaihto-osakkeet  125 843 129 694 
 Kantaosakkeet  34 524 34 556 
 Yhteensä  160 367 164 250 
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl** 
 Vaihto-osakkeet  125 655 126 848 
 Kantaosakkeet  34 522 34 533 
 Yhteensä  160 177 161 381 
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa** 
 Vaihto-osakkeet  224,9 286,7 
 Kantaosakkeet  62,1 78,7 
 Yhteensä  287,1 365,4 
 
*Laskettu jatkuvien toimintojen tuloksesta 
**Osakemäärät ilman omia osakkeita 
 
VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) 
   31.12.06 31.12.05 
Vakuudeksi annettu omaisuus 
 Omasta puolesta annetut vakuudet 
   Annetut kiinteistökiinnitykset  16,9 16,9 
   Pantatut arvopaperit  0,0 0,0 
   Annetut yrityskiinnitykset  34,4 33,8 
 
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut 
 Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset 
    Vähimmäisvuokravastuut  2,7 2,8 
 Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta  1,5 1,5 
 Vastuusitoumukset osakkuusyhtiöiden puolesta 
    Takaukset  3,0 0,0 
 Vastuusitoumukset muiden puolesta 
    Takaukset  0,0 0,0 
 Muut vastuut  2,8 1,6 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. euroa) 
   31.12.06 31.12.05 
 Johdannaissopimusten nimellisarvot 
    Raaka-ainefutuurit  5,4 2,6 
    Valuuttatermiinit  25,5 34,9 


