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RAISION LIIKEVAIHTO NOUSI 500 MILJOONAAN EUROON JA 
LIIKETULOS YLI KAKSINKERTAISTUI  
 
• Vuonna 2008 Raision liikevaihto kasvoi lähes 20 prosentilla ja oli 504,0 miljoonaa euroa  

(421,9 milj. euroa vuonna 2007). 
• Konsernin liiketulos oli 28,3 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa) ja ilman kertaeriä 24,1 miljoonaa euroa 

(9,9 milj. euroa), mikä on 4,8 prosenttia liikevaihdosta. 
• Kaikki yksiköt tekivät voitollisen liiketuloksen.  
• Liiketoiminnan rahavirta oli 52,7 miljoonaa euroa positiivinen (15,6 milj. euroa). 
• Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,05 euroa).  
• Hallitus esittää osingon nostamista 0,07 euroon (0,04 euroa) osakkeelta. 
• 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.  

 
Tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa vertailuluvut on esitetty suluissa. 
 
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvien toimintojen tulos ilman kertaeriä 
 10-12/ 

2008 
10-12/

2007
7-9/

2008
4-6/

2008
1-3/ 

2008 
2008 2007

Liikevaihto, milj. € 127,8 109,2 134,5 122,9 118,9 504,0 421,9
Liiketulos, milj. € 5,7 1,7 7,6 6,5 4,2 24,1 9,9
  % liikevaihdosta 4,5 1,6 5,6 5,3 3,5 4,8 2,3
Tulos ennen veroja, milj. € 5,4 0,8 7,4 6,3 4,2 23,3 8,8
Tulos /osake, € 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,12 0,05
 
Keskeiset tunnusluvut, tase 
 31.12.2008 30.9.2008 30.6.2008 31.3.2008 31.12.2007
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,8 10,5 10,5 12,3 3,5
Omavaraisuusaste, % 77,9 77,0 78,2 77,1 77,9
Nettovelkaantumisaste, % -20,8 -12,5 -0,3 -4,5 -13,1
Oma pääoma/osake, euroa 1,79 1,77 1,73 1,70 1,70
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Raision toimitusjohtaja Matti Rihko: "Raision kannattavuuden parannus oli erinomainen suoritus vaikeassa 
tilanteessa. Raisio onnistui tavoitteissaan tehostaa toimintaansa ja parantaa kannattavuuttaan erittäin hyvin 
ja nopealla aikataululla ottaen huomioon haastavan ja jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön.  
 
Ennakoimamme murrokset ekologian nousevasta merkityksestä kuluttajille ja viljan hintaheilahtelujen 
vaikutuksesta kauppaan osuivat oikeaan ja pääsimme kohdistamaan toimintamme näihin keskeisimpiin 
tekijöihin. Lisäksi Raisio otti ensimmäisten eurooppalaisten yritysten joukossa ja ensimmäisenä 
suomalaisena yrityksenä käyttöön tuotteen hiilijäljen kertovan merkin. Jälkikäteen CO2-merkin käyttöönotto 
Elovena-kaurahiutaleissa saattaa osoittautua vuoden 2008 keskeisimmäksi tapahtumaksi. 
 
Vuosi 2009 tulee olemaan vaikea myös koko ruokaketjun ja sen kaikkien toimijoiden kannalta alan 
defensiivisestä luonteesta huolimatta. Kasvipohjaisen, ekologisen ravinnon edelläkävijänä ja yhtenä 
Euroopan innovatiivisimmista vilja-alan yrityksistä Raisio on erittäin hyvässä asemassa vastatakseen 
globaalin elintarvikeketjun uusiin haasteisiin.” 
 
LOKA-JOULUKUU 2008 
 
• Liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 17 prosentilla vertailukaudesta ja oli  

127,8 miljoonaa euroa (109,2 milj. euroa).  
• Liiketulos oli 5,7 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa), mikä on 4,5 prosenttia liikevaihdosta. 
• Kaikki yksiköt tekivät voitollisen liiketuloksen.  
• Liiketoiminnan rahavirta oli 26,4 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). 
 
JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO JA TULOS  
 
Loka-joulukuussa Raision liikevaihto kasvoi 17 prosentilla vertailukaudesta ja oli 127,8 miljoonaa euroa 
(109,2 milj. euroa). Elintarvikeyksikön liikevaihto oli 51,3 miljoonaa euroa (50,3 milj. euroa), Rehun & Maltaan 
70,8 miljoonaa euroa (54,0 milj. euroa) ja Ainesosien 10,5 miljoonaa euroa (11,6 milj. euroa).  
 
Yksiköiden liikevaihdot ja liiketulokset 
 10-12/ 

2008 
10-12/

2007
7-9/

2008
4-6/

2008
1-3/ 

2008 
2008 2007

Liikevaihto, milj. euroa 127,8 109,2 134,5 122,9 118,9 504,0 421,9
  Elintarvike 51,3 50,3 51,7 49,7 49,0 201,8 197,1
  Rehu & Mallas  70,8 54,0 78,7 68,9 64,3 282,7 206,7
  Ainesosat 10,5 11,6 11,0 10,1 12,7 44,3 44,9
Liiketulos, milj. euroa 5,7 0,6 7,6 6,5 8,4 28,3 10,6
   Elintarvike 2,6 -2,7 1,4 0,9 4,8 9,7 -11,1
   Rehu & Mallas 2,0 1,2 4,3 4,2 1,7 12,3 14,2
   Ainesosat 1,8 2,4 3,1 1,7 3,3 10,0 9,5
Kertaerät, milj. euroa 0,0 -1,2 0,0 0,0 4,2 4,2 0,7
   Elintarvike 0,0 -1,6 0,0 0,0 4,2 4,2 -5,3
   Rehu & Mallas 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
   Ainesosat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketulos ilman kertaeriä, 
milj. euroa 

5,7 1,7 7,6 6,5 4,2 24,1 9,9

   Elintarvike  2,6 -1,1 1,4 0,9 0,6 5.5 -5,8
   Rehu & Mallas 2,0 0,7 4,3 4,2 1,7 12,3 8,2
   Ainesosat 1,8 2,4 3,1 1,7 3,3 10,0 9,5
 
Raision liiketulos loka-joulukuussa oli 5,7 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa) ja ilman kertaeriä 5,7 miljoonaa 
euroa (1,7 milj. euroa). Elintarvikeyksikön liiketulos oli 2,6 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa) ja ilman kertaeriä 
2,6 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa), Rehun & Maltaan 2,0 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa) ja ilman 
kertaeriä 2,0 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa), Ainesosien 1,8 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa) ja muiden 
toimintojen -0,9 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa). Liiketoiminnan poistot, jotka on tuloslaskelmassa jaettu 
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toiminnoille, olivat loka-joulukuussa 4,7 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa). Edellisvuoden viimeisellä 
neljänneksellä kertaluonteisten erien vaikutus liiketulokseen oli nettomääräisenä -1,2 miljoonaa euroa.   
 
Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 5,4 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa) ja ilman kertaeriä 
5,4 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Konsernin nettorahoituserät loka-joulukuussa olivat -0,3 miljoonaa 
euroa (-1,0 milj. euroa).  
 
Neljännen vuosineljänneksen tulos verojen jälkeen oli 5,9 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa) ja ilman kertaeriä 
5,9 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos loka-joulukuussa oli 0,04 euroa (0,01 euroa) ja 
ilman kertaeriä 0,04 euroa (0,02 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,8 prosenttia (3,5 %). 
 
Tutkimus- ja kehitysmenot neljännellä vuosineljänneksellä olivat 1,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) eli  
1,3 prosenttia (1,9 %) liikevaihdosta. Investoinnit olivat 4,1 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa) eli  
3,2 prosenttia (9,3 %) liikevaihdosta. Suurin yksittäinen investointi kohdistui Ylivieskan rehutehtaaseen.  
 
MUUTOKSET LIIKETOIMINNOISSA JA KONSERNIRAKENTEESSA  
 
Muutokset kuvataan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.  
 
NIMITYKSIÄ KONSERNIN JOHTORYHMÄSSÄ  
 
Raision viljakauppayksikön johtaja, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Pasi Lähdetie on nimitetty 
konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.3.2009 alkaen.  
 
RAISIO OYJ  
 
 
Heidi Hirvonen 
viestintäpäällikkö 
p. 050 567 3060  
 
 
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Matti Rihko, p. 0400 830 727 
talousjohtaja Jyrki Paappa, p. 050 5566 512  
 
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus pidetään torstaina 12.2.2009 klo 14.30 alkaen Helsingissä hotelli Scandic 
Simonkentän Pavilion-kabinetissa 8-kerroksessa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki  
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi pidetään 12.2.2009 klo 16.30, p. (09) 8248 5665, PIN-koodi 7997.  
 
Raisio Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 ja varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.3.2009. 
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 5.5.2009, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 4.8.2009 ja 
tammi-syyskuun osavuosikatsaus 3.11.2009.   
 
Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.  
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HALLITUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 2008  
 
Vuonna 2008 Raisio onnistui tavoitteessaan 
parantaa kannattavuutta, vaikka yleinen tilanne 
ruokaketjun toimijoilla heikkeni selvästi. Tehtyjen 
toimenpiteiden ansiosta Raisio on taloudellisesti ja 
toiminnallisesti hyvässä kunnossa. Ammatti-
taitoisen, osaavan ja motivoituneen henkilöstön 
merkitys yhtiön toteutuneessa suunnanmuutok-
sessa on olennainen.  
 
Raisiossa kahdessa vuodessa toteutetulla 
suunnanmuutoksella on varmistettu, että yrityksen 
toimintatavat, operatiivisen toiminnan tehokkuus 
ja kannattavuus ovat hyvällä tasolla. 
Suunnanmuutos pystyttiin toteuttamaan 
nopeammin kuin yleisesti pidettiin mahdollisena. 
Raisiolla on hyvät mahdollisuudet kehittyä 
yrityksenä, jonka toiminta on ekologisesti, 
eettisesti ja ekonomisesti kestävällä pohjalla. 
 
Yhtiön kehittämiseksi tehdään selvityksiä siitä, 
millä nykyisistä toimialoista kasvu ja positiivinen 
kassavirta ovat tulevaisuudessa mahdollisia ja 
mitä toimenpiteitä niiden toteutumiseen tarvitaan 
ruokaketjun murroksessa. Toimintaympäristön 
muutos on Raisiolle enemmän mahdollisuus kuin 
uhka. Raision tulevaisuuden menestys pohjautuu 
jatkuvaan parantamiseen, keskittymiseen ja 
edelläkävijyyteen. 
 
Globaali talouden taantuma kohtelee eri toimialoja 
hyvin eri tavoin. Raision toimialat ovat defensii-
visiä, sillä peruskulutus on luonteelta tasaista. 
Vuoden 2008 lopussa Raisio oli taloudellisesti ja 
toiminnallisesti ratkaisevasti monia muita toimijoita 
paremmassa asemassa vahvan taseensa 
ansiosta. Elintarviketeollisuudessa tulee 
tapahtumaan uusjakoa, jonka vahvat yritykset 
pystyvät hyödyntämään. Siltä osin kun Raision 
osakkeenomistajien kannalta avautuu 
mielenkiintoisia mahdollisuuksia, on yhtiöllä kyky 
olla aktiivinen toimija elintarviketeollisuuden 
rakennejärjestelyissä.  
 
JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS  
 
Vuonna 2008 Raisio-konsernin liikevaihto kasvoi 
19,5 prosentilla ja oli 504,0 miljoonaa euroa 
(421,9 milj. euroa vuonna 2007). Elintarvike-
yksikön liikevaihto oli 201,8 miljoonaa euroa 
(197,1 milj. euroa), Rehun & Maltaan 
282,7 miljoonaa euroa (206,7 milj. euroa) ja 
Ainesosien 44,3 miljoonaa euroa (44,9 milj. 
euroa).  

 
Merkittävimmin liikevaihdon kasvuun vaikuttivat 
raaka-ainehintojen nousu sekä kaikilla toimialoilla 
toteutunut volyymikasvu. Eniten kasvoivat rehu- ja 
mallasliiketoimintojen liikevaihdot. Suomen 
ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 40,3 prosenttia 
(37,5 %) eli 203,1 miljoonaa euroa (158,0 milj. 
euroa).  
 
Konsernin liiketulos vuonna 2008 oli  
28,3 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa) ja ilman 
kertaeriä 24,1 miljoonaa euroa (9,9 milj. euroa). 
Elintarvikkeen liiketulos oli 9,7 miljoonaa euroa  
(-11,1 milj. euroa) ja ilman kertaeriä 5,5 miljoonaa 
euroa (-5,8 milj. euroa), Rehun & Maltaan  
12,3 miljoonaa euroa (14,2 milj. euroa) ja ilman 
kertaeriä 12,3 miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa), 
Ainesosien 10,0 miljoonaa euroa (9,5 milj. euroa) 
ja muiden toimintojen -3,4 miljoonaa euroa  
(-2,1 milj. euroa). Liiketoiminnan poistot, jotka 
tuloslaskelmassa on jaettu toiminnoille, olivat  
18,1 miljoonaa euroa (18,3 milj. euroa). 
 
Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Raisio 
kirjasi Elintarvikeyksikköön kohdistuneen  
4,2 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton 
yhteisomistuksen purkamisesta ruotsalaisen 
Lantmännenin kanssa. Edellisvuonna Raisio 
kirjasi Elintarvikeyksikköön arvonalennuksia ja 
Rehu & Mallas -yksikköön käyttöomaisuuden 
arvonalennuksen palautusta. Kertaluonteisten 
erien vaikutus konsernin vuoden 2007 
liiketulokseen oli 0,7 miljoonaa euroa.  
 
Raision tulos ennen veroja oli 27,5 miljoonaa 
euroa (9,5 milj. euroa) ja ilman kertaeriä  
23,3 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Konsernin 
nettorahoituserät olivat -0,8 miljoonaa euroa  
(-0,7 milj. euroa). Tilikauden tulos verojen jälkeen 
oli 22,2 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa) ja ilman 
kertaeriä 18,0 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). 
Tilikauden verot olivat -5,3 miljoonaa euroa 
(-1,2 milj. euroa) ja ilman kertaeriä -5,3 miljoonaa 
euroa (-0,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 
0,14 euroa (0,05 euroa) ja ilman kertaeriä  
0,12 euroa (0,05 euroa). Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 9,8 prosenttia (3,5 %).  
 
INVESTOINNIT 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2008  
olivat 29,1 miljoonaa euroa (31,4 milj. euroa)  
eli 5,8 prosenttia (7,5 %) liikevaihdosta. 
Elintarvikkeen bruttoinvestoinnit olivat  
16,6 miljoonaa euroa (7,2 milj. euroa), Rehun & 
Maltaan 9,3 miljoonaa euroa (16,7 milj. euroa),  



 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 
Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu 

 

RAISION TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009, sivu 5 

 

Ainesosien 1,3 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa) ja 
muiden toimintojen 1,9 miljoonaa euroa (1,6 milj. 
euroa). 
 
Suurin yksittäinen investointi oli Melia Oy:n  
25 prosentin omistusosuuden osto 
Lantmänneniltä. Merkittävimmät tuotannolliset 
investoinnit olivat Ylivieskaan kesällä 2008 
valmistunut huipputehokas rehutehdas sekä 
investointi maltaiden konttilastausasemaan.  
 
TASE JA RAHOITUSASEMA 
 
Raision taseen loppusumma oli 364,0 miljoonaa 
euroa (360,3 milj. euroa) ja oma pääoma  
279,4 miljoonaa euroa (278,8 milj. euroa). Oma 
pääoma/osake oli joulukuun lopussa 1,79 euroa 
(1,70 euroa). 
 
Konsernin korolliset rahoitusvelat olivat tilikauden 
päättyessä 19,7 miljoonaa euroa (7,2 milj. euroa). 
Korollinen nettorahoitusvelka oli -58,2 miljoonaa 
euroa (-36,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 
vuoden lopussa 77,9 prosenttia (77,9 %) ja 
velkaantumisaste -20,8 prosenttia (-13,1 %). 
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 
52,7 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa). Käyttö-
pääoma vuoden lopussa oli 88,9 miljoonaa euroa 
(100,5 milj. euroa 31.12.2007). Käyttöpääomaa 
vähensi vaihto-omaisuuden määrän sekä muiden 
korottomien saamisten pieneneminen.  
 
Raisio Oyj maksoi vuonna 2008 osinkona  
6,3 miljoonaa euroa ja käytti omien osakkeiden 
hankintaan 1,6 miljoonaa euroa.  
 
JATKUVAT LIIKETOIMINNAT  
 
Vuonna 2008 toteutui Raision suunnanmuutos. 
Tehty työ tuotti tulosta ja vaikeissa olosuhteissa 
toteutettiin käännös parempaan. Tämä näkyi 
kannattavuuden merkittävänä parantumisena, 
volyymikasvuna, toimintojen tehostumisena ja 
onnistuneina uutuustuotelanseerauksina. Raisio 
on kasvipohjaisen, ekologisen ravinnon edellä-
kävijänä hyvässä asemassa vastaamaan koko 
elintarvikeketjun uusiin haasteisiin.  
 
Elintarvike 
 
Elintarvikeyksikön suunnanmuutos toteutui 
nopealla aikataululla suunnitelmien mukaisesti 
tilanteessa, jossa elintarviketeollisuus on suurissa 
vaikeuksissa. Tuotesalkun ja tarjooman 
uudistamisen kuluttajien tarpeiden mukaiseksi, 
tuotannon ja toimitusketjun tehostamisen sekä 
joustavien hinnoittelujärjestelmien myötä 
elintarvikeyksikön liikevaihto kasvoi ja kannat-
tavuus parani merkittävästi edellisvuodesta.  

Raision Elintarvikeyksikön liikevaihto oli  
201,8 miljoonaa euroa (197,1 milj. euroa). 
Suomen osuus elintarvikeyksikön liikevaihdosta 
oli reilusti yli 50 prosenttia ja toiseksi suurimman 
markkina-alueen, Puolan, osuus oli yli  
20 prosenttia. Pohjois-Euroopan toiminnoissa ja 
Puolassa pääbrändien myyntivolyymit kasvoivat ja 
liiketulos oli voitollinen. Ainoan tappiollisen 
markkina-alueen, Venäjän, toimintoja rationali-
soitiin kannattavuuden parantamiseksi.  
 
Raision brändistrategian mukaiset muutokset 
toteutettiin vähittäiskauppatuotteissa vuonna 
2008. Pohjois-Euroopan toiminnoissa tuotteiden 
kokonaismäärä väheni vuonna 2008 vertailu-
vuodesta noin 20 prosentilla huolimatta siitä, että 
Raisio lanseerasi lukuisia uutuuksia markkina-
alueellaan. Suomessa kuudestatoista brändistä 
siirryttiin kolmeen strategiseen brändiin, jotka ovat 
Elovena, Keiju ja Sunnuntai. Vahvat, luotetut 
brändit näkyvät aamiais- ja välipalamaailman, 
leivonta- ja leivänpäällismaailmojen kautta. 
Kaikilla markkina-alueilla tuotevalikoima 
uudistettiin kuluttajatarpeen mukaiseksi.  
 
Elintarvikeyksikön orgaaninen kasvu toteutui 
Elovena-tuotteiden lanseerauksina Puolassa, 
Virossa ja Ruotsissa. Suomessa merkittävin 
markkinointi- ja myyntipanostus oli Elovena-
välipalajuomien lanseeraus. Kuluttajat ovat 
löytäneet Elovena-juomat, ja niiden myynti on 
vakiintunut hyvälle tasolle.  
 
Yksi vuoden 2008 merkittävimmistä tapahtumista 
oli tuotteen hiilidioksidipäästöt kertovan merkin 
käyttöönotto. Ensimmäisenä merkki lisättiin 
Elovena-kaurahiutaleisiin. Raisio jatkaa tuottei-
densa CO2-päästöjen merkitsemistä 
vähittäiskauppatuotteissaan.  
 
Ruotsin markkinoilla lanseerattiin Keiju-tuotteiden 
tilalle uudelleen Carlshamn Mejeri -yritysbrändillä 
myytävät margariinit. Suomessa Raisio otti 
Benecol-tuotteiden myynnin kokonaan omiin 
käsiinsä. Puolassa Benecol-tuotteiden myynnin 
kasvu jatkui ja Raisio on markkinajohtaja 
kolesterolia alentavissa funktionaalisissa 
margariineissa yli 70 prosentin markkina-
osuudella. Venäjällä toiminnan painopiste 
siirrettiin viljatuotteisiin. 
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Elintarvikeyksikön keskeiset tunnusluvut 
 10-12/

2008
7-9/

2008
4-6/

2008
1-3/ 

2008 
2008 2007

Liikevaihto, milj. € 51,3 51,7 49,7 49,0 201,8 197,1
  Pohjois- Eurooppa, milj. € 38,2 36,6 34,9 35,2 144,8 148,1
  Itä-Eurooppa, milj. € 14,7 16,5 16,0 15,5 62,7 53,9
Liiketulos, milj. € 2,6 1,4 0,9 4,8 9,7 -11,1
Kertaerät, milj. € 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 -5,3
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. € 2,6 1,4 0,9 0,6 5,5 -5,8
% liikevaihdosta 5,1 2,7 1,8 1,2 2,7 -2,9
Investoinnit, milj. € 0,4 1,0 1,4 13,8 16,6 7,2
Nettovarallisuus, milj. € 81,6 81,0 83,6 86,0 81,6 85,8
 
Elintarvikkeen liiketulos oli 9,7 miljoonaa euroa  
(-11,1 milj. euroa) ja ilman kertaeriä 5,5 miljoonaa 
euroa (-5,8 milj. euroa), mikä on 2,7 prosenttia 
liikevaihdosta. Erityisesti liiketulosta paransi 
Puolan hyvä tuloskehitys vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla. Elintarvikeyksikön liiketulos oli 
jokaisella vuosineljänneksellä voitollinen. 
Kannattavuuden paranemisen mahdollisti 
tuotevalikoiman uudistaminen kuluttajatarpeen 
mukaiseksi, prosessien tehostaminen sekä 
pitkäjänteinen toimitusketjun ohjauksen 
kehittäminen, jonka myötä toimitusvarmuus  
parani ja hävikki pieneni. Elintarvikeyksikön 
liiketulokseen sisältyy 4,2 miljoonan euron 
kertaerä yhteisomistuksen purkamisesta 
Lantmännenin kanssa. Vuoden 2007 raportoituun 
liiketulokseen sisältyvät arvonalennukset olivat 
yhteensä 5,3 miljoonaa euroa.  
 
Raision Elintarvikeyksikön tavoitteita vuonna 2009 
ovat kannattava kasvu ja kuluttajalähtöisen 
asiakasyhteistyön syventäminen. Raisio tuo 
markkinoille kuluttajien tarpeiden mukaisia 
innovatiivisia tuotteita, joissa korostuvat hyvin-
voinnin edistäminen ja turvallisuus hyvästä 
mausta tinkimättä. Kasvipohjainen ja lähellä 
tuotettu ravinto on edullista, terveellistä ja kuluttaa 
ympäristöä vähiten.  
 
Rehu & Mallas 
 
Rehu & Mallas -yksikön liikevaihto kasvoi vuonna 
2008 merkittävästi raaka-ainehintojen nousun 
seurauksena. Yksikön kannattavuuden parane-
miseen vaikuttivat erityisesti kasviöljyn puristus-
marginaalin parantuminen ja maltaan hyvä 
tuloskehitys. Rehuissa Raision markkina-asema 
Suomessa vahvistui. 
 
Rehu & Mallas -yksikön liikevaihto kasvoi 
vertailukaudesta lähes 37 prosentilla ja oli  
282,7 miljoonaa euroa (206,7 milj. euroa). 
Liikevaihdon kasvu pohjautui pääosin rehuraaka-
aineiden ja energian hinnannousuun sekä rehujen 

volyymikasvuun. Vienti Venäjälle kasvoi volyymilla 
mitattuna reilut viisi prosenttia. Rehujen viennistä 
lähes 70 prosenttia on kalanrehuja ja loput 
maatilarehuja. 
 
Rehujen myyntivolyymit kasvoivat ja markkina-
asema vahvistui. Raision markkinaosuus 
Suomessa myytävistä rehuseoksista on noin  
40 prosenttia. Kilpailutilanne markkinoilla jatkui 
haastavana. Suomessa kotieläintuotteiden 
tuotanto oli edellisvuoden tasolla. Raisio tiivisti 
yhteistyötä suomalaisten meijeriosuuskuntien 
kanssa. Rehujen suoralaskutuksen osuus nousi 
yli 50 prosentin.  
 
Ylivieskan huipputehokas rehutehdas vihittiin 
käyttöön kesällä 2008 ja tuotanto Oulun tehtaalla 
päättyi syyskuun lopussa. Oulun tehtaalta 
Ylivieskaan siirretty raeistuslinja on jo käytössä. 
Noin 20 miljoonan tehdasinvestoinnin myötä 
Ylivieskassa pystytään valmistamaan noin 
kymmenesosa Suomen rehutarpeesta. Tehtaan 
sijainti keskellä maito-Suomea on erinomainen. 
Raision kolmen rehutehtaan sijainti lähellä 
asiakkaita ja raaka-ainetuottajia parantaa 
logistisen ketjun kustannustehokkuutta.  
 
Vuonna 2008 Raision mallastuskapasiteetti oli 
täysimääräisenä käytössä. Maltaan hinta nousi 
vuoden 2008 alussa ennätyskorkealle, mutta 
kääntyi nopeaan laskuun hyvän sadon seurauk-
sena. Maltaiden kokonaismarkkina kasvoi hiukan, 
mutta kasvu Euroopassa taittui. Oluen kulutuksen 
kasvu painottui Kaukoitään, Latinalaiseen 
Amerikkaan ja Afrikkaan. Venäjällä kasvu 
tasaantui useiden vuosien voimakkaan kasvun 
jälkeen. Raision uusi maltaiden konttilastaus-
asema mahdollistaa olut- ja viskimaltaiden 
toimitukset Kaukoitään. 
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Rehu & Mallas –yksikön keskeiset tunnusluvut  
 10-12/

2008
7-9/

2008
4-6/

2008
1-3/ 

2008 
2008 2007

Liikevaihto, milj. € 70,8 78,7 68,9 64,3 282,7 206,7
  Rehut, milj. € 61,4 65,4 56,2 53,0 235,9 175,5
  Maltaat, milj. € 9,5 12,8 11,9 9,3 43,5 30,1
  Muut , milj. € 0,2 0,7 1,0 2,3 4,1 1,7
Liiketulos, milj. € 2,0 4,3 4,2 1,7 12,3 14,2
Kertaerät, milj. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. € 2,0 4,3 4,2 1,7 12,3 8,2
% liikevaihdosta 2,8 5,5 6,1 2,6 4,3 4,0
Investoinnit, milj. € 2,8 1,7 2,6 2,3 9,3 16,7
Nettovarallisuus, milj. € 81,7 100,9 122,9 104,0 81,7 86,0
 
Rehu & Mallas -yksikön liiketulos oli  
12,3 miljoonaa euroa (14,2 milj. euroa) ja ilman 
kertaeriä 12,3 miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa). 
Liiketulosta vertailuvuodesta kasvatti kasviöljyn 
puristusmarginaalin parantuminen ja maltaan 
hyvä tuloskehitys. Vuoden 2007 raportoituun 
liiketulokseen sisältyy maltaan 6,0 miljoonan 
euron käyttöomaisuuden arvonalennuksen 
palautus.  
 
Raision rehuliiketoiminnan tavoite on olla alan 
kustannustehokkain ja arvostetuin osaaja 
Suomessa sekä merkittävä toimija Luoteis-
Venäjän markkinoilla. Rehuissa haetaan kasvua 
kotimaassa sekä syvennetään kumppanuuksia 
kasvavien kotieläintilojen ja kalankasvatus-
laitosten kanssa. Mallasliiketoiminnan tavoitteita 
ovat kumppanuuksien vahvistaminen, reagointi-
nopeuden säilyttäminen muuttuvilla markkinoilla 
sekä suomalaisen mallasohran saatavuuden 
varmistaminen. 
 
Viljamarkkinat 
 
Vuoden 2008 tapahtumat viljamarkkinoilla 
osoittivat, kuinka nopeasti tilanteet muuttuvat. 
Viime vuonna sato oli maailmanlaajuisesti 
ennätysmäisen suuri ja viljan tarjonta kasvoi 
voimakkaasti. Syksyllä viljan kysynnän kasvu 
hiipui globaalin talouskriisin myötä ja viljahinnat 
kääntyivät laskuun. Lasku tasaantui loppuvuonna. 
Vuosittaiset viljan tarjonnan vaihtelut tulevat 
olemaan suuria ja hintojen heilahtelut jatkuvat.  
 
Raision viljahankinnan vahvuus on se, että laadun 
ja saatavuuden mukaan vilja voidaan ohjata 
oikeisiin käyttötarkoituksiin. Turvatakseen 
suomalaisen viljaraaka-aineen saannin ja 
riittävyyden, yhtiö on aktiivisesti mukana koko 

viljaketjun kehittämisessä. Yhtiö jatkaa kaksi 
vuotta sitten käyttöönottamansa kiinteähinta-
järjestelmän kehittämistä. Raisio tarjoaa jatkos-
sakin viljelijöille hinnoittelumekanismeja ja 
vaihtoehtoja, joilla molemmat osapuolet voivat 
tasata satoon liittyvää hintariskiä.  
 
Vahvistaakseen suomalaisen elintarvikeketjun 
kilpailukykyä, Raisio tarjoaa sopimusviljelijöilleen 
lisäarvopalveluja ja myy tuotantopanoksia. 
Kylvösiementen ja kasvinsuojeluaineiden lisäksi 
yhtiö jatkaa peltolannoitteiden myyntiä sopimus-
viljelijöilleen osana tuotantopanos-valikoimaa.  
 
Ainesosat 
 
Ainesosat-yksikön liiketulos parani ja kannat-
tavuus pysyi vahvana. Myyntivolyymit kasvoivat ja 
markkina-alue laajeni Aasiaan, missä kolesterolia 
alentavien funktionaalisten elintarvik-keiden 
kysyntä kasvaa. Stanoliesterin vahvan ja laajan 
tieteellisen näytön merkitys korostui vaativissa 
regulaatioprosesseissa.  
 
Ainesosat-yksikön liikevaihto oli 44,3 miljoonaa 
euroa (44,9 milj. euroa). Vuonna 2008 stanoli-
pohjaisten ainesosien markkina kehittyi 
maltillisesti. Myynti Euroopan päämarkkinoilla Iso-
Britanniassa ja Puolassa kasvoi vahvan brändin ja 
tehokkaiden markkinointitoimenpiteiden ansiosta. 
Myynti laski Ranskassa ja Saksassa. Turkissa 
pitkään jatkunut mainonnan rajoitus vaikutti 
myynnin kehittymiseen epäsuotuisasti. Raisio otti 
Benecol-tuotteiden myynnin Suomessa kokonaan 
omiin käsiinsä ja keskittyy markkina-asemansa 
vahvistamiseen kotimarkkinallaan. Raision 
kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten 
elintarvikkeiden valikoima on Suomen laajin.  
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Ainesosat-yksikön keskeiset tunnusluvut 
 10-12/

2008
7-9/

2008
4-6/

2008
1-3/ 

2008 
2008 2007

Liikevaihto, milj. € 10,5 11,0 10,1 12,7 44,3 44,9
Liiketulos, milj. € 1,8 3,1 1,7 3,3 10,0 9,5
Kertaerät, milj. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketulos ilman kertaeriä, milj. € 1,8 3,1 1,7 3,3 10,0 9,5
% liikevaihdosta 17,1 28,5 17,4 25,9 22,5 21,2
Investoinnit, milj. € 0,3 0,1 0,2 0,7 1,3 7,5
Nettovarallisuus, milj. € 38,3 42,1 40,1 43,9 38,3 46,0
 
Aasian yhä kasvava merkitys uutena markkina-
alueena korostui vuonna 2008. Tuotelanseerauk-
set Aasiassa vahvistivat Benecol-brändin sekä 
stanoliesterin asemaa entisestään. Benecol-
tuotteet lanseerattiin Intiassa, Indonesiassa ja 
Thaimaassa. Uusille markkina-alueille pääse-
misessä pakollisten lupien ja hyväksymisten 
saaminen ei käy käden käänteessä, minkä lisäksi 
stanoliesteriä sisältävien Benecol-tuotteiden 
esittely kuluttajille ja tiedeyhteisöille vaatii sekin 
aikaa. Benecol-tuotteita myydään lähes  
30 maassa. 
 
Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) 
erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja 
allergioita käsittelevä lautakunta (NDA) antoi 
lokakuussa hyväksyvän tieteellisen kannanoton 
stanoliesterin terveysväitehakemukseen koskien 
sairauden riskin vähentämistä. Sen mukaan 
Benecol-elintarvikkeissa voidaan käyttää 
terveysväitettä: "Stanoliesterin on osoitettu 
alentavan veren kolesterolia. Veren kolesterolin 
alentaminen saattaa vähentää sepelvaltimotaudin 
riskiä." Väitteen käyttö edellyttää vielä  
EU-komission hyväksyntää. 
 
Joulukuussa Raisio sai Kiinan kansantasavallan 
terveysministeriöltä maan uuselintarvikeasetuksen 
mukaisen hyväksynnän lisätä stanoliesteriä 
maassa markkinoitaviin elintarvikkeisiin. 
Hyväksyntä on ensimmäisiä, joita Kiinan 
kansantasavallassa on myönnetty vuoden 2008 
alussa käyttöön otetun uuselintarvikeasetuksen 
käyttöönoton jälkeen.  
 
Ainesosat-yksikön liiketulos oli 10,0 miljoonaa 
euroa (9,5 milj. euroa). Liiketulokseen vaikutti 
toiminnan tehokkuus ja volyymikasvu. Liiketulos-
prosentti 22,5 on Ainesosat-liiketoiminnan luonne 
huomioon ottaen tavoitteen mukainen.  
 

Raisio valmistelee laajentumista uusille markkina-
alueille erityisesti Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-
Amerikassa, laajentaa partneriverkostoaan sekä 
kehittää uusia, innovatiivisia tuotesovelluksia. 
Raision vahvuus eri markkina-alueilla on sopeutu-
minen eli Benecol-tuotteet tuodaan paikallisten 
partnereiden kanssa markkinoille paikallisille 
kuluttajille sopivina sovelluksina. Uusien markki-
noiden avautumisen myötä globaalin markkinan 
arvioidaan pidemmällä aikavälillä kasvavan. 
 
TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Raision tutkimuksen ja kehityksen lähtökohtana 
on kuluttaja- ja asiakaslähtöinen toiminta, joka 
perustuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
ravitsemuksen keinoin. Korkeatasoisella 
tutkimuksella ja kehityksellä varmistetaan 
asiakkaiden ja kuluttajien tarpeiden mukaiset 
tuotteet, niiden turvallisuus ja oikea laatu.  
 
Raision Elintarvikeyksikkö tuo markkinoille 
kuluttajien tarpeista lähteviä tuotteita, joissa 
korostuvat terveellisyys, hyvinvoinnin edistäminen 
ja turvallisuus hyvästä mausta tinkimättä. Uusien 
ainesosien kehitystyössä korostuu vahva tieteel-
linen näyttö ja turvallisuus. Rehujen tutkimuksen 
ja tuotekehityksen lähtökohtana on kehittää 
kotieläintuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta 
lisääviä rehuseoksia ja ruokintaratkaisuja sekä 
varmistaa eläinten hyvinvointi ja terveys. Lisäksi 
asiakkaat edellyttävät rehuseoksilta ominaisuuk-
sia, joilla on myönteiset ympäristövaikutukset.  
 
Raisio-konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut 
vuonna 2008 olivat 5,8 miljoonaa euroa (6,4 milj. 
euroa) eli 1,2 prosenttia (1,5 %) liikevaihdosta. 
Raisiossa keskityttiin strategian mukaiseen 
kuluttajien, asiakkaiden ja kotieläintuotteiden 
tarvelähtöiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. 
Elintarvikeyksikön tutkimus- ja tuotekehityskulut 
olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa), Rehun 
& Maltaan 1,0 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) ja 
Ainesosien 2,3 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). 
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YRITYSVASTUU 
 
Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta 
toimintaympäristöstään. Tavoitteena on, että 
yhtiön toiminta on tulevaisuudessakin ekologi-
sesti, eettisesti ja ekonomisesti vakaalla pohjalla. 
Raision yritysvastuuraportointi sisältyy 
vuosikertomukseen.  
 
Raision tiedossa ei ole merkittäviä taloudellisia 
ympäristöriskejä. 
 
HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ 
 
Raision hallituksen jäsenmäärä vuonna 2008 oli 
viisi. Hallitukseen kuuluvat Simo Palokangas 
(puheenjohtaja), Michael Ramm-Schmidt 
(varapuheenjohtaja), Anssi Aapola, Erkki Haavisto 
ja Satu Lähteenmäki. Hallituksen jäsenet ovat 
yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 
riippumattomia.  
 
Raision hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii 
Juha Saura ja varapuheenjohtajana Holger Falck.  
 
Raisio-konsernin jatkuvissa toiminnoissa 
työskenteli 31.12.2008 yhteensä 960 henkilöä  
(1 072 henkilöä vuonna 2007 ja 1 200 henkilöä 
vuonna 2006). Vuoden 2008 lopussa ulkomailla 
työskenteli 32,3 prosenttia (31,9 %) 
henkilökunnasta. Henkilöstömäärää vähensi 
pääasiassa laboratorio- ja kunnossapito-
toimintojen ulkoistaminen. Vuoden lopussa 
Elintarvikeyksikön palveluksessa oli 572 henkilöä, 
Rehu & Mallas -yksikössä 258 henkilöä, 
Ainesosat-yksikössä 63 henkilöä ja 
konsernipalveluissa 67 henkilöä.  
 
Konsernin johtoryhmän jäseniksi nimitettiin 
toukokuussa 2008 Elintarvikeyksikön Pohjois-
Euroopan toiminnoista vastaava johtaja Markku 
Krutsin ja Itä-Euroopan toiminnoista vastaava 
johtaja Jacek Dziekonski. Lakiasiainjohtaja ja 
konsernin johtoryhmän jäsen Kirsi Swanljung-
von Wehrt irtisanoutui Raision palveluksesta 
lokakuussa 2008. 
 
Vuoden 2008 Raision maksamat palkat ja palkkiot 
olivat yhteensä 41,8 miljoonaa euroa (43,8 milj. 
euroa vuonna 2007 ja 48,2 milj. euroa vuonna 
2006) ilman henkilösivukuluja. 
 
Tarkemmin henkilöstöön liittyvät asiat 
raportoidaan osana vuosikertomusta 
julkaistavassa yritysvastuuraportoinnissa. 
 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA  
 
Mylly-yhtiö Melia Oy:stä tuli tammikuussa 2008 
Ravintoraisio Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö 
ruotsalaisen Lantmännenin luovutettua sille  
25 prosentin osuutensa Meliasta. Vastaavasti 
Raisio luovutti Lantmännenille 50 prosentin 
omistuksensa yhteisyritys GoGreen AB:stä ja noin 
27 prosentin osuuden Latviassa sijaitsevasta  
AS Rigas Dzirnavnieks mylly-yhtiöstä. 
 
Melia Oy:n liiketoiminta siirrettiin Ravintoraisio 
Oy:lle ja Melia Oy:n koneet, laitteet, rakennukset 
ja maa-alueet niin Raisiossa kuin Nokialla 
Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy:lle 31.12.2008. 
Melia Oy:n henkilöstö siirtyi Ravintoraisio Oy:n 
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Näin 
saatettiin loppuun syksyllä 2007 aloitettu järjestely 
ja Raision kaupalliset toiminnot ja tuotannolliset 
toiminnot Suomessa on kokonaan eriytetty myös 
yhtiötasolla. 
 
Ravintoraisio Oy:n harjoittama mallastamo-
liiketoiminta yhtiöitettiin uudeksi Raisio Malt Oy 
-nimiseksi osakeyhtiöksi ns. osittaisjakautu-
misella, joka tuli voimaan 31.12.2008. Raisio  
Malt Oy aloitti liiketoimintansa 1.1.2009.  
 
Raisio Group Holding Oy sulautui marraskuussa 
emoyhtiöönsä Raisio Oyj:hin. Sulautumisen myötä 
Rehuraisio Oy tuli kokonaan ja välittömästi Raisio 
Oyj:n omistukseen. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Raisio Oyj:n hallussa oli katsauskauden päätty-
essä 9 158 500 vaihto-osaketta ja 197 808 
kantaosaketta, jotka on hankittu vuosina  
2005 - 2008 yhtiökokoukselta saatujen 
hankkimisvaltuuksien nojalla. Vaihto-osakkeiden 
määrä on 7,0 prosenttia kaikista vaihto-osakkeista 
ja niiden tuottamasta äänimäärästä ja kanta-
osakkeiden vastaavasti 0,6 prosenttia. Yhteensä 
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 
5,7 prosenttia koko osakekannasta ja  
1,6 prosenttia sen tuottamasta äänimäärästä. 
Yhtiöllä ei ole eikä tilikauden aikana ole ollut 
pantiksi otettuja omia osakkeita. Koska kaikki 
omat osakkeet on hankittu julkisessa 
kaupankäynnissä, yhtiön tiedossa ei ole paljonko 
niistä mahdollisesti on hankittu yhtiön lähipiiriin 
kuuluvilta.  
 
Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista  
19 503 kantaosaketta on hankittu 
yhtiökokoukselta vuonna 2007 saadun 
valtuutuksen nojalla tammi-maaliskuussa 2008.  
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Yhtiökokoukselta vuonna 2008 saadun valtuutuk-
sen nojalla on hankittu 1 000 000 vaihto- ja  
20 005 kantaosaketta syys-joulukuussa 2008. 
Osakkeet on hankittu pörssin järjestämässä 
julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken 
käypään hintaan. Tilikauden aikana hankituista 
vaihto-osakkeista on suoritettu vastikkeena  
1 549 541 euroa ja kantaosakkeista 63 680 euroa. 
Kertomusvuonna hankittujen vaihto-osakkeiden 
määrä on 0,8 prosenttia kaikista vaihto-osakkeista 
ja niiden tuottamasta äänimäärästä ja 
kantaosakkeiden vastaavasti 0,1 prosenttia. 
Kaikkien tilikauden aikana hankittujen osakkeiden 
määrä on 0,63 prosenttia osakekannasta ja  
0,2 prosenttia sen tuottamasta äänimäärästä. 
 
Kertomusvuonna on luovutettu yhtiökokouksen 
vuonna 2007 myöntämään valtuutukseen 
perustuvalla kahdella hallituksen päätöksellä 
yhteensä 72 000 yhtiön hallussa ollutta vaihto-
osaketta. Osakkeet luovutettiin tunnustuksena ja 
palkkiona vuoden 2007 hyvästä suorituksesta 
vastikkeetta. Raisio Oy:n toimitusjohtaja Matti 
Rihkolle luovutettiin näin 40.000 vaihto-osaketta ja 
16 muulle henkilölle yhteensä 32 000 vaihto-
osaketta, joiden saajista yhtiön lähipiiriin kuuluivat 
Markku Krutsin, Leif Liedes, Merja Lumme ja Jyrki 
Paappa. Luovutettujen osakkeiden määrä on 
0,04 prosenttia osakekannasta ja 0,01 prosenttia 
sen tuottamasta äänimäärästä. 
 
Hallituksella on vuoden 2008 varsinaisen 
yhtiökokouksen myöntämä valtuus luovuttaa 
kaikki yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja 
osakeyhtiölain nojalla hallituksella on myös oikeus 
mitätöidä ne. Yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita ei ole tilikauden aikana luovutettu 
vuoden 2008 valtuuden nojalla eikä osakkeita ole 
mitätöity. 
 
Tytäryhtiöiden hallussa ei ole eikä ole ollut 
emoyhtiön osakkeita eikä tytäryhtiöillä ole eikä ole 
ollut niitä panttina. Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö 
s.r. omistaa 150 510 kappaletta kantaosakkeita, 
mikä on 0,44 prosenttia kantaosakkeista ja niiden 
tuottamista äänistä ja vastaavasti 0,09 prosenttia 
koko osakekannasta ja 0,37 prosenttia sen 
tuottamasta äänimäärästä. Säätiöllä ei ole eikä 
ole ollut Raisio Oyj:n osakkeita panttina. Yhtiölle 
tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi 
osallistua yhtiökokoukseen. 
 

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN 
KÄYTÖSTÄ  
 
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 
31.12.2008 oli 199 648 743,48 euroa. Hallitus 
esittää 26.3.2009 kokoontuvalle yhtiökokoukselle 
0,07 euron osingon maksamista osakkeelta.  
 
Osingon irtoamispäivä on 27.3.2009 ja 
osingonmaksun täsmäytyspäivä 31.3.2009. 
Osingon maksupäivä on 7.4.2009. 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 
Raaka-aine- ja energiahinnoissa volatiliteetti tulee 
jatkumaan voimakkaana. Volatiliteetin hallinnan 
merkitys Raision kannattavuudelle on jatkossakin 
olennainen. Peltoviljelyn kannattavuuden 
heikentyminen ja bioenergian kysynnän 
väheneminen saattavat vaikuttaa viljelyyn ja 
muuttaa panostuksia. Muutokset viljelyaloissa 
vaikuttavat paitsi kokonaissadon määrään myös 
painopisteisiin eri viljelykasvien välillä. 
 
Lihaketjun pitkään jatkunut vaikea taloudellinen 
tilanne erityisesti sianlihassa ja tyytymättömyys 
tuleviin maataloustukipäätöksiin saattavat 
heikentää kotieläintuottajien halukkuutta 
tuotannon jatkamiseen epävarmassa tilanteessa, 
mikä puolestaan saattaa leikata rehujen 
kysyntäpotentiaalia.  
 
Panimoalan maailmanlaajuinen keskittyminen 
vaikuttaa mallasmarkkinaan Suomessa ja 
Venäjällä. Mallastoimialan globaali konsolidaatio-
prosessi on vasta aluillaan ja yksittäisten 
toimijoiden liikkuma-ala kapenee. 
 
Talouskriisin nopea vaikutus biodieselin 
kysyntään on merkittävästi laskenut rypsiöljyn 
hintaa ja tehnyt kasviöljyn puristamisesta 
kannattamatonta lyhyellä aikavälillä. On 
todennäköistä, että vastaavia välillisiä vaikutuksia 
koko elintarvikeketjuun tulee lisää.  
 
Raisio on jo vähentänyt Venäjän toimintojensa 
riskiä voimakkaasti ja jatkaa tehostetusti sen 
hallinnointia. Venäjän osuus Raision liike-
vaihdosta on alle kymmenen prosenttia ja se 
jakautuu rehu-, mallas- ja elintarviketoimintojen 
kesken. 
 
Talouskriisi on heikentänyt erityisesti Venäjän, 
mutta myös Itä-Euroopan maiden ja Ruotsin 
valuuttoja ja siten vähentää euroalueen yritysten 
kilpailukykyä. Lähivaluuttojen devalvoituminen 
muuttaa asetelmaa niin viennin kuin tuonninkin 
osalta. Muutoksen suuruutta, pysyvyyttä ja 
vaikutuksia on ennenaikaista arvioida. 
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Steroleihin liittyvä kielteinen julkisuus saatetaan 
kytkeä myös stanoleihin, vaikka lukuisat kliiniset 
tutkimukset osoittavat Raision patentoiman 
stanoliesterin turvallisuuden ja tehon. Raision 
stanoliesteri on saanut Euroopan elintarvike-
turvallisuusviraston (EFSA) hyväksyvän 
kannanoton Benecol-tuotteiden terveysväitteille, 
mutta EU:n ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen 
siirtymäajan puitteissa vuoteen 2010 asti 
markkinoilla saatetaan muiden valmistajien 
tuotteissa käyttää terveysväitteitä, jotka ovat jopa 
ylitse niiden kliinisen näytön. Tämä voi heikentää 
kaikkien funktionaalisten elintarvikkeiden 
uskottavuutta kuluttajien silmissä. 
 
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.   
 
Eräät konsernin yhtiöt ovat vastaajina työsuhtei-
den päättämiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä. 
Samoin eräs konserniyhtiö on sitoutunut 
vastaamaan lopetettuun liiketoimintaan liittyvässä 
oikeudenkäynnissä mahdollisesti tuomittavasta 
vahingon-korvauksesta. Näiden oikeudenkäyntien 
lopputuloksella ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  
 
Konsernin yhtiöt eivät ole osallisina välimies-
menettelyissä. 
 

VUODEN 2009 NÄKYMÄT 
 
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 12. helmikuuta 2009 
 
Raisio Oyj 
Hallitus 
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (milj. euroa) 
 
 10-12/2008 10-12/2007 2008 2007
JATKUVAT TOIMINNOT:  
Liikevaihto 127,8 109,2 504,0 421,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -107,3 -93,7 -421,7 -352,0
  
Bruttokate 20,4 15,5 82,4 69,9
  
Muut liiketoiminnan tuotot ja -kulut, netto -14,7 -14,9 -54,1 -59,3
Liiketulos 5,7 0,6 28,3 10,6
  
Rahoitustuotot 1,0 0,6 2,4 2,5
Rahoituskulut -1,3 -1,6 -3,2 -3,2
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,1 -0,3
  
Tulos ennen veroja 5,4 -0,4 27,5 9,5
Tuloverot 0,4 2,0 -5,3 -1,2
  
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 5,9 1,6 22,2 8,3
  
LOPETETUT TOIMINNOT: 
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 -1,6 0,0 -7,3
  
TILIKAUDEN TULOS 5,9 0,0 22,2 1,1
  
Jakautuminen:  
  Emoyrityksen omistajille 5,9 0,1 22,1 1,4
  Vähemmistölle 0,0 -0,1 0,1 -0,4
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta 
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos  
Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 
(euroa) 0,04 0,01 0,14 0,05
Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista 
(euroa) 0,00 -0,01 0,00 -0,05
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KONSERNIN TASE (milj. euroa) 
 
 31.12.2008 31.12.2007
VARAT  
Pitkäaikaiset varat  
  Aineettomat hyödykkeet 10,0 10,9
  Liikearvo 1,2 1,3
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 124,2 127,9
  Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,7 1,4
  Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,6 0,6
  Saamiset 0,6 1,3
  Laskennalliset verosaamiset 7,9 11,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 145,2 154,7
  
Lyhytaikaiset varat  
  Vaihto-omaisuus 73,3 91,7
  Myynti- ja muut saamiset 66,0 70,1
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 66,8 27,9
  Rahat ja pankkisaamiset 12,8 15,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 218,9 205,6
  
Varat 364,0 360,3
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
  Osakepääoma 27,8 27,8
  Omat osakkeet -19,3 -17,9
  Muu emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 271,0 256,2
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 279,4 266,1
  Vähemmistön osuus 0,0 12,7
Oma pääoma yhteensä 279,4 278,8
  
Pitkäaikaiset velat  
  Laskennalliset verovelat 7,4 9,1
  Eläkevelvoitteet 0,2 0,2
  Pitkäaikaiset rahoitusvelat 14,3 0,4
  Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 22,0 9,7
  
Lyhytaikaiset velat  
  Ostovelat ja muut velat 55,6 61,8
  Varaukset 1,1 1,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,4 1,5
  Lyhytaikaiset rahoitusvelat 5,5 6,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 62,6 71,9
  
Velat yhteensä 84,6 81,5
  
Oma pääoma ja velat 364,0 360,3
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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 
31.12.2006 27,8 2,9 88,6 -11,4 -1,2 170,4 277,1 13,3 290,4
Muuntoerot, siirretty 
tuloslaskelmaan 
tytäryrityksistä 
luovuttaessa - - - - 0,4 - 0,4 0,0 0,4
Muuntoerot, tilikauden 
aikana syntyneet - - - - -1,5 - -1,5 0,0 -1,5
Muut muutokset - - - - - 0,0 0,0 - 0,0
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
nettotulot 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 -1,1 0,0 -1,1
Tilikauden tulos - - - - - 1,4 1,4 -0,4 1,1
Tilikaudella kirjatut 
tuotot ja kulut 
yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 1,4 0,4 -0,4 0,0
Osingot - - - - - -4,8 -4,8 -0,3 -5,1
Omien osakkeiden 
hankinta - - - -6,5 - - -6,5 - -6,5
Muut muutokset 
yhteensä 0,0 0,0 0,0 -6,5 0,0 -4,8 -11,3 -0,3 -11,6
    
Oma pääoma 
31.12.2007 27,8 2,9 88,6 -17,9 -2,3 167,0 266,1 12,7 278,8
Muuntoerot, siirretty 
tuloslaskelmaan 
osakkuus- ja 
yhteisyrityksistä 
luovuttaessa - - - - 0,0 0,1 0,1 - 0,1
Muuntoerot, tilikauden 
aikana syntyneet - - - - -1,0 - -1,0 - -1,0
Muut muutokset - - - - 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
nettotulot 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,1 -0,9 0,0 -0,9
Tilikauden tulos - - - - - 22,1 22,1 0,1 22,2
Tilikaudella kirjatut 
tuotot ja kulut 
yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 22,1 21,2 0,1 21,3
Osingot - - - - - -6,3 -6,3 - -6,3
Omien osakkeiden 
hankinta - - - -1,6 - - -1,6 - -1,6
Osakeperusteiset 
maksut - - - 0,2 - 0,1 0,2 - 0,2
Vähemmistön lunastus - - - - - -0,2 -0,2 -12,8 -13,0
Muut muutokset 
yhteensä 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -6,5 -7,9 -12,8 -20,7
Oma pääoma 
31.12.2008 27,8 2,9 88,6 -19,3 -3,2 182,7 279,4 0,0 279,4
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (milj. euroa) 
 
 2008 2007
Liiketulos 28,3 3,3
  Oikaisut liiketulokseen 16,6 22,3
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 44,8 25,6
  Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -0,7 1,9
  Vaihto-omaisuuden muutos 18,1 -12,1
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -5,7 0,2
Käyttöpääoman muutos yhteensä 11,7 -9,9
Rahoituserät ja verot -3,8 0,0
Liiketoiminnan rahavirta 52,7 15,6
  
Investoinnit -17,1 -30,7
Tytäryritysten myynti 0,1 4,1
Tytäryritysten hankinta -8,0 -0,2
Osakkuusyritysten myynti 0,0 0,7
Käyttöomaisuuden myynti 1,3 2,9
Myönnetyt lainat -1,9 -0,1
Lainasaamisten takaisinmaksut 1,8 1,3
Investointien rahavirta -23,8 -21,9
  
Pitkäaikaisten lainojen muutos 15,7 -11,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3,2 -5,3
Omien osakkeiden hankinta -1,6 -6,5
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot -6,3 -4,8
Vähemmistölle maksetut osingot 0,0 -0,3
Rahoituksen rahavirta 4,5 -28,6
  
Muuntoero-oikaisu 0,5 -0,5
  
Rahavarojen muutos 33,9 -35,3
  
Rahavarat kauden alussa 43,6 78,8
Rahavarojen käyvän arvon muutosten vaikutus 0,4 0,1
Rahavarat kauden lopussa 77,9 43,6
 
 
 
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti noudattaen samoja 
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä.  
 
Konserni on soveltanut vuonna 2008 IFRS 2 Osakeperusteiset maksut –standardia avainhenkilöille 
suunnattuun osakepohjaiseen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmään, jonka ansaintajakso on vuosi 2008. 
 
Konsernissa on otettu käyttöön standardien IAS 39 ja IFRS 7 muutos Reclassification of Financial Assets. 
Muutos mahdollistaa tiettyjen rahoitusvarojen uudelleenluokittelun tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa. 
Muutoksella ei ole vaikutusta tähän tilinpäätökseen. 1.1.2008 voimaan tulleilla IFRIC-tulkinnoilla ei ole ollut 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
 
Tilinpäätöstiedote esitetään miljoonina euroina. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen edellyttää, että johto tekee arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen 
varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Toteumat saattavat olla erilaisia näihin arvioihin 
verrattuna. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/

2008
10-12/ 

2007 2008 2007
Elintarvike 51,3 50,3 201,8 197,1
Rehu & Mallas 70,8 54,0 282,7 206,7
Ainesosat 10,5 11,6 44,3 44,9
Muut toiminnot 0,3 0,1 1,0 0,4
Toimialaryhmien välinen myynti -5,1 -6,7 -25,7 -27,1
Liikevaihto yhteensä 127,8 109,2 504,0 421,9
 
LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/

2008
10-12/ 

2007 2008 2007
Elintarvike 2,6 -2,7 9,7 -11,1
Rehu & Mallas 2,0 1,2 12,3 14,2
Ainesosat 1,8 2,4 10,0 9,5
Muut toiminnot -0,9 -0,4 -3,4 -2,1
Eliminoinnit 0,2 0,2 -0,3 0,1
Liiketulos yhteensä 5,7 0,6 28,3 10,6
 
NETTOVARALLISUUS SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 
 31.12.2008 31.12.2007
Elintarvike 81,6 85,8
Rehu & Mallas 81,7 86,0
Ainesosat 38,3 46,0
Muut toiminnot, lopetetut toiminnot ja kohdistamattomat erät 77,9 60,9
Nettovarallisuus yhteensä 279,4 278,8
 
INVESTOINNIT SEGMENTEITTÄIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/

2008
10-12/

2007 2008 2007
Elintarvike 0,4 1,4 16,6 7,2
Rehu & Mallas 2,8 6,4 9,3 16,7
Ainesosat 0,3 1,8 1,3 7,5
Muut toiminnot 0,6 0,6 1,9 1,6
Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0 -1,6
Investoinnit yhteensä 4,1 10,2 29,1 31,4
 
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/

2008
10-12/

2007 2008 2007
Suomi 75,0 73,7 301,0 263,9
Puola 10,1 8,0 45,9 38,5
Venäjä 6,5 6,2 44,1 39,5
Muu Eurooppa 34,4 20,1 106,7 74,8
Muu maailma 1,9 1,2 6,3 5,2
Yhteensä 127,8 109,2 504,0 421,9
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LOPETETUT TOIMINNOT JA MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT 
 
Lopetetut toiminnot 
 
Konserni raportoi vuonna 2007 myymänsä diagnostiikkaliiketoiminnan, ruokaperunaliiketoiminnan ja Monäs 
Feed Oy Ab:n lopetettuina toimintoina vuoden 2007 konsernin tuloslaskelmassa. 
 
 2008 2007
Tulos lopetetuista toiminnoista  
  Tuotot tavanomaisesta toiminnasta  19,3
  Kulut  -23,7
  Tulos ennen veroja  -4,5
  Verot  -0,1
  Tulos verojen jälkeen  -4,6
  
  Lopettamisesta johtuva tulos  -2,9
  Verot  0,1
  Tulos verojen jälkeen  -2,7
  
Tulos lopetetuista toiminnoista  -7,3
  
Lopetettujen toimintojen rahavirrat  
  Liiketoiminnan rahavirta  1,3
  Investointien rahavirta 0,9 5,8
  Rahoituksen rahavirta  -0,1
  Rahavirrat yhteensä 0,9 7,0
 
AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 
 
 31.12.2008 31.12.2007
Hankintameno tilikauden alussa 430,2 450,5
Muuntoerot -1,8 -1,4
Lisäykset 14,2 29,4
Vähennykset -25,6 -48,3
Siirrot erien välillä 0,0 0,0
Hankintameno tilikauden lopussa 417,1 430,2
  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa 302,3 332,8
Muuntoerot -1,0 -1,0
Vähennykset ja siirrot -24,7 -42,8
Tilikauden poistot 14,9 15,1
Arvonalentumiset 1,3 -1,9
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa 292,8 302,3
  
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 124,2 127,9
 
VARAUKSET 
 
 31.12.2008 31.12.2007
Tilikauden alussa 1,9 5,1
Varausten lisäykset 0,0 0,0
Käytetyt varaukset -0,8 -3,3
Tilikauden lopussa 1,1 1,9
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LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
 31.12.2008 31.12.2007
Myynti osakkuus- ja yhteisyrityksille 13,6 12,8
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 0,1 3,1
Myynti johtoon kuuluville avainhenkilöille 1,1 0,0
Ostot johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä 0,9 0,6
Lyhytaikaiset saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 1,4 2,3
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 0,2 0,5
 
VASTUUSITOUMUKSET (milj. euroa) 
 
 31.12.2008 31.12.2007
Vakuudeksi annettu omaisuus  
  Omasta puolesta annetut vakuudet  
    Annetut kiinteistökiinnitykset 0,0 0,7
  
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut  
  Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset  
    Vähimmäisvuokravastuut 1,8 2,5
  Vastuusitoumukset yhtiön itsensä puolesta 0,0 1,5
  Vastuusitoumukset muiden puolesta  
    Takaukset 0,0 0,1
Muut vastuut 1,7 2,0
  
Sitoutuminen investointimaksuihin 0,8 2,7
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. euroa) 
 
 31.12.2008 31.12.2007
Johdannaissopimusten nimellisarvot  
  Raaka-ainefutuurit 0,0 11,2
  Valuuttatermiinit 28,9 18,6
  Koronvaihtosopimukset 10,0 -
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TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (milj. euroa) 
 

 
10-12/ 

2008 
7-9/

2008
4-6/

2008
1-3/

2008
10-12/

2007
7-9/ 

2007 
4-6/

2007
1-3/

2007
Liikevaihto segmenteittäin   
Elintarvike 51,3 51,7 49,7 49,0 50,3 48,6 48,5 49,8
Rehu & Mallas 70,8 78,7 68,9 64,3 54,0 59,3 53,0 40,4
Ainesosat 10,5 11,0 10,1 12,7 11,6 10,2 10,7 12,5
Muut toiminnot 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Toimialaryhmien väliset -5,1 -7,2 -6,0 -7,4 -6,7 -8,4 -6,1 -5,9
Liikevaihto yhteensä 127,8 134,5 122,9 118,9 109,2 109,8 106,1 96,8
   
Liiketulos segmenteittäin   
Elintarvike 2,6 1,4 0,9 4,8 -2,7 -5,7 -1,7 -0,9
Rehu & Mallas 2,0 4,3 4,2 1,7 1,2 9,6 2,9 0,5
Ainesosat 1,8 3,1 1,7 3,3 2,4 2,1 2,6 2,5
Muut toiminnot  -0,9 -1,0 -0,7 -0,8 -0,4 -0,4 -0,5 -0,8
Eliminoinnit 0,2 -0,3 0,4 -0,6 0,2 0,0 0,0 -0,1
Liiketulos yhteensä 5,7 7,6 6,5 8,4 0,6 5,6 3,3 1,2
   
Rahoitustuotot ja -kulut, netto -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -1,0 -0,5 -0,3 1,1
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2
Tulos ennen veroja 5,4 7,4 6,3 8,4 -0,4 5,0 2,8 2,1
   
Tuloverot 0,4 -2,1 -2,5 -1,1 2,0 -2,1 -0,8 -0,4
Konsernin tulos jatkuvista 
toiminnoista 5,9 5,3 3,8 7,3 1,6 2,9 2,1 1,7
 
KERTALUONTOISET ERÄT (milj. euroa) 
 

 
10-12/ 

2008 
7-9/

2008
4-6/

2008
1-3/

2008
10-12/

2007
7-9/ 

2007 
4-6/

2007
1-3/

2007
Elintarvike   
 Liikearvon arvonalennukset  -1,3 
 Muut arvonalennukset  -1,6 -2,0 
 Muut kertaerät  4,2 -0,3 
Rehu & Mallas   
 Maltaan käyttöomaisuuden 
arvonalennusten palautus  0,5 5,5 
Vaikutus liiketulokseen 0,0 0,0 0,0 4,2 -1,2 1,9 0,0 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut, netto   
Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksesta   
Vaikutus tulokseen ennen 
veroja 0,0 0,0 0,0 4,2 -1,2 1,9 0,0 0,0
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TUNNUSLUKUJA 
 
 31.12.2008 31.12.2007
Liikevaihto, milj. euroa 504,0 421,9
  muutos, % 19,5 4,8
Liiketulos, milj. euroa 28,3 10,6
  % liikevaihdosta 5,6 2,5
Tulos ennen veroja, milj. euroa 27,5 9,5
  % liikevaihdosta 5,5 2,3
Oman pääoman tuotto, % 8,0 2,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,8 3,5
  
Korolliset rahoitusvelat kauden lopussa, milj. euroa 19,7 7,2
Korollinen nettorahoitusvelka kauden lopussa, milj. euroa -58,2 -36,5
Omavaraisuusaste, % 77,9 77,9
Nettovelkaantumisaste, % -20,8 -13,1
  
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 29,1 31,4
  % liikevaihdosta 5,8 7,5
Poistot, milj. euroa 18,1 18,3
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, milj. euroa 5,8 6,4
  % liikevaihdosta 1,2 1,5
Henkilöstö keskimäärin 1 048 1 157
  
Tulos per osake jatkuvista toiminnoista, euroa 0,14 0,05
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,34 0,10
Oma pääoma per osake, euroa 1,79 1,70
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana, 1 000 kpl*)  
  Vaihto-osakkeet 122 310 124 553
  Kantaosakkeet 34 294 34 462
  Yhteensä 156 605 159 015
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl*)  
  Vaihto-osakkeet 121 516 122 444
  Kantaosakkeet 34 276 34 316
  Yhteensä 155 793 156 760
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa*)  
  Vaihto-osakkeet 178,6 183,7
  Kantaosakkeet 56,2 52,2
  Yhteensä 234,8 235,8
*)Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia omia osakkeita 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 

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

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 

Tulos ennen veroja + 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 
 
 


