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RAISION OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2018 
 
Tammi-maaliskuu 2018, jatkuvat toiminnot  
 

 Raisio-konsernin liikevaihto oli 67,8 (69,3) miljoonaa euroa.  

 Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 7,4 (7,8) miljoonaa euroa,  
mikä on 10,9 (11,3) % liikevaihdosta.  

 Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihto oli 48,1 (50,3) miljoonaa euroa ja 
vertailukelpoinen liiketulos oli 8,3 (9,8) miljoonaa euroa, mikä on 17,2 (19,5) % liikevaihdosta.  

 Raisioagro-yksikön liikevaihto oli 19,7 (19,1) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos  
0,1 (-0,3) miljoonaa euroa.  

 Raisio päivitti katsauskauden jälkeen 26.4.2018 konsernin koko vuoden näkymät liikevaihdon 

osalta. Liiketuloksen osalta yhtiön koko vuoden näkymä on muuttumaton.  

RAISIO-KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  

 
  Q1/2018   Q1/2017     2017   

Jatkuvat  Jatkuvat  Lopetetut*  Yhteensä Jatkuvat  Lopetetut*  Yhteensä 

Tuloslaskelma        

Liikevaihto, M€ 67,8 69,3 23,3 92,5 306,8 96,0 402,8 

Liikevaihdon muutos, 
% 

-2,1 -21,7 -8,9 -18,9 -8,8 -3,7 -7,7 

Vertailukelpoinen 
liiketulos, M€ 

7,4 7,8 2,8 10,6 37,8 8,1 45,9 

Vertailukelpoinen 
liiketulos, % 

10,9 11,3 11,8 11,4 12,3 8,4 11,4 

Liiketulos, M€ 5,8 6,9 2,8 9,6 55,9 -59,2 -3,2 

Liiketulos, % 8,5 9,9 11,8 10,4 18,2 -61,7 -0,8 

Vertailukelpoinen 
käyttökate, M€ 

9,3 9,6 3,5 13,1 45,9 11,1 57,0 

Käyttökate, M€ 7,6 8,7 3,5 12,2 71,8 -27,4 44,4 

Rahoitustuotot ja  
-kulut, M€ 

0,1 0,0 0,0 0,0 -1,4 -0,3 -1,7 

Vertailukelpoinen 
tulos/osake, € 

0,04 0,04 0,01 0,05 0,18 0,04 0,22 

Tulos/osake, € 0,03 0,04 0,01 0,05 0,27 -0,38 -0,11 

Tase        

Omavaraisuusaste, % 66,8 66,6 - - 73,4 - - 

Nettovelkaantumis- 
aste, % 

-40,5 17,3 - - -39,8 - - 

Korollinen netto-
rahoitusvelka, M€ 

-98,4 50,9 - - -105,1 - - 

Oma pääoma/osake, € 1,54 1,86 - - 1,68 - - 

Investoinnit, M€  1,1 3,6 0,6 4,2 10,4 5,4 15,8 

 
* Raision 29.12.2017 myymä makeisliiketoiminta raportoitiin lopetettuna toimintona vuoden 2017 
tilinpäätöksessä.  
 
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.  
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS   
 
”Makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myynnin myötä Raisio on uuden alussa ja yhtiöllä on  
selkeä fokus. Keskitymme terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Olemme alkuvuoden 
aikana toteuttaneet merkittävän toimintojen uudelleenorganisoinnin. Suurin muutos oli kaikkien 
Raision elintarvikebrändien ja -liiketoimintojen yhdistäminen Terveelliset elintarvikkeet -yksiköksi. 
Organisaatiorakenteen muutoksen jälkeiset ensimmäiset askeleet on jo otettu ja resurssien 
ohjaaminen Terveelliset elintarvikkeet -yksikön kannattavan kasvun tukemiseksi on alkanut.  
 
Raision tammi-maaliskuun 2018 liikevaihto ja -tulos olivat tyydyttävällä tasolla. Benecol- ja 
Elovena-tuotteiden myynnin maltillinen kasvu Suomessa jatkui. Puolassa, Venäjällä,  
Irlannissa ja Belgiassa myynti ja liiketoiminnan kannattavuus heikkenivät pääasiassa 
myyntivolyymeihin liittyvien haasteiden takia. Myös Ison-Britannian toimintojen liikevaihto  
ja myynnin volyymi jäivät hieman vertailukaudesta. Raisio on tunnistanut ongelmakohdat  
ja aloittanut korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen. Korjaaville toimenpiteille on asetettu 
tavoitteellinen, mutta realistinen aikajänne.   
 
Raisio on yhdistänyt konsernin vision ja mission yhdeksi tarkoitukseksi. Huhtikuussa 2018 
julkistettu tarkoitus asettaa yhtiölle kunnianhimoisia tavoitteita ja ohjaa tekemistä haluamaamme 
suuntaan. Olemme aina tienneet millainen ruoka on terveellistä ja tekee hyvää sydämelle. Lisäksi 
haluamme olla jatkossakin edelläkävijä vastuullisuudessa. Raision tarkoitus tiivistyy ytimekkäästi: 
Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle.” 
 
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI  
 
Raisio on uudistanut organisaatiorakenteensa ja tästä johtuen myös taloudellisen raportoinnin  
ja segmenttien rakenne on muutettu. Tilikaudella 2018 Raision raportoitavat strategiset segmentit 
ovat Terveelliset elintarvikkeet (aiemmin Brändit) ja Raisioagro. Terveelliset elintarvikkeet  
-segmentti koostuu toimintasegmenteistä, jotka ovat Pohjois- ja Itä- Eurooppa, Länsi-Eurooppa 
sekä muu maailma (aiemmin Terveelliset elintarvikkeet, Benecol, Makeiset 29.12.2017 saakka  
ja Benemilk). Benemilk raportoidaan 1.1.2018 alkaen osana Muut toiminnot -segmenttiä. 
 
Raisioagro-yksikön liiketoiminnat ovat naudan- ja kalanrehut. Raisio julkisti 31.1.2018 
harkitsevansa yhtenä strategisena vaihtoehtona naudanrehu- ja kalanrehuliiketoimintojensa 
myyntiä ja aloittaneensa neuvottelut useiden toimijoiden kanssa. Raisioagro-segmenttiin liittyvän 
naudanrehuliiketoiminnan varat ja velat on tässä katsauksessa luokiteltu myytävissä oleviksi. 
 
Vuonna 2017 osana Raisioagroa raportoitu Raision Viljakauppa-liiketoiminta raportoidaan 1.1.2018 
alkaen osana Terveelliset elintarvikkeet -yksikön Pohjois- ja Itä-Euroopan toimintoja.  
 
Vertailukausien taloudelliset luvut on muutettu vastaamaan Raision uutta taloudellisen  
raportoinnin rakennetta.   
 
Raisio-konsernin loppuvuonna 2017 myymä makeisliiketoiminta raportoitiin lopetettuna toimintona 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä IFRS 5:n mukaisesti. Tässä osavuosikatsauksessa aikaisempien 
kausien tuloslaskelman vertailuluvut ja niihin liittyvät erät on muutettu vastaavasti.  
 
Tässä raportissa sulkeissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajankohtaan tai -jaksoon vuotta 
aiemmin ja koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. 
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LIIKEVAIHTO, jatkuvat toiminnot 
 
Raisio-konsernin liikevaihto oli 67,8 (69,3) miljoonaa euroa, mikä on noin kaksi prosenttia 
vertailukautta vähemmän. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta  
oli 32,6 (35,1) miljoonaa euroa, mikä on 48,1 (50,7) prosenttia.  
 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihto oli 48,1 (50,3) miljoonaa euroa. Raisioagron 
liikevaihto oli 19,7 (19,1) miljoonaa euroa ja muiden toimintojen 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 70 prosenttia ja 
Raisioagron noin 30 prosenttia. 
 
Heikentyneen Ison-Britannian punnan konversiovaikutus konsernin ja Terveelliset elintarvikkeet  
-yksikön liikevaihtoon oli -0,5 miljoonaa euroa. Tällä tarkoitetaan vaikutusta, joka syntyy, kun 
tytäryhtiöiden puntamääräinen liikevaihto konvertoidaan euroiksi osana konsernitilinpäätöstä.  
 
TULOS, jatkuvat toiminnot  
 
Raisio-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 7,4 (7,8) miljoonaa euroa, mikä oli 10,9 (11,3) 
prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liiketulos oli 5,8 (6,9) miljoonaa euroa, mikä oli 8,5 (9,9) 
prosenttia liikevaihdosta.  
 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 8,3 (9,8) miljoonaa euroa ja 
liiketulos 8,1 (9,8) miljoonaa euroa. Raisioagron vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (-0,3) miljoonaa 
euroa ja liiketulos 0,4 (-0,3) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen vertailukelpoinen liiketulos oli  
-1,0 (-1,6) miljoonaa euroa ja liiketulos -2,8 (-2,6) miljoonaa euroa.  
 
Heikentyneen Ison-Britannian punnan konversiovaikutus konsernin ja Terveelliset elintarvikkeet  
-yksikön liiketulokseen oli -0,1 miljoonaa euroa. Tällä tarkoitetaan vaikutusta, joka syntyy kun 
tytäryhtiöiden puntamääräinen liiketulos konvertoidaan euroiksi osana konsernitilinpäätöstä. 
 
Vertailukelpoiset poistot ja arvonalennukset olivat 1,9 (1,8) miljoonaa euroa. Nettorahoituserät 
olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa. 
 
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 7,5 (7,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja oli  
5,9 (6,9) miljoonaa euroa. 
 
Vertailukelpoinen tulos verojen jälkeen oli 5,9 (6,4) miljoonaa euroa. Tulos verojen jälkeen oli  
4,6 (5,6) miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,04) euroa 
ja osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,04) euroa. 
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VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT,  
jatkuvat ja lopetetut toiminnot  
  

miljoonaa euroa 
Q1/2018   Q1/2017     2017   

 
Jatkuvat Jatkuvat Lopetetut Yhteensä Jatkuvat Lopetetut Yhteensä 

Vertailukelpoinen 
liiketulos 

7,4 7,8 2,8 10,6 37,8 8,1 45,9 

+ myyntivoitot - - - - 28,0 - 28,0 

- luovutustappiot - - - - - -38,4 -38,4 

- arvonalentumiset  
aineettomat ja aineel- 
liset hyödykkeet 

- - - - -7,8 -28,7 -36,5 

- arvonalentumiset  
vaihto-omaisuus 

- - - - -0,7 - -0,7 

+/- rakennejärjestelyt  
ja tehostamishankkeet 

-1,6 -0,9 - -0,9 -1,3 -0,1 -1,5 

+/- muut erät - - - - -0,1 - -0,1 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät yht. 

-1,6 -0,9 - -0,9 18,1 -67,3 -49,1 

Liiketulos 5,8 6,9 2,8 9,6 55,9 -59,2 -3,2 

 

miljoonaa euroa  Q1/2018   Q1/2017     2017    
Jatkuvat Jatkuvat Lopetetut Yhteensä Jatkuvat Lopetetut Yhteensä 

Vertailukelpoinen 
käyttökate 

9,3 9,6 3,5 13,1 45,9 11,1 57,0 

+/- Poistot ja 
arvonalentumiset 

- - - - 7,8 28,7 36,5 

+/- Liiketulokseen 
vaikuttavat erät 

-1,6 -0,9 - -0,9 18,1 -67,3 -49,1 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät yht. 

-1,6 -0,9 - -0,9 25,9 -38,5 -12,5 

Käyttökate 7,6 8,7 3,5 12,2 71,8 -27,4 44,4 

+/- Arvonalentumiset - - - - -8,0 -28,7 -36,7 

+/- Poistot -1,9 -1,8 -0,8 -2,6 -7,9 -3,0 -10,9 

Liiketulos 5,8 6,9 2,8 9,6 55,9 -59,2 -3,2 

TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS, jatkuvat toiminnot   

Raisio-konsernin taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 364,2 (31.12.2017: 361,3) miljoonaa 
euroa. Oma pääoma oli 243,0 (31.12.2017: 264,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma 
oli 1,54 (31.12.2017: 1,68) euroa ja muutos johtui pääosin osingonjaosta. Erittely oman pääoman 
muutoksista on jäljempänä katsauksen taulukko-osassa. 
 
Käyttöpääoma oli maaliskuun lopussa 31,1 (31.12.2017:19,0 ja 31.3.2017: 41,9) miljoonaa euroa. 
Käyttöpääoman lisäys vuodenvaihteesta johtui suurimmalta osin raaka-ainevarastoihin liittyvästä 
vaihto-omaisuuden määrän kasvusta.  
 
Liiketoiminnan rahavirta oli -5,1 (-0,6) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen ja  
ennen rahoitusta oli -6,5 (-4,0) miljoonaa euroa.  
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Konsernin korolliset rahoitusvelat olivat katsauskauden lopussa 45,9 (31.12.2017: 45,9)  
miljoonaa euroa. Korollinen nettorahoitusvelka oli -98,4 (31.12.2017: -105,1) miljoonaa euroa.  

Raisiolla oli maaliskuun lopussa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja  
sekä raha- ja pankkisaamisia yhteensä 144,3 miljoonaa euroa. Sen lisäksi yhtiöllä on sitova, 
nostamaton 50,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus. Kassavarat on hajautettuna pankki-
talletuksiin pohjoismaisissa pankeissa tai muutoin matalariskisiin sijoituskohteisiin.   

Konsernin omavaraisuusaste oli 66,8 (31.12.2017: 73,4) prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli  
-40,5 (31.12.2017: -39,8) prosenttia.  
 
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,4 (31.12.2017: 10,5) prosenttia ja sijoitetun 
pääoman tuotto 8,2 (31.12.2017: 15,6) prosenttia.  
 
INVESTOINNIT, jatkuvat toiminnat  
 
Konsernin investoinnit olivat 1,1 (3,6) miljoonaa euroa, mikä on 1,7 (5,2) prosenttia liikevaihdosta. 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikön investoinnit olivat 0,5 (0,2) miljoonaa euroa,  
Raisioagron 0,3 (0,8) miljoonaa euroa ja muiden toimintojen 0,3 (2,6) miljoonaa euroa.  
 
TUTKIMUS JA KEHITYS, jatkuvat toiminnot 
 
Konsernin tutkimuksen ja kehityksen kulut olivat tammi-maaliskuussa 0,8 (0,7) miljoonaa euroa, 
mikä on 1,2 (1,1) prosenttia liikevaihdosta. Terveelliset elintarvikkeet -yksikön tutkimus- ja 
kehitystoiminnan kulut olivat 0,5 (0,5) ja Raisioagron 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.  
 
Terveelliset elintarvikkeet 
 
Elintarvikkeiden tuotekehitystä ohjaavat Raision tarkoituksessaan määrittelemät periaatteet:  
hyvä maku, terveellisyys, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kestävä kehitys. Vuonna 2018  
Raision tuotekehitys jatkaa tuotteidensa sokeripitoisuuden vähentämistä sekä keskittyy 
kasvipohjaiseen ruokaan ja kauran käytön lisäämiseen erityisesti leivontatuotteissa.  
 
Alkuvuonna 2018 Benecol-tuotteiden valikoima täydentyi kreikkalaistyyppisillä jogurteilla. 
Ensimmäisenä uutuudet lanseerattiin Isossa-Britanniassa. Suomessa ja Isossa-Britanniassa 
Benecol-tuotteiden valikoima täydentyi rasvattomilla ja ilman lisättyä sokeria valmistetuilla 
jogurteilla. Suomessa lanseerattiin uusia makuja Elovena- ja Nalle-pikapuurojen valikoimiin.  
 
Vuonna 2018 Raisio jatkaa mielenkiintoisten uutuustuotteiden lanseerauksia useilla markkina-
alueillaan. Esimerkkejä Raision uusista tuotekategorioista ovat Benecol-välipalapatukat sekä 
Torino-kasvispastat.  
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Naudan- ja kalanrehut 
 
Vuonna 2018 Raisioagron tuotekehitys keskittyy tuotteisiin ja palveluihin, jotka entisestään 
varmistavat eläinten hyvinvointia ja tuotannon tehokkuutta sekä edistävät vastuullista 
maidontuotantoa ja kalankasvatusta.  
 
Raisioagro saavutti tavoitteensa ja nyt kaikki yhtiön naudanrehut ovat soijattomia. Soijattomuus  
on myös osa Kestävää Tuottavuutta -konseptia ja se tukee meijereiden tavoitetta maitoketjun 
soijattomuudesta. Katsauskaudella lanseerattiin vasikoiden juomarehut, jotka mahdollistavat 
laadukkaat ruokintaratkaisut lypsylehmän koko elinkaarelle vasikasta alkaen. Lisäksi Raisioagro 
lanseerasi 70-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Opti-Maissin ja maissia sisältävät Juhla-Maiturit,  
joilla on positiivinen vaikutus maidontuotantoon.  
 
Raisioagron kehittämissä Tuotostutka® ja Kasvuluotain® -palveluissa hyödynnetään yhtiön vahvaa 
ruokintaosaamista ja tuotetaan asiakkaille lisäarvoa maitotilojen ja kalankasvattajien tuottamaa 
dataa analysoivilla ratkaisuilla ja ruokinnan optimoinnilla.   
 
SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
TERVEELLISET ELINTARVIKKEET -YKSIKKÖ  
 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikköön kuuluvat kaikki Raision ruokaan liittyvät ja jatkuvat 
liiketoiminnat. 
 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikön keskeiset tunnusluvut, 
jatkuvat ja lopetetut toiminnot 
  

Q1/2018   Q1/2017     2017   

Jatkuvat Jatkuvat Lopetetut* Yhteensä Jatkuvat Lopetetut* Yhteensä 

Liikevaihto, M€ 48,1 50,3 23,3 73,5 201,4 96,0 297,4 

  Pohjois- ja Itä- 
  Eurooppa,  M€ 

24,1 24,8 - 24,8 98,1 - 98,1 

  Länsi-Eurooppa, M€ 16,7 18,1 23,3 41,4 68,2 96,0 164,2 

  Muu maailma, M€ 7,3 7,3 - 7,3 35,2 - 35,2 

Vertailukelpoinen 
liiketulos, M€ 

8,3 9,8 2,8 12,5 39,3 8,1 47,4 

Vertailukelpoinen 
liiketulos, % 

17,2 19,5 11,8 17,1 19,5 8,4 15,9 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät, M€ 

-0,2 - - - -0,9 -67,3 -68,2 

Liiketulos, M€  8,1 9,8 2,8 12,5 38,4 -59,2 -20,8 

Liiketulos, % 16,9 19,5 11,8 17,1 19,0 -61,7 -7,0 

Investoinnit, M€ 0,5 0,2 0,6 0,8 1,5 5,4 6,9 

Nettovarallisuus, M€ 123,4 126,2 155,6 281,8 117,4 - 117,4 

 
* Raision 29.12.2017 myymä makeisliiketoiminta raportoitiin lopetettuna toimintona vuoden 2017 
tilinpäätöksessä.  
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Terveelliset elintarvikkeet -yksikön vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, 
jatkuvat ja lopetetut toiminnot 
 

miljoonaa euroa  
Q1/2018   Q1/2017     2017   

  Jatkuvat Jatkuvat Lopetetut Yhteensä Jatkuvat Lopetetut Yhteensä 

Vertailukelpoinen 
liiketulos 

8,3 9,8 2,8 12,5 39,3 8,1 47,4 

+ myyntivoitot -   -  -  -  - -  - 

- luovutustappiot  -  -  -  -  - -38,4 -38,4 

- arvonalentumiset 
aineettomat hyödykkeet 

 -  -  -  - -0,2 -28,7 -29,0 

- arvonalentumiset 
vaihto-omaisuus 

 - -   - -  -0,7  - -0,7 

+/- rakennejärjestelyt ja 
tehostamishankkeet 

-   -  -  - -  -0,1 -0,1 

+/- muut erät -0,2 - - - - - - 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät yht. 

-0,2 - - - -0,9 -67,3 -68,2 

Liiketulos 8,1 9,8 2,8 12,5 38,4 -59,2 -20,8 

 
Taloudellinen katsaus, jatkuvat toiminnot 
 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihto oli 48,1 (50,3) miljoonaa euroa. Heikentyneen  
Ison-Britannian punnan konversiovaikutus liikevaihtoon oli -0,5 miljoonaa euroa. Tällä tarkoitetaan 
vaikutusta, joka syntyy, kun tytäryhtiöiden puntamääräinen liikevaihto konvertoidaan euroiksi 
osana konsernitilinpäätöstä.  
 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihdosta noin 50 prosenttia kertyi Pohjois- ja Itä-
Euroopasta, missä Raision merkittävimmät brändit ovat Elovena, Benecol, Nordic, Sunnuntai, 
Nalle ja Torino. Lähes 35 prosenttia Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevaihdosta kertyi 
Benecol-tuotteiden myynnistä Länsi-Euroopasta ja loput noin 15 prosenttia muilta markkinoilta. 
Muiden markkinoiden liikevaihto muodostui suurimmalta osin Benecol-tuotteiden ainesosan, 
kasvistanoliesterin, myynnistä.  
 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikön vertailukelpoinen liiketulos oli 8,3 (9,8) miljoonaa euroa,  
mikä on 17,2 (19,5) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos oli 8,1 (9,8) miljoonaa euroa eli 16,9 (19,5) 
prosenttia liikevaihdosta. Heikentyneen Ison-Britannian punnan konversiovaikutus liiketulokseen oli 
-0,1 miljoonaa euroa. Tällä tarkoitetaan vaikutusta, joka syntyy, kun tytäryhtiöiden puntamääräinen 
liikevaihto konvertoidaan euroiksi osana konsernitilinpäätöstä.  
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Toimintaympäristö  
 
Ruoka ja ravinto ovat kuluttajien suuren mielenkiinnon kohteita kaikilla Raision markkina-alueilla.  
Kuluttajia ohjaavia megatrendejä ovat terveellisyyden ja välipalasyömisen lisäksi hyvinvointi ja 
jaksaminen, sydänterveys, vatsan hyvinvointi, kasvipohjainen ruokavalio sekä luonnollisuus ja 
aitous. Kolesterolia alentavien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden myynnin lasku jatkui 
levitekategorian edelleen jatkuvan myynnin laskun seurauksena. Kuluttajia kiinnostavat 
terveysvaikutteiset välipalat ja osaksi aterioita myytävät tuotteet.  
 
Olemme selvittäneet suomalaisten kuluttajien tarpeita. Kasvavan välipalasyömisen rinnalla  
myös ruokailun ja yhdessä syömisen merkitys kasvaa. Kiireisessä arjessa aamupalalla syötäviltä 
tuotteilta ja välipaloilta odotetaan helppokäyttöisyyttä. Luotettavat brändit ja luonnollisista raaka-
aineista valmistetut tuotteet ovat kuluttajien suosiossa.  
 
Kasvipohjaisen ravinnon kysynnän kasvu jatkuu. Luonnolliset raaka-aineet, kuten kaura, sopivat 
suomalaisten kuluttajien mielestä erittäin hyvin vastaamaan kasvipohjaisen ruoan terveellisyyteen 
ja hyvinvointiin liittyviä odotuksia.  
 
Liiketoimintakatsaukset 
 
Pohjois- ja Itä-Eurooppa 
 
Pohjois- ja Itä-Euroopan markkina-alueet ovat Suomi, Puola, Venäjä, Ukraina, Ruotsi, Baltia  
ja Tanska. Pohjois- ja Itä-Euroopan toimintojen liikevaihto oli 24,1 (24,8) miljoonaa euroa.  
Myynti Venäjällä ja Puolassa oli vertailukautta merkittävästi heikompi, mistä johtuen myös  
liiketulos jäi selvästi vertailukaudesta. Raisio on käynnistänyt toimenpiteet Venäjän ja Puolan 
liiketoimintojen kannattavuuden palauttamiseksi ja myynnin edistämiseksi.  
 
Suomen toimintojen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi ja 
sekä Benecol- että Elovena-tuotteiden myynnin kasvu jatkui maltillisena. Terveellisempien Torino-
pastojen myynti kääntyi hienoiseen kasvuun. Raisio jatkaa tavoitteensa mukaisesti laajentumista 
uusiin tuotekategorioihin ja tuo markkinoille mm. osaksi aterioita sopivia uusia kasvipohjaisia 
vaihtoehtoja. Raision uutuustuotteiden lanseeraukset ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. 
 
Katsauskaudella Raisio hankki noin 10 prosenttia vertailukautta enemmän myllyvehnää, kauraa ja 
ruista. Erityisesti kotimaisen myllyvehnän hankinnassa onnistuttiin hyvin vaikeasta satovuodesta 
huolimatta. Vahva euro heikensi viljan vientiä Suomesta.  
 
Raisio vie Venäjälle ja Ukrainaan Suomessa valmistettuja Nordic-hiutaleita ja -välipalakeksejä  
sekä gluteenittomia Provena-tuotteita. Ukrainan liikevaihto kasvoi selvästi, mutta Venäjällä 
liikevaihto jäi merkittävästi pääasiassa hiutaleiden vertailukautta alhaisempien myyntihintojen takia. 
Myös Venäjän ja Ukrainan valuuttamuutosten vaikutus oli selvästi negatiivinen.  
 
Puolassa Benecol laajeni uuteen tuotekategoriaan tuomalla markkinoille välipalapatukat.  
Kilpailu kolesterolia alentavissa levitteissä jatkui tiukkana ja alkuvuosi oli Benecol-levitemyynnin 
osalta poikkeuksellisen heikko. Raisio jatkaa aktiivista Benecol-brändin, brändikommunikaation  
ja tuotevalikoiman kehittämistä.  
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Länsi-Eurooppa  
 
Länsi-Euroopan markkina-alueet ovat Iso-Britannia, Irlanti ja Belgia. Länsi-Euroopan -toimintojen 
liikevaihto oli 16,7 (18,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa vertailukautta 
selvästi heikommasta myynnistä Irlannissa ja Belgiassa, punnan negatiivisesta konversio-
vaikutuksesta sekä käyttämättömän kampanjatuen positiivisesta vaikutuksesta vertailukauden 
liikevaihtoon. Liikevaihdon pieneneminen heikensi myös liiketoiminnan kannattavuutta.  
 
Benecol-tuotteiden suurimmalla markkinalla Isossa-Britanniassa levitteitä myytiin hieman 
vertailukautta enemmän. Benecol-tehojuomien myynti jäi hieman vertailukaudessa, mutta  
Raisio säilytti vahvan markkinajohtajuuden. Jogurttien myynti sen sijaan pieneni merkittävästi.  
 
Raisio lanseerasi Isossa-Britanniassa kreikkalaistyyppisen Benecol-jogurtin. Uutuuden myötä 
Benecol-tuotteiden käyttömahdollisuudet ruoanlaitossa ja välipaloina laajenevat. Lisäksi brändin 
kiinnostavuus kasvaa kuluttajien tarpeisiin vastaavien uutuustuotteiden ansiosta.  
 
Raisio tekee entistä aktiivisempaa yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kaikilla 
Benecol-tuotteiden markkina-alueillaan. Terveydenhuollon ammattilaisten suosituksilla on suuri 
merkitys kuluttajien hakiessa ratkaisuja parempaan sydänterveyteen ja kohonneen kolesterolin 
alentamiseen.   
 
Raision yhteistyö pitkäaikaisen Benecol-tuotteiden jakelijan kanssa Irlannissa päättyy syksyllä 
2018. Valmistelut Benecol-brändin ja -valikoiman kehittämiseksi sekä oman myyntiorganisaation 
luomiseksi Irlannissa etenevät suunnitelmien mukaisesti. Katsauskauden poikkeuksellisen matala 
promootiotaso näkyi myynnin merkittävänä pienenemisenä.  
 
Muu maailma  
 
Muu maailma -liiketoiminta sisältää Benecol-tuotteiden ainesosan, kasvistanoliesterin, toimitukset 
Raision omilla markkinoilla myytävien kuluttajatuotteiden valmistukseen sekä myynnin lisenssi-
partnereille ja Raision elintarvikeviennin muille kuin yhtiön omille päämarkkina-alueille.  
 
Muu maailma -liiketoiminnan liikevaihto oli 7,3 (7,3) miljoonaa euroa. Liiketulos parani 
vertailukaudesta. Benecol-tuotteiden ainesosan toimitukset Raision omilla markkina-alueillaan 
myytävien kuluttajatuotteiden valmistukseen olivat vertailukauden tasolla. Raision omia Benecol-
kuluttajatuotteiden markkinoita ovat Iso-Britannia, Irlanti, Belgia, Suomi, Puola ja Hongkong.  
 
Raision lisenssipartnerit vastaavat Benecol-kuluttajatuotteiden valmistuksesta, myynnistä ja 
markkinoinnista noin 20 maassa. Kasvistanoliesterin myynti lisenssipartnereille jäi merkittävästi 
vertailukaudesta kaikilla maatieteellisillä alueilla: EMEA, Aasia, Etelä- ja Pohjois-Amerikka. 
Liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa osittain myös kasvistanoliesterin toimitusten jaksottuminen eri 
vuosineljänneksille.  
 
Alkuvuonna lisenssipartnereiden kuluttajatuotteiden myynti erityisesti Indonesiassa, Chilessä ja 
Yhdysvalloissa pieneni vertailukaudesta. Lisenssipartnereiden kuluttajatuotteiden myynti 
Euroopassa oli vertailukauden tasolla, vaikka myynnin kehityksessä eri maiden välillä oli 
huomattavia eroja.  
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RAISIOAGRO-YKSIKKÖ  

Raisioagro-yksikköön kuuluvat naudan- ja kalanrehut sekä tuotantopanokset. 1.1.2018 alkaen 
Viljakauppa-liiketoiminta raportoidaan osana Terveellisten elintarvikkeet -yksikön Pohjois- ja  
Itä-Euroopan toimintoja.  
 
Raisioagron keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot 
 

  Q1/2018 Q1/2017 2017 

Liikevaihto, M€ 19,7 19,1 105,6 

Vertailukelpoinen liiketulos, M€ 0,1 -0,3 4,3 

Vertailukelpoinen liiketulos, % 0,7 -1,7 4,0 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät, M€ 

0,3 - - 

Liiketulos, M€ 0,4 -0,3 4,3 

Liiketulos, % 2,0 -1,7 4,0 

Investoinnit, M€ 0,3 0,8 3,3 

Nettovarallisuus, M€ 28,5 28,1 24,3 

 
Raisioagron vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jatkuvat toiminnot 
 

miljoonaa euroa  Q1/2018 Q1/2017 2017 

Vertailukelpoinen liiketulos 0,1 -0,3 4,3 

+/- muut erät 0,3 - - 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät yht. 

0,3 - - 

Liiketulos 0,4 -0,3 4,3 

 
Taloudellinen katsaus 
 
Raisioagron liikevaihto oli 19,7 (19,1) miljoonaa. Suomessa naudanrehujen myynti kasvoi selvästi 
aktiivisen asiakastyön ja maitotilojen monipuolisiin tarpeisiin vastaavan tuotevalikoiman ansiosta. 
Matalakatteisen tuotantopanosmyynnin suunnitelmallinen myynnin vähentäminen jatkui.  
Suomen osuus Raisioagron liikevaihdosta oli lähes 95 prosenttia, Venäjän yli viisi prosenttia  
ja muiden markkinoiden alle yhden prosentin.  
 
Raisioagron vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (-0,3) miljoonaa euroa ja liiketulos 0,4 (-0,3) 
miljoonaa euroa. Naudanrehujen myynnin kasvu paransi myös kannattavuutta.  
 
Toimintaympäristö  
 
Suomen naudanrehujen markkinoilla ei tapahtunut katsauskaudella merkittäviä muutoksia. 
Maidontuotannon rakennemuutoksen jatkuminen näkyi maitotilojen määrän vähenemisenä, 
jatkavien tilojen tilakoon kasvuna ja tilojen yhä ammattimaisempana toimintana. Investointien 
myötä lypsyrobottitilojen määrän kasvu jatkui. Maitomarkkinoiden kehitys Euroopassa vaikuttaa 
maidosta maksettavaan hintaan myös Suomessa.  
 
Suomeen on tuotannollisten investointien myötä syntynyt rehuvalmistuksen ylikapasiteettia. 
Tiukasti kilpailluilla Suomen rehumarkkinoilla menestyvät ne yritykset, joiden prosessit ovat 
kustannustehokkaat ja joilla on kyky tuottaa asiakkaille lisäarvoa uusilla palveluilla. 
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Suomessa kalanrehujen toimintaympäristö on vakiintunut. Kotimaisen kalan kysyntä kasvaa,  
mutta uusia kalankasvatuslupia ja lupia nykyisten kiintiöiden kasvattamiseen on toistaiseksi 
myönnetty niukasti. Ympäristöystävällisten Raisioaquan Baltic Blend -rehujen ansiosta  
kasvattajilla on yhä uskoa myönteisiin lupaprosesseihin. Luoteis-Venäjällä, Baltiassa ja  
Ruotsissa on innovatiivisilla rehuvalmistajilla mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa.  
 
Liiketoimintakatsaukset  
 
Raisioagron päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Luoteis-Venäjä. Naudanrehujen tuotanto on 
keskitetty Ylivieskan ja Kouvolan tehtaille. Kalanrehut valmistetaan Raisiossa sijaitsevalla tehtaalla. 
 
Naudanrehut 
 
Raisioagron strategian mukainen, pitkäjänteinen työ asiakaskohtaamisten monikanavaisuuden 
edistämiseksi, tuotevalikoiman sovittaminen ja kehittäminen maitotilojen moninaisiin tarpeisiin  
sekä myynnin tehostaminen näkyivät myynnin merkittävänä kasvuna. Parempi asiakaspalvelu  
ja kohdennettu markkinointi edistivät myös lisäarvotuotteiden, kuten Maituri-naudanrehujen 
myynnin kasvua.  
 
Raisioagron vahva panostus digitaalisiin palveluihin näkyi Tuotostutka® -lypsyrobottiseurannassa 
olevien maitotilojen määrän tasaisena kasvuna. Nyt jo 250 maitotilaa eli yli 20 000 suomalaista 
lypsylehmää on seurannassa, jonka avulla lehmän tuotosta ja hyvinvointia analysoidaan sekä 
ruokintaa optimoidaan. Palvelu luo asiakkaille lisäarvoa, joka näkyy tilan tuotoksessa ja 
kannattavuudessa.  
 
Benemilk-rehujen myynti Suomessa oli lähes vertailukauden tasolla. Benemilk-rehuja 
käyttävät tilat ovat tyytyväisiä saamaansa lisäarvoon eli maitomäärän nousuun sekä 
maidon rasva- ja valkuaispitoisuuksien paranemiseen. 
 
Naudanrehujen vienti Venäjälle kasvoi merkittävästi. Eniten vietiin Melli-kivennäisiä,  
mutta vienti oli muuhun liiketoiminnan laajuuteen verrattuna vähäistä. Raisioagron  
ruokintaosaaminen ja Kouvolan tehtaan sijainti lähellä itärajaa mahdollistavat viennin 
kasvun myös jatkossa, sillä Venäjä investoi omaan maidontuotantoonsa.  
 
Kalanrehut  
 
Kalanrehujen sesonki ajoittuu keväästä pitkälle syksyyn. Merkittävin kalan kasvukauden pituuteen 
vaikuttava tekijä on veden lämpötilalla. Tammi-maaliskuussa kalanrehujen toimitusmäärät 
kotimaassa olivat vähäisiä ja myynti painottui venäläisten asiakkaiden varastojen täydentämiseen.  
Kalanrehuliiketoiminnassa sesonkiin valmistauduttiin reseptejä uudistamalla, tuotevalikoimaa 
kehittämällä ja uuden säkityslinjan käyttöönoton viimeistelyllä.  
 
Raisioaquan Baltic Blend -rehuilla kasvatetun Benella-kalan tunnettuuden ja kysynnän kasvun 
myötä sopimustuottajat kasvattavat aikaisempaa enemmän kalaa. Suomessa Benella-kirjolohi ja  
-siika ovat myynnissä Stockmann Herkku-myymälöissä ja Keskon Pirkka Parhaat -tuotesarjassa, 
ISS:n ravintoloissa ja Kespron Menu-tuotteiden valikoimassa. Katsauskaudella Benella-kala 
lanseerattiin Ruotsissa.   
 
Baltic Blend -kalanrehut mahdollistavat vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen 
kalankasvatuksen. Suomalaisten kalankasvattajien suosimien Baltic Blend -rehujen  
ansiosta Itämeren typpikuormitus on pienentynyt peräti 75 prosentilla ja fosforikuormitus  
on koko kalanviljelyelinkeinon osalta negatiivinen.  
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HENKILÖSTÖ JA JOHTO 
 
Raisio-konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa työskenteli maaliskuun lopussa  
408 (417) henkilöä. Henkilöstöstä 19 (20) prosenttia työskenteli muualla kuin Suomessa. 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikössä työskenteli 254 (255) henkilöä, Raisioagrossa 98 (103)  
ja palvelufunktioissa 56 (59) henkilöä.  
 
Raision kasvun, kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi yhtiö aloitti 5.2.2018 yhteis-
toimintaneuvottelut, joiden kohteena oli 115 henkilöä. Yt-neuvottelut koskivat konsernipalveluita 
sekä uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön markkinointia, tuotekehitystä ja taloutta.  
Yt-neuvottelut päättyivät suurimmalta osin 22.3.2018 ja niissä päädyttiin 20 työtehtävän 
vähentämiseen. Tehtävien vähentämiset toteutuvat eläköitymisten, vapaaehtoisten järjestelyjen  
ja irtisanomisten kautta sekä määräaikaisten työsuhteiden päättyessä. Raision rehuliiketoimintojen 
mahdolliseen myyntiin liittyvien neuvottelujen päätyttyä voidaan yt-neuvottelut sulkea myös 
Raisioagroon kiinteästi liittyvien tehtävien osalta. 
 
Konsernin johtoryhmä 
 
Konsernin johtoryhmän jäsenet 1.2.2018 alkaen ovat toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, talous-
johtaja Antti Elevuori, lakiasiainjohtaja Sari Koivulehto-Mäkitalo, henkilöstöjohtaja Merja Lumme, 
operaatioista vastaava johtaja Jukka Heinänen sekä Raisioagron johtaja Perttu Eerola.  
 
Benecol-liiketoiminnasta vastannut johtaja Vincent Poujardieu päätti työnsä Raision palveluksessa 
ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 31.1.2018.  
 
Terveelliset elintarvikkeet -yksikön johtaja 
 
Raisio yhdisti erillisinä organisaatioina toimineet Benecol- ja Elintarvikkeet-liiketoiminnat yhdeksi 
Terveelliset elintarvikkeet -yksiköksi. Raision toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi toimii oman 
toimensa ohella 1.2.2018 alkaen Terveelliset elintarvikkeet -yksikön johtajana, kunnes 
liiketoiminnalle nimitetään uusi johtaja.  
 
OSAKKEET JA OMISTAJAT 
 
Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammi-maaliskuussa  
13,9 (11,1) miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo oli 56,8 (39,0) miljoonaa euroa ja keskikurssi  
4,09 (3,50) euroa. Viimeinen kaupantekokurssi 31.3.2018 oli 3,62 euroa.  
 
Kantaosakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa 0,5 (0,3) miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo oli 
2,1 (1,0) miljoonaa euroa ja keskikurssi 4,09 (3,56) euroa. Viimeinen kaupantekokurssi 31.3.2018 
oli 3,60 euroa.  
 
Yhtiöllä oli 31.3.2018 yhteensä 37 584 (31.12.2017: 38 532) rekisteröityä osakasta. Ulkomaa-
laisten omistuksessa koko osakekannasta oli 23,5 (31.12.2017: 21,9) prosenttia. Raisio Oyj:n 
osakkeiden markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 597,2 (31.12.2017: 634,2) miljoonaa euroa ja 
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 568,9 (31.12.2017: 604,1) miljoonaa euroa. 
 
Katsauskauden aikana on 317 198 kappaletta kantaosakkeita muunnettu vaihto-osakkeiksi.  
Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihto-osakkeiden määrä oli katsauskauden lopussa 132 962 591 
kappaletta ja kantaosakkeiden määrä 32 186 439 kappaletta. Osakekanta tuotti 776 691 371 
ääntä. 
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Raisio Oyj:n hallussa oli katsauskauden päättyessä 7 617 327 vaihto-osaketta ja 212 696 
kantaosaketta, jotka toisaalta on hankittu vuosina 2005 - 2012 yhtiökokoukselta saatujen 
valtuuksien nojalla ja toisaalta saatu tytäryhteisön sulautumisessa elokuussa 2014 tai ovat 
siirtyneet yhtiölle, koska oikeus sulautumisvastikkeeseen on vanhentunut. Raisio Oyj:n hallussa 
olevien vaihto-osakkeiden määrä on 5,7 prosenttia vaihto-osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä ja kantaosakkeiden vastaavasti 0,7 prosenttia. Yhteensä näiden omistus  
vastaa 4,7 prosenttia koko osakekannasta ja 1,5 prosenttia sen tuottamasta äänimäärästä.  
Muilla konserniin kuuluvilla yhtiöillä ei ole Raisio Oyj:n osakkeita. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle 
kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen. 
 
Raisio Oyj:llä ja sen tytäryhteisöillä ei ole eikä katsauskauden aikana ole ollut pantiksi otettuja  
omia osakkeita. 
 
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö s.r. omistaa 150 510 kappaletta kantaosakkeita, mikä on  
0,47 prosenttia kantaosakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja vastaavasti 0,09 prosenttia  
koko osakekannasta ja 0,39 prosenttia sen tuottamasta äänimäärästä.  
 
Hallituksella on valtuus päättää enintään 5 000 000 vaihto- ja 1 250 000 kantaosakkeen 
hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2019 asti. 
Samoin hallituksella on valtuus päättää osakeanneista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia  
vaihto-osakkeita enintään 14 000 000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1 460 000 kappaletta 
sekä antamalla yhteensä enintään 20 000 000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutus on 
voimassa 30.4.2019 asti. Valtuutuksia ei toistaiseksi ole käytetty ja niiden molempien 
yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2018 annetusta pörssitiedotteesta. 
 
Yhtiökokouksen vuonna 2017 myöntämät omien osakkeiden hankkimisvaltuutus ja 
osakeantivaltuutus ovat lakanneet 21.3.2018.  
 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET  
 
Raisio Oyj:n yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 ja myönsi  
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,17 euron osingon maksamisesta jokaiselta 
kanta- ja vaihto-osakkeelta. Osinko maksettiin 5.4.2018 osakkeenomistajalle, joka täsmäytys-
päivänä 23.3.2018 oli merkitty omistajaluetteloon; ei kuitenkaan niille osakkeille, jotka tuolloin  
olivat yhtiön hallussa. 

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen  
Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö ja Ann-Christine Sundell sekä uutena  
jäsenenä Kari Kauniskangas; kaikki päättyneestä yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi. 
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ilkka Mäkelän ja vara-
puheenjohtajakseen Kari Kauniskankaan.  

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja jäsenille  
2 500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana. Palkkio suoritetaan kahtena yhtä 
suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja  
2. erä joulukuun 15. päivänä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouskohtaisena 
palkkiona 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta ja jäsenille kokouskohtaisena 
palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan 
myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista.  
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Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan 
matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. 

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25. Hallintoneuvoston jäseniksi päättyneestä 
yhtiökokouksesta alkaneeksi toimikaudeksi valittiin Holger Falck, Mårten Forss, Mikael Holmberg, 
Kimmo Inovaara, Markku Kiljala, Tuomas Levomäki, Heikki Pohjala ja Tapio Ylitalo.  
Heistä Inovaara on uusi jäsen hallintoneuvostossa.  

Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 12 000 euroa ja hallintoneuvoston 
puheenjohtajalle ja jäsenille päätettiin maksaa palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta,  
minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset ja suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta  
yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle päätettiin suorittaa  
350 euron palkkio myös jokaiselta hallituksen kokoukselta, johon hän osallistuu.  

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen sekä vara-
tilintarkastajiksi KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien toimikausi 
alkoi yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 vaihto- ja 1 250 000 
kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2019 asti. 

Edelleen, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön 
hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14 000 000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään  
1 460 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20 000 000 uutta vaihto-osaketta. 
Osakeantivaltuutukset ovat voimassa 30.4.2019 asti. 

Valtuutusten yksityiskohdat käyvät ilmi 12.2.2018 annetusta pörssitiedotteesta. 

SUUNNATTU OSAKEANTI  

Raisio Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2014 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta 
kannustinjärjestelmästä ansaintajaksolle, joka alkoi 1.1.2015 ja päättyi 31.12.2017.  

Hallitus hyväksyi 15.3.2018 osakepalkkiojärjestelmästä suoritettavat palkkiot sekä osakepalkkio-
järjestelmästä osakkeina suoritettavan osuuden siirtämiseksi avainhenkilöille päätti toteuttaa 
suunnatun maksuttoman osakeannin yhtiökokouksen 23.3.2017 hallitukselle myöntämän  
valtuuden nojalla. 

Osakeannissa luovutettiin vastikkeetta 10 266 kappaletta yhtiön hallussa olevia Raisio Oyj:n 
vaihto-osakkeita osakepalkkiojärjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille poiketen osakkeen-
omistajien etuoikeudesta osakemerkintään. Luovutetut 10 266 vaihto-osaketta vastaavat  
0,006 prosenttia Raisio Oyj:n kaikista osakkeista ja 0,001 prosenttia kaikista äänistä. 

Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla on yhtiön kannalta ja sen kaikkien  
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osake- 
palkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön  
arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön suoran osakeomistuksen kautta.  
Suora osakeomistus on omiaan edelleen sitouttamaan avainhenkilöitä yhtiöön sekä  
vahvistamaan yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteiden ja intressien samansuuntaisuutta. 

Osakkeet on luovutettu avainhenkilöille 11.4.2018. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan 
oikeudet alkavat sinä päivänä, jona osakkeet on kirjattu avainhenkilön arvo-osuustilille.  
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Raisio Oyj:n hallitus suosittaa, että osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt 
omistaisivat merkittävän osan kaikista järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan, 
kunnes heidän osakeomistustensa arvo vastaa heidän puolen vuoden bruttopalkkaansa. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Raisio on katsauskauden jälkeen 4.5.2018 julkistanut allekirjoittaneensa sopimuksen naudanrehu-
liiketoimintansa myynnistä Lantmännen Agro Oy:lle. Velaton kauppahinta on 34 miljoonaa euroa ja 
kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun 2018 aikana. Naudanrehuliiketoiminnan myyntiin liittyvät 
yksityiskohdat löytyvät Raision 4.5.2018 julkistamasta pörssitiedotteesta yhtiön nettisivuilta 
osoitteesta www.raisio.com. 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 
Euroalueen talouden arvioidaan jatkavan vahvaa kasvua myös vuonna 2018. Kasvu perustuu 
yksityisen kulutuksen ohella investointien elpymiseen, mitä tukevat matala korkotaso sekä 
poliittisen epävarmuuden väheneminen. Uhka protektionismin viriämisestä kuitenkin varjostaa 
kasvunäkymää. 
 
Ison-Britannian kansanäänestyksen seurauksena maa tulee eroamaan Euroopan unionista 
(Brexit). Eron kaikki yksityiskohdat ovat avoimia ja päätöksestä johtuva epävarmuus heikentää 
Ison-Britannian talouden kasvunäkymiä sekä aiheuttaa edelleen voimakasta vaihtelua punnan 
ulkoisessa arvossa. Maan euroaluetta korkeampi inflaatio leikkaa kuluttajien ostovoimaa. 
 
Suomen talous kasvoi voimakkaasti vuonna 2017 ja kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana myös 
vuonna 2018. Talouden kehitys nojaa yksityiseen kulutukseen, investointien ja viennin kasvuun, 
matalaan korkotasoon sekä työttömyysasteen laskuun. Talouskasvua rasittaa nouseva inflaatio.  
 
Venäjällä talous elpyy ja kuluttajien ostovoima kasvaa inflaation hidastuttua. Ukrainassa 
liiketoimintaympäristö pysyy haastavana.  
 
Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat merkittävästi Raision liikevaihtoon ja -tulokseen suoraan  
ja välillisesti. Punnan arvon vaihtelu Brexitin luoman epävarmuuden seurauksena heijastuu Raision 
liikevaihtoon ja -tulokseen, sillä huomattava osa niistä kertyy Isosta-Britanniasta. Venäjän ruplan 
ulkoisen arvon vaihtelu vaikuttaa rehujen sekä hiutaletuotteiden vientiin ja saattaa vaikuttaa myös 
tuotantolaitosten käyttöasteeseen Suomessa.  
 
Maatalouspohjaisten raaka-aineiden saatavuus ja hinta ovat Raision liiketoiminnoille merkittävä 
haaste. Ilmaston lämpeneminen ja siitä seuraavat sään ääri-ilmiöt vaikuttavat nopeasti  
näiden hyödykkeiden sato-odotuksiin, tarjontaan, kysyntään ja hintaan. Muutokset myös  
muiden keskeisten raaka-aineiden, kuten sterolien, tarjonnassa, kysynnässä ja hinnassa  
ovat mahdollisia. Riskienhallinnan merkitys sekä arvon että volyymin suhteen on liiketoiminnan 
kannattavuuden näkökulmasta olennaisen tärkeää, mistä kasvukausi 2017 Suomessa  
viimeksi muistutti.  
 
Raisio arvioi päivittäistavaramarkkinoiden pysyvän edelleen varsin vakaina verrattuna muihin 
toimialoihin. Vähittäiskaupan muutos ja kiristyvä kilpailu ovat haaste myös elintarviketeollisuudelle 
niin myyntihintojen kuin -ehtojen kautta kaikilla Raision päämarkkina-alueilla.  
 
Kotimaisen maa- ja kotieläintalouden kannattavuus- ja likviditeettiongelmat heikentävät alan 
ostovoimaa ja luovat painetta Raisioagron kannattavuudelle. Euroopan unionin Ukrainan ja Krimin 
kriisin johdosta vuonna 2014 asettamat pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet, erityisesti 
meijerituotteiden tuontikielto, vaikeuttavat suoraan ja välillisesti Raisioagron liiketoimintaa. 
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Raisioaqualle kalanrehuviennin häiriöttömyys on tärkeää. On mahdollista, että Venäjä laajentaa 
tuontikieltojen soveltamisalaa uusiin tuoteryhmiin.   
 
Varautuminen ja sopeutuminen Brexitiin on Raision liiketoimintojen keskeinen haaste  
myös vuonna 2018 ja esimerkiksi Benecol-liiketoiminnassa tämä saattaa johtaa muutoksiin 
alihankintajärjestelyissä. Kansainvälinen raaka-aineketju ja kuluttajatuotteiden valmistuttaminen 
alihankkijoilla altistavat erityisesti Benecol-liiketoiminnan saatavuus-, hinta- ja valuuttariskeille.  
 
Liiketoimintansa kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi Raisio saattaa toteuttaa 
yritysjärjestelyjä, jotka samoin kuin rationalisointihankkeet saattavat aiheuttaa merkittäviä 
kertaluontoisia kuluja. 
 
NÄKYMÄT  
 
Raisio päivitti katsauskauden jälkeen 26.4.2018 konsernin koko vuoden näkymät liikevaihdon 
osalta. Liiketuloksen osalta yhtiön koko vuoden näkymä on muuttumaton.  
 
Raision uusi näkymä vuodelle 2018  
 
Raisio arvioi konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan noin vuoden 2017 tasolla. 
Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen yhtiö arvioi olevan yli 10 prosenttia 
liikevaihdosta. Valuuttakursseilla on edelleen merkittävä vaikutus Raision liikevaihtoon ja -
tulokseen.  
 
Raision liikevaihto muodostuu elintarvikkeiden ja rehujen myynnin lisäksi raaka-aineiden, kuten 
viljojen, viennistä. Raisio on tunnistanut ongelmakohdat ja aloittanut korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamisen markkinoilla, joilla alkuvuoden liikevaihdon kehitys ei vastannut odotuksia.  
 
Raision tärkein strateginen tavoite on Terveelliset elintarvikkeet -liiketoiminnan kasvu orgaanisesti 
ja yritysostoin. Raisio on toteuttamiensa rakenteellisten uudistusten myötä suunnannut kaikki 
resurssit tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön keskipitkän aikavälin orgaanista 
kasvua. Raisio hakee kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla, jotka Raision 
vahva tase ja nettovelattomuus mahdollistavat.  
 
Raision näkymä 12. helmikuuta 2018  
 
Raisio arvioi konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan hieman vuodesta 2017. 
Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen yhtiö arvioi olevan yli 10 prosenttia 
liikevaihdosta. Valuuttakursseilla on edelleen merkittävä vaikutus Raision liikevaihtoon ja  
-tulokseen.  
 
Raision tärkein strateginen tavoite on Terveelliset elintarvikkeet -liiketoiminnan kasvu orgaanisesti 
ja yritysostoin. Raision orgaanisen kasvun varmistamiseksi yhtiö siirtyy holding-tyyppisestä 
rakenteesta malliin, jossa kaikki resurssit suunnataan tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet  
-yksikön strategisia tavoitteita. Raisio hakee kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla 
yritysostoilla. Raision vahva tase ja nettovelattomuus mahdollistavat ydinliiketoimintaa tukevat 
yritysostot.  
 
 
Raisiossa 4. toukokuuta 2018  
 
Raisio Oyj:n Hallitus 
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Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883 
talousjohtaja Antti Elevuori, p. 040 560 4148 
viestintä- ja IR-päällikkö Heidi Hirvonen, p. 050 567 3060 
 
Raision taloudelliset katsaukset vuonna 2018  

 Tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus 8.8.2018 

 Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 7.11.2018 
 
 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä 
Raision ylimmän johdon tiedossa oleviin oletuksiin, suunnitelmiin ja päätöksiin. Vaikka johto  
uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, 
että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi toteuma voi erota merkittävästi 
tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista ja suunnitelmista johtuen  
mm. ennakoimattomista muutoksista markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, globaalissa taloudessa 
sekä laeissa ja säädöksissä.  
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT   
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA (M€)  
 

  1-3/2018   1-3/2017     2017   

Jatkuvat Jatkuvat Lopetetut* Yhteensä Jatkuvat Lopetetut* Yhteensä 

Liikevaihto 67,8 69,3 23,3 92,5 306,8 96,0 402,8 

Myytyjä suoritteita 
vastaavat kulut 

-48,4 -49,4 -18,5 -67,8 -222,9 -78,3 -301,2 

Bruttokate 19,3 19,9 4,8 24,7 83,9 17,7 101,6 

Liiketoiminnan 
tuotot ja -kulut, 
netto 

-13,6 -13,0 -2,0 -15,0 -28,0 
-76,9 

-104,9 

Liiketulos 5,8 6,9 2,8 9,6 55,9 -59,2 -3,2 

Rahoitustuotot 0,5 0,8 0,1 0,9 1,3 -0,2 1,1 

Rahoituskulut -0,4 -0,8 -0,1 -0,9 -2,7 -0,1 -2,8 

Osuus osakkuus- 
ja yhteisyritysten 
tuloksesta 

0,1 0,0 _ 0,0 0,0 _ 0,0 

Tulos ennen 
veroja 

5,9 6,9 2,8 9,6 54,5 -59,5 -5,0 

Tuloverot -1,4 -1,3 -0,5 -1,8 -12,7 0,3 -12,4 

Tilikauden tulos 4,6 5,6 2,2 7,8 41,8 -59,2 -17,3 

                

Jakautuminen:               

Emoyrityksen  
omistajille 

4,6 5,6 2,2 7,8 41,8 -59,2 -17,3 

Määräysvallat-   
tomille omistajille 

0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 

                

Emoyrityksen 
omistajille  
kuuluvasta 
tuloksesta 
laskettu  
osakekohtainen 
tulos, € 

              

Laimentamaton 
osakekohtainen 
tulos, € 

0,03 0,04 0,01 0,05 0,27 -0,38 -0,11 

Laimennettu  
osakekohtainen 
tulos, € 

0,03 0,04 0,01 0,05 0,27 -0,38 -0,11 

 
* Raision 29.12.2017 myymä makeisliiketoiminta raportoitiin lopetettuna toimintona vuoden 2017 
tilinpäätöksessä. 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (M€)  
 

  1-3/2018   1-3/2017     2017   

Jatkuvat Jatkuvat Lopetetut* Yhteensä Jatkuvat Lopetetut* Yhteensä 

Tilikauden tulos 4,6 5,6 2,2 7,8 41,8 -59,2 -17,3 

Muut laajan tuloksen 
erät: 

              

Erät, joita ei 
luokitella  
myöhemmin 
tulosvaikutteisiksi 

              

  Oman pääoman 
  ehtoisten   
  sijoitusten muutos 

0,2 -0,2 _ -0,2 -0,2 _ -0,2 

  Verovaikutuksen  
  muutos 

0,0 0,0     0,0     

Erät jotka  
saatetaan 
myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi 

              

  Rahavirran  
  suojauksen  
  arvonmuutos 

-1,0 -0,4 -0,3 -0,8 0,5 0,0 0,5 

  Ulkomaisiin   
  yrityksiin liittyvien  
  muuntoerojen  
  muutos 

1,2 0,1 0,1 0,2 -5,2 -0,2 -5,4 

  Verovaikutuksen  
  muutos 

0,2 0,1 0,1 0,2 -0,1 
_ 

-0,1 

Tilikauden laaja tulos 5,1 5,2 2,0 7,3 36,9 -59,4 -22,5 

                

Laajan tuloksen 
jakautuminen: 

              

  Emoyrityksen  
  omistajille 

5,1 5,2 2,0 7,3 36,9 -59,4 -22,5 

  Määräysvallattomille 
  omistajille 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
* Raision 29.12.2017 myymä makeisliiketoiminta raportoitiin lopetettuna toimintona vuoden 2017 
tilinpäätöksessä.  
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KONSERNIN TASE (M€)  
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

VARAT       

Pitkäaikaiset varat       

  Aineettomat hyödykkeet 43,4 62,8 42,9 

  Liikearvo 47,1 154,2 46,5 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 35,1 89,4 50,1 

  Osuus osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,8 0,7 0,7 

  Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 2,3 2,2 2,2 

  Laskennalliset verosaamiset 2,5 5,5 2,7 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 131,1 314,8 145,0 

        

Lyhytaikaiset varat       

  Vaihto-omaisuus 30,4 53,2 30,5 

  Myynti- ja muut saamiset 28,7 54,4 34,6 

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat   
rahoitusvarat 3,2 8,6 2,2 

  Rahat ja pankkisaamiset 141,3 10,9 149,0 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 203,6 127,0 216,3 

        

Myytävissä olevat pitkäaikaiset varat 29,4 - - 

        

Varat 364,2 441,8 361,3 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT       

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       

  Osakepääoma 27,8 27,8 27,8 

  Omat osakkeet -19,8 -19,8 -19,8 

  Muu emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 235,1 285,6 256,1 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 243,0 293,5 264,0 

  Määräysvallattomien omistajien osuus - - - 

Oma pääoma yhteensä 243,0 293,5 264,0 

        

Pitkäaikaiset velat       

  Laskennalliset verovelat 5,3 8,1 5,1 

  Varaukset 1,1 0,1 1,1 

  Pitkäaikaiset rahoitusvelat 22,9 45,8 23,0 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 29,4 54,0 29,2 

        

Lyhytaikaiset velat       

  Ostovelat ja muut velat 59,8 66,4 42,8 

  Varaukset 0,0 2,4 2,1 

  Johdannaissopimukset 1,1 2,5 0,2 

  Lyhytaikaiset rahoitusvelat 23,0 23,0 22,9 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 83,9 94,2 68,1 

        

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät 
velat 7,9 - - 

        

Velat yhteensä 121,2 148,3 97,2 

        

Oma pääoma ja velat 364,2 441,8 361,3 
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 31.3.2018 PÄÄTTYNEELLÄ TILIKAUDELLA (M€) 
 

 
 
 
 
  

Osake- Yli- Vara- Sijoitetun Muut Omat Muun- Kerty- Yht. Mää- Oma

pää- kurssi- ra- vapaan ra- osak- to- neet räys- pää-

oma ra- hasto  oman hastot keet erot voitto- vallatto- oma

hasto pääoman varat mien yht.

rahasto omista-

jien

osuus

Oma pääoma 1.1.2017 27,8 2,9 88,6 8,9 -1,9 -19,8 -13,1 219,9 313,2 0,0 313,2

Tilikauden laaja tulos

Tilikauden tulos   -   -   -   -   -   -   - 7,8 7,8   - 7,8

Muut laajan tuloksen erät 

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset   -   -   -   - -0,2   -   -   - -0,2   - -0,2

Rahavirran suojauksen arvonmuutos   -   -   -   - -0,8   -   -   - -0,8   - -0,8

Ulkomaisiin yrityksiin liittyvien 

 muuntoerojen muutos   -   -   -   -   -   - 0,2   - 0,2   - 0,2

Verovaikutuksen muutos   -   -   -   - 0,2   -   -   - 0,2   - 0,2

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,2 7,8 7,3 0,0 7,3

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingot   -   -   -   -   -   -   - -26,8 -26,8   - -26,8

Osakeperusteiset maksut   -   -   -   -   -   -   - -0,1 -0,1   - -0,1

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,9 -26,9 0,0 -26,9

Oma pääoma 31.3.2017 27,8 2,9 88,6 8,9 -2,7 -19,8 -12,9 200,8 293,5 0,0 293,5

Oma pääoma 1.1.2018 27,8 2,9 88,6 8,9 -1,6 -19,8 -18,5 175,8 264,0 0,0 264,0

Uuden IFRS 2-standardien vaikutus   -   -   -   -   -   -   - 0,7 0,7   - 0,7

Oikaistu avaava tase 1.1.2018 27,8 2,9 88,6 8,9 -1,6 -19,8 -18,5 176,5 264,7 0,0 264,7

Tilikauden laaja tulos

Tilikauden tulos   -   -   -   -   -   -   - 4,6 4,6   - 4,6

Muut laajan tuloksen erät 

Nettosijoituksen suojaus   -   -   -   -   -   -   -   - 0,0   - 0,0

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset   -   -   -   - 0,2   -   -   - 0,2   - 0,2

Rahavirran suojauksen arvonmuutos   -   -   -   - -1,0   -   -   - -1,0   - -1,0

Ulkomaisiin yrityksiin liittyvien 

 muuntoerojen muutos   -   -   -   -   -   - 1,2   - 1,2   - 1,2

Verovaikutuksen muutos   -   -   -   - 0,2   -   -   - 0,2   - 0,2

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 1,2 4,6 5,1 0,0 5,1

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingot   -   -   -   -   -   -   - -26,7 -26,7   - -26,7

Nostamattomat osingot   -   -   -   -   -   -   -   - 0,0   - 0,0

Siirto voittovaroista muihin rahastoihin   -   -   -   -   -   -   -   - 0,0   - 0,0

Osakeperusteiset maksut   -   -   -   -   -   -   - -0,1 -0,1   - -0,1

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,8 -26,8 0,0 -26,8

Oma pääoma 31.3.2018 27,8 2,9 88,6 8,9 -2,3 -19,8 -17,3 154,2 243,0 0,0 243,0
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (M€)  

 

1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017

Jatkuvat Jatkuvat Lopetetut* Yht. Jatkuvat Lopetetut* Yht.

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Tulos ennen veroja 5.9 6.9 2.8 9.6 54.5 -59.5 -5.0

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 1.9 1.8 0.8 2.6 8.1 3.0 11.1

Rahoitustuotot ja -kulut -0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 1.7

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Muut oikaisut -0.4 0.1 -0.1 0.0 -20.2 67.5 47.3

Oikaisut yhteensä 1.3 1.9 0.7 2.6 -10.6 70.8 60.2

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7.2 8.8 3.4 12.2 43.9 11.3 55.2

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-)

vähennys (+) 0.6 -3.0 0.7 -2.4 -1.4 -0.7 -2.2

Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) -8.8 -8.8 -2.3 -11.1 -0.2 -0.5 -0.8

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)

vähennys (-) -2.0 3.6 1.6 5.3 2.7 -0.4 2.3

Käyttöpääoman muutos yhteensä -10.2 -8.2 0.0 -8.2 1.1 -1.7 -0.6

Liiketoim. rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -3.0 0.6 3.4 4.0 45.0 9.6 54.6

Maksetut korot ja maksut muista

liiketoiminnan rahoituskuluista -0.4 -0.6 -0.1 -0.7 -2.0 -0.4 -2.4

Saadut osingot liiketoiminnasta 0.1 0.2 - 0.2 0.2 - 0.2

Saadut korot ja muut

rahoitustuotot liiketoiminnasta 0.1 0.2 0.1 0.3 0.8 0.0 0.9

Muut rahoituserät, netto 0.4 0.2 - 0.2 -0.2 - -0.2

Maksetut välittömät verot -2.4 -1.2 -0.6 -1.8 -6.4 -1.5 -7.8

Liiketoiminnan rahavirta -5.1 -0.6 2.8 2.2 37.5 7.6 45.1

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Lisähankinta osakkuusyritysosakkeista - - - - 0.0 - 0.0

Aineellisten hyödykkeiden hankinta -1.1 -2.3 -0.7 -3.0 -9.3 -5.3 -14.6

Aineettomien hyödykkeiden hankinta -0.4 -1.1 0.0 -1.1 -2.0 -0.1 -2.0

Luovutustulot konserniyhtiöiden osakkeista 

oikaistuna luovutushetken rahoilla - - - - - 89.4 89.4

Aineettomien ja aineellisten

hyödykkeiden luovutustulot 0.0 0.0 - 0.0 39.2 0.1 39.3

Investointien rahavirta -1.5 -3.4 -0.8 -4.1 28.0 84.0 112.0

Rahavirta investointien jälkeen -6.5 -4.0 2.1 -1.9 65.6 91.5 157.1

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Muut rahoituserät, netto - - - - 0.8 - 0.8

Pitkäaikaisten lainojen nostot - - - - 0.0 - 0.0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -19.7 - -19.7 -42.6 - -42.6

Emoyhtiön omistajille maksetut 

osingot ja muu voitonjako - -22.1 - -22.1 -26.6 - -26.6

Rahoituksen rahavirta 0.0 -41.8 0.0 -41.8 -68.4 0.0 -68.4

RAHAVAROJEN MUUTOS -6.5 -45.8 2.1 -43.8 -2.8 91.5 88.7

Rahavarat tilikauden alussa 151.0 61.9 61.9

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0.1 -0.2 0.5

Rahavarojen käyvän arvon muutoksen vaikutus 0.0 -0.1 -0.1

Rahavarat tilikauden lopussa  144.3 17.9 151.0
* Raision 29.12.2017 myymä makeisliiketo iminta raporto itiin lopetettuna to imintona vuoden 2017 tilinpäätöksessä.
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OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
Laadintaperiaatteet ja lukujen esittäminen 
 
Raisio Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset  
-säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea Raisio Oy:n 12. helmikuuta 2018 julkistetun vuoden 
2017 tilinpäätöksen kanssa. Raisio Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja 
laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017 lukuun ottamatta 2018 voimaan tulleita Raisio 
Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja -tulkintoja.  
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää, että johto tekee arvioita ja oletuksia,  
jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot 
perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat 
poikkeavat arvioista. 
 
Osavuosikatsaus esitetään miljoonina euroina. 
 
Uusien ja uudistettujen standardien vaikutukset 
 
Raisio Oyj on ottanut käyttöön tilikauden alussa 1.1.2018 voimaan tulleet International Accounting 
Standards Boardin (IASB) julkistamat uudet standardit, IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 15 
Myyntituotot asiakassopimuksista sekä muutokset standardiin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut. 
IFRS 9 ja IFRS 2 -standardimuutosten johdosta konsernin avaavaa tasetta 1.1.2018 on oikaistu. 
IFRS 15 -standardilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen eikä sillä ole vaikutusta 
avaavaan taseeseen 1.1.2018. 
 
Alla on esitetty standardimuutosten vaikutukset konsernin avaavaan taseeseen ja omaan 
pääomaan sekä laadintaperiaatteiden muutokset. 
 
Uusien ja uudistettujen standardien vaikutukset konsernin avaavaan taseeseen (M€) 
 

  Tase Oikaisu 
Avaava 

tase 

  31.12.2017   1.1.2018 

VARAT       

Pitkäaikaiset varat       

Oman pääonan ehtoiset 
sijoitukset - - 2.2 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 2.2 -2.2 0.0 

Yhteensä 2.2 -2.2 2.2 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT       

Oma pääoma 264.0 0.7 264.7 

Oma Pääoma yhteensä 264.0 0.7 264.7 

        

Lyhytaikaiset velat       

Ostovelat ja muut velat 42.8 -0.7 42.1 

Yhteensä 42.8 -0.7 42.1 
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IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 
 
Konserni on ottanut standardin IFRS 15  Myyntituotot asiakassopimuksista käyttöön 1.1.2018 
alkaen. Standardi korvasi aikaisemmat IAS 11 Pitkäaikaishankkeet ja IAS 18 Tuotot sekä niihin 
liittyvät tulkinnat. Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen 
myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Standardin mukaan 
myyntituotot kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun.  
 
Raisio-konsernin myynti asiakkaille on pääasiassa tavaroiden myyntiä. Konserni kirjaa 
myyntituotot, kun asiakas saa määräysvallan tuotteisiin. Määräysvallan katsotaan siirtyvän 
toimitustapalausekkeiden ehtojen mukaisesti yhtenä ajankohtana. Valmistumisasteen mukaisesti 
tuloutettavia sopimuksia Raisio-konsernissa ei ole. Myyntituotot palveluista kirjataan ajan kuluessa, 
kun palvelu on suoritettu. Mahdolliset muuttuvat vastikkeet kirjataan todennäköiseen määräänsä. 
Tuotteen tai palvelun transaktiohintaan ei sisälly merkittävää rahoituskomponenttia, sillä tavaran  
tai palvelun luovutuksen ja maksun välinen aika on enintään vuoden pituinen. Raisio-konserni otti 
standardin käyttöön täysin takautuvasti. Standardin käyttöön otolla ei ollut olennaista vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen eikä tuloutuksen laadintaperiaatteita ole muutettu. Standardin käyttöön 
otolla ei ole siten ollut vaikutusta asiakassopimuksista kirjattavien myyntituottojen määrään ja 
ajoitukseen. SAP-toiminnallisuusjärjestelmään on tehty vähäisiä muutoksia IFRS 15 -standardin 
kirjaamis- ja esittämisvaatimusten johdosta. 
 
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit 
 
Konserni on ottanut standardin IFRS 9 Rahoitusinstrumentit käyttöön 1.1.2018 alkaen. Standardi 
käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua ja arvostamista sekä suojauslaskentaa. Laadinta-
periaatteiden muutokset on oikaistu avaavaan taseeseen 1.1.2018. Konsernin rahoitusvarat on 
luokiteltu IFRS 9 -standardin käyttöönoton myötä uudelleen kolmeen eri arvostusryhmään: 
jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat, käypään arvoon muiden laajan tuloksen 
erien kautta kirjattavat rahoitusvarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. 
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvaroihin kuuluvat rahoitusvarat, jotka on tarkoitus 
pitää sopimuksen loppuun asti ja joiden rahavirta muodostuu pelkästään pääomasta ja korosta. 
Käypään arvoon laajan tuloslaskelman kautta kirjattavat rahoitusvarat käsittävät suojauslaskennan 
alaiset johdannaiset ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattaviin rahoitusvaroihin kuuluvat ne rahoitusvarat, jotka eivät täytä muiden ryhmien kriteereitä.  
 
IFRS 9 edellyttää, että suojauslaskenta on linjassa yhtiön riskienhallintastrategian kanssa ja 
aiemman IAS 39 mukaisen takautuvan suojaussuhteen tehokkuustestauksen sijaan suojauksen 
tehokkuutta arvioidaan pääosin eteenpäin suuntautuen laadullisten kriteerien pohjalta. Raisio Oyj:n 
rahoitusriskien hallintapolitiikkansa mukaisesti konserni voi käyttää erilaisia johdannaisia korko- ja 
valuuttariskeiltä suojautumiseen.  

Tällä hetkellä Raisio-konsernilla on käytössä valuuttatermiinijohdannaisia suojaamaan valuutta-
määräisiä saamisia ja velkoja sekä tulevia kaupallisia rahavirtoja. Tulevat valuttumääräiset erät 
ennustetaan kuukausittain seuraavalle vuodelle, joiden pohjalta konserni tekee  valuutta-
johdannaissopimukset sekä seuraa suojien tehokkuutta. Niiden johdannaissopimusten, joihin 
sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja, arvonmuutosten 
tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. Kun johdannaissopimus solmitaan, 
konserni käsittelee sen erittäin todennäköisen ennakoidun liiketoimen suojauksena (rahavirran 
suojaus). Suojauslaskenta lopetetaan mikäli suojauslaskennan soveltamisedellytykset eivät enää 
täyty, suojattava kohde kirjataan pois taseesta, suojausinstrumentti erääntyy tai se myydään tai 
toteutetaan tai ennakoidun liiketoimen ei odoteta toteutuvan.  
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Konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja suojausinstrumentin 
välisen suhteen sekä konsernin riskienhallinnan tavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategian. 
Konserni dokumentoi ja arvioi suojausta aloitettaessa ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä 
suojaussuhteiden tehokkuuden tarkastelemalla suojaavan instrumentin kykyä kumota suojattavan 
erän käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset. Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannais-
instrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja 
esitetään oman pääoman suojausrahastossa.  Suojausinstrumentista omaan pääomaan kertyneet 
voitot ja tappiot siirretään tulosvaikutteisiksi silloin, kun suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon. 
Suojausinstrumentin voiton tai tappion tehoton osuus kirjataan tuloslaskelmaan luonteensa 
perusteella joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin tai rahoitustuottoihin tai -kuluihin. 

Standardin uuden arvonalentumismallin mukaan arvonalentumiset tulee kirjata odotettavissa 
oleviin luottotappioihin perustuen, kun aikaisemmin kirjattiin arvonalentuminen silloin, kun oli  
näyttö saamisen arvon alentumisesta. Raisio Oyj soveltaa IFRS 9 -standardiin sisältyvää yksin-
kertaistettua menettelyä, jonka mukaan arvonalentumiset kirjataan määrään, joka vastaa koko 
voimassaoloajalta odotettavissa olevia arvonalentumisia. Raisio Oyj:n soveltamassa standardin 
mukaisessa mallissa lasketaan keskiarvo jatkuvien liiketoimintojen edellisten kolmen vuoden 
luottotappioista suhteessa kutakin vuotta edeltävän tilikauden lopun saataviin. Mallia sovelletaan 
raportointijaksoon laskemalla sen lopun saatavista edellisen kolmen vuoden keskiarvon mukainen 
minimi luottotappiovaraus. Johdon harkintaa käyttäen Raisio Oyj tekee tarvittaessa edellä 
mainittua minimiä suuremman luottotappiovarauksen. Standardin käyttöönoton myötä konsernin 
arvonalentumiskirjaukset eivät tule kasvamaan merkittävästi.  
 
Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu 
 

Rahoitusvarat IAS 39 IFRS 9 

Valuuttatermiinit, 
suojaustarkoituksessa 

Käypään arvoon muiden 
laajan tuloksen erien kautta 

Käypään arvoon muiden 
laajan tuloksen erien kautta 

Muut valuuttatermiinit Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

Yritystodistukset Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

Oman pääoman ehtoisat 
arvopaperit 

Myytävissä olevat 
rahoitusvarat 

Käypään arvoon muiden 
laajan tuloksen erien kautta 

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon 

Rahavarat Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon 

Rahoitusvelat IAS 39 IFRS 9 

Valuuttatermiinit, 
suojaustarkoituksessa 

Käypään arvoon muiden 
laajan tuloksen erien kautta 

Käypään arvoon muiden 
laajan tuloksen erien kautta 

Muut valuuttatermiinit Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

Pankkilainat Jaksotettuun hankintamenoon Jaksotettuun hankintamenoon 

Rahoitusleasingvelat Jaksotettuun hankintamenoon Jaksotettuun hankintamenoon 

Ostovelat ja muut velat Jaksotettuun hankintamenoon Jaksotettuun hankintamenoon 
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IFRS 2 Osakeperusteiset maksut 
 
Konserni on ottanut standardin IFRS 2 Osakeperusteiset maksut muutokset käyttöön 1.1.2018 
alkaen. Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteisesti maksettavien liiketoimien luokittelu ja 
arvostaminen muutokset selventävät tietyntyyppisten järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä. Ne koskevat 
kolmea osa-aluetta: käteisvaroina maksettavien maksujen arvostaminen, osakeperusteiset maksut, 
joista on vähennetty ennakonpidätys sekä osakeperusteisten maksujen muuttaminen käteisvaroina 
maksettavasta omana pääomana maksettavaksi.  
 
Muutoksen johdosta Raisio-konserni on uudelleen luokitellut osakepalkkiojärjestelmiensä rahana 
maksettavat osuudet osaksi osakkeina maksettavia osakeperusteisia maksuja. Laadinta-
periaatteiden muutokset on oikaistu avaavaan taseeseen 1.1.2018. Muutos koskee seuraavia 
osakepalkkiojärjestelmiä: järjestelmä 2015 - 2017, järjestelmä 2016 - 2018 ja järjestelmä 2017-2019. 
Konsernin järjestelmien mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain 
rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvia veroja ja 
veronluontoisia maksuja. Standardimuutoksella oli vähäinen vaikutus Raisio–konsernin 
osavuosikatsauksen tilinpäätökseen. 

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat uudet ja muutetut standardit 
 
IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia on sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. 
Uusi standardi korvaa IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. Sen seurauksena lähes kaikki 
vuokrasopimukset tullaan merkitsemään käyttöomaisuuserinä taseeseen pois lukien lyhytaikaiset 
alle 12 kk sopimukset ja arvoltaan vähäiset sopimukset. Operatiivisia vuokrasopimuksia ja 
rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen, 
jonka seurauksena käyttöomaisuuden ja vieraanpääoman määrät kasvavat. Vuokralle antajien 
soveltamaan kirjanpitokäsittelyyn ei tule merkittäviä muutoksia. Raisio–konserni on aloittanut 
standardin käyttöönottoon valmistautumisen. Konsernin taseeseen tulee kirjattavaksi uusia varoja 
ja velkoja, jotka ovat pääasiassa nykyisten muiden vuokrasopimusten sisältämiä maa-alueita, 
liikehuoneistoja ja kulkuneuvoja. Kyseisiin vuokrasopimuksiin liittyen kulujen luonne muuttuu  
IFRS 16:n korvatessa vuokrakulun käyttöomaisuuserän poistolla ja vuokrasopimusvelasta 
aiheutuvalla korkokululla. Korkokulu raportoidaan osana rahoituskuluja.  Muutos vaikuttaa 
taseeseen perustuviin tunnuslukuihin kuten velkaantumisasteeseen. Standardin käyttöönotolla  
ei ole rahavirtavaikutusta. Raisio Oyj:n konsernitilinpäätökseen IFRS 16–standardilla ei tule 
olemaan olennaista vaikutusta. 
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

Raisio Oyj esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista tulosta ja 
asemaa sekä rahavirtoja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä ja lisätäkseen 
ymmärrystä yhtiön tuloksen muodostumisesta ja taloudellisesta asemasta. 

Vaihtoehtoinen tunnusluku on johdettu IFRS tilinpäätöksestä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi 
pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-normistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Hallituksen 
toimintakertomuksessa, tilinpäätöstiedotteessa ja puoli- ja osavuosikatsauksessa voidaan esittää 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja laskea vaihtoehtoisia tunnuslukuja ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian 
seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on esitetty merkittävät yrityskauppoihin ja 
liiketoiminnan laajentamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden kulut, liiketoiminnan uudelleen-



  OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2018 
_________________________________________________________ 
 

Sivu 27 

 

järjestelemiseen liittyvät kulut ja omaisuuden arvonalentumisiin liittyvät kulut ja niiden mahdolliset 
palauttamiset. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on kirjattu tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa 
mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään. 

Raisio-konserni esittää muun muassa seuraavia vaihtoehtoisia tunnuslukuja: bruttokate, liiketulos, 
vertailukelpoinen liiketulos, käyttökate, vertailukelpoinen käyttökate, tulos ennen veroja, vertailu-
kelpoinen tulos / osake, omanpääoman tuotto %, sijoitetun pääoman tuotto %, vertailukelpoinen 
sijoitetun pääoman tuotto %, omavaraisuusaste %, nettovelkaantumisaste %, korollinen netto-
rahoitusvelka, korollinen rahoitusvelka, liiketoiminnan rahavirta, liiketoiminnan rahavirta per osake, 
oma pääoma per osake, osinko per osake, osinko per tulos. 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 

Raisio on uudistanut organisaatiorakenteensa ja tästä johtuen myös taloudellisen raportoinnin  
ja segmenttien rakenne on muutettu. Raportoitavat segmentit ovat Terveelliset elintarvikkeet 
(aiemmin Brändit) ja Raisioagro sekä muut toiminto. Terveelliset elintarvikkeet ja Raisioagro- 
segmentit ovat konsernin strategisia toimintayksiköitä, joita johdetaan erillisinä yksiköinä ja  
joiden toiminnan tulosta ylin johto tarkastelee säännöllisesti. Raportoitavien segmenttien  
tuotteet ovat erilaisia ja edellyttävät erilaisia jakelukanavia ja markkinointistrategioita. 

Terveelliset elintarvikkeet segmentti koostuu toimintasegmenteistä, jotka ovat Pohjois- ja Itä 
Eurooppa, Länsi-Eurooppa sekä muu maailma (aiemmin Terveelliset elintarvikkeet, Benecol, 
Makeiset 29.12.2017 saakka ja Benemilk). Benemilk raportoidaan 1.1.2018 alkaen osana  
Muut toiminnot segmenttiä 1.1.2018 alkaen.  

Raisioagro-yksikköön kuuluvat naudan- ja kalanrehut sekä tuotantopanokset.  
 
Vuonna 2017 osana Raisioagroa raportoitu Raision Viljakauppa-liiketoiminta raportoidaan 1.1.2018 
alkaen osana Terveelliset elintarvikkeet-yksikön Pohjois- ja Itä-Euroopan toimintoja.  
 
Muutosten osalta vertailukausien luvut on muutettu vastaavasti.   
 
Raisio-konsernin makeisliiketoiminta siirtyi 29.12.2017 Valeo Foods Limitedille. Terveelliset 
elintarvikkeet (aiemmin Brändit) -segmenttiin kuulunut makeisliiketoiminta raportoitiin lopetettuna 
toimintona vuoden 2017 tilinpäätöksessä IFRS 5:n mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa, tilin-
päätöksessä ja toimintakertomuksessa ja tässä osavuosikatsauksessa aikaisempien kausien 
tuloslaskelman vertailuluvut ja niihin liittyvät erät on muutettu vastaavasti.  
 
Liikevaihto segmenteittäin (M€)  
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Terveelliset elintarvikkeet       

  Pohjois- ja Itä-Eurooppa 24,1 24,8 98,1 

  Länsi-Eurooppa 16,7 18,1 68,2 

  Muu maailma 7,3 7,3 35,2 

Terveelliset elintarvikkeet yhteensä 48,1 50,3 201,4 

Raisioagro 19,7 19,1 105,6 

Muut toiminnot * 0,4 0,3 1,3 

Toimialaryhmien välinen myynti -0,4 -0,4 -1,5 

Liikevaihto yhteensä 67,8 69,3 306,8 
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* sisältää 1.1.2018 alkaen myös Ison-Britannian lisensoidun elintarvikebrändin tuoton.  
 
Liiketulos segmenteittäin (M€)  
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Terveelliset elintarvikkeet 8,1 9,8 38,4 

Raisioagro 0,4 -0,3 4,3 

Muut toiminnot * -2,8 -2,6 13,3 

Liiketulos yhteensä 5,8 6,9 55,9 

 
Nettovarallisuus segmenteittäin (M€)  
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Terveelliset elintarvikkeet 123,4 126,2 117,4 

Raisioagro 28,5 28,1 24,3 

Muut toiminnot ja kohdistamattomat 
erät 91,1 139,2 122,3 

Nettovarallisuus yhteensä 243,0 293,5 264,0 

 
Investoinnit segmenteittäin (M€)  
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Terveelliset elintarvikkeet 0,5 0,2 1,5 

Raisioagro 0,3 0,8 3,3 

Muut toiminnot  0,3 2,6 5,6 

Investoinnit yhteensä 1,1 3,6 10,4 

 
MYYNTITUOTOT  
 
Liikevaihto markkina-alueittain (M€)  
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Suomi 35,2 34,2 149,6 

Iso-Britannia 16,8 15,1 57,8 

Muu Eurooppa 15,0 18,8 93,4 

Muu maailma 0,8 1,1 6,1 

Yhteensä 67,8 69,3 306,8 

 
Liikevaihto ryhmittäin (M€)  
 

  1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017 

Tavaroiden myynti 67,3   68,8   305,2   

Palveluiden myynti 0,3   0,3   0,9   

Rojaltituotot 0,2   0,2   0,8   

Liikevaihto yhteensä 67,8   69,3   306,8   
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HANKITUT LIIKETOIMINNOT, LOPETETUT TOIMINNOT JA  
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT 
 
Hankitut liiketoiminnot 
 
Kaudella 1.1. - 31.3.2018 ja vuonna 2017 ei ollut hankittuja liiketoimintoja. 
 
Lopetetut toiminnot 
 
Raisio-konsernin makeisliiketoiminta siirtyi 29.12.2017 Valeo Foods Limitedille. Terveelliset 
elintarvikkeet (aiemmin Brändit) -segmenttiin kuulunut makeisliiketoiminta raportoitiin lopetettuna 
toimintona vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Tässä osavuosikatsauksessa vertailukausi on muutettu 
vastaavasti. 
 

  31.12.2017 

Lopetetun toiminnon vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan:   

Pitkäaikaiset varat 116,4 

Vaihto-omaisuus 11,8 

Lyhytaikaiset saamiset 17,5 

Lainasaamiset (cash pool) -15,4 

Rahavarat 2,8 

Varat yhteensä 133,2 

    

Pitkäaikainen vieras pääoma 2,3 

Lyhytaikainen vieras pääoma 17,5 

Velat yhteensä 19,8 

    

Myyty nettovarallisuus 113,4 

    

Kertyneet muuntoerot -1,5 

    

Myydyn liiketoiminnan luovutusvoitto/-tappio sisältäen kertyneet muuntoerot -36,5 

Myynnille kohdistetut kaupan kulut -0,8 

Myynnille kohdistettu myyntisaamisten takausvaraus -1,1 

Tulosvaikutus liiketulokseen -38,4 

    

Velaton kauppahinta 100,0 

Tehtaisiin liittyvä investointivelka ja muut korottomat nettovelkaan liittyvät erät 10,6 

Myytyjen tytäryritysten korollinen nettorahoitusvelka luovutushetkellä 12,6 

Osakkeiden kauppahinta 76,8 

    

Osakkeiden kauppahinta 76,8 

Myytyjen tytäryritysten korollinen nettorahoitusvelka luovutushetkellä -12,6 

Tytäryritysten myynti oikaistuna luovutushetken rahavaroilla 89,4 

    

Myynnin rahavirta kuluineen 86,0 

    

Rahavirtalaskelmassa   

Tytäryritysten myynti oikaistuna luovutushetken rahavaroilla 89,4 

Investointien rahavirta -5,4 

Liiketoiminnan rahavirta 7,6 

Lainasaamisten muutos -5,6 

Myynnin rahavirtavaikutus yhteensä ja lainasaamisten takaisinmaksut 86,0 
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Myytävänä olevat omaisuuserät 
 
Raisio julkisti 31.1.2018 harkitsevansa yhtenä strategisena vaihtoehtona naudanrehu- ja 
kalanrehuliiketoimintojensa myyntiä ja aloittaneensa neuvottelut useiden toimijoiden kanssa. 
Raisioagro-segmentin naudanrehuihin liittyvät varat ja velat on tässä osavuosikatsauksessa 
luokiteltu myytävissä oleviksi.  
 

  31.3.2018 

Pitkäaikaiset varat 14,4 

Vaihto-omaisuus 8,9 

Lyhytaikaiset saamiset 6,1 

Varat yhteensä 29,4 

    

Lyhytaikainen vieraspääoma 7,9 

Velat yhteensä 7,9 

    

Myytävän erien nettovarallisuus 21,5 

 
AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET (M€) 

  
31.3.201

8 
31.3.201

7 
31.12.201

7 

Hankintameno tilikauden alussa 310.7 371.8 371.8 

Muuntoerot 0.0 0.2 -0.1 

Lisäykset 0.7 3.0 13.8 

Vähennykset 0.0 -0.1 -74.7 

Myytävänä olevat toiminnot -87.6 - - 

Hankintameno tilikauden lopussa 223.8 374.9 310.7 

        

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa 260.6 283.3 283.3 

Muuntoerot 0.0 0.1 -0.4 

Vähennykset ja siirrot 0.0 -0.1 -31.3 

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset 1.5 2.2 9.0 

Myytävänä olevat toiminnot -73.3 - - 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden 
lopussa 188.7 285.5 260.6 

        

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 35.1 89.4 50.1 

 
VARAUKSET (M€)  
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Tilikauden alussa 3,2 2,6 2,6 

Varausten lisäykset 0,0 0,0 1,2 

Käytetyt varaukset -2,1 -0,1 -0,5 

Tilikauden lopussa 1,1 2,5 3,2 
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LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA (M€) 
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Myynti osakkuus- ja yhteisyrityksille 0,0 0,0 0,0 

Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 0,1 0,0 0,1 

Myynti johtoon kuuluville avainhenkilöille 0,1 0,1 0,3 

Ostot johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä 0,2 0,2 1,0 

Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 0,0 0,0 0,0 

Saamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä 0,0 0,0 0,0 

Velat johtoon kuuluville avainhenkilöille 0,1 0,1 0,1 

 
VASTUUSITOUMUKSET (M€) 
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut       

  Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset       

    Vähimmäisvuokravastuut 1,4 1,4 1,4 

  Muut vastuut 2,9 2,8 2,3 

  Takausvastuut konserniyhtiöiden sitoumuksista 33,1 33,1 33,1 

        

Sitoutuminen investointimaksuihin 1,0 4,1 1,1 

 
JOHDANNAISSOPIMUKSET (M€) 
 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Johdannaissopimusten nimellisarvot       

  Valuuttatermiinit 72,5 213,4 82,1 
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 

Taulukossa esitetään kunkin erän kirjanpitoarvot ja käyvät arvot. Kirjanpitoarvot vastaavat 
konsernitaseen arvoja. Alla on esitetty konsernin käyttämät käyvän arvon määrittämisperiaatteet 
kaikista rahoitusinstrumenteista. 

  Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä 

  arvo arvo arvo arvo 

  31.3.2018 31.3.2018 31.12.2017 31.12.2017 

Rahoitusvarat         

  Oman pääoman ehtoiset sijoitukset *) 2,3 2,3 2,2 2,2 

  Myyntisaamiset ja muut saamiset 32,0 32,0 32,7 32,7 

  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat sijoitukset *) 3,0 3,0 2,0 2,0 

  Rahavarat 141,3 141,3 149,0 149,0 

  Johdannaiset *) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Rahoitusvelat         

  Pankkilainat 45,8 46,4 45,8 46,5 

  Rahoitusleasingvelat 0,2 0,2 0,1 0,1 

  Ostovelat ja muut velat 28,9 28,9 32,5 32,5 

  Johdannaiset *) 1,1 1,1 0,2 0,2 

 
Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja veloista 

Käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista *) kaikki muut kuuluvat tasolle 2 paitsi 
oman pääoma estoiset sijoitukset. Tasolle 2 kuuluvien erien käypä arvo määritellään arvostus-
menetelmien avulla käyttäen markkinahinnoittelun palvelutuottajan antamia arvostuksia.  
Oman pääoman estoiset sijoitukset kuuluvat tasolle 3, koska niiden käypä arvo ei perustu  
todettavissa olevaan markkinatietoon. 

RAHAVIRTALASKELMAAN LIITTYVÄT TÄSMÄYTYSLASKELMAT 

Liiketoimintojen rahavirtojen oikaisut (M€) 

  1-3.2018 1-3.2017 1-12.2017 

Aineettoman ja aineellisen 
käyttöomaisuuden arvonalentumiset - - 36,5 

Vaihto-omaisuuden arvonalentumiset - - 0,7 

Tytäryhtiöosakkeiden luovutustappiot - - 38,4 

Käyttöomaisuus myyntivoitot  ja -tappiot 0,0 - -28,1 

Osakepalkkiokulut -0,1 - 0,0 

Muut -0,3 0,0 -0,3 

Oikaisut yhteensä rahavirtalaskelmalla -0,4 0,0 47,3 

 
Oikaistaan tuloslaskelman erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja erät, jotka esitetään muualla 
rahavirtalaskelmassa. 
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Investoinnin rahavirran käyttöomaisuuden hankinnat ja luovutukset (M€) 

  1-3.2018 1-3.2017 1-12.2017 

Käyttöomaisuushankinnat yhteensä -1,1 -3,9 -15,9 

Maksut aikaisempien tilikausien investoinneista (ostovelkojen 
muutos) -0,3 -0,2 -0,7 

Rahoitusleasingvelalla tai muulla korottomalla velalla rahoitetut 
investoinnit 0,0 0,0 0,0 

Käyttöomaisuushankinnoista kassamaksuilla rahoitetut -1,5 -4,1 -16,6 

        

Käyttöomaisuuden luovutusvoitto tai -tappio tuloslaskelmassa 0,0 0,0 28,1 

Poistuneen omaisuuden tasearvo 0,0 0,0 11,2 

Käyttöomaisuusmyynneistä saatu vastike 
rahavirtalaskelmalla 0,0 0,0 39,3 

 
Myytyjen tytäryritysten nettovarat (M€) 

  1-12.2017 

Luovutusvoitto tai -tappio tuloslaskelmassa ilman myynnille kohdistettuja kuluja -36.5 

    

Pitkäaikaiset varat 116.4 

Vaihto-omaisuus 11.8 

Saamiset 17.5 

Rahavarat sis. Lainasaamiset (group cash pool) -12.6 

Pitkäaikainen vieraspääoma 2.3 

Lyhytaikainen vieras pääoma 17.5 

Myyty nettovarallisuus yhteensä 113.4 

    

Myyntihinta 76.8 

    

Luovutustulot rahavirtalaskelmalla oikaistuna luovutushetken rahoilla 89.4 
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Täsmäytyslaskelma Rahoitustoimintaan liittyvistä veloista (M€) 

      Ei rahavirtavaikutteiset muutokset   

    
Raha-
virrat Valuutta- Kurssi- Käyvän   

  2017   Termiinit muutokset arvon 2018 

          muutokset   

Pitkäaikaiset velat 45,7 - - - - 45,7 

Lyhytaikaiset velat 0,0 - - - - 0,0 

Leasingvelat 0,1 0,0       0,2 

Pitkäaikaisten velkojen 
suojaamiseen käytetyt varat / 
velat netto 0,0 - - - - 0,0 

Kokonaisvelat 
rahoitustoiminnoista 45,9 0,0 - - - 45,9 

 
JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (M€) 

  1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 

  2018 2017 2017 2017 2017 

Liikevaihto yksiköittäin           

Terveelliset elintarvikkeet 48,1 50,6 48,9 51,6 50,3 

Raisioagro 19,7 21,4 36,3 28,8 19,1 

Muut toiminnot 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Toimialaryhmien väliset -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 

Liikevaihto yhteensä 67,8 72,0 85,2 80,3 69,3 

            

Liiketulos yksiköittäin           

Terveelliset elintarvikkeet 8,1 8,5 9,3 10,7 9,8 

Raisioagro 0,4 0,1 3,2 1,2 -0,3 

Muut toiminnot -2,8 -10,2 -1,7 27,8 -2,6 

Liiketulos yhteensä 5,8 -1,6 10,8 39,8 6,9 

            

Rahoitustuotot ja -kulut, netto 0,1 -0,3 -0,7 -0,3 0,0 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tulos ennen veroja 5,9 -1,9 10,1 39,4 6,9 

            

Tuloverot -1,4 -1,5 -2,1 -7,8 -1,3 

Konsernin tulos 4,6 -3,3 7,9 31,7 5,6 
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TUNNUSLUKUJA 

Tunnusluvut on laskettu jatkuvista toiminnoista sisältäen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. 

  31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017 

Liikevaihto, M€ 67.8 69.3 306.8 

  Liikevaihdon muutos, % -2.1 -21.7 -8.8 

Käyttökate, M€ 7.6 8.7 71.8 

Poistot ja arvonalennukset, M€ 1.9 1.8 15.9 

Liiketulos, M€ 5.8 6.9 55.9 

  % liikevaihdosta 8.5 9.9 18.2 

Tulos ennen veroja, M€ 5.9 6.9 54.5 

  % liikevaihdosta 8.7 9.9 17.8 

Oman pääoman tuotto, % 7.2 7.4 14.5 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 8.2 7.6 15.6 

        

Korolliset rahoitusvelat kauden lopussa, M€ 45.9 68.8 45.9 

Korollinen nettorahoitusvelka kauden lopussa, 
M€ -98.4 50.9 -105.1 

Omavaraisuusaste, % 66.8 66.6 73.4 

Nettovelkaantumisaste, % -40.5 17.3 -39.8 

        

Bruttoinvestoinnit, M€ 1.1 3.6 10.4 

  % liikevaihdosta 1.7 5.2 3.4 

Tutkimus- ja tuotekehityskulut, M€ 0.8 0.7 3.4 

  % liikevaihdosta 1.2 1.1 1.1 

Henkilöstö keskimäärin 409 414 415 

Tulos per osake, € 0.03 0.04 0.27 

Liiketoiminnan rahavirta per osake (jatkuvat ja 
lopetetut toiminnot yhteensä), € -0.03 0.01 0.29 

Oma pääoma per osake, € 1.54 1.86 1.68 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden 
aikana, 1000 kpl       

  Vaihto-osakkeet 125,173 125,004 124,927 

  Kantaosakkeet 32,146 32,470 32,436 

  Yhteensä 157,319 157,474 157,363 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 
kpl       

  Vaihto-osakkeet 125,345 125,005 125,028 

  Kantaosakkeet 31,974 32,469 32,291 

  Yhteensä 157,319 157,474 157,319 

Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa, M€       

  Vaihto-osakkeet 453.7 421.3 480.1 

  Kantaosakkeet 115.1 111.0 124.0 

  Yhteensä 568.9 532.3 604.1 

Osakkeen kurssi kauden lopussa       

  Vaihto-osakkeet 3.62 3.37 3.84 

  Kantaosakkeet 3.60 3.42 3.84 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

Tulos per osake 
Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 

              
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen 
kaavat             

              

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 likvidit rahoitusvarat   

Nettovelkaantumisaste, % 

Korolliset 
rahoitusvelat  x 100 

      

Oma pääoma       

Vertailukelpoinen tulos per osake 

Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos +/- 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     

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 

Vertailukelpoinen liikevaihto Liikevaihto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Vertailukelpoinen liiketulos Liiketulos +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Vertailukelpoinen liiketulos, % 
Vertailukelpoinen liiketulos 

 x 100 
    

Vertailukelpoinen liikevaihto     

Käyttökate (EBITDA) Liiketulos + poistot ja arvonalennukset 

Vertailukelpoinen käyttökate 
(EBITDA) 

Liiketulos +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + poistot ja  

arvonalennukset         

Osakekannan markkina-arvo 

Osakeantioikaistu, tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 

x osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman konsernin hallussa 

olevia omia 
osakkeita 

        

 




