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TALOUDEL L INEN R APORTOINT I

Raisio-konserni raportoi tuloksensa jatkuvien toimintojen 
mukaisesti. Raportoitavat yksiköt ovat Brändit ja Business  
to Business. Brändit-yksikköön kuuluvat kansainväliset  
 brändit (Benecol) ja paikalliset brändit. Business to 
 Business  -yksikköön kuuluvat rehu-, mallas- ja kasviöljy-
liiketoiminnat. Kertomusvuonna lopetetuilla liiketoimin-
noilla oli merkittävä tulosvaikutus.

TO Im INTAymPäRIsTö 

Vahvalla osaamisella, tehokkaalla toiminnalla ja hyvällä 
johtamisella Raisio on onnistunut vahvistamaan ase-
maansa elintarvikealan edelläkävijänä ja erityisosaajana. 
Ennakoidusti Raision vahvat brändit vahvistuivat vuoden 
2009 vaikeina aikoina. Selvemmin globaali talouden lama 
näkyi Business to Business -yksikön tuotteiden kysynnäs-
sä. Toimintaympäristön nopeasta muutoksesta huolimatta 
Raisio pystyi kertomusvuonna parantamaan tehokkuuttaan 
ja kannattavuuttaan edelleen. Globaali toimintaympäristön 
muutos luo Raisiolle enemmän vaihtoehtoja ja mahdolli-
suuksia kuin uhkia. 

Raision toiminta on kolmessa vuodessa käänne- ja kannat-
tavuusjaksojen jälkeen vakiintunut hyvälle tasolle. Yritys 
siirtyy kasvujaksoon, mikä käytännössä tarkoittaa yritys-
ostoja, sillä orgaaninen kasvu nykyisillä markkina-alueilla 
ei riitä yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Raisio hakee kasvua yritysostoilla, joissa on vahvat onnis-
tumisen mahdollisuudet ja jotka tukevat yhtiön strategian 
toteutumista. Yritysostoilla varmistetaan liiketoimintojen 
kasvu ja tavoitteiden saavuttaminen pitkällä tähtäimellä 
sekä luodaan omistajille lisäarvoa. Raisiossa on jo valmis-
teltu seuraavia vaiheita. Konsernin tavoitteena on kasvaa 
yritysostoin Euroopassa sekä laajentua uusille markkina-
alueille ja uusiin tuotekategorioihin. Margariiniliiketoimin-
nan myynti tuki yhtiön kasvutavoitetta, sillä se toteutettiin  
oikeaan aikaan tilanteessa, jossa ala konsolidoituu vahvasti. 

Ekologisuus, vastuullisuus ja kuluttajalähtöisyys luovat 
Raision toiminnan perustan. Vain toimimalla vastuullisesti, 
kestävän kehityksen linjausten mukaisesti ja luonnonvaroja  
säästäen yritykset lunastavat toimintaedellytyksensä myös 
tulevaisuudessa. Kuluttajien yhä suurempi valmius ja halu 
vaikuttaa kestävillä kulutusvalinnoillaan kasvaa nopeasti.  
Tästä syystä esimerkiksi tuotteiden hiilijalanjäljen ker-
tovan tiedon merkitys korostuu. Suomi on maa, jossa 
maapinta-alan ja veden riittävyyden ansioista on tulevai-
suudessakin todennäköisesti hyvät mahdollisuudet tuottaa 
monipuolisesti elintarvikkeita. Suomi on kansantaloutena 
pieni ja siksi kansallisen elintarvikeketjun yhteiset ponnis-
tukset ja toimintaedellytysten kehittäminen tulevaisuuden 
turvaamiseksi ovat välttämättömiä.

L I I kEvA IhTO

Raisio-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-
joulukuussa oli 375,9 miljoonaa euroa (2008: 463,2 milj. 
euroa), mikä on 18,8 prosenttia vähemmän kuin vertailu-
vuonna. Merkittävimmin liikevaihtoon vaikutti ennen kaik-
kea raaka-ainehintojen lasku. Suomen ulkopuolisen liike-
vaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 33,1 prosenttia 
(35,0 %) eli 124,4 miljoonaa euroa (162,2 milj. euroa).

Tammi-joulukuussa Brändit-yksikön liikevaihto oli 177,6 
miljoonaa euroa (195,4 milj. euroa), Business to Business 
-yksikön 205,6 miljoonaa euroa (282,7 milj. euroa) ja mui-
den toimintojen 0,9 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). 

TULOs 

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos tammi-joulu-
kuussa oli 20,5 miljoonaa euroa (20,2 milj. euroa) ja kerta-
erien kanssa 19,5 miljoonaa euroa (24,4 milj. euroa). 
Brändit-yksikön liiketulos oli 20,5 miljoonaa euroa (11,5 ja 
kertaerien kanssa 15,7 milj. euroa), Business to Business 
-yksikön 3,0 miljoonaa euroa (12,3 milj. euroa) ja muiden 
toimintojen -3,3 ja kertaerien kanssa -4,3 miljoonaa euroa 
(-3,4 milj. euroa). 

Vuonna 2009 Raisio kirjasi muiden toimintojen liiketulok-
seen vaikuttavia kertaluonteisia kuluja yhteensä 1,1 miljoo-
naa euroa toteutumattomasta yrityskauppahankkeesta ja 
lahjoituksesta. Vertailuvuoden lukuihin sisältyy Brändit-
yksikköön kohdistunut 4,2 miljoonan euron kertaluontei-
nen tuotto yhteisomistuksen purkamisesta Lantmännenin 
kanssa.

Liiketoiminnan poistot, jotka on tuloslaskelmassa jaettu 
toiminnoille, olivat tammi-joulukuussa 14,8 miljoonaa 
 euroa (16,8 milj. euroa).

Vuoden 2009 tulos ennen veroja oli 20,1 miljoonaa euroa 
(19,8 milj. euroa) ja kertaerien kanssa 18,9 miljoonaa euroa 
(24,0 milj. euroa). Konsernin nettorahoituserät tammi-
joulukuussa olivat -0,5 ja kertaerien kanssa -0,6 miljoonaa 
euroa (-0,4 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen tulos verojen jälkeen oli 
14,2 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa) ja kertaerien kanssa 
13,4 miljoonaa euroa (19,5 milj. euroa). 

Osakekohtainen tulos tammi-joulukuussa oli 0,09 euroa 
(0,10 ja kertaerien kanssa 0,12 euroa). 

TAsE  jA  R AhAvIRTA 

Raision taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 444,2 
miljoonaa euroa (31.12.2008: 364,0 milj. euroa). Oma pää-
oma oli 322,0 miljoonaa euroa (279,4 milj. euroa). Osake-
kohtainen oma pääoma oli vuoden lopussa 2,06 euroa 
(1,79 euroa).

hALLITUksEN TOImINTAkERTOmUs
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Konsernin korolliset rahoitusvelat olivat joulukuun lopussa 
62,8 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa). Korollinen netto-
rahoi tusvelka oli -150,2 miljoonaa euroa (-58,2 milj. euroa). 
Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 73,4 prosenttia   
(77,9 %) ja nettovelkaantumisaste -46,6 prosenttia (-20,8 %).  
Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,1 prosenttia (8,4 %). 

Liiketoiminnan tuottama rahavirta tammi-joulukuussa oli 
51,5 miljoonaa euroa (52,7 milj. euroa). Käyttöpääoma oli 
katsauskauden päättyessä 66,1 miljoonaa euroa (88,9 milj. 
euroa). Käyttöpääoman hallinnassa on onnistuttu hyvin ja 
sen taso on noin 23 miljoonaa euroa vertailuvuotta mata-
lampi. Merkittävimmin käyttöpääomaan vaikutti vaihto-
omaisuuden pieneneminen tehokkaamman ohjausproses-
sin ansiosta.

Raisio Oyj maksoi vuonna 2009 osinkona 10,8 miljoonaa 
euroa. 

LOPETETUT  TO Im INNOT

Raision margariiniliiketoiminnan myynti Bungelle to-
teutui 16.10.2009. Kauppahinta oli 80 miljoonaa euroa. 
Kauppaan sisältyi margariiniliiketoiminta Suomessa ja 
Puolassa. Lopetettujen toimintojen tulos, johon sisältyi 
margariiniliiketoiminnan myynti, oli 39,7 miljoonaa euroa. 
Lopullisesta, täsmennetystä kauppahinnasta sopiminen oli 
tilinpäätöshetkellä kesken. 

INvEsTO INNIT

Raisio investoi todelliseen tarpeeseen ja pyrkii hyödyn-
tämään olemassa olevaa kapasiteettia ohjaamalla sitä 
tehokkaammin asiakastiedon pohjalta ja nostamaan käyt-
töasteita. Raision kumppanit kantavat omalta osaltaan 
vastuuta valmistuksesta ja siihen liittyvistä investoinneis-
ta. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2009 olivat 10,0 
miljoonaa euroa (26,9 milj. euroa), mikä on 2,7 prosenttia 
(5,8 %) liikevaihdosta. Brändit-yksikön bruttoinvestoinnit 
olivat 3,3 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa), Business to 
Business -yksikön 5,4 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa) ja 
muiden toimintojen 1,3 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). 

Vuoden 2009 merkittävin investointi kohdistui Raisiossa 
sijaitsevaan rehutehtaaseen. Vertailukauden investoin-
teihin sisältyi Melia Oy:n osakkeiden hankintahinta 12,7 
miljoonaa euroa.

TUTk ImUs jA  kEh IT ys

Raisio toimii kuluttaja- ja asiakaslähtöisesti. Elintarvik-
keiden tuotekehityksessä kehitetään kasvipohjaisia, eko-
logisia, terveellisiä, hyvänmakuisia ja helppokäyttöisiä 
tuotteita. Benecol-liiketoiminta tekee laajasti yhteistyötä 
tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa kliinisissä tutki-
muksissa. Rehujen tuotekehityksessä kehitetään uusia 
rehuseoksia ja ruokintaratkaisuja, jotka parantavat koti-
eläintuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta, varmistavat 
eläinten hyvinvoinnin ja terveyden sekä pienentävät koti-
eläintuotannon ympäristökuormitusta. 

Raisio-konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut vuonna  
2009 olivat 6,1 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa) eli           
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Hollannissa ja Suomessa tehtyjen kliinisten tutkimusten 
mukaan Benecol-tuotteiden sisältämä kasvistanoliesteri 
on turvallista myös suurina päiväannoksina ja lisäksi koles-
terolin aleneminen tehostuu. European Journal of Clinical 
Nutrition -julkaisu valitsi kasvistanoliesterin kymmenen 
maailman tärkeimmän ravitsemusinnovaation joukkoon 
viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta. 

Paikalliset brändit 

Elovena-, Sunnuntai- ja Carlshamn-brändit ovat vahvistu-
neet talouden lamassa, vaikka se on vaikuttanut kulutta-
jien ostokäyttäytymiseen. Edullisten arkiruokien suosio ja 
kotileivonta kasvoivat. Elovena-tuotteita myytiin Suomes-
sa ennätysmäärä vuonna 2009. HoReCa-sektorille, johon 
kuuluvat suurtaloudet, leipomot ja muu elintarviketeolli-
suus, vuosi 2009 oli lamasta johtuen vaikea.

Vuonna 2009 saatiin valmiiksi brändi- ja tuotevalikoiman 
optimointi, asiakasyhteistyön syvällisempi kehittäminen 
sekä tilaus-toimitusprosessin tehokkuuden ja saatavuu-
den parantaminen erityisesti Suomessa parhaimpien yri-
tysten tasolle. Margariiniliiketoiminnan myynti Bungelle 
toteutui lokakuussa 2009. Kauppaan sisältyi margariini-
liiketoiminta Suomessa ja Puolassa. Raisio jatkaa marga-
riinien myyntiä Bungen jakelijana Suomessa, Ruotsissa 
ja Virossa.  Non-dairy -tuotteet lanseerattiin Carlshamn-
brändillä Ruotsin markkinoilla. Puolaan perustettiin uusi 
yhtiö,  Raisio Sp. z o.o., jonka tuotevalikoimaan kuuluvat 
Benecol-välipalat sekä viljatuotteet. 

Edelläkävijäyrityksenä Raisio laajensi hiilijalanjäljen mer-
kitsemistä tuotteissaan ja merkitsi ensimmäisenä elin-
tarvikeyrityksenä maailmassa kuluttajatuotteeseen sen 
kokonaisvedenkulutuksen. 

Tavoitteet 

Kansainvälisissä brändeissä tavoitteet liittyvät liiketoi-
minnan kehittämiseen ja kasvattamiseen maailmanlaajui-
sesti, uuden tutkimustiedon hyödyntämiseen sekä uusien 
ainesosien kehittämiseen tuotesalkun laajentamiseksi. 
Raisio näkee edelleen suuria mahdollisuuksia Aasiassa 
ja Etelä-Amerikassa, missä kuluttajien huolen aiheiksi on 
noussut kolesteroliarvojen kohoaminen.

Elovena-, Sunnuntai- ja Carlshamn-brändeissä tavoit-
teena  on kannattava, orgaaninen kasvu nykyisillä 

10–12/2009 7–9/2009 4–6/2009 1–3/2009 2009 2008

LIIKEVAIHTO, MILj. € 45,5 43,5 44,2 44,5 177,6 195,4

   KAnSAInVäLISET bRändIT, MILj. € 12,4 11,0 11,9 11,6 47,0 44,3

   PAIKALLISET bRändIT, MILj. € 34,3 33,9 33,5 34,6 136,3 158,8

LIIKETULOS, MILj. € 2,8 7,3 4,6 5,8 20,5 15,7

KERTAERäT, MILj. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

LIIKETULOS ILMAn KERTAERIä, MILj. € 2,8 7,3 4,6 5,8 20,5 11,5

LIIKETULOS, % 6,2 16,8 10,3 13,1 11,5 5,9

InVESTOInnIT, MILj. € 1,1 1,1 0,7 0,4 3,3 15,6

nETTOVARALLISUUS, MILj. € – – – – 69,6 85,3

bRändIT-yKSIKön KESKEISET TUnnUSLUVUT

1,6 prosenttia (1,3 %) liikevaihdosta. Brändit-yksikön tutki-
mus-   ja tuotekehityskulut olivat 4,9 miljoonaa euroa   (4,8 
milj. euroa) ja Business to Business -yksikön 1,2 miljoonaa 
euroa (1,0 milj. euroa).

sEGmENT T I - INFORm A AT IO

BR äNDIT -yks Ikkö

Brändit-yksikön liikevaihto tammi-joulukuussa oli 177,6 
miljoonaa euroa (195,4 milj. euroa). Kansainvälisten brän-
dien liikevaihto kasvoi 2,7 prosentilla ja oli 47,0 miljoonaa 
euroa (44,3 miljoonaa euroa). Paikallisten brändien liike-
vaihto oli 136,3 miljoonaa euroa (158,8 milj. euroa). Yksi-
kön osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 47 prosenttia.

Brändit-yksikön liiketulos tammi-joulukuussa oli 20,5 
miljoonaa euroa (11,5 ja kertaerien kanssa 15,7 milj. euroa). 
Liiketulos on 11,5 prosenttia (5,9 %) liikevaihdosta ja ylit-
tää yksikön 10 prosentin tavoitteen. Ennakoidusti Raision 
vahvat brändit vahvistuivat vaikeina aikoina. Liiketuloksen 
merkittävään paranemiseen vaikuttivat Benecol-tuottei-
den myyntivolyymin kasvu sekä Elovena- ja Sunnuntai-
brändeillä myytävien tuotteiden myynnin kasvu erityisesti 
Suomessa. 

Kansainväliset brändit - Benecol 

Talouden lama ei ole vaikuttanut Benecol-tuotteiden 
kokonaiskysyntään. Benecol-tuotteiden myyntivolyymi  
kasvoi useissa Euroopan maissa. Iso-Britanniassa myynti  
kasvoi markkinaa nopeammin. Puolassa toteutetut 
myynninedistämistoimenpiteet vahvistivat entisestään 
Benecol- brändin asemaa. Bungesta Raisio sai uuden, 
merkittävän partnerin. Lisäksi Benecol-tuotteet lansee-
rattiin Kolumbian markkinoille.  

Benecol-tuotteiden kolesterolia alentava ainesosa, kasvi-
stanoliesteri, sai ensimmäisten joukossa syksyllä 2009 
Euroopassa hyväksynnän käyttää ravitsemus- ja terveys-
väiteasetuksen mukaista sairauden riskin vähentämiseen 
liittyvää terveysväitettä. Kasvistanoliesteriä sisältävien  
Benecol-tuotteiden markkinoinnissa on asetuksen mu-
kaan lupa käyttää terveysväitettä: ”Kasvistanoliesterin 
on osoitettu alentavan veren kolesterolitasoa. Korkea 
 kolesteroliarvo on sepelvaltimotaudin riskitekijä”. 
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markkina- alueilla. Orgaanisella kasvulla ja Euroopassa 
toteutettavin yritysostoin on tavoitteena laajentua uusiin 
tuotekategorioi hin ja asiakkuuksiin. Tavoitteena on myös 
laajentaa kotimarkkina-alueella kasvipohjaisten ja ekolo-
gisten elintarvikkeiden tuotevalikoimaa tuomalla markki-
noille innovatiivisia uutuuksia. Raisio laajentaa hiilijalan-
jäljen merkitsemistä uusiin tuotteisiin.  

BUs INEss TO BUs INEss -yks Ikkö

Business to Business -yksikön liikevaihto oli 205,6 miljoo-
naa euroa (282,7 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikut-
tivat maltaiden ja kasviöljyjen markkinahintojen lasku kan-
sainvälisen laman seurauksena, raaka-ainehintojen laskun 
siirtäminen tuotehintoihin sekä volyymin lasku kaikissa 
liiketoiminnoissa. Yksikön osuus konsernin liikevaihdosta 
oli noin 53 prosenttia.

Business to Business -yksikön liiketulos oli 3,0 miljoonaa  
euroa (12,3 milj. euroa), mikä on 1,4 prosenttia (4,3 %) 
liikevaihdosta. Nopean reagoinnin ja toimintojen sopeut-
tamisen ansiosta Business to Business -yksikön liiketulos 
oli poikkeuksellisen vaikean vuoden jokaisella vuosinel-
jänneksellä voitollinen, mutta vertailuvuotta selvästi hei-
kompi. 

Naudanrehujen volyymi kasvoi vertailukaudesta. Ylivieskan  
tehdas täytti sille asetetut tehokkuus- ja volyymitavoitteet,  
mikä näkyi markkinaosuuden selvänä vahvistumisena teh-
taan toimialueella. Tähän vaikutti osaltaan myös Ylivieskan  
tehtaan saama luottamus merkittävänä alueellisena rehu-
toimittajana. Kalanrehujen vienti kasvoi edellisvuodesta. 
Sian- ja broilerinrehujen volyymit laskivat kokonaismark-
kinan pienenemisen myötä. Hyvä kotimainen viljasato 
lisäsi tilojen omaa viljankäyttöä rehuna ja toisaalta alalle 
rakennettu lisäkapasiteetti kiristi kilpailua rehumarkki-
noilla. Rehuliiketoiminnan elpyminen on sidoksissa koko-
naismarkkinan elpymiseen ja kotieläintuotannon kannat-
tavuuteen.

Talouden lama vaikutti merkittävästi globaalista kysynnäs-
tä riippuvaisten toimialojen, kuten maltaan ja kasviöljyn, 
toimintaympäristöön. Maltaan maailmanmarkkinahinta 
kääntyi nopeasti katsauskaudella voimakkaaseen laskuun 
ja kasviöljymarkkinoilla kysyntä hiipui. Raisio sopeutti toi-
mintaansa markkinatilanteeseen. 

Tavoitteet 

Business to Business -toiminnoissa jatketaan monipuoli-
sen yhteistyön kehittämistä raaka-ainetuottajien kanssa, 
sillä viljaketjussa raaka-aineiden jäljitettävyys ja turval-
lisuus korostuvat. Rehuliiketoiminnan tärkein tavoite on 
markkina-aseman vahvistaminen kotimaassa ja viennin 
lisääminen. Raisio haluaa olla kotieläintuottajien kustan-
nustehokkain kumppani. Yhtiö kehittää ja tuo markkinoille 
tuotteita ja ruokintaratkaisuja, jotka parantavat tilojen ym-
päristötehokkuutta. Mallasliiketoiminnan tavoitteena on 
aseman vahvistaminen kotimarkkinoilla ja viennissä sekä 
yhteistyön lisääminen strategisten kumppanien kanssa. 

Raisio on käynnistänyt kehitysprojektin kasviöljyn bioener-
giakäytön ja teknisen käytön lisäämiseksi. Myös hanke 
rypsin viljelyalan lisäämiseksi Suomessa jatkuu. Tavoit-
teena on varmistaa kotimaisen kasviöljyliiketoiminnan 
kilpailukyky globaaleilla markkinoilla sekä lisätä Suomen 
omavaraisuusastetta rehuvalkuaisessa.  

hALL INTO jA  jOhTO 

Raision hallituksen jäsenmäärä vuonna 2009 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 MMM, 
maanviljelijä Michael Hornborg toukokuusta 2009 ja vara-
puheenjohtajana agronomi Holger Falck. 

Konsernin tuotantojohtaja ja johtoryhmän jäsen Vesa 
 Kurula lopetti työnsä Raisiossa syyskuussa 2009.

hENkI LösTö

Raisio-konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa  
työskenteli vuoden lopussa 593 henkilöä (31.12.2008:    
625 henkilöä). Henkilöstöstä 14,3 prosenttia (31.12.2008: 
14,7 %) työskenteli ulkomailla. Brändit-yksikössä työs-
kenteli 31.12.2009 yhteensä 288 henkilöä, Business to 
 Business -yksikössä 244 ja palvelufunktioissa 61 henkilöä.

10–12/2009 7–9/2009 4–6/2009 1–3/2009 2009 2008

LIIKEVAIHTO, MILj. € 46,3 54,2 55,8 49,3 205,6 282,7

   REHUT, MILj. € 40,0 48,8 43,0 44,3 176,1 235,9

   MALTAAT, MILj. € 6,2 4,8 11,0 4,4 26,3 43,5

  MUUT, MILj. € 0,1 0,7 2,0 0,7 3,6 4,1

LIIKETULOS, MILj. € 2,0 0,3 0,6 0,1 3,0 12,3

KERTAERäT, MILj. € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LIIKETULOS ILMAn KERTAERIä, MILj. € 2,0 0,3 0,6 0,1 3,0 12,3

LIIKETULOS, % 4,3 0,6 1,0 0,1 1,4 4,3

InVESTOInnIT, MILj. € 1,3 1,7 1,7 0,6 5,4 9,3

nETTOVARALLISUUS, MILj. € – – – – 79,2 81,7

bUSInESS TO bUSInESS -yKSIKön KESKEISET TUnnUSLUVUT



RAISION TILINPÄÄTÖS 20096

Raision palkat ja palkkiot jatkuvista toiminnoista olivat  
vuonna 2009 yhteensä 41,7 miljoonaa euroa (46,3 milj. 
euroa vuonna 2008 ja 46,1 milj. euroa vuonna 2007) 
henkilö sivukuluineen.

Tarkemmin henkilöstöön liittyvät asiat raportoidaan osana 
vuosikertomusta julkaistavassa yritysvastuuraportissa.

yR I T ysvAsTUU

Raisio on sitoutunut kantamaan vastuun omasta toiminta-
ympäristöstään, ympäristöasioistaan ja henkilöstöstään 
sekä kehittää toimintojaan kestävän kehityksen teemojen  
mukaisesti. Raisio on vahvasti mukana ratkaisemassa  
maailmanlaajuista ruokaketjun murrosta kehittämällä 
kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin ekologisia, terveelli-
siä ja luonnonvaroja säästäen valmistettuja tuotteita sekä 
ratkaisuja. Yhtiön tiedossa ei ole merkittäviä taloudellisia 
ympäristöriskejä. Raision toiminta on ekologisesti, eetti-
sesti ja ekonomisesti vakaalla pohjalla.

Raision yritysvastuuraportointi sisältyy vuosikertomuk-
seen. Raisio raportoi yritysvastuustaan kansainvälistä, 
 kestävän kehityksen GRI-ohjeistoa noudattaen. 

mUUTOksET 
kONsERNIR AkENTEEssA 

Margariiniliiketoiminnan myyntiin sisältyi Puolassa toimiva  
yhtiö, Raisio Polska Foods Sp. z o.o. Raisio perusti Puolaan  
uuden yhtiön, jonka nimi on Raisio Sp. z o.o. Yhtiön tuote-
valikoimaan kuuluvat Benecol-välipalatuotteet ja vilja-
tuotteet. 

Om AT OsAkkEET

Raisio Oyj:n hallussa oli katsauskauden päättyessä              
8 803 109 vaihto-osaketta ja 201 295 kantaosaketta,  jotka 
on hankittu vuosina 2005–2009 yhtiökokoukselta saa-
tujen hankkimisvaltuuksien nojalla. Vaihto-osakkeiden  
määrä  on 6,7 prosenttia kaikista vaihto-osakkeista ja 
niiden tuottamasta äänimäärästä ja kantaosakkeiden 
vastaavasti  0,6 prosenttia. Yhteensä yhtiön hallussa olevat  
omat osakkeet edustavat 5,5 prosenttia koko osake-
kannasta 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 3 487 kanta-
osaketta on hankittu yhtiökokoukselta vuonna 2008 
saadun valtuutuksen nojalla tammi-maaliskuussa 2009. 
Osakkeet on hankittu pörssin järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä hankintahetken käypään hintaan ja niistä 
on suoritettu vastikkeena 5 689 euroa. Kertomusvuonna 
hankittujen kantaosakkeiden määrä on 0,1 prosenttia kai-
kista kantaosakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä; 
kaikkien tilikauden aikana hankittujen osakkeiden määrä 
on 0,002 prosenttia osakekannasta ja 0,008 prosenttia sen 
tuottamasta äänimäärästä.

Kertomusvuonna on luovutettu yhtiökokouksen vuonna 
2008 myöntämän valtuutuksen nojalla 355 391 vaihto-
 osaketta, joista 334 500 kappaletta vuoden 2008 osake-
palkkiojärjestelmän perusteella elokuussa 2009 ja 
yhteensä 20 891 kappaletta palkkiona hallituksen puheen-
johtajan ja jäsenten tehtävien hoitamisesta 1.4.2009 lukien 
kuukausittain, kuitenkin niin, että huhtikuulta ja touko-
kuulta osakkeina suoritettu palkkio luovutettiin touko-
kuussa. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutettu-
jen vaihto-osakkeiden arvo luovutushetkellä oli 696 764 
euroa ja hallituksen palkkiona luovutettujen vaihto-osak-
keiden luovutusarvo yhteensä 45 190 euroa. Luovutettujen 
osakkeiden määrä on 0,2 prosenttia osakekannasta ja 0,04 
prosenttia sen tuottamasta äänimäärästä.

Vuoden 2008 osakepalkkiojärjestelmän perusteella osak-
keita saaneista 13 henkilöstä Jacek Dziekonski, Markku 
Krutsin, Leif Liedes, Merja Lumme, Pasi Lähdetie, Jyrki 
Paappa, Vincent Puojardieu ja Matti Rihko kuuluivat yhtiön 
lähipiiriin. 

Hallituksella on vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen 
myöntämä valtuus luovuttaa kaikki yhtiön hallussa olevat 
omat osakkeet ja osakeyhtiölain nojalla hallituksella on 
myös oikeus mitätöidä ne. Osakkeita ei ole mitätöity tili-
kauden aikana.

Tunnustuksena ja palkkiona menestyksellisesti toteute-
tusta margariiniliiketoiminnan myynnistä on 51 henkilölle 
päätetty luovuttaa yhteensä 168 000 kappaletta Raisio 
Oyj:n vaihto-osakkeita maaliskuussa 2011. Tuolloin luovu-
tettavien osakkeiden määrä on 0,1 prosenttia osakekan-
nasta ja 0,02 prosenttia sen tuottamasta äänimäärästä ja 
luovutusarvo määräytyy osakkeiden luovutushetkellä.

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 kanta-
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ja vastaavasti 0,09 
prosenttia koko osakekannasta ja 0,37 prosenttia sen tuot-
tamasta äänimäärästä. Säätiöllä ei ole eikä ole ollut Raisio 
Oyj:n osakkeita panttina. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle 
kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

T I L I k AUDEN jäLkE IsET 
TAPAhTUm AT

Raisio-konsernin kemian liiketoimintojen myynnistä vuon-
na 2004 syntyneen luovutusvoiton käsittely on päättynyt 
Raision eduksi tiistaina 9.2.2010. Verohallinnon veron-
saajien oikeudenvalvontayksikkö ei saanut korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta hakemaansa valituslupaa. Raisio on 
katsonut kemian liiketoimintojen luovutuksesta lähtien 
noin 220 miljoonan euron luovutusvoiton olevan verovapaa  
ja käsitellyt sitä sellaisena kirjanpidossaan. Yhtiön kanssa 
samalle kannalle ovat päätyneet niin konserniverokeskus  
säännönmukaisessa verotuksessa kuin verotuksen oikai su    -
lautakunta, Helsingin hallinto-oikeus ja nyt korkein hallinto-
oikeus.

Keskiviikkona 10.2.2010 Raisio teki 22,8 miljoonan 
 euron arvoisen julkisen ostotarjouksen englantilaisen          
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Glisten plc:n koko osakekannasta. Raisio tarjoaa 1,61 euroa 
osakkeelta. Glisten plc on Lontoon pörssin AIM-listalla 
listattu yhtiö, jonka ydinosaamista ovat terveelliset, ravit-
sevat ja korkealaatuiset välipalat. Yrityskaupan arvioidaan 
toteutuvan vuoden 2010 toisen neljänneksen alkupuolella 
edellyttäen, että Glistenin osakkeenomistajat hyväksyvät 
Raision tarjouksen. Ylin johto mukaan luettuna Glistenin 
osakkeenomistajat ovat antaneet vahvan tukensa Raision 
tarjouksen hyväksymiselle. Yritysosto tukee Raision stra-
tegiaa ja tarjoaa molemmille yhtiöille hyvät mahdollisuu-
det kasvuun. 

L äh IA jAN R Isk I T  jA 
EPävARmUUsTEk I jäT 

Talouskasvun myötä yrityskauppojen arvostustasot saatta-
vat nousta. Maailmantalouden epävarmuus voi lisätä sekä 
raaka-ainehintojen että tuotehintojen voimakasta volatili-
teettia, ja liiketoiminnan johtaminen säilyy haasteellisena.  

Kilpailuvirasto tutkii kotieläintuottajien valituksen pohjalta 
suljetun ketjun laillisuutta, missä selvitetään teurastamon 
mahdollisuutta rajoittaa kotieläintuottajan itsenäisyyttä  
määräämällä rehusopimuksista. Jos toiminta todetaan 
lailliseksi, rajoittaa se rehuasiakkaiden itsenäisyyttä ja 
 vapautta valita rehutoimittajansa kilpailutuksen pohjalta. 

EU:n uusi ravitsemus- ja terveysväiteasetus sisältää 
 Raisiolle sekä mahdollisuuksia että riskejä, sillä osa ter-
veysväitteistä ja niiden käytön edellytyksistä ovat vielä 
EU-parlamentin käsiteltävinä, eivätkä näin ollen täysin 
lopullisia. 

vUODEN 2010 Näkym äT

Vuosina 2010-2011 Raisio siirtyy kasvujaksoon. Ennakoim-
me vuodelle 2010 selvää liikevaihdon kasvua. Kasvuhank-
keiden arvioidaan rasittavan konsernin kannattavuutta eri-
tyisesti vuoden alkupuolella. Brändit-yksikön tavoitteeksi 
asetettua 10 prosentin ja Business to Business -yksikön     
5 prosentin liikevoittotasoa ei tulla vielä vuonna 2010 
saavuttamaan. Kasvujakson alkuvaiheessa on tavoitteena 
ylläpitää aiempi kannattavuustaso. 

hALL I TUksEN Es I T ys 
vO IT TOvAROjEN k äy TösTä 

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2009 oli     
199 519 488,14 euroa. Hallitus esittää 25.3.2010 kokoon-
tuvalle yhtiökokoukselle 0,09 euron osingon maksamista 
osakkeelta. 

Osingon irtoamispäivä on 26.3.2010 ja osingonmaksun  
täsmäytyspäivä 30.3.2010. Osingon maksupäivä on 
8.4.2010.

Raisiossa 11. helmikuuta 2010

Raisio Oyj
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kONsERNIN TULOsL AskEL m A

(milj. euroa) liitetieto 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

jATKUVAT TOIMI n nOT:

LI I KEVAI HTO 1 375,9 463,2

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut –313,3 –394,5

Bruttokate 62,6 68,7

Myynnin ja markkinoinnin kulut –28,4 –31,7
Hallinnon kulut –12,2 –11,9
Tutkimus- ja kehityskulut –6,1 –5,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2 3,5 5,1

LI I KETU LOS 3, 4, 19 19,5 24,4

Rahoitustuotot 5 3,1 2,4
Rahoituskulut 5 –3,7 –2,8
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,1 0,1

TU LOS En n En  VEROjA 18,9 24,0
Tuloverot 6 –5,6 –4,5

TI LI KAU dEn TU LOS jATKUVISTA TOIMI n nOISTA 13,4 19,5

LOPETETUT TOIMI n nOT: 7
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 39,7 2,8

TI LI KAU dEn TU LOS 53,1 22,2

TI LI KAU dEn TU LOKSEn jAKAUTUMI n En:
Emoyrityksen omistajille 53,1 22,1
Vähemmistölle 0,0 0,1

53,1 22,2

EMOyRITyKSEn OMISTA j I LLE KUU LUVASTA TU LOKSESTA
LASKETTU OSAKEKOHTAI n En TU LOS 8
Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista (euroa)

   Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,09 0,12
   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,09 0,12

Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista (euroa)
   Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,26 0,02
   Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,25 0,02

(milj. euroa) 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

TI LI KAU dEn TU LOS 53,1 22,2

MUUT LA A jAn TU LOKSEn ERäT

Tuloslaskelmaan siirretyt muuntoerot ulkomaisista yrityksistä luovuttaessa –0,3 0,1
Ulkomaisten yritysten muuntamisesta syntyneet muuntoerot –0,3 –1,0

TI LI KAU dEn LA A jA TU LOS 52,6 21,3

LA A jAn TU LOKSEn jAKAUTUMI n En:
Emoyrityksen omistajille 52,6 21,2
Vähemmistölle 0,0 0,1

52,6 21,3

kONsERNIN L A A jA TULOsL AskEL m A
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(milj. euroa) liitetieto 31.12.2009 31.12.2008

VARAT

PITKä AI KAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 9 7,5 10,0
Liikearvo  9, 10 0,0 1,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 95,3 124,2
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 11 0,8 0,7
Myytävissä olevat rahoitusvarat 12 0,6 0,6
Pitkäaikaiset saamiset 13 0,4 0,6
Laskennalliset verosaamiset 20 6,5 7,9

111,0 145,2

LyHyTAI KAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 14 55,0 73,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 54,9 66,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 16 215,3 66,8
Rahavarat 17 8,0 12,8

333,2 218,9

VARAT yHTEEnSä 444,2 364,0

OMA Pä äOMA jA VELAT

OMA Pä äOMA 18,19
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 27,8 27,8
Ylikurssirahasto 2,9 2,9
Vararahasto 88,6 88,6
Omat osakkeet –18,5 –19,3
Muuntoerot –3,7 –3,2
Kertyneet voittovarat 225,0 182,7

322,0 279,4

Vähemmistön osuus 0,0 0,0

OMA Pä äOMA yHTEEnSä 322,0 279,4

VELAT
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 20 7,6 7,4
Eläkevelvoitteet 21 0,2 0,2
Varaukset 22 1,4 0,0
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 24 48,6 14,3
Muut pitkäaikaiset velat 25 0,0 0,1

57,8 22,0
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 25 48,3 54,9
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,1 0,7
Varaukset 22 1,6 1,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 23 0,1 0,4
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 24 14,2 5,5

64,4 62,6

VELAT yHTEEnSä 122,1 84,6

OMA Pä äOMA jA VELAT yHTEEnSä 444,2 364,0

kONsERNIN TAsE

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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Om AN Pä äOm AN mUUTOksET  31.12.2009 Pä äT T yNEEL L ä T I L I k AUDEL L A

OMA Pä äOMA 31.12.2007 27,8 2,9 88,6 –17,9 –2,3 167,0 266,1 12,7 278,8

Tilikauden laaja tulos –0,9 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

OMA Pä äOMA 31.12.2008 27,8 2,9 88,6 –19,3 –3,2 182,7 279,4 0,0 279,4

Tilikauden laaja tulos –0,6 53,1 52,6 0,0 52,6
Osingot –10,9 –10,9 –10,9
Omien osakkeiden hankinta 0,0 0,0 0,0
Osakeperusteiset maksut 0,9 0,1 1,0 1,0

OMA Pä äOMA 31.12.2009 27,8 2,9 88,6 –18,5 –3,7 225,0 322,0 0,0 322,0

(milj. euroa)

emoyrityksen
omistajille

kuuluva
oma pääoma

yhteensä

vähemmistön 
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osake-
pääoma
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kONsERNIN R AhAvIRTAL AskEL m A

(milj. euroa) 2009 2008

LI I KETOIMI n nAn RAHAVI RTA
Liiketulos 58,9 28,3
Oikaisut liiketulokseen:

    Poistot ja arvonalennukset 21,7 19,4
    Muut tuotot ja kulut, joihin ei sisälly maksua 5,5 1,1
    Muut oikaisut 1) –52,0 –3,9

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 34,1 44,8

Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 4,2 –0,7
Vaihto-omaisuuden muutos 16,3 18,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos –2,6 –5,0
Varausten muutos 0,0 –0,8
Käyttöpääoman muutos 17,9 11,7

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 52,0 56,5

Maksetut korot –4,1 –1,6
Saadut osingot 0,2 0,2
Saadut korot 2,7 1,8
Muut rahoituserät, netto 1,7 –3,7
Maksetut välittömät verot –1,1 –0,5

LI I KETOIMI n nAn RAHAVI RTA 51,5 52,7

I nVESTOI nTI En RAHAVI RTA
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0 –8,0
Sijoitukset arvopapereihin –10,0 0,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –10,0 –17,1
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 47,1 0,1
Luovutustulot myytävissä olevista sijoituksista 0,0 0,0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 23,6 1,2
Myönnetyt lainat –0,1 –1,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,3 1,8

I nVESTOI nTI En RAHAVI RTA 50,9 –23,8

Rahavirta investointien jälkeen 102,4 28,8

RAHOITU KSEn RAHAVI RTA
Pitkäaikaisten lainojen nostot 52,5 17,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut –8,5 –1,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos –0,7 –3,2
Maksetut osingot –10,8 –6,3
Omien osakkeiden hankinta 0,0 –1,6

RAHOITU KSEn RAHAVI RTA 32,4 4,5

Laskelman mukainen rahavarojen muutos 134,8 33,4

Muuntoero-oikaisu 0,1 0,5

Rahavarojen muutos 134,9 33,9

Rahavarat tilikauden alussa 77,9 43,6
Rahavarojen käyvän arvon muutoksen vaikutus 0,1 0,4
Rahavarat tilikauden lopussa  213,0 77,9

1) Käyttöomaisuuden ja sijoitusten myynnistä johtuvat oikaisut
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PERUsT I EDOT

Konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi elintarvikkeita, 
niiden terveysvaikutteisia ainesosia sekä rehuja ja maltai-
ta. Konsernilla on toimintaa 9 maassa.  Raision konser-
nin rakenteen muodostavat kaksi tulosyksikköä, Brändit 
ja Business to Business, sekä muut toiminnot, jotka ovat 
liiketoiminta-alueita tukevat palvelufunktiot.

Konsernin emoyritys on Raisio Oyj. Emoyrityksen kotipaik-
ka on Raisio ja sen rekisteröity osoite on Raisionkaari 55, 
21200 Raisio. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä.

Jäljennös tilinpäätöksestä on saatavissa internetosoit-
teesta www.raisio.com tai emoyhtiön pääkonttorista 
 Raisiosta.

Raisio Oyj:n hallitus on kokouksessaan 11.2.2010 hyväksy-
nyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osake-
yhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus 
hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen 
pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös 
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

L A AT Im IsPERUsTA

Raision konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on nouda-
tettu 31.12.2009 voimassa olevia IAS ja IFRS -standardeja 
sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätös-
standardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen 
nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) 
N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa 
sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja  
tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös 
suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön mukaiset.  Tilinpäätöksen valuutta 
on euro, ja tilinpäätös esitetään miljoonina euroina.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankinta-
menoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä ole-
via  rahoitusvaroja, käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
 kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja sekä johdannais-
sopimuksia, jotka on arvostettu käypään arvoon.  Myytä-
vänä olevat pitkä aikaiset omaisuuserät on arvostettu 
alempaan seuraavista: käypä arvo vähennettynä myynnistä 
johtuvilla menoilla tai kirjanpitoarvo.

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uudistettuja 
standardeja ja tulkintoja:

IFRS 8  • Toimintasegmentit  IFRS 8-standardi korvaa IAS 
14 -standardin Segmenttiraportointi. Uuden standar-
din mukaan segmenttitietojen esittämisen on perus-
tuttava johdolle toimitettavaan sisäiseen raportointiin 
ja siinä noudatettaviin laadintaperiaatteisiin. Standardi 
edellyttää tietojen esittämistä konsernin tuotteista, 
palveluista, maantieteellisistä alueista sekä merkit-
tävistä asiakkaista. Uuden standardin käyttöönotto ei 
ole muuttanut merkittävästi segmenteistä esitettävää 
informaatiota, sillä aiemminkin julkistettu segmentti-
informaatio on perustunut konsernin sisäiseen rapor-
tointirakenteeseen.

Uudistettu IAS 1  • Tilinpäätöksen esittäminen 
 -standardin muutos. Uudistettu standardi on muutta-
nut tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa erottamalla 
yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, 
jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa, 
muista oman pääoman muutoksista. Muutokset kos-
kevat  lähinnä laajan tuloslaskelman ja oman pääoman 
laskelman esittämistapaa. Myös vertailutietoja on 
muutettu vastaamaan uudistettua standardia. Muutos  
koskee vain esittämistapaa, sillä ei ole vaikutusta 
 osakekohtaiseen tulokseen.

Uudistettu IAS 23  • Vieraan pääoman menot  
 -standardin muutos. Uudistettu standardi edellyttää, 
että ehdot täyttävän omaisuuserän, kuten tuotanto-
laitoksen, hankintamenoon sisällytetään välittömästi 
kyseisen omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta  
tai valmistamisesta aiheutuneet vieraan pääoman menot.   
Konserni on aiemmin kirjannut vieraan pääoman 
menot kuluksi sillä tilikaudella, jolla ne ovat synty-
neet.  Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin 
tilin päätökseen, koska konsernilla ei ollut tilikauden 
aikana  ehdot täyttävien omaisuuserien hankintoja.

Muutokset IFRS 2:een  • Osakeperusteiset maksut – 
 Oikeuden syntymisehdot ja peruutukset. Standardi-
muutoksessa selvennetään, että oikeuden syntymis-
ehdot voivat olla vain työsuoritukseen perustuvia 
ehtoja ja yrityksen tulokseen perustuvia ehtoja. 
 Standardimuutokset edellyttävät, että kaikki lopullista 
oikeutta synnyttämättömät ehdot otetaan huomioon 
myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien  
käypää arvoa määrättäessä. Lisäksi standardimuutok-
silla tarkennetaan peruutusten kirjanpitokäsittelyä 
koskevaa ohjeistusta. Muutoksilla ei ole ollut oleellista 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Muutokset IFRS 7:ään  • Rahoitusinstrumentit: tilinpää-
töksessä esitettävät tiedot – Rahoitusinstrumentteja  
koskevien liitetietojen parantaminen. Muutokset 
 annettiin maaliskuussa 2009 kansainvälisen rahoitus-
kriisin vuoksi. Muutettu standardi edellyttää myös 
lisätietoja käypien arvojen suhteellisen luotettavuu-
den arvioinnin helpottamiseksi. Lisäksi standardimuu-
tokset selkeyttävät ja laajentavat aiempia vaatimuksia 
maksuvalmiusriskiä koskevien tietojen esittämisestä. 
Muutosten vaikutus konsernin tilinpäätökseen ei ole 
oleellinen.

kONsERNITILIN-
PääTöksEN 
LAATImIs-
PERIAATTEET
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Muutokset IAS 1:een  • Tilinpäätöksen esittäminen ja   
IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – 
 Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön  
purkautuessa syntyvät velvoitteet. Standardien muu-
tokset edellyttävät tietyt ominaisuudet täyttävien, 
lunastus velvoitteisten oman pääoman ehtoisten rahoi-
tusinstrumenttien luokittelua omaksi pääomaksi, kun 
ne aiemmin on käsitelty rahoitusvelkoina. Muutettujen 
standardien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta kon-
sernin tilinpäätökseen. 

Muutokset standardeihin IFRS 1  • Ensimmäinen IFRS-
standardien käyttööotto ja IAS 27 Konsernitilinpäätös 
ja erillistilinpäätös – Cost of Investment in a Subsidi-
ary, Jointly Controlled Entity or Associate. Standardi-
muutokset koskevat IFRS-ensisiirtyjiä, joten niillä ei 
ole vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen. 

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset ( • Improvements 
to IFRSs -muutokset, toukokuu 2008). Annual improve-
ments -menettelyn kautta standardeihin tehtävät 
pienet ja vähemmän kiireiset muutokset kerätään yh-
deksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. 
Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä  
34 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat 
standardeittain, mutta muutokset eivät ole olleet mer-
kittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta. 

IFRIC 13  • Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinta koskee  
 kanta-asiakasjärjestelyjä. Konsernilla ei ole tulkin-
nassa  tarkoitettuja kanta-asiakasjärjestelyjä, joten 
tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernin tilin-
päätökseen.

IFRIC 15  • Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkin-
nassa annetaan ohjeistusta siihen, mitä standardia 
kiinteistöjen rakentamisesta syntyvien tuottojen kir-
jaamisessa on sovellettava, ja milloin tuotot kiinteistön 
rakentamishankkeesta voidaan tulouttaa. Tulkinnalla ei 
ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen, koska 
konserni ei toimi rakennusalalla.

IFRIC 16  • Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituk-
sen suojaukset. Tulkinta selkeyttää ulkomaiseen yk-
sikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen kirjanpito-
käsittelyä konsernitilinpäätöksessä. Tulkinnalla ei ole 
ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti 
edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä 
ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa 
harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia 
tilinpäätösperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vai-
kutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty 
laatimisperiaatteiden kohdassa ’Johdon harkintaa edel-
lyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät’.

kONsERNIT I L INPä äTöksEN 
L A A jUUs jA  L A AT Im IsPER IA AT TEET

Tytäryritykset

Raision konsernitilinpäätökseen on sisällytetty konsernin 
emoyritys Raisio Oyj ja sen suoraan tai välillisesti omis-
tamat tytäryritykset, joissa konsernilla on määräysvalta.  
Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet 
ääni vallasta tai sillä on oikeus muutoin määrätä yrityksen 
 talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi 
sen toiminnasta. 

Konsernitilinpäätöksessä keskinäinen osakkeenomistus 
eliminoidaan hankintamenomenetelmällä. Hankintameno 
on määritetty perustuen hankittujen varojen hankintahet-
ken käypään arvoon lisättynä hankintaan liittyvillä välittö-
millä kuluilla. Liikearvona käsitellään sitä hankintamenon 
osaa, joka ylittää hankitun yhtiön nettovarallisuuden käy-
vän arvon.  Liikearvoa ei poisteta, sen arvo arvioidaan vä-
hintään vuosittain rahavirtapohjaisella arvonalentumistes-
tillä. Arvonalentumistappiot kirjataan tulosvaikutteisesti.

Tilikauden aikana hankitut tytäryritykset sisältyvät kon-
sernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni 
on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen 
asti, jolloin määräysvalta lakkaa. 

Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, sisäiset saami-
set ja velat sekä sisäinen voitonjako ja konsernin sisäisten 
toimitusten realisoitumattomat voitot eliminoidaan kon-
sernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tap-
pioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu 
arvonalentumisesta.

Vähemmistön osuus

Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille 
ja vähemmistölle esitetään erillisessä tuloslaskelmassa. 
Laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja 
vähemmistölle esitetään laajan tuloslaskelman yhtey-
dessä. Vähemmistön osuus omasta pääomasta sisältyy 
taseessa omaan pääomaan erillään emoyrityksen omista-
jille kuuluvasta omasta pääomasta. Vähemmistön osuus 
kertyneistä tappioista kirjataan konsernitilinpäätökseen 
enintään sijoituksen määrään saakka.

Osakkuusyritykset ja yhteisyritykset

Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernin osuus 
äänimääristä on 20–50 % tai joissa konsernilla muutoin  
on huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. 
 Yhteisyritykset ovat yrityksiä, joissa konserni sopi-
mukseen perustuvalla järjestelyllä on sitoutunut jaka-
maan määräys vallan taloudellisista ja liiketoiminnalli-
sista periaatteista toisen tai toisten osapuolien kanssa. 
Osakkuusyritykset ja yhteisyritykset yhdistellään kon-
sernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Reali-
soitumattomista voitoista konsernin ja sen osakkuus- tai 
yhteisyritysten välillä eliminoidaan konsernin omistus-
osuutta vastaava osuus.  Konsernin sijoitus osakkuus- ja 
yhteisyrityksiin sisältää hankinnasta syntyneen liikearvon. 
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Pääomaosuusmenetelmän soveltaminen lopetetaan, kun 
sijoituksen kirjanpito arvo on laskenut nollaan, ellei kon-
sernille ole syntynyt osakkuus- tai yhteisyrityksiä koske-
via velvoitteita tai ellei se ole taannut niiden velvoitteita. 
Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten tilikauden  tuloksista on esitetty omana 
eränään liiketuloksen jälkeen. Vastaavasti konsernin osuus 
osakkuus- tai  yhteisyritysten muihin laajan tuloksen eriin 
kirjatuista muutoksista on kirjattu konsernin muihin laajan 
tuloksen eriin. 

sEGmENT T I R APORTOINT I

Segmentti-informaatio esitetään tavalla, mikä vastaa 
ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavaa 
sisäistä raportointia. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksen-
tekijäksi on nimetty strategisia päätöksiä tekevä konsernin 
johtoryhmä. Johtoryhmä vastaa resurssien kohdistamises-
ta toimintasegmenteille ja niiden tulosten arvioinnista.  

ULkOm A ANR AhAN m ä äR äIsTEN 
ER I EN mUUT TA mINEN

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa  
koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, mikä on kunkin  
yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta 
(’toiminta valuutta’). Konsernin emoyhtiön toiminta- ja 
 esittämisvaluutta on euro.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan toi-
mintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivän 
valuuttakurssia. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset 
erät muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätös-
päivän kursseja käyttäen. Ei-monetaariset erät arvostetaan  
tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräisistä 
liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuntamisesta  
syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti.  
Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja 
 -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liiketuloksen yläpuolel-
le. Rahoituksen kurssivoitot ja -tappiot kirjataan rahoituk-
sen tuottoihin ja kuluihin. 

Ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntaminen

Ulkomaisten yksikköjen, joiden arvostus- tai tilinpäätös-
valuutta ei ole euro, erilliset tuloslaskelmat muunnetaan 
euro määräisiksi käyttäen raportointiperiodin keskikursseja  
ja taseet käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja.  Tilikauden 
 tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla  
tulos laskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa sekä 
 taseessa aiheuttaa taseen omaan pääomaan kirjattavan  
muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen 
eriin. Muuntoerot, jotka syntyvät ulkomaisten yksikköjen 
hankintamenon eliminoinnista ja hankinnan jälkeen ker-
tyneiden oman pääoman erien muuntamisesta, kirjataan 
muihin laajan tuloksen eriin. Kun tilikauden aikana luovu-
taan ulkomaisesta yksiköstä, kertyneet muuntoerot kirja-
taan tulosvaikutteisesti osana myyntivoittoa tai -tappiota 
samalla hetkellä, kun vastaava luovutustulos kirjataan.

IFRS1-standardin salliman helpotuksen mukaisesti ennen 
IFRS-siirtymäpäivää 1.1.2004 kertyneet kumulatiiviset 
muuntoerot on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin, eikä 
niitä myöhemmin ulkomaisen yksikön myynnin yhteydessä 
kirjata tulosvaikutteisesti. Siirtymäpäivästä lähtien kurssi-
muutoksista johtuva muuntoero ulkomaisten yksikköjen 
oman pääoman osalta kirjataan omana eränään konsernin 
oman pääoman muuntoeroihin. Samalla tavalla käsitellään 
konsernin sisäisiä pitkäaikaisia lainoja, jotka tosiasiallisel-
ta sisällöltään ovat rinnastettavissa omaan pääomaan.

Ulkomaisen yksikön hankinnan yhteydessä syntynyt liike-
arvo ja käypiä arvoja koskevat oikaisut käsitellään kyseisen 
yksikön paikallisen valuutan määräisinä varoina ja velkoina 
ja muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin.

AINEEL L IsET 
k äy T TöOm AIsUUshyöDykkEET

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kerty-
neillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alku-
peräiseen hankintamenoon.

Kun käyttöomaisuushyödykkeen osaa käsitellään erillisenä 
hyödykkeenä, osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. 
Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisälly-
tetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpito-
arvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen 
liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin 
hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti 
määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan 
tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Aineellisista hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun 
taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä 
poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat:

rakennukset ja rakennelmat  10–25 vuotta •

koneet ja laitteet 4–15 vuotta •

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan jokaisena 
tilinpäätöspäivänä, ja jos ne eroavat merkittävästi aikai-
semmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti. 
Jos hyödykkeen kirjanpitoarvo on suurempi kuin rahamää-
rä, joka siitä arvioidaan olevan kerrytettävissä, kirjanpito-
arvo alennetaan välittömästi kerrytettävissä  olevaa 
rahamäärää vastaavaksi. Arvonalentumisista kerrotaan 
tarkemmin kohdassa ’Aineellisten ja aineettomien hyödyk-
keiden arvonalentumiset’.

Myyntivoitot ja -tappiot määritetään vertaamalla myynti-
tuottoa kirjanpitoarvoon, ja myyntivoitot ja -tappiot sisäl-
lytetään tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihin 
ja kuluihin. 

Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen poistot lopetetaan 
silloin, kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitel-
laan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkä-
aikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot –standardin 
mukaisesti.  Myytävänä olevat käyttöomaisuushyödyk-
keet arvostetaan niiden kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan 
myyntikustannuksilla vähennettyyn käypään arvoon.
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vIER A AN Pä äOm AN mENOT

Konserni ryhtyi soveltamaan uudistettua IAS 23 Vieraan 
pääoman menot -standardia vuoden 2009 alusta. Uudis-
tetun standardin mukaan ehdot täyttävän hyödykkeen, 
kuten tuotantolaitoksen, hankintamenoon sisällytetään 
välittömästi kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakenta-
misesta tai valmistamisesta aiheutuneet vieraan pääoman 
menot silloin, kun on todennäköistä, että ne kerryttävät 
vastaista taloudellista hyötyä, ja kun menot on luotettavasti  
määritettävissä. Muut vieraan pääoman menot kirjataan 
kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. 
Tilikauden  aikana konsernilla ei kuitenkaan ollut ehdot 
täyttävien omaisuuserien hankintoja, minkä vuoksi vieraan 
pääoman menoja ei tilikauden aikana ole aktivoitu.

jU Lk IsET  AvUsTUksET

Aineellisen käyttöomaisuuden hankintaan liittyvät julkiset  
avustukset kirjataan aineellisten käyttöomaisuushyödyk-
keiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi silloin, kun on 
kohtuullisen varmaa, että konserni tulee ne saamaan. 
Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa 
hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Muut 
julkiset avustukset kirjataan tulosvaikutteisesti tuottoina 
niille tilikausille, joilla avustuksia vastaavat kulut syntyvät.  

AINEET TOm AT hyöDykkEET

Liikearvo

Yritysten hankinnasta syntynyt liikearvo vastaa sitä osaa 
hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 
(IFRS siirtymäpäivä) jälkeen hankittujen yritysten yksilöi-
tävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen 
nettomääräisestä käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana.  
Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut välittömästi 
hankinnasta johtuvat menot. Osakkuus- ja yhteisyritysten 
osalta liikearvo sisällytetään osakkuus- ja yhteisyritysten 
investoinnin arvoon. Ennen 1.1.2004 tapahtuneiden yhdis-
tämisten liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston 
mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n mukaise-
na oletushankintamenona.

Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon 
 vähennettynä arvonalentumisilla. Liikearvo sekä hankinta-
hetkellä tehty käypään arvoon arvostaminen käsitellään 
hankitun yhtiön varoina ja velkoina. Liikearvoa ei poisteta  
säännönmukaisesti. Poistojen sijaan liikearvo testataan 
vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta. Arvon-
alentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Tätä tarkoi-
tusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville 
yksiköille. 

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi sinä 
vuonna, jonka aikana ne ovat syntyneet. Kehittämismenot  
aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi sitä 
lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan 
hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan 

vastaista taloudellista hyötyä. Aiemmin kuluksi kirjattuja 
kehittämismenoja ei aktivoida myöhempinä tilikausina. 

Konsernin uusien tuotteiden ja prosessien kehitystoimin-
taan liittyviä kuluja ei ole aktivoitu, koska niistä saatavat 
tulevaisuuden tuotot varmistuvat vasta sitten, kun tuotteet 
tulevat markkinoille. Näin ollen konsernilla ei tilinpäätös-
hetkellä ole kehittämismenoja aktivoituna taseessa.

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen 
hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on 
luotettavasti määriteltävissä ja on todennäköistä, että hyö-
dykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty 
koituu konsernin hyväksi. 

Aineettomat hyödykkeet kirjataan tasapoistona kuluksi 
tulos laskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudelli-
sen vaikutusaikansa kuluessa. Taloudelliselta vaikutusajal-
taan rajoittamattomia hyödykkeitä konsernilla ei katsota 
olevan.  Aineettomien hyödykkeiden poistot perustuvat 
seuraaviin odotettuihin taloudellisiin vaikutusaikoihin:

Aineettomat oikeudet 5–10 vuotta •

Muut aineettomat hyödykkeet 5–20 vuotta •

vAIhTO - Om AIsUUs

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä 
alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno mää-
ritetään FIFO-menetelmää käyttäen tai vaihtoehtoisesti 
vastaavalla painotetulla keskimääräisellä kustannuksella.  
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno 
muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista  
johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä 
asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista ja 
kiinteistä yleismenoista normaaliin toiminta-asteeseen 
perustuen. Hankintameno ei sisällä vieraan pääoman 
 menoja. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoi-
minnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähen-
netty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat 
 menot ja myynnistä johtuvat menot.

myy TäväNä OLEvAT  Om AIsUUs -
ER äT  jA  LOPETETUT  TO Im INNOT

Pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetettuihin toimintoihin 
liittyvät omaisuuserät ja velat luokitellaan myytävänä ole-
vaksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee 
kertymään pääasiassa omaisuuden myynnistä jatkuvan 
käytön sijaan. Tällöin myynnin katsotaan olevan erittäin 
todennäköinen, omaisuuserä on välittömästi myytävissä  
nykyisessä kunnossaan, johto on sitoutunut myyntiin ja 
myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokit-
telusta. Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetettuihin 
toimintoihin liittyvät omaisuuserät, jotka on luokiteltu 
myytävänä oleviksi, arvostetaan alempaan seuraavis-
ta: kirjanpitoarvo tai käypä arvo vähennettynä myynnistä 
 johtuneilla menoilla. Poistot näistä omaisuuseristä lopete-
taan luokitteluhetkellä. 
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Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana eränään 
tuloslaskelmassa. Myytävänä olevat omaisuuserät esite-
tään taseessa erillään muista eristä.

vUOkR AsOPImUksET

Konserni vuokralle ottajana

Aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä koskevat vuokra-
sopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omista-
miselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoi-
tus leasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella  
hankittu omaisuus merkitään taseeseen vuokra-ajan 
alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään 
arvoon  tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. 
Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja 
 velan vähennykseen. Rahoituksen korko kirjataan tulos-
laskelmaan  leasingsopimuksen aikana siten, että jäljellä 
olevalle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen 
korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta 
hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen 
vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. 
Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja 
edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokra-
sopimuksina. Muun vuokrasopimuksen mukaan määräyty-
vät vuokrat kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi tasasuurui-
sina erinä vuokra-ajan kuluessa.

Konserni vuokralle antajana

Vuokrasopimukset, joissa konserni on vuokranantajana, 
ovat kaikki muita vuokrasopimuksia ja hyödykkeet sisälty-
vät konsernin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin.

AINEEL L IsTEN jA 
A INEET TOmIEN hyöDykkEIDEN 
ARvONALENTUmIsET

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä  
siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut.  Jos 
 viitteitä ilmenee, arvioidaan omaisuuserästä kerry tet-
tä vissä  oleva rahamäärä. Arvonalentumisen arviointia 
varten omaisuus jaetaan yksiköihin, eli sille alimmalle  
tasolle,  joka on muista yksiköistä pääosin riippumaton 
ja jonka   rahavirrat ovat erotettavissa. Riippumatta siitä,  
onko arvon alentumisesta viitteitä, arvonalennustestit 
tehdään aina vuosittain liikearvoille ja keskeneräisille 
aineettomille  hyödykkeille.  

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kerrytettä-
vissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo 
 vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä 
korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa määritettäessä johdon 
hyväksymät  arvioidut vastaiset rahavirrat diskontataan 
nyky arvoonsa pääoman keskikustannuksella, joka kuvastaa 
rahan aika-arvoa sekä kyseisen yksikön riskiä.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserien kirjan-
pitoarvo on suurempi, kuin siitä kerrytettävissä oleva raha-
määrä. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti. 

Rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumis tappio koh-
distetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuotta valle 
 yksikölle kohdistettua liikearvoa ja sen jälkeen vähentä-
mään tasasuhteisesti muita yksikön omaisuuseriä. Arvon-
alentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen koh-
teena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika 
arvioidaan uudelleen. Aineellisten käyttöomaisuushyödyk-
keiden ja aineettomien hyödykkeiden paitsi liikearvojen  
 arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on 
tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva 
rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamis-
ajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta 
enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman 
arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta  kirjattua 
arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa.

T yösUhDE - ETUUDET

Eläkevelvoitteet

Eläkejärjestelyt luokitellaan maksupohjaisiksi ja etuuspoh-
jaisiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa 
maksuja erillisille yksiköille. Konsernilla ei ole oikeudellista  
eikä tosiasiallista velvoitetta maksaa lisämaksuja, mikäli 
maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-
etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka 
eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia järjestelyjä. 

Konsernin eläkejärjestelyt noudattavat eri maiden paikal-
lisia säännöstöjä. Eläkejärjestelyt on yleensä hoidettu 
erillisissä eläkevakuutusyhtiöissä. Suurin osa ulkomai-
sista järjestelyistä samoin kuin Suomen TyEL-järjestelmä 
ovat maksupohjaisia.  Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin 
tehdyt  suoritukset kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tili-
kaudella, jota veloitus koskee. Oleellisia etuuspohjaisia 
järjestelmiä konsernilla ei ole.

Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on kolmevuotinen osakepohjainen kannustin-
järjestelmä osana konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja 
sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmässä maksut suoritetaan  
aiemmin emoyhtiölle hankittujen omien osakkeiden ja rahan  
yhdistelmänä. Järjestelmässä myönnettävät osakkeet  ar-
vostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kir-
jataan työsuhde-etuuksista aiheutuviksi kuluiksi tasaisesti 
oikeuden ansainta- ja sitouttamisjakson aikana. Järjestel-
mässä suoritettavan rahan määrä arvioidaan kunkin tilin-
päätöshetken osakekurssin mukaan ja jaksotetaan tulos-
vaikutteisesti työsuhde-etuuksista aiheutuviksi kuluiksi 
myöntämispäivästä siihen asti, kun rahasuoritus saajalle ta-
pahtuu. Osakkeina suoritettava osuus kirjataan omaan pää-
omaan ja rahana suoritettava osuus vieraaseen pääomaan. 

vAR AUksET

Varaukset kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman 
 tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen 
velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja 
velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Jos osasta 
velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin  kolmannel-
ta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, 
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mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen saaminen on 
käytännössä varmaa. Varaukset arvostetaan velvoitteen 
kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon 
laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se 
kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetken rahan 
aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvästä riskistä.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laa-
tinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman 
ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut 
asiasta. Uudelleenjärjestelyä koskevan suunnitelman tulee 
sisältää vähintään seuraavat tiedot: järjestelyä koskeva 
liiketoiminta, pääasialliset toimipaikat, joihin järjestely 
vaikuttaa, niiden henkilöiden toimipaikkojen sijainti, työ-
tehtävät ja arvioitu lukumäärä, jolle tullaan suorittamaan 
korvauksia työsuhteen päättymisestä, toteutuvat menot ja 
suunnitelman toimeenpanoaika.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoittei-
den täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylittä-
vät sopimuksesta saatavat hyödyt. 

Käytöstä poistamista ja alkuperäiseen tilaan palauttamista 
koskevista velvoitteista kirjataan varaus silloin, kun kon-
sernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin ympäristö-
vastuuperiaatteiden perusteella velvoite, joka liittyy tuo-
tantolaitoksen käytöstä poistamiseen, ympäristövahingon 
korjaamiseen tai laitteiston paikasta toiseen siirtämiseen.

m AksET TAvAT Os INGOT

Konsernin maksamat osingot kirjataan sille tilikaudelle, 
jonka aikana osakkeenomistajat ovat hyväksyneet osingon 
maksettavaksi.

TULOvEROT

Verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon pe-
rustuvasta ja laskennallisen veron muutoksesta. Verot kir-
jataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät laajaan 
tuloslaskelmaan tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin 
eriin. Tällöin myös verovaikutus kirjataan vastaaviin eriin. 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan 
verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan vero-
kannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edelli-
siin tilikausiin liittyvillä veroilla.  

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjan-
pitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Merkittävimmät  
väliaikaiset erot syntyvät aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoista, osakkeiden arvonalennuksista ja 
käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Verotukses-
sa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata laskennal-
lista veroa. Tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysten jakamat-
tomista voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa siltä 
osin, kun konserni pystyy määrittämään väliaikaisen eron 
purkautumisajankohdan ja ero ei todennäköisesti purkau-
du ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätös-
päivään mennessä säädettyjä verokantoja tai verokantoja, 
joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäi-
vään mennessä.

Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään 
asti, kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy 
verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan 
hyödyntää.

TULOUTUsPER IA AT TEET

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omis-
tamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet 
ostajalle ja konsernilla ei enää ole tuotteiden hallinta-
oikeutta eikä todellista määräysvaltaa. Tuotot palveluista  
kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu. Lisenssi- ja 
rojalti tuottojen tuloutus tapahtuu sopimuksen tosiasialli-
sen sisällön mukaan. Korkotuotot on kirjattu efektiivisen 
koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus 
osinkoon on syntynyt.

TO Im INTOkOhTA INEN 
TULOsL AskEL m A

Konsernin tuloslaskelma esitetään toimintokohtaista jaot-
telua käyttäen. Toimintoina esitetään erikseen myynnin 
ja markkinoinnin kulut, hallinnon kulut sekä tutkimus- ja 
 kehityskulut. Myytyjä suoritteita vastaaviin kuluihin sisäl-
tyvät tuotteiden valmistukseen ja hankintaan liittyvät 
palkka-, materiaali-, hankinta- ja muut kulut. Hallinnon 
kuluihin sisältyvät yleishallinnolliset kulut sekä konsernin  
johdon kulut. Toiminnoille on kohdistettu aiheuttamis-
periaatteen mukaisesti osuus hallinnon kuluista. 

L I I kETO Im INNAN mUUT TUOTOT   
jA  kULUT

Liiketoiminnan muina tuottoina ja kuluina esitetään jatkuviin 
toimintoihin liittyvät omaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, 
muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät tuotot, 
kuten vuokratuotot, sekä liikearvojen ja joidenkin muiden 
omaisuuserien arvonalentumiset.

R AhOITUsvAR AT  jA 
R AhOITUsvEL AT

Rahoitusvarat

Konsernin rahoitusvarat on kirjaamisen jälkeistä arvostusta 
varten luokiteltu IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaami-
nen ja arvostaminen -standardin mukaisesti seuraaviin 
ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitus varat, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä 
olevat rahoi tusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen  
hankinnan  tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan 
alku peräisen hankinnan yhteydessä. Transaktiomenot 
sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpito-
arvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään 
arvoon tuloksen kautta. Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavien rahoitusvarojen ostot ja myynnit lukuun 
ottamatta johdannaisia kirjataan selvityspäivänä. Muiden 
rahoitusvarojen ja -velkojen ostot ja myynnit kirjataan 
kaupan tekopäivänä.

Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, 
kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden 
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rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit 
ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja. 
Tähän ryhmään kuuluvat joukkovelkakirjalainat, sijoitus- 
ja yritystodistukset sekä rahasto-osuudet. Johdannaiset, 
jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, on luokiteltu 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitar-
koituksessa pidettävät varat ovat kaikki lyhytaikaisia varoja. 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja on 
hankittu lyhyen aikavälin tuoton saamiseksi markkina-
hintojen muutoksesta. Ryhmän erät arvostetaan käypään 
arvoon, ja kaikkien tämän ryhmän sijoitusten käypä arvo 
määritetään toimivilla markkinoilla julkaistujen hinta-
noteerausten pohjalta, joka on tilinpäätöspäivän osto-
noteeraus. Käyvän arvon muutoksista johtuvat realisoitu-
neet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan 
tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät.

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumat-
tomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määri-
tettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla eikä 
konserni pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän ryh-
mään sisältyvät konsernin rahoitusvarat, myynti- ja laina-
saamisia sekä siirtosaamisiin sisältyviä rahoitusinstrument-
teja. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, ja ne 
sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin; viimeksi 
mainittuihin, mikäli erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin 
kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty  
tähän ryhmään. Ryhmä sisältää lähes yksinomaan notee-
raamattomien yritysten osakkeita. Noteeraamattomat 
osakkeet arvostetaan hankintahintaan, koska niiden käypiä 
arvoja ei ole luotettavasti saatavilla. Pörssinoteerattujen 
osakkeiden osalta arvo määritellään toimivilla markkinoilla 
julkaistujen hintanoteerausten pohjalta, joka on tilinpäätös-
päivän ostonoteeraus. Myytävissä olevien rahoitusvarojen 
käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen 
eriin ja esitetään arvonmuutosrahastossa verovaikutus huo-
mioon ottaen. Käyvän arvon muutokset siirretään omasta 
pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna silloin, 
kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, 
että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio.

Rahavarat

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nos-
tettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikai-
sista, likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla 
erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-
ajankohdasta lähtien. 

Rahoitusvelat

Rahoitusvelat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin ja muihin rahoitusvelkoi-
hin. Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon saadun 
vastikkeen perusteella käypään arvoon. Transaktiomenot 
on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpito-
arvoon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvelat ovat velkoja johdannaissopimuksista, jotka 
eivät täytä suojauslaskennan ehtoja. Muut rahoitusvelat 
arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun 
hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytai-
kaisiin velkoihin, ja ne voivat olla korollisia tai korottomia.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä onko 
olemassa  objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitus varoihin 
kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumi-
sesta. Jaksotettuun hankintamenoon taseeseen merkit-
tävistä lainoista ja muista saamisista kirjataan arvon-
alennustappio, jonka suuruus määritellään omaisuuserän 
kirjanpitoarvon ja kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan 
erän alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen 
arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena.  
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen oman 
pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentuminen kirjataan 
tulosvaikutteisesti, kun omaisuuserän arvon alentumisesta 
on objektiivista näyttöä. Näitä arvonalentumistappioita ei 
peruuteta tuloslaskelman kautta.

Konserni kirjaa myyntisaamisesta arvonalentumistappion, 
kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamis-
ta ei saada perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkit-
tävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys 
tai maksujen laiminlyönti ovat näyttöä myyntisaamisen 
arvonalentumisesta. Luottotappiot kirjataan tulosvaikut-
teisesti. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee 
jollakin kirjaamisen jälkeisellä tilikaudella, kirjattu tappio 
perutaan tulosvaikutteisesti.

jOhDANNAIssOPImUksET  jA 
sUOjAUsL AskENTA

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin 
hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankin-
nan jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään 
arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon 
arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannais-
sopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla.

Rahoitusriskien hallintapolitiikkansa mukaisesti konserni  
käyttää erilaisia johdannaisia korko-, valuutta- ja hyödyke-
hintariskeiltä suojautumiseen. Koronvaihtosopimuksia  
käytetään suojaamaan konsernia markkinakorkojen 
muutoksilta. Valuuttatermiineitä käytetään sekä suojaa-
maan valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja, että tulevia 
kaupallisia rahavirtoja. Pörssinoteerattuja rypsiraaka-
aine futuureita voidaan käyttää kasviöljyliiketoiminnan 
kiinteähintaisten raaka-aineostojen ja tuotemyyntien 
eriaikaisuudesta  johtuvaa hintariskiä vastaan.

Vaikka suojaukset täyttävät joidenkin johdannaisten osalta 
konsernin riskienhallintapolitiikan asettamat tehokkaan 
suojauksen vaatimukset, konsernissa ei sovelleta tällä 
hetkellä IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Koronvaihto-
sopimuksen käypien arvojen muutokset kirjataan rahoitus-
tuottoihin ja -kuluihin. Valuuttatermiinien käypien arvojen 
muutokset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja 
kuluihin, ja termiinien korkoelementin vaikutukset kirjataan 
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rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Rypsifutuureiden käyvän ar-
von muutokset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Johdannaisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 27.

jOhDON hARk INTA A EDEL Ly T -
TäväT  L A AT Im Is  PER IA AT TEET  jA 
ARv IO Ih IN L I I T T y väT  kEskEIsET 
EPävARmUUsTEk I jäT

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa joudutaan käyttämään 
tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, jotka vaikutta-
vat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin sekä 
tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Toteumat 
voivat poiketa tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. Arviot 
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätös-
hetkellä. Mahdolliset arvioiden muutokset merkitään kir-
janpitoon sillä kaudella, jolla arviota korjataan. 

Konsernissa arviot liittyvät pääosin omaisuuden arvostuk-
seen ja käytettyihin taloudellisiin pitoaikoihin, epäkuran-
tin vaihto-omaisuuden määrään sekä laskennallisten 
verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa syntyvää 
verotettavaa tuloa vastaan.

Tilinpäätökseen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjau-
tuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshet-
kellä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä 
tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt tulevai-
suutta koske vat odotukset. Näitä ovat erityisesti konsernin 
taloudelliseen  toimintaympäristöön liittyvät tekijät, jotka 
vaikuttavat myyntiin ja kustannustasoon. Konsernissa seu-
rataan näiden arvioiden ja olettamusten toteutumista. Mah-
dolliset olettamusten ja arvioiden muutosten vaikutukset 
kirjataan sillä kaudella, jonka aikana muutokset on todettu.

Arvonalentumistestaukset

Konsernissa testataan säännönmukaisesti vuosittain liike-
arvot ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet mahdol-
lisen arvonalentumisen varalta. Yksilöitävissä olevien 
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja liikearvon 
arvoa arvioidaan myös, mikäli jokin tapahtuma tai olosuh-
teiden muutokset viittaavat siihen, että kirjanpitoarvo ei 
enää vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Rahavirtaa 
tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät 
on arvioitu käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. 
Näiden laskelmien laatiminen vaatii arvioiden käyttöä. 
Tärkeimmät muuttujat rahavirtoja määritettäessä ovat 
diskonttauskorko, loppuarvo ja vuosien lukumäärä, johon 
rahavirtaennusteet perustuvat sekä ne olettamukset ja 
 arviot, joita rahavirtoja määritettäessä käytetään. Arvioi-
dut tuotot ja kulut voivat poiketa merkittävästi siitä, mitä 
 tulevaisuudessa tosiasiassa tapahtuu.

Laskennallinen verosaaminen

Johdon arviointia edellytetään määritettäessä laskennal-
lisen verosaamisen määrää ja sitä, missä määrin verosaa-
mista voidaan kirjata taseeseen. Mikäli arviot poikkeavat 
toteutuneesta, kirjataan poikkeamat sen tilikauden tulok-
seen ja laskennallisiin verosaamisiin, jolloin poikkeama on 
määritelty.

Epäkurantin vaihto-omaisuuden määrä

Konserni tarkastelee säännönmukaisesti epäkurantin 
vaihto-omaisuuden määrää ja markkina-arvojen mahdol-
lista pienentymistä alle hankintamenon. Tarvittaessa kirja-
taan epäkuranttiusvaraus. Nämä tarkastelut edellyttävät  
arvioita tuotteidemme tulevasta kysynnästä. Mahdolliset 
muutokset näissä arvioissa voivat aiheuttaa korjauksia 
vaihto-omaisuuden arvoon tulevina kausina.

UUDEN jA  UUD IsTETUN I FRs -
NORmIsTON sOvELTA mINEN

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit 
ja tulkinnat, jotka eivät vielä ole voimassa ja joita konserni 
ei vielä ole soveltanut. Konserni suunnittelee ottavansa ne 
käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan sen voimaantulo-
päivästä lähtien, tai mikäli standardi tai tulkinta tulee 
voimaan kesken tilikauden, voimaantulopäivää seuraavan 
tilikauden alusta lähtien.

IFRS 3 •  Liiketoimintojen yhdistäminen  -standardin 
uudistus (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla  
tilikausilla). Uudistetun standardin soveltamisala on 
aikai sempaa laajempi. Uudistettu standardi sisältää  
useita konsernin kannalta merkittäviä muutoksia. 
 Standardimuutokset vaikuttavat hankinnoista kirjatta-
van liikearvon määrään sekä liiketoimintojen myynti-
tuloksiin. Standardimuutoksilla on vaikutusta myös 
tulosvaikut teisesti kirjattaviin eriin sekä hankintatilikau-
della että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan lisäkauppa-
hintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin 
siirtymä sääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistä-
misiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin 
pakollista käyttöönottoa, ei oikaista. 

IAS 27  • Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös  -standar-
din muutos (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää tytäryrityksen 
omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista  
suoraan omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen 
määräysvalta säilyy. Näin ollen vähemmistötransaktiot 
eivät enää johda liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen 
voiton tai tappion kirjaamiseen. Mikäli määräysvalta 
tytäryrityksestä menetetään, jäljelle jäävä sijoitus arvos-
tetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa 
kirjanpidollista käsittelytapaa sovelletaan jatkossa 
myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja yhteisyritys-
osuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena 
tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa vähemmis-
tölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen 
määrän. 

Muutokset IFRS 2:een  • Osakeperusteiset maksut – 
 Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet 
konsernissa  (voimaan 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavalla 
tilikausilla). Muutosten tarkoituksena on selventää, että 
tavarantoimittajilta tai palveluntarjoajilta tavaroita tai 
palveluja vastaanottavan yhteisön tulee soveltaa IFRS 
2:ta, vaikkei sillä olisi velvollisuutta suorittaa vaadit-
tavia osakeperusteisia käteismaksuja. Konserni arvioi, 
että standardimuutoksella ei ole vaikutusta konsernin 
tuleviin tilinpäätöksiin. Muutosta ei ole vielä hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa.
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Muutos IAS 32:een  • Rahoitusinstrumentit: esittämistapa  
– Classification of Rights Issues (voimaan 1.2.2010 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee muussa 
kuin liikkeellelaskijan toimintavaluutassa olevien osak-
keiden, optioiden tai merkintäoikeuksien liikkeellelas-
kun kirjanpitokäsittelyä. Konserni arvioi, että muutok-
sella ei ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin. 

Muutos IAS 39:een  • Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen 
ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät 
(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  
Muutokset koskevat suojauslaskentaa. Muutoksilla 
tarkennetaan IAS 39:n ohjeistusta suojauskohteen yksi-
puolisen riskin suojaamisesta ja inflaatioriskin suojaa-
misesta, kun kyseessä on rahoitusvaroihin tai -velkoihin 
kuuluva erä. Konserni arvioi, että tulkinnalla ei ole mer-
kittävää vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin. 

Uudistettu IAS 24  • Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpää-
töksessä (voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tili-
kausilla). Uudistettu standardi yksinkertaistaa julkiseen 
valtaan sidoksissa olevia yhteisöjä koskevia liitetieto-
vaatimuksia ja täsmentää lähipiirin määritelmää. Muu-
toksella ei odoteta olevan oleellista vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen. Standardimuutosta ei ole vielä hyväk-
sytty EU:ssa.

Muutos IFRS 1:een  • Ensimmäinen IFRS-standardien 
käyttööotto – lisähelpotuksia ensilaatijalle (voimassa 
1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi 
lisää helpotuksia ensi kertaa IFRS-standardeita sovelta-
valle. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernille. 

IFRS 9  • Rahoitusvarat – luokittelu ja arvostaminen 
 (voimassa 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausil-
la). Standardi edustaa ensimmäistä vaihetta IASB:n 
projektissa, jonka tarkoitus on korvata IAS 39 uudella 
rahoitusinstrumenttistandardilla. Standardi käsittelee 
rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista. Konsernin 
johto on selvittämässä standardin vaikutuksia konserni-
tilinpäätökseen. Standardimuutosta ei ole vielä hyväk-
sytty EU:ssa.

IFRS-standardeihin tehdyt parannukset ( • Improvements 
to IFRSs -muutokset, huhtikuu 2009) (voimassa  pää-
sääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  
Annual Improvements -menettelyn kautta pienet ja 
vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi  
kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hank-
keeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä 12 
 standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat, mutta 
konserni arvioi, että muutokset eivät ole merkittäviä 
tulevan konsernitilinpäätöksen kannalta. Standardi-
muutoksia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. 

Muutokset IFRIC 9:ään  • Kytkettyjen johdannaisten 
 uudelleenarviointi ja IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit:  
kirjaaminen ja arvostaminen – Kytketyt johdannaiset 
(voimassa 30.6.2009 jälkeen päättyviltä tilikausilta). 
Standardien muutosten avulla selvennetään, että kun 
rahoitusvaroihin kuuluva erä siirretään pois käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen  
ryhmästä, kaikki kytketyt johdannaiset on arvioitava 
uudelleen ja tarvittaessa käsiteltävä tilinpäätöksessä 

erillisinä. Muutoksilla ei odoteta olevan vaikutusta kon-
sernin tilinpäätökseen. Tulkintaa ei vielä ole hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa.

IFRIC 12  • Palvelutoimilupajärjestelyt  (voimassa 
29.3.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta antaa 
ohjeistusta palveluja koskevissa toimilupajärjestelyis-
sä siitä, miten toimiluvan saaja kirjaa tiettyjä sopimus-
järjestelyjä. Konsernilla ei ole tulkinnassa tarkoitettuja 
sopimuksia julkisen sektorin kanssa päättyneellä eikä 
sitä edellisellä tilikaudella. 

IFRIC 17  • Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille 
(voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  
Tulkinnassa annetaan ohjeistusta ei-käteisvaroina 
 maksettavien osinkojen kirjaamisesta ja arvostamisesta. 
Konserni arvioi, että tulkinnalla ei ole vaikutusta konser-
nin tuleviin tilinpäätöksiin. 

IFRIC 18 •  Varojen siirrot asiakkailta (voimassa 1.7.2009 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää 
IFRS-standardien vaatimuksia koskien sellaisia sopi-
muksia, joissa yhteisö saa asiakkailta aineellisen käyttö-
omaisuushyödykkeen tai rahaa sijoitettavaksi tällaiseen  
hyödykkeeseen, ja yhteisön on käytettävä kyseistä 
hyödykettä liittääkseen asiakkaan johonkin verkkoon tai 
mahdollistaakseen asiakkaalle joidenkin tavaroiden tai 
palveluiden toimituksen. Konserni arvioi, että tulkinnalla 
ei ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin. 

Muutettu IFRIC 14  • Vähimmäisrahastointivaatimusten 
mukaisia suorituksia koskevat ennakkomaksut (voimas-
sa 1.1.2011 jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksella on 
tarkoitus korjata IFRIC 14 -tulkinnan ei-toivottu seuraus, 
jonka perusteella yhteisöt ovat voineet joissakin olo-
suhteissa kirjata joitain vähimmäisrahastovaatimuksiin 
perustuvia ennakkomaksuja omaisuuseräksi taseeseen. 
Muutoksella ei tule olemaan vaikutusta konsernin tilin-
päätökseen. Tulkintaa ei vielä ole hyväksytty sovelletta-
vaksi EU:ssa.

IFRIC 19  • Velan maksaminen liikkeeseen lasketuilla omil-
la oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla (voimassa 
1.7.2010 jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta selventää 
kirjanpitokäsittelyä sellaisissa tilanteissa, joissa velan 
ehdot neuvotellaan uudelleen ja uusien ehtojen seu-
rauksena velka maksetaan liikkeeseen lasketuilla omilla 
oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla. Tulkinta vaatii 
voiton tai tappion kirjaamista tilikaudella tulosvaikuttei-
sesti kun velka on suoritettu laskemalla liikkeeseen 
omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Tulkinnan  
muutoksella ei odoteta olevan vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen. Tulkintaa ei vielä ole hyväksytty sovel-
lettavaksi EU:ssa.
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kONsERNIN L I I TET I EDOT

1 . SEgMEnTTI- I n fORMA ATIO 

    
Konserni muutti vuoden 2009 toisen neljänneksen raportoinnin yhteydessä segmenttiraportointinsa vastaamaan margariiniliiketoimin-
nasta luopumisen jälkeistä johtamismalliaan.
   
Konserni jakaantuu kahteen raportoitavaan liiketoimintasegmenttiin, Brändit ja Business to Business sekä muihin toimintoihin. Brändit 
ja Business to Business -segmentit ovat konsernin strategisia liiketoimintayksiköitä, joita johdetaan erillisinä  yksiköinä. Niiden tuotteet 
ovat erilaisia ja edellyttävät erilaisia jakelukanavia ja markkinointistrategioita. Brändit-segmentti  muodostuu Benecolista ja paikallisista 
brändeistä. Segmentin alla raportoidaan Benecol-liiketoiminta ja aiempaan elintarvike liiketoimintaan kuuluneet Pohjois- ja Itä-Euroopan 
toiminnot. Business to Business -segmenttiin kuuluvat rehu-, mallas ja kasviöljyliiketoiminnat. Segmentti vastaa aiempaa Rehu & Mallas 
-segmenttiä.

IFRS 8 -standardin käyttöönoton vuoksi segmenttiraportointiin ei tullut muutoksia, koska konsernin segmenttitiedot ovat  aiemminkin 
perustuneet johdolle toimitettaviin raportteihin, jotka ovat perustuneet IFRS-standardeihin.
 
Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella  kohdistettavissa 
segmenteille. Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja rahoituseriä sekä koko konsernille yhteisiä eriä. Segmenttien välinen hinnoittelu 
tapahtuu käypään markkinahintaan. Investoinnit koostuvat aineellisten käyttöomaisuus hyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden 
lisäyksistä, joita käytetään useammalla kuin yhdellä tilikaudella.        

Raisio allekirjoitti toukokuussa 2009 sopimuksen aiemmin elintarvikeliiketoimintaan kuuluneen margariiniliiketoiminnan  myynnistä 
ja kauppa toteutui lopullisesti 16.10. 2009. Tästä johtuen Raisio Polska Foods Sp z o.o:n luvut on raportoitu  lopetetuissa toiminnoissa ja 
vertailutiedot muutettu vastaavasti.

brändit
business to 

business
muut 

toiminnot eliminoinnit yhteensä
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Ulkoinen myynti
     Palvelut 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 1,1 0,9
     Tavaroiden myynti 174,1 189,9 199,7 271,2 0,1 0,1 373,9 461,2
     Rojaltituotot 0,9 1,0 0,0 0,0 0,9 1,0
Ulkoinen myynti yhteensä 175,3 190,9 199,7 271,2 0,9 1,0 375,9 463,2
Sisäinen myynti 2,3 4,6 5,8 11,4 –8,1 –16,0 0,0 0,0
Liikevaihto 177,6 195,4 205,6 282,7 0,9 1,0 –8,1 –16,0 375,9 463,2

Poistot 7,1 9,3 4,9 4,2 2,8 3,1 14,8 16,7
Arvonalentumiset 2,1 1,3 2,1 1,3

Segmentin liiketulos 20,5 15,7 3,0 12,3 –4,3 –3,4 0,3 –0,2 19,5 24,4
Osuudet osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Segmentin varat 91,4 96,1 104,8 113,7 16,5 17,5 –2,8 –1,8 209,9 225,4

Sisältää:
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,1 0,1 0,7 0,6 0,8 0,7
Pitkäaikaisten varojen lisäykset 3,3 15,6 5,4 9,3 1,3 1,9 0,0 0,0 10,0 26,9
Segmentin velat 21,8 10,8 25,6 32,1 6,3 5,5 –2,8 –1,7 50,9 46,7

(milj. euroa)
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(milj. euroa) 2009 2008

TäSMäyTySLASKELMAT

Tuloksen täsmäytys
Segmenttien liiketulos 19,5 24,4
Segmenttien osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,1 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut –0,6 –0,4
Tulos ennen veroja ja lopetettuja toimintoja 18,9 24,0

Varojen täsmäytys konsernin varoihin
Segmenttien varat 209,9 225,4
Lopetettujen toimintojen segmenttivarallisuus 0,0 42,7
Laskennalliset verosaamiset 6,5 7,9
Lainasaamiset 1,4 1,7
Verosaamiset 3,1 6,7
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 215,3 66,8
Rahavarat 8,0 12,8
Taseen mukaiset varat 444,2 364,0

Velkojen täsmäytys konsernin velkoihin
Segmenttien velat 50,9 46,7
Lopetettujen toimintojen segmenttivelat 0,0 8,5
Laskennalliset verovelat 7,6 7,4
Rahoitusvelat 62,8 19,7
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,1 0,4
Eläkevastuu 0,2 0,2
Verovelat 0,1 0,8
Osinkovelat 0,5 0,5
Rahoitukseen liittyvät velat 0,0 0,4
Taseen mukaiset velat 122,1 84,6

MA AnTI ETEELLISET TI EdOT

Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta
    Suomi 251,5 301,0
    Muu Eurooppa 117,4 156,3
    Muu maailma 7,1 5,8
    Yhteensä 375,9 463,2

Pitkäaikaiset varat, jotka eivät sisällä laskennallisia verosaamisia eivätkä rahoitusinstrumentteja
    Suomi 97,9 120,1
    Muu Eurooppa 0,8 10,2
    Muu maailma 4,9 5,8
    Yhteensä 103,6 136,1

Tiedot merkittävimmistä asiakkaista:  
Konsernin tuotot yhdeltä IFRS 8:n mukaan määritellyltä merkittävältä sekä Brändit että Business to Business -segmentin asiakkaalta olivat 
noin 45 milj. euroa (noin 68 milj. euroa vuonna 2008), mikä oli noin 12 % (15 %) konsernin liikevaihdosta.  
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(milj. euroa) 

2. L I I KETOIMI n nAn MUUT TUOTOT jA KU LUT

Tuotto yhteisomistuksen purkamisesta 0,0 4,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 3,5 0,9
Yhteensä 3,5 5,1

Tilintarkastajien palkkiot:
Tilintarkastus 0,1 0,1
Todistukset ja lausunnot 0,0 0,0
Veroneuvonta 0,0 0,0
Muut palvelut 0,4 0,2
Yhteensä 0,5 0,3

3. POISTOT jA ARVOnALEnTUMISET

Poistot hyödykeryhmittäin

Poistot aineettomista hyödykkeistä
Aineettomat oikeudet 0,9 1,1
Muut aineettomat hyödykkeet 1,8 2,0
Yhteensä 2,7 3,1

Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta
Rakennukset 4,2 4,5
Koneet ja kalusto 7,8 9,1
Muu aineellinen käyttöomaisuus 0,0 0,0
Yhteensä 12,1 13,7

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin
Rakennukset 1,1 0,0
Koneet ja kalusto 0,6 0,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,4 1,3
Yhteensä 2,1 1,3

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 17,0 18,0

Toimintokohtaiset poistot

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 11,0 12,3
Myynti ja markkinointi 0,2 0,2
Hallinto 3,1 3,5
Tutkimus ja tuotekehitys 0,5 0,7
Yhteensä 14,8 16,7

Arvonalentumiset ja niiden palautukset

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 2,1 1,3
Yhteensä 2,1 1,3

4. TyöSU H dE-ETUU KSISTA AI H EUTUVAT KU LUT

 Palkat 31,1 36,8
 Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 5,9 5,9
 Osakeperusteiset palkkiot 3,0 0,5
 Muut henkilösivukulut 1,7 3,0
 Yhteensä 41,7 46,3

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 30 Lähipiiritapahtumat.
Tiedot luovutetuista omista osakkeista esitetään liitetiedossa 19 Osakeperusteiset maksut.

KONSERN I N JATKUVI EN TOIMI NTOJ EN PALVELU KSESSA OLI  TI L I KAU DEN AI KANA 
KESKIMÄ ÄRI N (H EN KI LÖÄ)

Brändit 303 378
Business to Business 261 275
Yhteiset toiminnot 63 66
Yhteensä 627 719

2009 2008
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(milj. euroa) 

5. RAHOITUSTUOTOT jA -KU LUT

Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,2 0,2
Myyntivoitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 0,3 0,0
Käyvän arvon muutos käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 0,3 0,2
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 1,9 1,3
Korkotuotot lainasaamisista 0,0 0,1
Muut korkotuotot 0,4 0,6
Valuuttakurssierot, netto 0,0 0,1
Muut rahoitustuotot 0,0 0,0
Rahoitustuotot yhteensä 3,1 2,4

Käyvän arvon muutos käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 0,0 0,0
Korkokulut lainoista –1,1 –0,4
Muut korkokulut –1,7 –1,1
Hyödykejohdannaisten arvonmuutokset 0,0 –1,2
Valuuttakurssierot, netto 0,0 0,0
Muut rahoituskulut –0,9 –0,1
Rahoituskulut yhteensä –3,7 –2,8

Liiketuloksen muodostaviin eriin sisältyy valuuttakurssivoittoja ja -tappioita –0,3 milj. euroa 
vuonna 2009 (0,1 milj. euroa 2008)

6. TU LOVEROT

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero –3,5 –2,1
Edellisten tilikausien verot 0,0 –0,5
Laskennalliset verot –2,0 –1,9
Yhteensä –5,6 –4,5

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (26 %) laskettujen verojen välinen 
täsmäytyslaskelma

Verot laskettuna kotimaan verokannalla –4,9 –6,2
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavan verokannan vaikutus –0,1 0,0
Verovapaat tulot 0,1 1,2
Vähennyskelvottomat kulut –0,3 –0,3
Käyttämättömät tilikauden tappiot –0,4 –0,8
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 0,1 0,1
Aiemmin verotuksessa vähentämättä jätettyjen poistojen laskennallisen verosaamisen kirjaus 0,0 2,2
Verot aikaisemmilta vuosilta 0,0 –0,5
Muut erät –0,1 –0,3
Yhteensä –5,6 –4,5

7. MyyTäVänä OLEVAT PITKä AI KAISET OMAISUUSERäT jA LOPETETUT TOIMI n nOT

Konserni solmi toukokuussa 2009 esisopimuksen margariiniliiketoiminnan myynnistä, ja myynti 
toteutui lokakuussa 2009. Kauppaan sisältyivät margariinitehtaat Puolassa ja Suomessa sekä 
joitakin tuotemerkkejä. Raisio jatkaa edelleen margariinin myyntiä Bungen jakelijana Suomessa, 
Ruotsissa ja Virossa. 
  
Tuloslaskelman lopetetuissa toiminnoissa on esitetty myydyn Raisio Polska Foods Sp:n tulos sekä 
koko margariiniliiketoiminnasta luopumisesta syntynyt tulosvaikutus. Myydyn käyttöomaisuuden 
poistojen tekeminen lopetettiin 14.5.2009. Suomen margariiniliiketoiminnan tulos esitetään 
edelleen jatkuvissa liiketoiminnoissa, koska Raisio jatkaa margariinin myyntiä.   

Konsernilla ei vuonna 2008 ollut myytävänä olevia omaisuuseriä eikä lopetettuja toimintoja. 
Vuoden 2008 vertailutiedoissa on esitetty Raisio Polska Foods Sp:n vuoden 2008 tulos. 

Lopetettujen toimintojen tulos:

Tuotot tavanomaisesta toiminnasta 32,7 48,6
Kulut –28,9 –45,1
Tulos ennen veroja 3,7 3,5
Verot –0,7 –0,7
Tulos verojen jälkeen 3,1 2,8

2009 2008



RAISION TILINPÄÄTÖS 2009 25

(milj. euroa) 

Lopettamisesta johtuva tulos 35,6 0,0
Verot 1,1 0,0
Tulos verojen jälkeen 36,7 0,0

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 39,7 2,8

Lopetettujen toimintojen rahavirrat:
Liiketoiminnan rahavirrat 7,3 5,4
Investointien rahavirrat 70,7 0,7
Rahoituksen rahavirrat –1,0 –4,3
Rahavirrat yhteensä 77,0 1,8

Myytyjen toimintojen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan:
Pitkäaikaiset varat 21,1
Vaihto-omaisuus 6,3
Lyhytaikaiset saamiset 5,8
Rahavarat 3,0

36,1

Pitkäaikainen vieras pääoma 0,8
Lyhytaikainen vieras pääoma 5,6

6,4

Myyty nettovarallisuus 29,7

Kertyneet muuntoerot 0,3

Liiketoimintojen myyntivoitto 51,2
Myynnille kohdistetut kulut –1,3
Myynnin tulos 49,9

Myyntihinta 80,6

Myyntihinnasta tilinpäätöshetkellä saatavana 1,1

Myynnin rahavirta kuluineen 75,2

Rahoituslaskelmassa:
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 47,1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 23,6
Liiketoiminnan rahavirta 4,6

75,2

8. OSAKEKOHTAI n En TU LOS

Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille 
kuuluva tilikauden voitto ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla tilikauden 
aikana.

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto,  jatkuvat toiminnot (milj. euroa) 13,4 19,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, lopetetut toiminnot (milj. euroa) 39,7 2,8

Laimentamaton osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 155 797 720 156 604 834
Osakepalkkioista johtuva laimennus 609 336 64 846
Laimennettu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 156 407 056 156 669 680

Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot (euroa/osake) 0,09 0,12
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot (euroa/osake) 0,09 0,12

Laimentamaton osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot (euroa/osake) 0,26 0,02
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot (euroa/osake) 0,25 0,02

2009 2008
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9. AI n EETTOMAT HyödyKKEET  2009

(milj. euroa)

aineettomat
oikeudet liikearvo

muut
aineettomat
hyödykkeet

ennakko-
maksut ja
keskener. 

hankinnat

aineettomat
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno 1.1. 31,5 24,2 17,1 0,1 73,0
Kurssierot 0,3 6,5 0,0 0,0 6,9
Lisäykset 0,6 0,0 0,0 0,4 0,9
Yritysmyynnit ja muut vähennykset 13,9 27,5 1,5 0,0 43,0
Siirrot erien välillä 0,0 0,0 0,4 –0,4 0,0

Hankintameno 31.12. 18,5 3,2 16,0 0,1 37,8

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 27,8 23,1 10,9 0,0 61,8
Kurssierot 0,4 6,2 0,0 0,0 6,5
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 13,6 26,0 1,4 0,0 41,1
Tilikauden poisto 0,9 0,0 1,8 0,0 2,7
Arvonalentumiset ja niiden palautukset 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Kertyneet poistot 31.12. 15,5 3,2 11,6 0,0 30,4

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 3,0 0,0 4,4 0,1 7,5

9. AI n EELLISET HyödyKKEET  2009

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvoon sisältyy rahoitusleasingillä hankittuja koneita ja laitteita 0,2 milj. euroa. 
     
Margariiniliiketoiminnan myynnin jälkeisessä tilanteessa konserni arvioi kiinteistöjensä ja rakennustensa käytön uudelleen ja teki niiden 
arvoon yhteensä 6,1 miljoonan euron suuruisen arvonalennuksen.       
   

(milj. euroa)

maa- ja 
vesialueet

raken-
nukset ja

raken-
nelmat

koneet ja 
kalusto

muut 
aineelliset

hyödykkeet

ennakko-
maksut ja
keskener. 

hankinnat

aineelliset
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno 1.1. 5,1 137,8 266,8 1,2 6,2 417,1
Kurssierot 0,0 –0,3 –0,7 0,0 0,0 –1,1
Lisäykset 0,0 0,1 0,4 0,0 8,9 9,4
Yritysmyynnit ja muut vähennykset 0,2 25,4 66,0 0,9 0,1 92,6
Siirrot erien välillä 0,0 2,5 7,5 0,0 –10,0 0,0

Hankintameno 31.12. 4,8 114,6 207,9 0,3 5,0 332,7

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 0,0 76,6 214,2 0,8 1,2 292,8
Kurssierot 0,0 –0,1 –0,6 0,0 0,0 –0,7
Vähennysten ja siirtojen  kertyneet poistot 0,0 14,3 58,4 0,7 0,0 73,4
Tilikauden poisto 0,0 4,4 8,0 0,0 0,0 12,5
Arvonalentumiset ja niiden palautukset 0,0 5,0 0,8 0,0 0,4 6,2

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 71,6 164,1 0,0 1,7 237,4

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 4,8 43,1 43,9 0,3 3,3 95,3

Tuotannon koneiden ja laitteiden 
kirjanpitoarvo 31.12. 40,3
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9. AI n EETTOMAT HyödyKKEET  2008

9. AI n EELLISET HyödyKKEET  2008

(milj. euroa)

aineettomat
oikeudet liikearvo

muut
aineettomat
hyödykkeet

ennakko-
maksut ja
keskener. 

hankinnat

aineettomat
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno 1.1. 32,0 27,1 19,5 0,8 79,4
Kurssierot –1,2 –2,9 0,0 0,0 –4,1
Lisäykset 1,1 0,3 1,0 0,1 2,5
Yritysmyynnit ja muut vähennykset 0,4 0,3 4,2 0,0 4,9
Siirrot erien välillä 0,0 0,0 0,8 –0,8 0,0

Hankintameno 31.12. 31,5 24,2 17,1 0,1 73,0

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 28,3 25,8 13,1 0,0 67,2
Kurssierot –1,2 –2,7 0,0 0,0 3,9
Vähennysten ja siirtojen  kertyneet poistot 0,4 0,3 4,2 0,0 4,9
Tilikauden poisto 1,1 0,3 2,0 0,0 3,3
Arvonalentumiset ja niiden palautukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kertyneet poistot 31.12. 27,8 23,1 10,9 0,0 61,8

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 3,7 1,2 6,2 0,1 11,1

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvoon sisältyy rahoitusleasingillä hankittuja koneita ja laitteita 1,1 milj. euroa.  
    

(milj. euroa)

maa- ja 
vesialueet

raken-
nukset ja

raken-
nelmat

koneet ja 
kalusto

muut 
aineelliset
hyödykkeet

ennakko-
maksut ja
keskener. 

hankinnat

aineelliset
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno 1.1. 4,9 129,2 274,3 1,4 20,4 430,2
Kurssierot 0,0 –1,1 –0,5 –0,1 –0,1 –1,8
Lisäykset 0,2 3,1 7,6 0,0 3,4 14,2
Yritysmyynnit ja muut vähennykset 0,0 3,7 21,7 0,2 0,0 25,6
Siirrot erien välillä 0,0 10,4 7,0 0,1 –17,5 0,0

Hankintameno 31.12. 5,1 137,8 266,8 1,2 6,2 417,1

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 0,0 75,5 225,9 0,9 0,0 302,3
Kurssierot 0,0 –0,3 –0,5 –0,1 0,0 –1,0
Vähennysten ja siirtojen  kertyneet poistot 0,0 3,7 20,9 0,1 0,0 24,7
Tilikauden poisto 0,0 5,1 9,7 0,1 0,0 14,9
Arvonalentumiset ja niiden palautukset 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3

Kertyneet poistot 31.12. 0,0 76,6 214,2 0,8 1,2 292,8

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 5,1 61,2 52,5 0,4 5,0 124,2

Tuotannon koneiden ja laitteiden 
kirjanpitoarvo 31.12. 49,6
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(milj. euroa) 2009 2008

10. L I I KEARVOj En TESTAUS

Konsernilla ei ole taseessaan enää liikearvoa. Vuoden 2008 taseessa jäljellä ollut liikearvo 1,2 milj. 
euroa liittyi Puolan margariiniliiketoimintaan. Margariiniliiketoiminnasta luovuttaessa liikearvo
kirjattiin pois taseesta.   
   
Arvonalentumistestausta varten liikearvot kohdistetaan konsernissa rahavirtaa tuottaville yksiköille. 
Arvonalentumistestauksissa kerrytettävissä olevat rahamäärät määritellään käyttöarvoon perustuen. 
Rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat viisi seuraavaa 
vuotta. Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat ekstrapoloidaan käyttämällä tasaista 
kasvutekijää.   

11 . OSUU dET OSAKKUUS- jA yHTEISyRITyKSISSä 

yHTEISyRITyKSET

Kirjanpitoarvo 1.1. 0,1 0,1
Kurssierot 0,0 0,1
Vähennykset 0,0 –0,1
Osuus tilikauden tuloksesta 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,1 0,1

Yhteisyritysten kirjanpitoarvoon ei sisälly liikearvoa. 

OSAKKUUSyRITyKSET

Kirjanpitoarvo 1.1. 0,6 1,4
Kurssierot 0,0 0,0
Vähennykset 0,0 –0,8
Osuus tilikauden tuloksesta 0,0 0,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,7 0,6

Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon ei sisälly liikearvoa. 

Konsernin omistusosuutta vastaavat määrät yhteisyritysten varoista ja veloista sekä liikevaihdosta 
ja tuloksesta:   

Yhteisyrityksiin tehtyihin sijoituksiin liittyvät varat ja velat:
Pitkäaikaiset varat 0,1 0,0
Lyhytaikaiset varat 1,1 1,7
Pitkäaikaiset velat 0,1 0,0
Lyhytaikaiset velat 1,0 1,6
Varat netto 0,1 0,1

Yhteisyrityksiin tehtyihin sijoituksiin liittyvät tuotot ja kulut:
Liikevaihto 13,6 16,0
Kulut 13,6 16,0
Voitto/tappio 0,0 0,0

Osakkuusyritysten yhteenlasketut varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio:

Varat 2,2 2,0
Velat 0,4 0,4
Liikevaihto 1,1 0,9
Voitto/tappio 0,2 0,1
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(milj. euroa) 2009 2008

12. MyyTäVISSä OLEVAT RAHOITUSVARAT

Noteeraamattomat osakesijoitukset 0,6 0,6
Myytävissä olevat sijoitukset yhteensä 0,6 0,6

Noteeraamattomat osakesijoitukset on esitetty hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei ole 
luotettavasti saatavilla.

13. PITKä AI KAISET SA AMISET

Lainasaamiset ulkopuolisilta 0,3 0,6
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 0,1 0,0
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,4 0,6

Edellä esitetty pitkäaikainen lainasaaminen koostuu USD-määräisestä vaihtuvakorkoisesta 
saamisesta. Pitkäaikaisten saamisten käyvät arvot esitetään liitteessä 27. 

Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien 
käypää arvoa huomioon ottamatta, siinä tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet eivät 
pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Ulkopuoliset lainasaamiset 
muodostavat luottoriskikeskittymän, koska ne ovat yhdeltä yhtiöltä. 

14. VAI HTO-OMAISUUS

Aineet ja tarvikkeet 33,4 47,9
Keskeneräiset tuotteet 7,3 8,7
Valmiit tuotteet/tavarat 14,2 16,6
Ennakkomaksut 0,1 0,1
Vaihto-omaisuus yhteensä 55,0 73,3

Vaihto-omaisuuden kirja-arvoon ei sisälly olennaisia kirjauksia, joilla vaihto-omaisuuden arvoa olisi 
alennettu vastaamaan sen nettorealisointiarvoa.

15. MyynTISA AMISET jA MUUT SA AMISET

Myyntisaamiset 40,2 51,6
Saamiset osakkuusyrityksiltä 1,2 1,4
Siirtosaamiset 7,8 2,5
Ennakkomaksusaamiset 0,1 0,1
Pitkäaikaisten lainasaamisten lyhennyserä 0,3 0,3
Lyhytaikaiset lainasaamiset 0,7 0,7
Yhtiöveron hyvityssaamiset 3,1 6,7
Muut saamiset 1,5 2,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä 54,9 66,0

Tilinpäätöshetkellä konsernin myyntisaamisista noin 90 prosenttia oli euromääräisiä ja loput muita 
valuuttoja.

Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli yli 60 päivää sitten erääntyneitä myyntisaamisia, joiden arvo ei 
ole alentunut, 0,3 milj. euroa (1,2 milj. euroa vuonna 2008). Erääntyneiden saamisten ikäjakauma on 
seuraava:

Erääntyneet 61–180 päivää 0,2 1,0
Erääntyneet  yli 180 päivää 0,1 0,2

0,3 1,2
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(milj. euroa) 2009 2008

Myyntisaamisista on vähennetty seuraavat erät :

Arvo 1.1. 1,2 0,6
Lisäykset 0,9 1,0
Vähennykset –1,2 –0,3
Arvo 31.12. 0,9 1,2

Konserni on kirjannut tilikauden aikana luottotappioita myyntisaamisista 0,6 milj. euroa 
(1,0 milj. euroa tilikaudella 2008).   

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät ovat liiketoimintaan kuuluvien tuottojen ja kulujen sekä 
rahoituserien ja verojen jaksotuksia. IAS 39 mukaan rahoitusvaroihin luettavien saamisten käyvät 
arvot on esitetty liitetiedossa 27.

Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien 
käypää arvoa huomioon ottamatta siinä tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet eivät pysty 
täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Saamisiin ei liity merkittäviä 
luottoriskikeskittymiä.

16. KäyPä än ARVOOn TU LOSVAI KUTTEISESTI  KI RjATTAVAT RAHOITUSVARAT  

Rahoitusarvopaperit 215,0 65,2
Johdannaissopimukset 0,2 1,6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat yhteensä 215,3 66,8

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin luetaan kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät joukkovelkakirjalainat, rahasto-osuudet ja 12 kuukauden sisällä erääntyvät pankkien 
ja yritysten liikkeeseen laskemat sijoitus- ja yritystodistukset sekä kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat 
euromääräisiä.

Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä 
tapauksessa, että toiset osapuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä 
velvoitteitaan. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin kuuluviin eriin 
tehdyt sijoitukset on hajautettu huolellisesti, eikä niihin liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset esitetään 
tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Vaihtoehtoisten sijoitusten rahastoihin 
tehdyt sijoitukset 10,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa 2008) esitetään investointeina konsernin 
rahavirtalaskelmassa.

17. RAHAVARAT

Käteinen raha ja pankkitilit 8,0 12,8

Lyhytaikaiset pankkitalletukset ovat pääosin euromääräisiä ja vaadittaessa nostettavissa. 

(milj. euroa) 200   6

Kantaosakkeet (20 ääntä/osake) 34 452 34 474 5,8 5,8
Omien osakkeiden hankinta, kantaosakkeet –201 –198 –0,4 –0,4
Vaihto-osakkeet (1 ääni/osake) 130 697 130 675 22,0 22,0
Omien osakkeiden luovutus, vaihto-osakkeet 427 72 1,0 0,2
Omien osakkeiden hankinta, vaihto-osakkeet –9 231 –9 231 –19,1 –19,1
Yhteensä 156 145 155 793 27,8 27,8 –18,5 –19,3

osakepääoma1 000 kpl omat osakkeet

18. OMA Pä äOMA

Muuntoerot:     
Muuntoerot-rahasto sisältää itsenäisten ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. 
Myös itsenäisiin ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyvät voitot ja tappiot sisältyvät muuntoeroihin silloin, 
kun suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet. 

Emoyrityksen osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti: 

(milj. euroa)

2009 2008 2009 2008 2009 2008
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(milj. euroa) 2009 2008

Omat osakkeet:   
Omiin osakkeisiin sisältyy konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintameno.  
Omia osakkeita on hankittu pörssistä vuosina 2005–2008 yhteensä 9 428 308 kappaletta, 
9 230 500 vaihto-osaketta ja 197 808 kantaosaketta. Vuonna 2009 on hankittu yhteensä 3 487 
kappaletta kantaosaketta. Tilikauden 2008 aikana vaihto-osakkeita luovutettiin johdolle ja 
avainhenkilöille palkkiona 72 000 kappaletta. Tilikauden 2009 aikana vaihto-osakkeita luovutettiin 
johdolle ja avainhenkilöille osakekannustinjärjestelmään 2008 liittyen yhteensä 334 500 kappaletta  
ja hallituksen jäsenille osana heidän palkkiotaan yhteensä 20 891 kappaletta. Tilikauden 2009 
lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita yhteensä 9 004 404 kappaletta, joista 8 803 109 
kappaletta vaihto-osakkeita ja 201 295 kappaletta kantaosakkeita. Omien osakkeiden jäljellä oleva 
hankintameno on yhteensä 18,5 milj. euroa ja se esitetään oman pääoman vähennyksenä.  
 
Osingot:   
Vuonna 2009 osinkoa jaettiin 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä 10,9 miljoonaa euroa (vuonna 2008   
0,04 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,3 miljoonaa euroa). Tilinpäätöspäivän jälkeen emoyrityksen 
hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 14,9 miljoonaa euroa. 
  
Kumulatiiviset muuntoerot: 

Muuntoerot 1.1. 
konserniyritykset –3,2 –2,2
osakkuusyritykset 0,0 –0,1

–3,2 –2,3
Muuntoeron muutos 

konserniyritykset –0,6 –1,0
osakkuusyritykset 0,0 0,1

–0,6 –0,9
Muuntoerot 31.12. 

konserniyritykset –3,7 –3,2
osakkuusyritykset 0,0 0,0

–3,7 –3,2

19. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT 

Raisio Oyj:n hallitus päätti 28.5.2008 kolmevuotisesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä osaksi Raisio konsernin avainhenkilöiden 
kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmässä voidaan kolmen vuoden aikana luovuttaa yhteensä enintään 1 600 000 vaihto-
osaketta, jotka jo ovat yhtiön omistuksessa. Palkkio suoritetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan 
osakkeina suoritettavasta palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluontoiset maksut.

Kannustinjärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso oli tilikausi 2008. Sovellettavat ansaintakriteerit olivat liikevaihdon kasvu ja tulos ennen 
veroja ilman kertaluontoisia eriä. Luovutettavien osakkeiden määrä oli enintään 400 000 osaketta. Palkkiona järjestelmän ensimmäiseltä 
ansaintajaksolta luovutettiin elokuussa 2009 yhteensä 334 500 osaketta järjestelmän piirissä oleville 13 henkilölle. Osakkeita koskevat 
1.9.2011 asti ulottuvat luovutusrajoitus ja palautusvelvollisuus, mikäli henkilön työ- tai tehtäväsopimus päättyy ennen luovutusrajoituksen 
lakkaamista.  
  
Osana johdon ja avainhenkilöiden palkitsemista konserni luovutti keväällä 2008 aiemmin hankkimiaan omia vaihto-osakkeita vastikkeetta 
yhteensä 72 000 kappaletta palkkiona vuoden 2007 hyvästä suorituksesta.  
  
Joulukuussa 2008 hallitus päätti järjestelmän toisesta ansaintajaksosta, joka oli tilikausi 2009. Sovellettavat ansaintakriteerit ovat sidotun 
pääoman tuotto, tulos ennen kertaluontoisia eriä ja veroja sekä margariiniliiketoiminnan myyntiprosessi. Luovutettavien osakkeiden määrä 
on enintään 600 000 vaihto-osaketta. Ansaitun palkkion määrä todetaan keväällä 2010 ja mahdollinen palkkio suoritetaan järjestelmän 
piirissä oleville henkilöille elokuussa 2010. Palkkiona luovutettavia osakkeita koskevat 31.12.2011 asti ulottuvat luovutusrajoitus ja palau tus-
velvollisuus, mikäli henkilön työ- tai tehtäväsopimus päättyy ennen luovutusrajoituksen lakkaamista. Toisella jaksolla järjestelmän piirissä oli 
51 henkilöä tilinpäätöshetkellä.   
  
Kevään 2009 yhtiökokouksen päätöksen perusteella hallituksen jäsenille on maksettu heidän palkkiostaan noin 20 % luovuttamalla heille 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuoden 2009 aikana osakkeita on luovutettu yhteensä 20 891 kpl.  
  
Hallitus päätti joulukuussa 2009 osakepalkkiosta, jonka perusteella luovutetaan 168 000 vaihto-osaketta palkkiona margariiniliike toi min-
nan onnistuneesta myynnistä. Osakkeet luovutetaan maaliskuussa 2011 ja niitä koskee maaliskuulle 2013 ulottuva luovutusrajoitus.  
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kertapalkkio 
2009

kannustin-
järjestelmä

2009

kannustin-
järjestelmä

2008

Voimassa olevat osakepalkkiojärjestelmät:

Myöntämispäivä 22.1.2010 7.1.2009 13.6.2008
Järjestelyn luonne osakkeita ja rahaa osakkeita ja rahaa osakkeita ja rahaa
Osakepalkkioita enintään, kpl 168 000 600 000 400 000
Henkilömäärä 51 55 15

Ansaintajakso alkaa 1.1.2009 1.1.2008
Ansaintajakso päättyy 31.12.2009 31.12.2008
Osakkeiden luovutus Maaliskuu 2011 Elokuu 2010 Elokuu 2009
Osakkeiden vapautuminen Maaliskuu 2013 31.12.2011 1.9.2011
Oikeuden syntymisehdot margariini-

teollisuuden 
kauppa, 

ei työssäoloehtoa

Roce, EBT ja
margariini-

teollisuuden 
kauppa,

työssäoloehto

Liikevaihto ja EBT, 
työssäoloehto

Osakkeita luovutettu:
Ajankohta Elokuu 2009
Kappalemäärä 334 500
Henkilömäärä 13

(milj. euroa) 2009 2008

Osakkeina ja käteisvaroina suoritettavia osakeperusteisia maksuja sisältyy  
työsuhde-etuuksista johtuviin kustannuksiin: 

Osakkeina suoritetut / suoritettavat 0,9 0,2
Rahana suoritetut / suoritettavat 2,1 0,3

3,0 0,5

joista kirjattu jatkuvien toimintojen tulokseen 1,1 0,5

Rahana suoritettavien osakeperusteisten järjestelyjen velat 1,6 0,3

Osakepalkkiojärjestelmiä koskevat tiedot:

Käyvän arvon laskennassa käytetyt parametrit:

Tilikaudelta myönnettävien osakkeiden lukumäärä, kpl 728 000 361 000
Osakkeen kurssi myöntämishetkellä, euroa 1,80 1,71
Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä, euroa*) 1,64 1,64
Osakkeen kurssi tilinpäätöshetkellä, euroa 2,66 1,47
Palautuvien oletus ennen palkkion suorittamista, % 0,0 0,0
Palautuvien oletus sitovuusaikana, % 0,0 0,0
Ansaintakriteerien toteumaoletus, %**) 100,0 96,3
Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, milj. euroa 1,2 0,6
Peruuntuneet 0,1 0,0
Osakepalkkion käypä arvo tilinpäätöshetkellä, milj. euroa 1,9 0,5

*) Osakkeen kurssi vähennettynä ansaintajaksolta odotettavissa olevilla, arvioiduilla osingoilla.
**) Ansaintajaksolta suoritettavan palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
perusteella tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2010. Taulukko perustuu parhaaseen mahdolliseen 
arvioon, joka konsernilla tilinpäätöshetkellä on niiden osakkeiden määristä, joihin oletetaan syntyvän 
oikeus.
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(milj. euroa) 2007 200   6  

Laskennalliset verosaamiset:

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 0,0 0,0 0,0
Käyttöomaisuuden sisäinen kate 0,0 0,0 0,0
Varaukset 0,1 1,1 1,2
Leasing-omaisuus 0,0 0,0 0,0
Vahvistetut verotukselliset tappiot 0,0 0,0 0,0
Eläkevelvoitteet 0,0 0,0 0,0
Verotuksessa vähentämättä jätetyt poistot 6,2 –1,4 4,8
Muut erät 1,4 –0,6 0,0 –0,4 0,4
Yhteensä 7,9 –1,0 0,0 –0,4 6,5

Laskennalliset verovelat:

Kertyneet poistoerot 0,0 0,0 0,0 0,1
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 0,0 0,1 0,1
Arvonalennukset konserniosakkeiden hankintamenoista 5,7 0,0 5,7
Muut erät 1,7 0,1 0,0 1,8
Yhteensä 7,4 0,2 0,0 0,0 7,6

20. LASKEn nALLISET VEROT

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2009 aikana:

kurssi-
erot

kirjattu 
tuloslas-
kelmaan

(milj. euroa) ostetut/
myydyt

tytär-
yhtiöt    31.12.2009

(milj. euroa) 2007 200   6  

Laskennalliset verosaamiset:

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 0,1 –0,1 0,0
Käyttöomaisuuden sisäinen kate 0,0 0,0 0,0
Varaukset 0,5 –0,4 0,1
Leasing-omaisuus 0,0 0,0 0,0
Vahvistetut verotukselliset tappiot 0,0 0,0 0,0
Eläkevelvoitteet 0,0 0,0 0,0
Verotuksessa vähentämättä jätetyt poistot 8,9 –2,7 6,2
Muut erät 1,8 –0,2 –0,1 1,4
Yhteensä 11,3 –3,3 –0,1 0,0 7,9

Laskennalliset verovelat:

Kertyneet poistoerot 1,7 –1,7 0,0 0,0
Leasing-omaisuus 0,0 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0
Arvonalennukset konserniosakkeiden hankintamenoista 5,7 0,0 5,7
Muut erät 1,7 0,0 1,7
Yhteensä 9,1 –1,7 0,0 0,0 7,4

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2008 aikana:

1.1.2008

(milj. euroa)

    31.12.2008

1.1.2009

kurssi-
erot

kirjattu 
tuloslas-
kelmaan

ostetut/
myydyt

tytär-
yhtiöt
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(milj. euroa) 2009 2008

Laskennalliset verosaamiset 6,5 7,9
Laskennalliset verovelat 7,6 7,4
Laskennallinen nettoverosaaminen –1,1 0,5

Ulkomaisten tytäryritysten jakamattomat voittovarat ovat pääosiltaan negatiiviset, joten niistä ei 
ole laskettu verovelkaa.   

21. ELäKEVELVOITTEET 

Taseessa esitetyn velan muutokset:

Tilikauden alussa 0,2 0,2
Maksetut etuudet 0,0 0,0
Eläkekulut tuloslaskelmassa 0,0 0,0
Tilikauden lopussa 0,2 0,2

22. VARAU KSET 

Varaukset 1.1. 1,1 1,9
Varausten lisäykset 2,3 0,0
Käytetyt varaukset –0,4 –0,8
Varaukset 31.12. 3,1 1,1

Pitkäaikaiset varaukset 1,4 0,0
Lyhytaikaiset varaukset 1,6 1,1
Yhteensä 3,1 1,1

Varausten lisäys liittyy margariiniliiketoiminnan myynnin yhteydessä tehtyyn varaukseen 
tappiollisesta jakelusopimuksesta.

Myöhemmin käytettäviä verotuksellisia tappioita vastaavaa laskennallista verosaamista on kirjattu sen verran kuin sitä todennäköisesti 
pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa kertyvien voittojen perusteella. Konsernilla oli kertyneitä tappioita yhteensä 46,7 milj. euroa  
(31.12.2008 47,0 milj. euroa). Suurin osa tappioista vanhenee viittä vuotta pidemmän ajan kuluttua.    
  
Laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan, kun on olemassa laillisesti toimeenpantava oikeus kuitata ja  
milloin laskennalliset verot liittyvät samaan veronsaajaan. Konsernitaseessa netottamalla määritellyt summat:

23. KäyPä än ARVOOn TU LOSVAI KUTTEISESTI  KI RjATTAVAT RAHOITUSVELAT

Johdannaissopimukset 0,1 0,4

Johdannaissopimukset ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä korko- ja valuuttajohdannaisia.

24. RAHOITUSVELAT

Pitkäaikaiset
Pankkilainat 5,6 7,8
Eläkelainat 42,8 5,8
Rahoitusleasingvelat 0,2 0,7
Yhteensä 48,6 14,3

Pankki- ja eläkelainat ovat euromääräisiä lainoja.  
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(milj. euroa) 2009 2008

Pitkäaikaiset velat (ml. rahoitusleasingvelat) erääntyvät seuraavasti:
Vuonna 2011 13,0 3,5
Vuonna 2012 13,0 3,4
Vuonna 2013 11,9 2,3
Vuonna 2014 8,4 1,2
Vuonna 2015 2,3

Lyhytaikaiset
Shekkitililuotot 0,0 0,7
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 13,1 3,4
Rahoitusleasingvelat 0,1 0,5
Muut korolliset velat 1,0 0,8
Yhteensä 14,2 5,5

Korollisten velkojen käyvät arvot esitetään liitetiedossa 27.

Rahoitusvelat ovat pääasiassa vaihtuvakorkoisia ja euromääräisiä. Pankkilainojen korot on sidottu 
pääosin 1–3 kuukauden euribor-viitekorkoihin. Eläkelainojen korot on sidottu tyel-lainakorkoihin, ja 
niiden koron määräytymisjaksot ovat pituudeltaan 1–3 vuotta.   

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat: 

Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien kokonaismäärä
Yhden vuoden kuluessa 0,1 0,5
Yhtä vuotta pidemmän ja enintään viiden vuoden kuluttua 0,3 0,7
Bruttomääräinen kokonaissijoitus 0,4 1,2

Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa 0,1 0,4
Yhtä vuotta pidemmän ja enintään viiden vuoden kuluttua 0,3 0,6
Bruttomääräinen kokonaissijoitus 0,3 1,0

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 0,1 0,2

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 0,4 1,2

25. OSTOVELAT jA MUUT VELAT 

Pitkäaikaiset
Muut velat 0,0 0,1

Lyhytaikaiset
Ostovelat 25,2 29,8
Velat osakkuusyrityksille 0,2 0,2
Siirtovelat 13,8 14,1
Ennakkomaksut 5,5 5,2
Muut velat 3,7 5,7
Yhteensä 48,3 54,9

Siirtovelkoihin sisältyy liiketoiminnan kulujen ja rahoituserien jaksotuksia. Näistä merkittävimmät    
ovat palkkojen, palkkioiden ja henkilösivukulujen jaksotukset, joita vuonna 2009 oli 8,7 milj. euroa    
(8,5 milj.euroa vuonna 2008).   
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26. RAHOITUSRISKI En HALLI nTA

jOH dAnTO 

Rahoitusriskienhallinnan tavoitteena on suojata konsernia rahoi-
tusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten 
osaltaan turvata ja varmistaa konsernin tuloksen kertyminen. 
Rahoituksen hoito ja rahoitusriskienhallinta on keskitetty talous-
johtajan alaisuudessa toimivalle rahoitusosastolle riittävän asian-
tuntemuksen sekä kattavan ja kustannustehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi. Tulosyksiköt informoivat keskeisistä riskeistään 
rahoitusosastoa, joka kokoaa yhteen koko konsernin riskit ja rapor-
toi riskipositiot talous- ja liiketoimintajohdolle kuukausittain ja 
neljännesvuosittain. Rahoitusosaston toimintaa riskienhallinnassa 
sääntelee hallituksen hyväksymä rahoitusriskienhallintapolitiikka. 
Kaikki merkittävät lainanottopäätökset tekee hallitus rahoitus-
osaston esityksestä. 

ERI  RAHOITUSRISKIT jA n I I dEn HALLI nTA 

Luottoriskit 

Vastapuoliriski 

Vastapuoliriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa sopimusosapuoli ei 
kykene täyttämään tai ei halua täyttää omaa velvoitettaan. Raisio 
altistuu vastapuoliriskille rahoitusosaston sijoittaessa varoja 
rahoitusmarkkinoille sekä operoidessa johdannaisinstrumenteilla. 
Rahoitusosasto vastaa tekemiinsä sijoituksiin, lainasaamisiin ja 
johdannaissopimuksiin liittyvästä vastapuoliriskistä. Tämän riskin 
hallinnassa käytetyistä keinoista keskeisimmät ovat huolellinen, 
hyvän luottokelpoisuuden omaavien vastapuolien valinta, vasta-
puolikohtaiset limiitit sekä hajauttaminen. 

Sijoitustoiminta 

Rahoitusvarojen sijoittamista on säännelty politiikassa tehtävän  
sijoituksen määrän, maturiteetin ja vastapuolten osalta. Maturi-
teetiltaan lyhyt- ja pitkäaikaisten suorien korkosijoitusten lisäksi 
varoja voidaan sijoittaa korkorahastoihin, vaihtoehtoisten sijoitus-
ten rahastoihin sekä osakkeisiin ja osakerahastoihin. Talousjohta-
jalla on oikeus politiikassa asetetuin perustein päättää konsernin 
sijoitusten vastapuoliksi hyväksyttävistä tahoista. Vastapuolina 
voivat lähtökohtaisesti olla Euroopan rahaliiton jäsenvaltiot, 
suuret suomalaiset kunnat ja niiden yhteenliittymät, Suomessa 
yrityspankkitoimintaa harjoittavat rahalaitokset sekä Euroopan 
rahaliiton jäsenvaltiossa rekisteröidyt yritykset, joilla on hyvä 
luottoluokitus. 

Myynnin luottoriski 

Tulosyksiköt tekevät konsernin antamien ohjeiden puitteissa 
itsenäisesti vastapuoliriskiin liittyviä päätöksiä, kuten päättävät 
asiakkaaksi hyväksymisen kriteereistä, sovellettavista myyntieh-
doista ja vaadittavista vakuuksista, samoin kuin ne vastaavat 
myyntisaamisten luottoriskistä. Myyntisaamisia voidaan turvata 
myös luottovakuutuksilla. 

Likviditeettiriskit 

Maksuvalmiusriski 

Maksuvalmiusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että konsernin 
rahoitusvarat ja lisärahoitusmahdollisuudet eivät kattaisi liike-
toiminnan tulevia tarpeita. Politiikan mukaisesti rahoitusosasto 
pyrkii ylläpitämään hyvän maksuvalmiuden kaikissa olosuhteissa 
ja tasolla, jolla turvataan johdon strateginen toimintavapaus. 
Konsernin likvidit varat muodostuvat sijoitetuista rahoitusvaroista 
ja rahoittajien kanssa sovituista, nostamattomista luotoista ja 
tililimiiteistä. Vaihtoehtoisten sijoitusten rahastoihin tai osakera-
hastoihin tehtyjä sijoituksia ei lueta likvideihin rahoitusvaroihin.  
Maksuvalmiusreserviin kuuluu mm. sovittu 90 miljoonan euron 
suuruinen yritystodistusohjelma. Varainhankinnan riskiä hajaute-
taan hankkimalla rahoitusta eri lähteistä. 

Markkinariskit 

Korkoriski 

Korkoriskillä tarkoitetaan korkomuutosten vaikutusta konsernin 
nettorahoituskuluihin ja -tuottoihin sekä eri korkosijoitusten ja 
korkojohdannaisten markkina-arvoihin seuraavan 12 kuukauden 
aikana. Korkoriskiä hallitaan ohjaamalla luottosalkun ja korko-
sijoitusten rakennetta ja duraatiota politiikan sallimissa rajoissa 
tavoitteena mahdollisimman alhaiset rahoituskulut ja korkeat 
rahoitustuotot. Korkoprofiilin muokkauksessa välineinä voidaan 
käyttää koronvaihtosopimuksia sekä korkotermiineitä ja -optioita. 
Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli avoinna nimellisarvoltaan 39,4 
miljoonan euron (vertailuvuonna 10,0 milj.) euromääräiset koron-
vaihtosopimukset. Konsernin korkoriskiä seurataan laskemalla 
markkinakorkojen yhden prosenttiyksikön muutoksen vaikutus 
korollisten sijoitusten ja velkojen korkotuottoihin ja -kuluihin seu-
raavien 12 kuukauden aikana. Kannettavan korkoriskin enimmäis-
määrä on säännelty rahoitusriskienhallintapolitiikassa.

Raision korkoaseman herkkyys koronmuutoksille saadaan laske-
malla paljonko koko korkokäyrän yhtä suuri, yhden prosenttiyk-
sikön suuruinen muutos muuttaa nettokorkokuluja ja -tuottoja. 
Tarkastelussa huomioidaan Raision korolliset sijoitukset sekä ve-
lat. Korkosijoitusten pääpaino on tilikautena ollut juoksuajaltaan 
lyhytaikaisissa sijoituksissa. Rahoitusvelkojen korot on sidottu 
1–3 kuukauden vaihtuvaan euribor-viitekorkoon tai kiinteään 
tyel-lainakorkoon, jonka korkojaksot on hajautettu 1–3 vuoden 
pituisiksi. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2009 Raision korkoherkkyys 
1 prosenttiyksikön suuruiselle koronnousulle oli noin –0,3 
miljoonaa euroa (+0,6 milj. euroa) ja koronlaskulle noin –0,6 
miljoonaa euroa (–0,6 milj. euroa). Jos korkotaso tilinpäätöshet-
kellä 31.12.2009 olisi ollut 1 prosenttiyksikköä korkeampi, vaikutus 
Raision tulokseen verojen jälkeen olisi –0,2 miljoonaa euroa (+0,5 
milj. euroa). Jos taas korkotaso tilinpäätöshetkellä 31.12.2009 olisi 
ollut 1 prosenttiyksikköä matalampi, vaikutus Raision tulokseen 
verojen jälkeen olisi –0,5 miljoonaa euroa (–0,5 milj. euroa). 

31.12.2009 31.12.2008korkoriski milj. euroa

Markkinakorkojen 1 %-yksikön 
nousun vaikutus:

Korkotuottoihin 1,3 0,6
Korkokuluihin –0,5 0,0
Markkina-arvojen muutos –1,2 0,0

Nettovaikutus korkotuottoihin ja 
-kuluihin –0,3 0,6
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RUB SEK USD RUB SEK USD
–0,6 0,5 –0,7 0,3 –0,2 1,4

RUB SEK USD RUB SEK USD
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

valuuttariskit 31.12.2009 valuuttariskit 31.12.2008

5 %:n heikentyminen valuutassa euroa vastaan:

Valuuttariski, nettoasema Valuuttariski, nettoasema

 (milj. euroa)

Valuuttariski 

Raisio suojautuu valuuttamääräisten saamisten ja velkojen, taseen 
ulkopuolisten osto- ja myyntisopimusten sekä osittain myös 
budjetoitujen kassavirtojen aiheuttamaa kurssiriskiä vastaan. 
Valuuttariskin hallintaan käytetään valuuttatermiinejä, jotka ovat 
harvoin yhtäjaksoisesti avoinna yli 12 kuukautta. 

Konsernin valuuttariskipolitiikassa on määritelty enimmäismäärä 
kannettavalle, avoimelle nettopositiolle, ja se koostuu lähinnä 
kotimaisten konserniyhtiöiden valuuttariskiä synnyttävistä 
kaupallisista ja rahoituksellisista eristä sekä niitä suojaavista joh-
dannaisista. Valuuttariskiä syntyy lähinnä Venäjän rupla-, Ruotsin 
kruunu- ja Yhdysvaltain dollarimääräisistä eristä. 

Konsernin valuuttariski 31.12.2009 on 0,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. 
euroa), jos muut valuutat heikkenevät 5 prosenttia euroon verrat-
tuna ja sen vaikutus Raision tulokseen verojen jälkeen olisi 0,0 
miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Tilinpäätöshetkellä oli avoimena 
nimellisarvoltaan 7,6 milj. euroa 1–12 kuukauden RUB-, SEK- ja 
USD-valuuttatermiinejä. Konserniyhtiöiden muita kotivaluuttoja  
kuin euroa vastaan avoinna olevat valuuttapositiot eivät ole 
mainittavia. 

PÄ ÄOMAN HALLI NTA

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on vahvan pääoma-
rakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit 
toimintaedellytykset ja kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena 
paras mahdollinen tuotto. Pääomarakenteen kehitystä seurataan 
omavaraisuusasteella. Konsernin oma pääoma oli vuoden 2009 
lopussa 322,0 milj. euroa (279,4 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 
oli 73,4 % (77,9 %). Omavaraisuusastetta laskettaessa oma pääoma 
jaetaan taseen loppusummalla, josta on vähennetty saadut enna-
kot. Omavaraisuusasteet olivat seuraavat: 

Oma pääoma, milj. euroa 322,0 279,4
Taseen loppusumma, milj. euroa 444,2 364,0
Omavaraisuusaste 73,4 % 77,9 %

31.12.2009 31.12.2008

Korkojohdannaiset 39,4 10,0
Valuuttajohdannaiset 7,5 28,9

(milj. euroa)
31.12.2009 31.12.2008johdannaisten nimellisarvot

JOH DAN NAISET
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Taulukossa esitettyjen rahoitusvarojen ja -velkojen käypiä arvoja määritettäessä on käytetty seuraavia hintanoteerauksia, oletuksia ja 
 arvostusmalleja:      
      
Osake- ja rahoitusarvopaperisijoitukset      
Myytävissä olevat julkisesti noteerattavat osakkeet arvostetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n noteeraamiin tilinpäätöspäivän ostokursseihin. 
Noteeraamattomat osakesijoitukset on kirjattu hankintahintaan, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen 
ei ole ollut mahdollista, eikä käypä arvo ole ollut määritettävissä luotettavasti. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat ovat 
jälkimarkkinakelpoisia ja niiden arvostuksessa on käytetty tilinpäätöspäivän markkinahintoja tai sopimuksen pituutta vastaavia markkina-
korkoja.      
      
Johdannaiset      
Korko-, valuutta- ja hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattuja markkinahintoja. 
     
Lainasaamiset, pankki- ja eläkelainat sekä rahoitusleasingvelat      
Lainasaamisten ja pankki- sekä eläkelainojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty 
korkoa, joka vastaa kyseisissä sopimuksissa määritettyjä korkoja vastaavia markkinakorkoja. Rahoitusleasingvelkojen käypä arvo on arvioitu 
diskonttaamalla tulevat rahavirrat korolla, joka vastaa samanlaisten leasingsopimusten korkoa.     
 
Ostovelat ja muut velat tai myyntisaamiset ja muut saamiset      
Ostovelkojen ja muiden velkojen tai myyntisaamisten ja muiden saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska 
diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen tai saamisten maturiteetti huomioon ottaen.    

Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja veloista
Käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja veloista* kaikki muut kuuluvat tasolle 1, koska ne perustuvat samanlaisten omaisuuserien 
tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla paitsi myytävissä olevat rahoitusvarat, jotka kuuluvat tasolle 3, koska niiden 
käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.      

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

27. RAHOITUSVAROj En jA -VELKOj En KäyVäT ARVOT

Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat* 12 0,6 0,6 0,6 0,6
Lainasaamiset 13 1,4 1,4 1,7 1,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 41,6 41,6 53,1 53,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset* 16 215,0 215,0 65,2 65,2
Rahavarat 17 8,0 8,0 12,8 12,8
Johdannaiset* 16 0,2 0,2 1,6 1,6

Rahoitusvelat  
Pankkilainat 24 7,8 7,8 10,0 10,0
Eläkelainat 24 53,7 54,1 7,0 6,9
Muut lainat 24 1,0 1,0 0,8 0,8
Shekkitililuotot 24 0,0 0,0 0,7 0,7
Rahoitusleasingvelat 24 0,3 1,0 1,2 1,0
Ostovelat ja muut velat 25 49,3 49,3 53,0 53,0
Johdannaiset* 23 0,1 0,1 0,4 0,4

liitetieto

kirjanpito- 
arvo
2009

käypä
arvo
2009

kirjanpito- 
arvo
2008

käypä
arvo
2008

(milj. euroa)

(milj. euroa) 2009 2008

28. MUUT VUOKRASOPIMU KSET  

Konserni vuokralle ottajana:
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

Yhden vuoden kuluessa 0,4 0,8
Yhtä vuotta pidemmän ja enintään viiden vuoden kuluttua 0,4 0,5
Viittä vuotta pidemmän ajan kuluttua 0,5 0,5
Yhteensä 1,3 1,8

Konserni on vuokrannut autoja, tuotantotiloja ja maa-alueita.

Vuoden 2009 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja 
vuokramenoja 4,0 milj. euroa (3,6 milj. euroa vuonna 2008)
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(milj. euroa) 2009 2008

29. VASTUUSITOUMU KSET jA MUUT VASTUUT 

Vakuudeksi annettu omaisuus:

Vastuusitoumukset muiden puolesta 
Takaukset 0,0 0,0

Muut vastuut 
Muut taloudelliset vastuut 2,8 1,7

Sitoutuminen investointimaksuihin 
Tilinpäätöshetkellä voimassa olleet sitoumukset investointimaksuihin 0,6 0,8

TyTäRyRITyKSET

Brändit
Carlshamn Mejeri Produktion AB, Ruotsi 100,00
OOO Ecomilk, Venäjä 100,00
OOO Raisio, Venäjä 100,00
Raisio Eesti AS, Viro 100,00
SIA Raisio Latvija, Latvia 100,00
UAB Raisio Lietuva, Liettua 100,00
OOO Raisio Nutrition, Venäjä 100,00
Raisio Sp. z o.o., Puola 100,00
Raisio Staest US Inc., Yhdysvallat 100,00
Raisio Sverige Ab, Ruotsi 100,00
TOV Raisio Ukraina, Ukraina 100,00
Ravintoraisio Oy / Ainesosat, Mylly ja NonDairy, Raisio 100,00 100,00
ZAO Zolotaya Melnitsa, Venäjä 74,90

Business to Business
Raisio Malt Oy, Raisio 100,00 100,00
Ravintoraisio Oy / Kasviöljy, Raisio 100,00 100,00
Rehuraisio Oy, Raisio 100,00 100,00

Muu toiminta
Raision Konsernipalvelut Oy, Raisio 100,00 100,00
Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy, Raisio 100,00 50,00

yHTEISyRITyKSET

Brändit
Ateriamestarit Oy, Turku 50,00

OSAKKUUSyRITyKSET

Business to Business
Vihervakka Oy, Pöytyä 38,50 38,50

konsernin
omistusosuus, %

emoyhtiön
omistusosuus, %

30. LäH I PI I RITI EdOT

Konsernin tytär-, yhteis- ja osakkuusyritykset 
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Hallintoneuvoston jäsenet: 0,0 0,0

Hallituksen jäsenet: 0,3 0,3

Toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän palkat ja palkkiot: 
Matti Rihko 1,0 0,5
Muu johtoryhmä 2,5 1,2
Yhteensä 3,6 1,7

Eläke- ja muut etuudet: 

Konsernin johtoon kuuluvilla henkilöillä on oikeus ja velvollisuus siirtyä eläkkeelle täytettyään 62 vuotta.
   
Toimitusjohtajan johtajasopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta molemmin puolin. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, 
toimitusjohtajalla on oikeus irtisanomisajan palkan lisäksi korvaukseen, mikä määrältään vastaa hänen 12 kuukauden palkkaansa.

(milj. euroa) 2009 2008

Liiketoimet lähipiirin kanssa: 

Myynti osakkuus- ja yhteisyrityksille 12,0 13,6
Ostot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 0,1 0,1
Myynti johtoon kuuluville avainhenkilöille 0,2 1,1
Ostot johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä 0,7 0,9
Pitkäaikaiset saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 0,1 0,0
Lyhytaikaiset saamiset osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 1,2 1,4
Velat osakkuus- ja yhteisyrityksille 0,2 0,2

Myynnit osakkuus- ja yhteisyrityksille tapahtuvat käypään markkinahintaan.  

Johdon työsuhde-etuudet: 

Palkat ja palkkiot 2,8 1,9
Irtisanomisen yhteydessä suoritetut korvaukset 0,2 0,1
Osakeperusteiset etuudet 1,0 0,1
Yhteensä 3,9 2,1

31. RAPORTOI nTI KAU dEn jäLKEISET TAPAHTUMAT     
     
10.2.2010 Raisio teki 22,8 miljoonan euron arvoisen julkisen ostotarjouksen englantilaisen Glisten plc:n koko osakekannasta. Glisten plc on 
Lontoon pörssin AIM-listalla listattu pörssiyhtiö, jonka ydinosaamista ovat terveelliset, ravitsevat ja korkealaatuiset välipalat. Yrityskaupan 
arvioidaan toteutuvan vuoden 2010 toisen neljänneksen alkupuolella edellyttäen, että Glistenin osakkeenomistajat hyväksyvät Raision 
tarjouksen. Raisio tarjoaa 1,51 euroa osakkeelta. Ylin johto mukaan luettuna Glistenin osakkeenomistajat ovat antaneet vahvan tukensa 
Raision tarjouksen hyväksymiselle. Yritysosto tukee Raision strategiaa ja tarjoaa molemmille yhtiöille hyvät mahdollisuudet kasvuun. 
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2009 2008 2007

Tulos ja kannattavuus

Liikevaihto, milj. euroa1) 375,9 463,2 386,9
muutos, % –18,8 19,7 4,5

Kansainvälinen liikevaihto, milj.euroa1) 124,4 162,2 123,0
% liikevaihdosta 33,1 35,0 31,8

Käyttökate, milj. euroa1) 36,4 42,4 24,3
% liikevaihdosta 9,7 9,1 6,3

Poistot ja arvonalennukset, milj. euroa1) 17,0 18,0 12,9

Liiketulos, milj. euroa1) 19,5 24,4 11,4
% liikevaihdosta 5,2 5,3 2,9

Tulos ennen veroja1) 18,9 24,0 10,8
% liikevaihdosta 5,0 5,2 2,8

Oman pääoman tuotto, %1) 4,5 7,0 3,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %1) 6,1 8,4 3,5

Rahoitus ja taloudellinen asema

Oma pääoma, milj. euroa 322,0 279,4 278,8
Korollinen rahoitusvelka, milj. euroa 62,8 19,7 7,2
Korollinen nettorahoitusvelka, milj. euroa –150,2 –58,2 –36,5
Taseen loppusumma, milj. euroa 444,2 364,0 360,3
Omavaraisuusaste, % 73,4 77,9 77,9
Nettovelkaantumisaste, % –46,6 –20,8 –13,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 51,5 52,7 15,6

Muut tunnusluvut

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa1) 10,0 26,9 28,5
% liikevaihdosta 2,7 5,8 7,4

Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa1) 6,1 5,8 6,3
% liikevaihdosta 1,6 1,3 1,6

Henkilökunnan määrä, keskimäärin1) 627 719 806

1) Tunnusluvut esitetty jatkuvien toimintojen osalta   

kONsERNIN TALOUDEL L IsTA kEh IT ysTä kUvA AvAT TUNNUsLUvUT  
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2009 2008 2007

Tulos per osake, jatkuvat toiminnot, euroa1) 0,09 0,12 0,06
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa1) 0,33 0,34 0,10
Oma pääoma per osake, euroa1) 2,06 1,79 1,70
Osinko per osake, euroa 0,09 0,07 0,04
Osinko per tulos, % 104,9 58,3 66,7

Efektiivinen osinkotuotto, % 
Vaihto-osakkeet 3,4 4,8 2,7
Kantaosakkeet 3,3 4,3 2,6

P/E-luku
Vaihto-osakkeet 31,0 12,3 25,0
Kantaosakkeet 31,7 13,7 25,3

Oikaistu keskikurssi, euroa 
Vaihto-osakkeet 2,06 1,56 1,95
Kantaosakkeet 2,04 1,66 1,96

Oikaistu alin kurssi, euroa 
Vaihto-osakkeet 1,43 1,35 1,39
Kantaosakkeet 1,49 1,38 1,50

Oikaistu ylin kurssi, euroa 
Vaihto-osakkeet 2,72 1,87 2,33
Kantaosakkeet 2,78 1,85 2,25

Oikaistu kurssi 31.12., euroa 
Vaihto-osakkeet 2,66 1,47 1,50
Kantaosakkeet 2,72 1,64 1,52

Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. euroa1) 
Vaihto-osakkeet 324,2 178,6 183,7
Kantaosakkeet 93,2 56,2 52,2
Yhteensä 417,4 234,8 235,8

Osakkeiden vaihto, milj. euroa 
Vaihto-osakkeet 73,8 44,2 100,0
Kantaosakkeet 2,3 1,3 2,6
Yhteensä 76,1 45,5 102,6

Vaihdettu määrä 
Vaihto-osakkeet, 1 000 kpl 35 873 28 365 51 309
% kokonaismäärästä 27,5 21,7 39,3

Kantaosakkeet, 1 000 kpl 1 114 808 1 323
% kokonaismäärästä 3,2 2,3 3,8

Osakkeiden keskimääräinen oikaistu lukumäärä, 1 000 kpl1)

Vaihto-osakkeet 121 666 122 310 124 553
Kantaosakkeet 34 268 34 294 34 462
Yhteensä 155 934 156 605 159 015

Osakkeiden oikaistu lukumäärä 31.12., 1 000 kpl1)

Vaihto-osakkeet 121 894 121 516 122 444
Kantaosakkeet 34 250 34 276 34 316
Yhteensä 156 145 155 793 156 760

1)  Osakkeiden lukumäärä, joka ei sisällä konsernin omistamia omia osakkeita
2)  Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,09 euroa osakkeelta 

OsAkEkOhTA IsET  TUNNUsLUvUT  

2)



RAISION TILINPÄÄTÖS 2009 43

TALOUDEL L IsEN kEh IT yksEN TUNNUsLUkUjEN L AskENTAk A AvAT

 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 NETTORAHOITuSVELAT
                        x 100
  OMA PÄÄOMA

 

OsAkEkOhTA IsTEN TUNNUsLUkUjEN L AskENTAk A AvAT 

      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 31.12.    

 OSInKO PER OSAKE TILIKAudELTA JAETTu OSINKO

  OSAKKEIdEN LuKuMÄÄRÄ TILIKAudEN LOPuSSA 

 OSInKO PER TULOS %* OSAKEKOHTAINEN OSINKO

  OSAKEKOHTAINEN TuLOS

 EfEKTIIVInEn OSInKOTUOTTO % OSAKEANTIOIKAISTu OSINKO OSAKETTA KOHTI 

  OSAKEANTIOIKAISTu, TILIKAudEN VIIMEINEN KAuPANTEKOKuRSSI

HInTA/VOITTO-SUHdE (P/E-LUKU)*  OSAKEANTIOIKAISTu, TILIKAudEN VIIMEINEN KAuPANTEKOKuRSSI

  OSAKEKOHTAINEN TuLOS

OSAKEKAnnAn MARKKInA-ARVO   OSAKEANTIOIKAISTu, TILIKAudEN VIIMEINEN KAuPANTEKOKuRSSI
  x OSAKKEIdEN LuKuMÄÄRÄ 31.12. ILMAN KONSERNIN HALLuSSA OLEVIA OMIA OSAKKEITA

  --------------------------------------------------------------------------------   

*TuNNuSLuKuJEN LASKENNASSA ON KÄyTETTy JATKuVIEN TOIMINTOJEN TuLOSTA

**EI SISÄLLÄ OSAKKEITA, JOIHIN LIITTyy MAHdOLLINEN PALAuTuSVELVOLLISuuS

x 100

x 100
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Arvo-osuusjärjestelmässä kantaosakkeet, joiden osal-
ta suostumuskäsittely on kesken tai joille ei ole haettu 
suostumusta, ovat ns. odotusluettelossa kunnes ne joko 
myönnetyn suostumuksen perusteella kirjataan osakas-
luetteloon kantaosakkeina tai luovutetaan edelleen tai 
on muunnettu vaihto-osakkeiksi. Odotusluettelossa oli         
6,2 miljoonaa kantaosaketta 31.12.2009. 

K aupanK äynt i  pörss issä 
r a is ion osaKKei l l a  2009

V-osakkeen ylin hinta oli 2,72 euroa, alin 1,43 euroa ja 
keskikurssi 2,06 euroa. Vuoden lopussa V-osakkeen hinta 
oli 2,66 euroa. V-osakkeita vaihdettiin yhteensä 35,9 mil-
joonaa kappaletta (28,4 milj. kpl vuonna 2008) eli noin 27 
prosenttia V-osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo 
oli 73,8 miljoonaa euroa (44,2 milj. euroa). 

K-osakkeen ylin hinta oli 2,78 euroa, alin 1,49 euroa ja 
keskikurssi 2,04 euroa. Vuoden lopussa K-osakkeen hinta 
oli 2,72 euroa. K-osakkeen vaihto oli 1,1 miljoonaa osaketta  
(0,8 milj. kpl) ja vaihdon arvo oli 2,3 miljoonaa euroa         
(1,3 milj. euroa). 

Osakekannan markkina-arvo oli vuoden 2009 lopussa  
441,4 miljoonaa euroa (248,6 milj. euroa) ja ilman 
yhtiön  hallussa olevia osakkeita 417,4 miljoonaa euroa            
(234,8 milj. euroa). 

omistusr aKenne 

Raisio Oyj:llä oli vuoden 2009 lopussa 37 384 rekisteröityä 
osakkeenomistajaa (37 269). Suurin omistajaryhmä oli koti-
taloudet 56,4 prosentin osuudella osakekannasta (58,0 %). 

Raisio Oyj:n hallussa oli 8 803 109 vaihto-osaketta ja    
201 295 kantaosaketta 31.12.2009. Muilla konserniin kuu-
luvilla yhtiöillä ei ole Raisio Oyj:n osakkeita. Yhtiölle tai 
sen tytäryhteisölle kuuluvilla osakkeilla ei voi osallistua 
yhtiökokoukseen. 

Ulkomaalaisten omistus Raision osakekannasta oli kerto-
musvuonna ylimmillään 15,2 prosenttia, alimmillaan 13,3 
prosenttia ja sen lopussa 13,3 prosenttia (14,8 %). Arvo-
osuusjärjestelmään on siirtämättä 0,5 prosenttia osakkeista. 

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:ssä tarkoitettuja  
osakkeenomistajien ilmoituksia omistusmuutoksista       
(ns. liputusilmoitus) ei kertomusvuonna yhtiölle tehty. 

osinKopol i t i i KK a ja  os inKo 

Raision tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kaikille osakkeen-
omistajilleen kehittämällä liiketoimintaansa ja parantamalla   
sen kannattavuutta sekä noudattamalla pitkäjänteistä 
 osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona 
puolet jatkuvasta liiketoiminnasta syntyvästä osakekohtai-
sesta tuloksesta edellyttäen, ettei osingonmaksu vaaranna 
yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamista. 

osaKKeet ja 
omistajat
Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:ssä. Raision markkina-arvo  
vuoden 2009 lopussa oli 441,4 miljoonaa 
euroa. Osakkeiden kokonaisvaihto ylsi lähes 
76,1 miljoonaan euroon. Vaihto-osakkeen 
päätöskurssi 30.12.2009 oli 2,66 euroa ja 
kanta osakkeen 2,72 euroa. Hallitus esittää 
0,09 euron osingon maksamista kevään 2010 
 yhtiökokoukselle.

osaKepä äom a ja osaKel a j i t

Raisio Oyj:n täysin maksettu osakepääoma on 27 776 072,91 
euroa, joka 31.12.2009 jakaantui 34 451 723 kantaosak-
keeseen (sarja K) ja 130 697 307 vaihto-osakkeeseen 
(sarja V). Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kantaosakkei-
den osuus osakekannasta oli 20,9 % ja äänimäärästä 
84,1 % ja vaihto-osakkeiden vastaavasti 79,1 % ja 15,9 % 
(31.12.2009). Yhtiön vähimmäispääoma on 25 000 000 
euroa ja enimmäispääoma 100 000 000 euroa, joissa ra-
joissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiö-
järjestystä muuttamatta. Osakepääoma ei ole muuttunut 
vuoden 2009 aikana. Yhtiön liikkeeseen laskemia osak-
keeseen oikeuttavia arvopapereita ei ole. 

Raisio Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä (jäljempänä: Pörssi). Yhtiön vaihto-osakkeet no-
teerataan keskisuurten yhtiöiden ryhmässä toimialana päi-
vittäistavarat ja kantaosakkeet Pre-listalla. Vaihto-osak-
keen pörssitunnus on RAIVV ja ISIN-koodi FI 0009002943 
sekä kantaosakkeen RAIKV ja FI 0009800395. Yhtiön 
osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. 

Vaihto-osakkeilla ja kantaosakkeilla on samat oikeudet 
yhtiön pääomaan ja voitonjakoon. Kantaosake tuottaa 
yhtiökokouksessa 20 ääntä ja vaihto-osake yhden äänen. 
Yhtiökokouksessa kukaan ei ole oikeutettu äänestämään 
suuremmalla kuin kymmenesosalla siellä edustettujen 
osakkeiden tuottamasta yhteenlasketusta äänimäärästä. 

Kantaosakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan  
hallituksen suostumus. Suostumus tarvitaan siinäkin  ta-
pauk sessa, että luovutuksensaajalla jo on hänelle rekis-
te  rö ityjä kantaosakkeita. Suostumus on annettava, jos 
osak keen saaja on maanviljelystä päätoimisesti harjoittava  
luonnollinen henkilö. Mikäli suostumusta ei anneta, halli-
tuk sen on muunnettava luovutettu kantaosake vaihto-
 osakkeeksi. 

Hallitus voi myös pyynnöstä muuntaa kantaosakkeita 
vaihto- osakkeiksi sekä pyynnöstä antaa ennakkotiedon 
siitä, tullaanko hakijalle antamaan suostumus kantaosak-
keiden hankintaan vai ei. Vuoden 2009 aikana 22 427 
kanta osaketta muunnettiin vaihto-osakkeiksi. 
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Raisio Oyj:n 26.3.2009 kokoontunut yhtiökokous päätti  
0,07 euron määräisen osingon maksamisesta osaketta  kohti 
ja tämä osinko maksettiin 7.4.2009; ei kuitenkaan yhtiön 
hallussa olleille osakkeille. 

Hallitus esittää kevään 2010 varsinaiselle yhtiökokoukselle 
0,09 euron suuruisen osingon maksamista kultakin osak-
keelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja osin-
gon maksupäivä 8.4.2010.

osaKepoh ja iset  K annust in 
jär jestel m ät 2008 –2010

Raisio Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2008 kolmevuo-
tisesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä osaksi 
Raisio-konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitoutta-
misjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää 
omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nos-
tamiseksi, sitouttaa avainhenkilöt yritykseen sekä tarjota 
heille kilpailukykyinen osakeomistukseen perustuva palk-
kiojärjestelmä.

Järjestelmässä voidaan kolmen vuoden aikana luovut-
taa yhteensä enintään 1 600 000 Raisio Oyj:n vaihto-
osaketta, jotka jo ovat yhtiön omistuksessa toteutettujen 
omien osakkeiden hankintojen johdosta. Palkkio suorite-
taan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Rahasuoritus on 
tarkoitettu kattamaan osakkeina suoritettavasta palkkiosta 
aiheutuvat verot ja veroluontoiset maksut.

Kannustinjärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso oli 
tilikausi 2008. Sovellettavat ansaintakriteerit olivat liike-
vaihdon kasvu ja tulos ennen kertaluontoisia eriä ja veroja. 
Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä oli 400 000 
vaihto-osaketta. Palkkiona järjestelmän ensimmäiseltä  
ansaintajaksolta luovutettiin elokuussa 2009  334 500 
vaihto-osaketta järjestelmän piirissä olleille 13 henkilölle. 
Osakkeiden luovutusarvo oli 2,083 euroa kappaleelta ja 
yhteensä 696 763,50 euroa. Palkkiona luovutettuja osak-
keita koskevat 1.9.2011 ulottuvat luovutusrajoitus ja palau-
tusvelvollisuus, mikäli ao. henkilön työ- tai tehtäväsopi-
mus päättyy ennen luovutusrajoituksen lakkaamista. 

Joulukuussa 2008 hallitus päätti osakepohjaisesta kannus-
tinjärjestelmästä toiselle ansaintajaksolle, joka on tilikausi 
2009. Sovellettavat ansaintakriteerit ovat sidotun pääoman  
tuotto, tulos ennen kertaluontoisia eriä ja veroja sekä 
margariiniliiketoiminnan myyntiprosessi. Luovutettavien 
osakkeiden määrä on enintään 600 000 vaihto-osaketta. 
Ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden 
toteutumisen perusteella tilinpäätöksen valmistuttua ke-
väällä 2010 ja mahdollinen palkkio suoritetaan järjestelmän  
piirissä oleville henkilöille elokuussa 2010. Palkkiona 
 luovutettavia osakkeita koskevat 31.12.2011 ulottuvat luo-
vutusrajoitus ja palautusvelvollisuus, mikäli ao. henkilön 
työ- tai tehtäväsopimus päättyy ennen luovutusrajoituksen 
lakkaamista. Toisella ansaintajaksolla järjestelmän piirissä 
oli 51 henkilöä tilikauden 2009 päättyessä.

Hallitus ei toistaiseksi ole tehnyt päätöstä osakepohjai-
sesta kannustinjärjestelmästä tilikaudelle 2010 (kolmas 
ansaintajakso). 

johdon osaKKeenomistus 

Yhtiön hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet ja 
toimitusjohtaja sekä heidän määräysvallassaan olevat 
 yhteisöt ja säätiöt omistivat 31.12.2009 kantaosakkeita 
1 403 290 kappaletta ja vaihto-osakkeita 4 766 872 kap-
paletta. Tämä on yhteensä 3,7 prosenttia kaikista osak-
keista ja 4,0 prosenttia kokonaisäänimäärästä. 

Toimitusjohtaja on mukana konsernin osakepohjaisessa 
kannustinjärjestelmässä, minkä perusteella hänelle voi-
daan luovuttaa enimmillään 66 667 Raisio Oyj:n vaihto-
osaketta elokuussa 2010 (toinen ansaintajakso). Lisäksi 
toimitusjohtajalle on päätetty menestyksellisesti toteute-
tun margariiniliiketoiminnan myynnin johdosta kertaluon-
toisena osakepalkkiona vuodelta 2009 luovuttaa 20 000 
vaihto-osaketta maaliskuussa 2011. Mikäli toimitusjohtaja 
tulee saamaan enimmäismäärän vaihto-osakkeita vuoden 
2009 kannustinjärjestelmästä ja lukien mukaan kerta-
luontoisen osakepalkkion, nousee edellä todetun ryhmän 
omistus yhteensä 3,8 prosenttiin kaikista osakkeista ja 4,0 
prosenttiin kokonaisäänimäärästä.

OsakepääOman rakenne 31.12.2009 

Osakkeiden 
lukumäärä, 

kpl

Osuus 
Osakkeista, 

%

Osuus 
äänistä, %

VaihtO-Osakkeet 130 697 307 79,1 15,9

kantaOsakkeet 34 451 723 20,9 84,1

Yhteensä 165 149 030 100,0 100,0
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kOTITALOudeT 56 %

uLkOmAISeT OmISTAJAT2  13 %

yRITykSeT3  11 %

RAhOITuS- JA vAkuuTuS -
LAITOkSeT1  6 %

vOITTOA TAvOITTeLemATTOmAT 
 yhTeISÖT 5 %

OdOTuSLueTTeLOLLA JA 
yhTeISTILILLÄ 5 %

JuLkISyhTeISÖT 4 %

1 ILmAN hALLINTARekISTeRÖITyJÄ
2 SISÄLTÄÄ hALLINTARekISTeRÖIdyT
3 SISÄLTÄÄ yhTIÖN OmISTAmAT OmAT OSAkkeeT

Omistajat 31.12.2009

ILmAN yhTIÖN hALLuSSA OLevIA OSAkkeITA
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osaK assopimuKset

Yhtiön hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omis-
tukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä voimassa olevia 
sopimuksia.

yht iöjär jest yKsen 
muut ta minen

Pääsääntöisesti yhtiöjärjestyksen muuttaminen edel-
lyttää, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kaksi 
kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuis-
ta osakkeista. Yhtiöjärjestyksen 6., 7., 8., 9. ja 18. pykälien 
muuttamiseksi tarvitaan kuitenkin kahdessa peräkkäisessä 
vähintään 20 päivän väliajalla pidetyssä yhtiökokouksessa  
kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä ja 
edustetuista osakkeista tehty päätös. Tietyissä asioissa 
osakeyhtiölaki edellyttää osakelajikohtaista äänestystä ja 
osakkeenomistajan suostumusta.

yht iöjär jest yKsen muutos 
2009

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi eräiden osakkeenomis-
tajien ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 14 pykälän 2. kappa-
leen muuttamisesta siten, että hallituksen jäseneksi ei 
voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on 
täyttänyt 68 vuotta. Muutos on merkitty kaupparekisteriin 
huhtikuussa 2009 ja on siten tullut voimaan.

hall intom all i 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kah-
deksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimi-
kausi alkaa valinnan tehneen yhtiökokouksen päättyessä 
ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 

Yhtiön hallintoneuvoston jäsenet, joita on vähintään 15 ja 
enintään 25, valitsee henkilöstöryhmien edustajia lukuun 
ottamatta yhtiökokous toimikaudeksi, joka alkaa valinnan 
tekevästä yhtiökokouksesta ja päättyy kolmannen valintaa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kol-
mannes jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Hallintoneu-
vostoon kuuluu myös kolme Raision Suomessa toimivan 
henkilöstön muodostamien henkilöstöryhmien valitsemaa 
edustajaa, joiden toimikausi on noin kolme vuotta. 

Toimitusjohtajan nimittää ja vapauttaa tehtävistään hallitus. 
Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 

Niin hallituksen kuin hallintoneuvoston jäsenten valinnan 
suorittava orgaani voi milloin tahansa tehdä uuden valinta-
päätöksen ja jäsenen tai kaikkien jäsenten tehtävä voi 
 siten päättyä myös kesken toimikauden. 

hall i tuKsen valtuudet  omien 
osaKKeiden hanKK im iseen 

Kevään 2009 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 5 500 000 vaihto- ja 1 375 000 kantaosakkeen 
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uLkOmAALAISTeN OmISTukSeSSA hALLINTARekISTeRÖIdyT mukAAN LukIeN OLI yhTeeNSÄ 21 953 675 OSAkeTTA, JOkA ON 13,3 % 
kOkO OSAkemÄÄRÄSTÄ JA 16,8 % vAIhTO-OSAkkeISTA.      

yhTIÖN OmASSA OmISTukSeSSA OLI yhTeeNSÄ 9 004 404 OSAkeTTA, JOkA ON 5,5 % kOkO OSAkemÄÄRÄSTÄ.

OsakkeenOmistajat

SARJA k, kPL SARJA v, kPL yhTeeNSÄ, kPL % ÄÄNIÄ, kPL %

niemistö kari 4 120 000 4 120 000 2,49 4 120 000 0,50

maa- ja metsätalOustuOttajain keskusliittO mtk r.Y. 3 733 980 199 000 3 932 980 2,38 74 878 600 9,13

skagen glObal VerdipapirfOnd 2 287 300 2 287 300 1,38 2 287 300 0,28

sijOitusrahastO Op-suOmi arVO 2 150 000 2 150 000 1,30 2 150 000 0,26

keskinäinen eläkeVakuutusYhtiö ilmarinen 1 735 245 1 735 245 1,05 1 735 245 0,21

sijOitusrahastO Op-suOmi pienYhtiöt 1 671 271 1 671 271 1,01 1 671 271 0,20

sijOitusrahastO aktia Capital 1 500 000 1 500 000 0,91 1 500 000 0,18

keskinäinen eläkeVakuutusYhtiö Varma 1 320 000 1 320 000 0,80 1 320 000 0,16

ValtiOn eläkerahastO 1 300 000 1 300 000 0,79 1 300 000 0,16

sijOitusrahastO arVO finland Value 1 200 000 1 200 000 0,73 1 200 000 0,15

relander harald bertel 1 025 000 1 025 000 0,62 1 025 000 0,13

keskinäinen VakuutusYhtiö eläke-fennia 1 000 000 1 000 000 0,61 1 000 000 0,12

maa- ja Vesitekniikan tuki r.Y. 1 000 000 1 000 000 0,61 1 000 000 0,12

etra inVest OY ab 1 000 000 1 000 000 0,61 1 000 000 0,12

skagen Vekst VerdipapirfOnd 875 000 875 000 0,53 875 000 0,11

skagen glObal ii VerdipapirfOnd 842 800 842 800 0,51 842 800 0,10

brOtherus ilkka 42 540 784 500 827 040 0,50 1 635 300 0,20

sVenska lantbruksprOduCenternas 
Centralförbund r.f. 659 500 73 027 732 527 0,44 13 263 027 1,62

langh hans 654 480 654 480 0,40 13 089 600 1,60

sijOitusrahastO nOrdea nOrdiC small Cap 657 709 657 709 0,40 657 709 0,08

haaVistO maija 393 120 264 270 657 390 0,40 8 126 670 0,99

haaVistO heikki 552 336 96 090 648 426 0,39 11 142 810 1,36

eläkeVakuutusOsakeYhtiö Veritas 620 000 620 000 0,38 620 000 0,08

sijOitusrahastO Carnegie Osake 613 319 613 319 0,37 613 319 0,07

keskitien tukisäätiö 100 000 500 000 600 000 0,36 2 500 000 0,30

25 suurinta OsakkeenOmistajaa 31.12.2009 OsakasluettelOn mukaan

hankkimisesta pörssin järjestämässä julkisessa kaupan-
käynnissä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomara-
kenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai 
muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa 
sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttami-
seksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitävik-
si. Valtuutus on voimassa enintään 26.9.2010 asti. 

Valtuuden nojalla hankittavissa olevien omien osakkeiden 
määrä on 4,2 prosenttia osakekannasta ja 4,0 prosenttia 
osakekannan tuottamasta äänimäärästä. 

Yhtiökokouksen vuonna 2009 myöntämää hankkimisval-
tuutta ei ole käytetty tilikauden aikana. Yhtiökokouksen 
vuonna 2008 myöntämän valtuuden nojalla on yhtiölle 
 ostettu 3.9.2008 aloitetussa omien osakkeiden hankin-
nassa tammi-maaliskuun 2009 aikana 3 487 kanta-
osaketta 5 689 eurolla pörssin järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä.

hall i tuKsen 
osaKeant ivaltuudet 

Kevään 2009 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-
mään osakeanneista (1) luovuttamalla kaikki yhtiön 
 hallussa päätöksentekohetkellä jo olevat ja sen jälkeen 
mahdollisesti hankittavat omat osakkeet, yhteensä enin-
tään 16 460 000 osaketta, joista enintään 1 801 500 voi 
olla kantaosakkeita sekä (2) antamalla maksua vastaan 
 yhteensä enintään 16 500 000 uutta vaihto-osaketta. 

Valtuuden nojalla luovutettavissa olevien yhtiön hallussa  
31.12.2009 olevien omien osakkeiden määrä on 5,5 pro-
senttia osakekannasta ja 1,6 prosenttia osakekannan 
tuot tamasta äänimäärästä. Valtuuden nojalla liikkeeseen 
laskettavissa olevien uusien osakkeiden määrä puolestaan  
on 10,0 prosenttia osakekannasta ja 2,0 prosenttia sen 
tuottamasta äänimäärästä. 



RAISION TILINPÄÄTÖS 200948

Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä 
omia osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. 
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta  ja 
uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin siinä suh-
teessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön 
osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, 
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai 
toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien  
toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana 
taloudellisena syynä. Hallitus voi päättää omien osakkei-
den luovuttamisesta myös pörssin järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja 
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen. 

Osakkeista maksettavan vastikkeen määrä on vähintään 
niiden luovutushetken mukainen käypä arvo, joka mää-
räytyy pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, 
mutta osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttami-
sessa osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeetta. Osakkeet 
voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, 
kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. 

Valtuuden nojalla on tilikauden aikana luovutettu 355 391 
vaihto-osaketta, joista 334 500 kappaletta vuoden 2008 
osakepalkkiojärjestelmän perusteella elokuussa 2009 
ja 20 891 kappaletta palkkiona hallituksen puheenjohta-
jan ja jäsenten tehtävien hoitamisesta 1.4.2009 lukien. 
Luovutus valtuus on voimassa enintään 26.3.2014 asti.  

Osakkeita

kpl kpl % kpl % kpl % kpl %

1–1 000 22 537 64,3 10 837 835 8,3 3 694 58,1 1 316 867 3,8

1 001–5 000 9 862 28,2 24 067 171 18,4 1 716 27,0 4 095 943 11,9

5 001–10 000 1 635 4,7 12 266 852 9,4 491 7,7 3 497 991 10,1

10 001–25 000 677 1,9 10 777 454 8,3 319 5,0 4 921 629 14,3

25 001–50 000 162 0,5 5 647 519 4,3 95 1,5 3 062 442 8,9

50 001– 144 0,4 66 745 806 51,1 45 0,7 10 746 016 31,2

OdOtusluettelOssa 0 0,0 6 192 805 18,0

Yhteistilillä 185 770 0,1 618 030 1,8

eritYistileillä 168 900 0,1 0 0,0

Yhteensä 35 017 100,0 130 697 307 100,0 6 360 100,0 34 451 723 100,0

RAISIO OyJ:LLÄ OLI RekISTeRÖITyJÄ OSAkkeeNOmISTAJIA 31.12.2009 yhTeeNSÄ 37 384.

kanta     OsakkeetVaihtO-Osakkeet

Omistajia             Osakkeita                       Omistajia          Osakkeita

OsakeOmistuksen jakautuminen 31.12.2009
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liitetieto 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008

li i keVai htO 2,32 2,75

Liiketoiminnan muut tuotot 0,01 0,02

Materiaalit ja palvelut  1 –0,07 –0,06
Henkilöstökulut  2 –2,70 –2,21
Poistot ja arvonalentumiset  3 –0,06 –0,11
Liiketoiminnan muut kulut  4 –5,32 –5,12

li i ketu lOs –5,81 –4,73

Rahoitustuotot ja -kulut  5 4,62 13,10

tu lOs en n en satu n naisia eriä –1,19 8,37

Satunnaiset erät  6 14,71 –6,61

tu lOs en n en ti li n pä ätössi i rtOja ja VerOja 13,52 1,76

Tilinpäätössiirrot  7 0,02 0,01
Välittömät verot  8 –3,50 –0,67

ti li kau den tu lOs 10,04 1,10

emoyht iön tulosl asKel m a

(milj. euroa)
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emoyht iön tase

liitetieto 31.12.2009 31.12.2008

Vasta aVa a

pYsYVät Vasta aVat

Aineettomat hyödykkeet 9 0,04 0,06
Aineelliset hyödykkeet 9 0,44 0,41
Osuudet saman konsernin yrityksistä 10 103,93 103,93
Muut sijoitukset 10 44,88 139,10

149,29 243,51

Vai htuVat Vasta aVat

Vaihto-omaisuus 0,01 0,02
Lyhytaikaiset saamiset 11 30,72 34,59
Rahoitusarvopaperit 214,21 64,53
Rahat ja pankkisaamiset 30,73 6,70

275,67 105,84

Vasta aVa a Yhteensä 424,96 349,34

VastattaVa a

Oma pä äOma  12 

Osakepääoma 27,78 27,78
Ylikurssirahasto 2,91 2,91
Vararahasto 88,59 88,59
Edellisten tilikausien voitto 189,48 198,55
Tilikauden tulos 10,04 1,10

318,79 318,92

ti li n pä ätössi i rtOj en kertYmä  13 0,00 0,02

Vi eras pä äOma

Pitkäaikainen vieras pääoma  14 26,66 7,78
Lyhytaikainen vieras pääoma  15 79,51 22,62

106,17 30,40

VastattaVa a Yhteensä 426,96 349,34

(milj. euroa)
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(milj. euroa) 2009 2008

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liiketulos –5,81 –4,73
Oikaisut liiketulokseen:

Suunnitelman mukaiset poistot 0,06 0,11
Muut oikaisut 0,73 0,85

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta –5,02 –3,78

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (–), vähennys (+) +1,88 +8,20
Vaihto-omaisuuden lisäys (–), vähennys (+) +0,01 –0,01
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (–) +0,26 +2,50
Käyttöpääoman muutos 2,16 10,70

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja –2,87 6,92

Maksetut korot ja maksut –3,20 –2,63
Saadut osingot 0,01 0,20
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 9,48 16,65

li i ketOimi n nan rahaVi rta 3,43 21,13

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  –0,06 0,00
Sijoitukset arvopapereihin –10,00 0,00
Myönnetyt lainat –49,00 –27,96
Lainasaamisten takaisinmaksut 143,02 67,02

i nVestOi nti en rahaVi rta 83,95 39,06

Rahavirta investointien jälkeen 87,38 60,19

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (–) +23,58 +9,17
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (–) +50,20 –45,28
Lainasaamisten lisäys (–), vähennys (+) +20,00 +15,53
Saadut ja maksetut konserniavustukset –6,61 3,49
Omien osakkeiden hankinta –0,01 –1,62
Maksetut osingot ja muu voitonjako –10,84 –6,24

rahOitu ksen rahaVi rta 76,33 –24,95

Rahavarojen muutos 163,71 35,24

Rahavarat tilikauden alussa 71,23 35,99
Rahavarat tilikauden lopussa  234,94 71,23

emoyht iön r ahavirtal asKel m a
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emoyhtiön 
tilinpäätöKsen 
laadinta
periaatteet
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomessa 
voimassa olevia kirjanpito- ja osakeyhtiölain säännöksiä.  
Tilinpäätös on laadittu euroissa.

vaihto  om aisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon.

pysy v ien vasta avien arvostus

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty tasee-
seen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukai-
silla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu 
tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta kohteen 
taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma 
on sama kuin edellisenä vuonna. 

Poistoajat ovat:

rakennukset ja rakennelmat 10-25 vuotta •

koneet ja laitteet  4-10 vuotta •

aineettomat oikeudet 5-10 vuotta •

muut pitkävaikutteiset menot 5-20 vuotta. •

Maa-alueista ei ole tehty suunnitelman mukaisia  poistoja.

el äKe jär jestely t

Yhtiön henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläke-
turva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöissä. Yhtiön toimi-
tusjohtajalla on oikeus ja velvollisuus siirtyä eläkkeelle 
täytettyään 62 vuotta.

l i i Keva ihto

Liikevaihtona esitetään tuotemyynnin lisäksi tuotot emo-
yhtiön konserniyhtiöille tuottamasta palvelutoiminnasta. 

l i i Keto im innan muut tuotot

Liiketoiminnan muina tuottoina on esitetty omaisuuden 
myyntivoitot ja muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin 
 liittyvät säännölliset tuotot kuten vuokrat.

satunnaiset  tuotot ja  Kulut

Satunnaiset tuotot ja kulut koostuvat saaduista ja anne-
tuista konserniavustuksista.

tuloverot

Yhtiön tuloslaskelman verot sisältävät verotettavan  
 tulok   sen perusteella lasketut tilikauden verot sekä 
aikai sempien  tilikausien verot. Tilinpäätöksessä tilin-
päätössiirtojen kertymä esitetään täysimääräisenä 
 taseessa, eikä niihin sisältyvää verovelkaa ole käsitelty 
velkana. Laskennallisia veroja ei ole kirjattu.

valuut ta m ä är äiset  er ät

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muunnettu  
euroiksi tilinpäätöspäivänä noteerattujen keskikurssien 
mukaan. Toteutuneet kurssierot samoin kuin saamisten ja 
velkojen arvostamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot 
on kirjattu tuloslaskelmaan. Varsinaiseen liiketoimintaan 
liittyvät kurssivoitot ja -tappiot on käsitelty myyntien ja 
 ostojen oikaisuerinä ja rahoituksen kurssivoitot ja -tappiot 
on esitetty rahoituksen tuotoissa ja kuluissa.

johdannaissopimuKset

Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti yhtiö käyttää joh-
dannaisia valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen. Va-
luuttajohdannaisia käytetään suojaamaan valuuttamääräi-
siä saamisia ja velkoja ja niistä syntyvät kurssierot kirjataan 
tulosvaikutteisesti. 

Konsernin korollisista lainoista ja saamisista koostuvan 
salkun korkoriskiä pienennetään tekemällä koronvaihto-
sopimuksia. Sopimusten jaksotettu korko kirjataan rahoi-
tus tuottoihin tai -kuluihin oikaisemaan alla olevasta 
 laina- ja saamissalkusta aiheutuvia korkokuluja/-tuottoja. 
Sopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu. 

om at osaKKeet

Omien osakkeiden hankinta siihen liittyvine menoineen  
on esitetty yhtiön tilinpäätöksessä voittovarojen 
vähennyksenä  ja luovutukset voittovarojen lisäyksenä.

johdon K annust in jär jestel m ä

Johdon pitkäaikaiseen osakeperusteiseen kannustin-
järjestelmään liittyvät kulut kirjataan ansaintajakson 
 kuluksi tuloslaskelmaan ja velaksi taseeseen.

r ahavirtal asKel m a

Tilikauden aikaiset rahavirrat esitetään jaoteltuina liike-
toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin. 
Rahavirtalaskelma on laadittu epäsuoraa menetelmää 
käyttäen.
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(milj. euroa) 2009 2008

1. materia alit  ja palVelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 0,06 0,05
Varaston muutos 0,01 0,01

Yhteensä 0,07 0,06

2. h en ki löstöku lut

Palkat ja palkkiot 1,97 1,64
Eläkekulut 0,57 0,21
Muut henkilöstökulut 0,16 0,36
Yhteensä 2,70 2,21

jOh dOn palkat ja palkkiOt

Toimitusjohtaja 1,00 0,52
Hallituksen jäsenet 0,30 0,28
Hallintoneuvosto 0,02 0,03

emOYhtiön palVelu ksessa Oli  ti l i kau den ai kana keskimä äri n  

Toimihenkilöt 2 2

läh i pi i riVastuut

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset

Emoyhtiön toimitusjohtajalla on oikeus ja velvollisuus siirtyä eläkkeelle täytettyään 62 vuotta.  

3. pOistOt ja arVOnalen n u kset

Suunnitelman mukaiset poistot 0,06 0,11

4. l i i ketOimi n nan muut ku lut 

Tilintarkastajan palkkiot:

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastus 0,05 0,03
Todistukset ja lausunnot 0,02
Veroneuvonta 0,00
Muut palvelut 0,02 0,17

0,09 0,21

emoyht iön tulosl asKel m an l i i tet i edot
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(milj. euroa) 2009 2008

5. rahOitustuOtOt ja -ku lut 

Osinkotuotot 
Omistusyhteysyrityksiltä 0,01 0,01
Muilta 0,00 0,19
Yhteensä 0,01 0,20

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista 
Saman konsernin yrityksiltä 4,71 12,32

Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 4,72 12,52

Muut korko- ja rahoitustuotot 
Saman konsernin yrityksiltä 0,32 2,14
Muilta 2,44 1,55
Yhteensä 2,76 3,69

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 7,46 16,02

Kurssierot
Saman konsernin yritykset –0,46 –1,38
Muut 0,50 1,30
Yhteensä 0,04 –0,07

Korkokulut ja muut rahoituskulut 
Saman konsernin yrityksille –0,33 –1,67
Muille –2,57 –1,37
Yhteensä –2,89 –3,04

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 4,62 13,10

6. satu n naiset tuOtOt ja ku lut 

Satunnaiset tuotot 
Saadut konserniavustukset 23,25 0,00
Yhteensä 23,25 0,00

Satunnaiset kulut 
Annetut konserniavustukset –8,54 –6,61
Yhteensä –8,54 –6,61

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 14,71 –6,61

7. ti l i n pä ätössi i rrOt 

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 0,02 0,01

8. tu lOVerOt

Tuloverot satunnaisista eristä –3,82 1,72
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 0,17 –2,39
Verot aikaisemmilta tilikausilta 0,15 0,00
Yhteensä –3,50 –0,67
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emoyht iön taseen l i i tet i edot

9. ai n eettOmat hYödYkkeet 2009

9. ai n eelliset hYödYkkeet 2009

(milj. euroa)
aineettomat

oikeudet
muut pitkä-

vaikutt. menot

aineettomat
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno 1.1. 0,24 0,37 0,62
Lisäykset 1.1.–31.12. 0,00 0,00
Vähennykset 1.1.–31.12. 0,00
Siirrot erien välillä 0,00

Hankintameno 31.12. 0,25 0,37 0,62

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 0,21 0,34 0,56
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00
Tilikauden poisto 0,00 0,02 0,03

Kertyneet poistot 31.12. 0,22 0,36 0,58

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 0,03 0,01 0,04

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 0,03 0,03 0,06

(milj. euroa) rakennukset 
ja

rakennelmat
koneet 

ja kalusto

muut 
aineelliset

hyödykkeet

aineelliset
hyödykkeet 

yhteensä

Hankintameno 1.1. 0,70 0,20 0,26 1,18
Lisäykset 1.1.–31.12. 0,06 0,06
Vähennykset 1.1.–31.12. 0,01
Siirrot erien välillä 0,00

Hankintameno 31.12. 0,70 0,26 0,26 1,23

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 0,55 0,20 0,75
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00
Tilikauden poisto 0,03 0,00 0,03

Kertyneet poistot 31.12. 0,58 0,21 0,00 0,79

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 0,12 0,06 0,26 0,44

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 0,15 0,00 0,26 0,41

Tuotannollisten koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo
31.12.2009 0,0
31.12.2008 0,0
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Hankintameno 1.1. 103,93 0,03 0,03 139,04 243,03
Lisäykset 1.1.–31.12. 49,00 49,00
Vähennykset 1.1.–31.12. 143,22 143,22

Hankintameno 31.12. 103,93 0,03 0,03 44,81 148,81

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 103,93 0,03 0,03 44,81 148,81

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 103,93 0,03 0,03 139,04 243,03

omistus-
yhteysyritys-

osakkeet

konserni-
yritysten
osakkeet

muut
osakkeet

saamiset,
konserni-
yritykset

sijoi-
tukset

yhteensä

kOnsern iYritYkset 

Raisio Malt Oy, Raisio 100,00 100,00
Raision Konsernipalvelut Oy, Raisio 100,00 100,00
Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy, Raisio 100,00 50,00
Ravintoraisio Oy, Raisio 100,00 100,00
Rehuraisio Oy, Raisio 100,00 100,00

OsakkuusYritYkset

Vihervakka Oy, Pöytyä 38,50 38,50

konsernin
omistusosuus, %

emoyhtiön
omistusosuus, %

Osakkeet ja Osuu det 2009 

10. sijOitu kset 2009

(milj. euroa)
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(milj. euroa) 2009 2008

11. sa amiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 0,00 0,00

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Myyntisaamiset 1,46 0,10
Lainasaamiset 1,70 23,47
Muut saamiset 23,30 0,07
Siirtosaamiset 0,26 2,03

26,72 25,66

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 
Myyntisaamiset 0,00 0,00

Muut saamiset 3,32 6,69
Siirtosaamiset 0,68 2,24

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 30,72 34,59

Siirtosaamisiin sisältyy liiketoimintaan liittyvien kulujen ja tuottojen sekä rahoituserien ja verojen 
jaksotuksia.   

12. Oma pä äOma

Sidottu oma pääoma 

Osakepääoma 1.1. 27,78 27,78
Osakepääoma 31.12. 27,78 27,78

Ylikurssirahasto 1.1. 2,91 2,91
Ylikurssirahasto 31.12. 2,91 2,91

Vararahasto 1.1. 88,59 88,59
Vararahasto 31.12. 88,59 88,59

Sidottu oma pääoma yhteensä 119,27 119,27

Vapaa oma pääoma
  
Voittovarat 1.1. 199,65 206,36
Osingonjako –10,91 –6,27
Omien osakkeiden luovutus 0,74 0,08
Omien osakkeiden hankinta –0,01 –1,62
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 189,48 198,55

Tilikauden tulos 10,04 1,10

Vapaa oma pääoma yhteensä 199,52 199,65

Oma pääoma yhteensä 318,79 318,92

Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 199,52
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Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöshetkellä oli 24,0 milj. euroa (13,8 milj. euroa vuonna 
2008).

Kantaosakkeet (20 ääntä/osake) 34 451 723 5 794 34 474 150 5 798
Vaihto-osakkeet (1 ääni/osake) 130 697 307 21 982 130 674 880 21 978
Yhteensä 165 149 030 27 776 165 149 030 27 776

1 000 euroakpl kpl 1 000 euroa
2009 2008

Kantaosakkeet (20 ääntä/osake) 201 295 389 197 808 382
Vaihto-osakkeet (1 ääni/osake) 8 803 109 18 089 9 158 500 19 027
Yhteensä 9 004 404 18 478 9 356 308 19 409

hankinta-
meno

1 000 euroa

hankinta-
meno

1 000 euroakpl kpl

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet: 

2009 2008

(milj. euroa) 2009 2008

13. ti l i n pä ätössi i rtOj en kertYmä

Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 

Vi eras pä äOma 

14. pitkä ai kai n en Vi eras pä äOma

Lainat rahoituslaitoksilta 5,56 7,78
Eläkelainat 21,11 0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 26,66 7,78

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Eläkelainat 2,35 0,00
Yhteensä 2,35 0,00

15. lYhYtai kai n en Vi eras pä äOma

Lainat rahoituslaitoksilta 26,56 2,22
Eläkelainat 4,69 0,00
Ostovelat 0,38 0,18

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat 0,00 0,00
Muut velat 45,45 17,52
Siirtovelat 0,05 0,19

45,50 17,70

Muut velat 0,76 0,56
Siirtovelat 1,61 1,97

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 79,51 22,62

Siirtovelkoihin sisältyy liiketoiminnan kulujen, rahoituserien ja verojen jaksotuksia.  

Korottomat velat
Lyhytaikaiset 11,34 9,50

Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti:  
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(milj. euroa) 2009 2008

16. an n etut Vakuu det, VastuusitOumu kset ja muut Vastuut

TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT:  

Leasingvastuut

Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät
Alkaneella tilikaudella maksettavat 0,00 0,01

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehtoihin liittyviä vastuita.

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta  
Takaukset 43,09 27,46

17. jOh dan naissOpimu kset: 

Johdannaissopimuksia käytetään yhtiössä suojaustarkoitukseen. 
Alempana ilmoitetut johdannaissopimusten kohde-etuuden arvot kuvaavat suojaustoimien 
laajuutta. Johdannaissopimusten käyvät arvot kertovat minkälainen tulos johdannaisaseman 
sulkemisesta olisi syntynyt tilinpäätöspäivän markkinahinnoilla.

Valuuttatermiinit:
Käypä arvo 0,01 1,24
Kohde-etuuden arvo 7,52 28,86

Valuuttatermiinien kohde-etuuden arvona on ilmoitettu avointen termiinisopimusten summa 
muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssilla.

Koronvaihtosopimukset:
Käypä arvo 0,13 –0,05
Kohde-etuuden arvo 33,58 10,00

Koronvaihtosopimusten kohde-etuuden arvona on ilmoitettu avointen sopimusten nimellismäärä.

emoyht iön muut l i i tet i edot
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hall i tuKsen ehdotus 
voit tovarojen K äy töstä 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat taseen 31.12.2009 
mukaan ovat 199 519 488,14 euroa. Hallitus ehdottaa, että 
emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,09 euroa osa-
ketta kohden 

yhteensä  14 863 412,70 euroa

ja että voittovaratilille jätetään 184 656 075,44 euroa

Yhteensä  199 519 488,14 euroa

Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat 
yhtiön hallussa osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2010.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen  
jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön 
maksu valmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaa-
ranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Raisiossa 11. helmikuuta 2010

Simo Palokangas

Anssi Aapola

Erkki Haavisto

Satu Lähteenmäki

Michael Ramm-Schmidt

Matti Rihko
toimitusjohtaja

t i l intarK astusKertomus

Raisio Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Raisio Oyj:n kirjanpidon, tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2009. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan 
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, 
rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, 
 tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilin-
päätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hy-
väksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat 
oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjan-
pidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-
misestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukai-
nen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa  
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti  
ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä,  
 konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.     

Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten peri-
aatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua 
ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus 
siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei 
ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallinto-
neuvoston ja hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat 
toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen 
oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilin-
tarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpää-
töksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia 
tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esit-
tämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämis-
tapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon 
 tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hy-
vän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan 
olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa 
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan 
tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintaker-
tomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin 
sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot 
ovat ristiriidattomia. 

Raisiossa 11. helmikuuta 2010 

Johan Kronberg  Mika Kaarisalo
KHT	 	 	 	 KHT

hall intoneuvoston l ausunto

Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa  
 perehtynyt tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen 
sekä tilintarkastuskertomukseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2009. 

Hallintoneuvosto puoltaa tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen vahvistamista ja yhtyy hallituksen ehdotukseen 
voittovarojen käytöstä.

Raisiossa 18. helmikuuta 2010 

Hallintoneuvoston puolesta

Michael Hornborg
puheenjohtaja
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