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 ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012 
 
 
Atria-konsernin liikevoitto parani huomattavasti 
 
- Tammi-kesäkuun liikevoitto parani 5,8 miljoonaan euroon (-5,2 milj. euroa) 
- Liikevaihto oli 641,8 miljoonaa euroa (637,6 milj. euroa)  
- Atria Suomen liikevoitto nousi 13,0 miljoonaan euroon (3,2 milj. euroa) 
- Atria Skandinavian liikevoitto laski 1,9 miljoonaan euroon (5,0 milj. euroa) 
- Atria Venäjän liiketulos parani ja oli -5,3 miljoonaa euroa (-11,1 milj. euroa) 
- Konsernin omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia  (31.12.2011:  39,5 %)  
- Uuden strategian painopiste on ydinliiketoimintojen vahvistamisessa ja tuottavuuden parantamisessa  
 
 
 
  Q2 Q2 H1 H1   
Milj. € 2012 2011 2012 2011 2011 

Liikevaihto 333,3 333,6 641,8 637,6 1301,9 

Liikevoitto 5,7 -0,9 5,8 -5,2 8,0 

Liikevoitto % 1,7 -0,3 0,9 -0,8 0,6 

Voitto ennen veroja 2,8 -4,4 -0,2 -10,9 -4,7 

Osakekohtainen tulos, € 0,05 -0,15 -0,14 -0,34 -0,24 

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,6 0,0 0,1 -2,2 
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
 
 
Katsaus 1.4. – 30.6.2012 
 
Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 333,3 miljoonaa euroa (333,6 milj. euroa), ja se laski -0,3 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani edellisvuodesta 6,6 
miljoonaa euroa ja oli 5,7 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Vertailujaksoon sisältyy nettomäärältään 0,6 
miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja.  
 
Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 204,6 miljoonaa euroa (203,0 milj. euroa), jossa oli kasvua 1,6 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 7,8 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa) 
oli 5,2 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoiton kasvu johtui vertailujaksoa paremmasta myynnin 
rakenteesta, toteutuneista tehostamistoimenpiteistä ja korkeammista myyntihinnoista. 
 
Atria Skandinavian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 95,0 miljoonaa euroa (95,8 milj. euroa), jossa oli laskua 
0,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 
1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Raaka-ainekustannusten nousu painoi 
liikevoiton 1,8 miljoonaan euroon (2,7 milj. euroa), joka oli 0,9 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi.  
 
Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,3 miljoonaa euroa (32,5 milj. euroa). Paikallisessa 
valuutassa liikevaihto laski 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -2,0 
miljoona euroa (-5,6 milj. euroa), joka oli 3,6 miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. 
Liiketulos parani toteutettujen tehostamistoimien ja myyntihintojen noston seurauksena. 
 
Atria Baltian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Liiketulos -0,4 miljoonaa 
euroa (0,2 milj. euroa) oli 0,6 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Vertailujaksoon sisältyy 0,6 miljoonan 
euron kertaluonteinen tuotto.  
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Katsauskauden aikana Atria uudisti strategiansa. Uudessa strategiassa keskitytään ydinliiketoimintojen 
vahvistamiseen ja kannattavuuden parantamiseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tavoitteena on parantaa 
Atrian asemaa erityisesti leivänpäällisissä ja muissa lihavalmisteissa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tämä 
edellyttää tuoteryhmäjohtamisen uudistamista, tuottavuuden parantamista ja asiakasyhteistyön syventämistä 
koko konsernissa.  
 
Atria Baltian toimitusjohtajaksi ja Atria Oyj:n johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Olle Horm. Hän aloittaa 
tehtävässään 15.8.2012 mennessä ja raportoi Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille. Atria Baltian 
nykyinen toimitusjohtaja Rauno Väisänen palaa Atria Suomen palvelukseen. 
 
Katsaus 1.1. – 30.6.2012 
 
Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 641,8 miljoonaa euroa (637,6 milj. euroa), ja se kasvoi 4,2 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani edellisvuodesta 11,0 
miljoonaa euroa ja oli 5,8 miljoonaa euroa (-5,2 milj. euroa). Vertailujaksoon sisältyy nettomäärältään 0,1 
miljoonaa euroa kertaluonteisia tuottoja.  
 
Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 393,0 miljoonaa euroa (389,3 milj. euroa), jossa oli kasvua 3,7 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 13,0 miljoonaa euroa (3,2 milj. 
euroa) oli 9,8 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Liikevoiton kasvu johtui vertailujaksoa paremmasta 
myynnin rakenteesta, toteutuneista tehostamistoimenpiteistä ja korkeammista myyntihinnoista. 
 
Atria Skandinavian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 184,5 miljoonaa euroa (183,6 milj. euroa), jossa oli 
kasvua 0,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa 
liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Raaka-ainekustannusten nousu painoi liikevoiton 1,9 miljoonaan 
euroon (5,0 milj. euroa), joka oli 3,1 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi.  
 
Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 59,6 miljoonaa euroa (60,8 milj. euroa). Paikallisessa 
valuutassa liikevaihto laski 3,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -5,3 
miljoona euroa (-11,1 milj. euroa), joka oli 5,8 miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta 
parempi. Liiketulos parani toteutettujen tehostamistoimien, hinnankorotusten ja tuotevalikoiman 
selkiyttämisen seurauksena. 
 
Atria Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 17,0 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa), jossa oli laskua 0,3 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos -0,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. 
euroa) oli 0,9 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Vertailujaksoon sisältyy 0,9 miljoonan euron 
kertaluonteinen tuotto. Liiketuloksen hidas kehitys johtui kohonneista raaka-aineiden hinnoista, joita ei saatu 
täysimääräisesti vietyä myyntihintoihin.  
 
Investointien kasvusta johtuen konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – 
investointien rahavirta) oli -9,6 miljoonaa euroa (-8,7 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 419,8 miljoonaa 
euroa, jossa oli kasvua vuoden vaihteeseen 17,0 miljoonaa euroa. 
 
Katsauskaudella käynnistettiin toimenpideohjelma Atria Skandinavian lihavalmistetuotannon kannattavuuden 
parantamiseksi.  Atria investoi uuteen tuotantolaitteistoon Malmön tehtaalla noin 4,7 miljoonaa euroa. 
Kinkkutuotteiden valmistus ja leivänpäällisten viipalointi siirretään Halmstadin tehtaalta Malmön tehtaalle. 
Halmstadin tehdas suljetaan tuotannon siirron jälkeen. Ohjelmasta arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonan 
euron vuotuiset säästöt. Säästöt alkavat toteutua vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 
2013 alusta alkaen. 
 
Tuotannollisen tehokkuuden parantamiseksi Atria Venäjä on käynnistänyt katsauskaudella 
toimenpideohjelman Pietarin Sinyavinon ja Gorelovon tehtailla. Toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin 
kahden miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta 
lähtien. Lihavalmistetuotanto on nyt keskitetty Sinyavinon ja Gorelovon tehtaisiin.   
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Atria Oyj:n hallitus päätti lakkauttaa konsernin avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustin-
järjestelmän ja korvata sen uudella pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmällä. Osakepalkkiojärjestelmä ei ole 
enää käytössä vuonna 2012.  
 
 
 
Tunnusluvut 
 
milj. EUR 30.6.12 30.6.11  31.12.11

Oma pääoma/osake, EUR 14,59 15,02 14,81
Korolliset velat 425,1 432,7 409,4
Omavaraisuusaste, % 39,1 40,0 39,5
Velkaantumisaste, % 102,3 101,3 97,1
Nettovelkaantumisaste, %      101,0 99,3 95,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 25,7 24,4 47,0
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 4,0 3,8 3,6
Henkilöstö keskimäärin 5 038 5 642 5 467
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Atria Suomi 1.1. - 30.6.2012 
 
  Q2 Q2 H1 H1   
Milj. € 2012 2011 2012 2011 2011 

Liikevaihto 204,6 203,0 393,0 389,3 793,7 

Liikevoitto 7,8 2,6 13,0 3,2 19,3 

Liikevoitto % 3,8 1,3 3,3 0,8 2,4 

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
 
                                
Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 204,6 miljoonaa euroa (203,0 milj. euroa), jossa oli kasvua 1,6 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 7,8 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa) 
oli 5,2 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi.  
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,7 miljoonaa euroa 393,0 miljoonaan euroon (389,3 milj. euroa). Tammi-
kesäkuun liikevoitto 13,0 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa) oli 9,8 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. 
 
Liikevaihdon kasvua hidasti sian teurastusvolyymien lasku. Liikevoiton merkittävä kasvu alkuvuoden aikana 
johtui vertailujaksoa paremmasta myynnin rakenteesta, toteutuneista tehostamistoimenpiteistä ja 
korkeammista myyntihinnoista.  
 
Atria tuotteiden raaka-aineena käytetään pelkästään kotimaassa tuotettua lihaa. Kotimaisen liharaaka-
aineen hinta oli kaikki lihalajit huomioon ottaen noin 7 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla 
jaksolla.  
 
Atrian oman arvion mukaan Atrian tammi-kesäkuun kokonaismarkkinaosuus vähittäiskaupassa on noin 25 
prosenttia pysyen ennallaan. Uuden Perhetilan broileri -konseptiin kuuluvien tuotteiden myynti onnistui 
erityisen hyvin. Kevään aikana Atria-merkki nousi siipikarja-tuoteryhmän markkinajohtajaksi Suomessa 
(lähde: AC Nielsen Panel Track, arvo, viikot 1-20).  

 
Kauhajoen nautateurastamon ja - leikkaamon sekä Seinäjoen broilerihautomon uudistamiset etenevät 
aikataulun mukaisesti. Uusi nautateurastamo otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa ja hautomo valmistuu 
keväällä 2013. Osa hautomon lisäkapasiteetista on käytössä jo kesällä 2012.  
 
Atrian Kädenjälki –ohjelman hankkeet etenivät suunnitelman mukaisesti. Keväällä 2013, kun Atrian 
Kauhajoen uusi nautateurastamo on otettu täyteen käyttöön, kuluttajat ja asiakkaat voivat jäljittää atrialaisen 
naudan arvo-osat tuotantotilalle saakka. Ensivaiheessa jäljitettävyys kattaa pihviliha- ja luomulihatuotteet. 
Pakkauksiin merkitään tilan nimi ja paikkakunta. Lihan alkuperän merkintä lisää tuntuvasti atrialaisen 
nautaketjun läpinäkyvyyttä. 
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Atria Skandinavia 1.1. - 30.6.2012 
 
 
  Q2 Q2 H1 H1   
Milj. € 2012 2011 2012 2011 2011 

Liikevaihto 95,0 95,8 184,5 183,6 374,9 

Liikevoitto 1,8 2,7 1,9 5,0 13,8 

Liikevoitto % 1,9 2,8 1,1 2,7 3,7 

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
 
 
Atria Skandinavian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 95,0 miljoonaa euroa (95,8 milj. euroa), jossa oli laskua     
0,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski   
1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (2,7 milj. 
euroa), ja se oli 0,9 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi.  
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 0,9 miljoonaa euroa 184,5 miljoonaan euroon (183,6 milj. euroa). 
Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli viime vuoden tasolla. Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 1,9 miljoonaa 
euroa (5,0 milj. euroa), ja se oli 3,1 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi.  
 
Liikevoiton laskun syynä oli vertailujaksoa kalliimpi liharaaka-aine. Kohonneita raaka-ainekustannuksia ei ole 
pystytty täysimääräisesti viemään myyntihintoihin.  
 
Omien merkkituotteiden myynti on kehittynyt hyvin, mutta kaupan merkeillä valmistettavien tuotteiden myynti 
on laskenut. Leivänpäällistuotteiden markkinaosuus vahvistui sekä Ruotsissa että Tanskassa (lähde: AC 
Nielsen). Food Service tuotteiden myynti on kasvanut merkittävästi.  
 
Helmikuussa käynnistettiin toimenpideohjelma Atria Skandinavian lihavalmistetuotannon kannattavuuden 
parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on tehostaa ja automatisoida kinkkutuotteiden valmistusta ja 
leivänpäällisten viipalointia. Atria investoi uuteen tuotantolaitteistoon Malmön tehtaalla noin 4,7 miljoonaa 
euroa. Kinkkutuotteiden valmistus ja leivänpäällisten viipalointi siirretään Halmstadin tehtaalta Malmön 
tehtaalle. Halmstadin tehdas suljetaan tuotannon siirron jälkeen. Ohjelmasta arvioidaan syntyvän noin 1,5 
miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt alkavat toteutua vuoden 2012 aikana ja toteutuvat 
täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. 
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Atria Venäjä 1.1. - 30.6.2012 
 
 
  Q2 Q2 H1 H1   
Milj. € 2012 2011 2012 2011 2011 

Liikevaihto 31,3 32,5 59,6 60,8 123,0 

Liikevoitto -2,0 -5,6 -5,3 -11,1 -18,9 

Liikevoitto % -6,4 -17,1 -9,0 -18,3 -15,4 

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
 
 
Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 31,3 miljoonaa euroa (32,5 milj. euroa). Paikallisessa 
valuutassa liikevaihto laski 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  Liiketulos oli -2,0 
miljoona euroa (-5,6 milj. euroa), joka oli 3,6 miljoona euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 1,2 miljoonaa euroa 59,6 miljoonaan euroon (60,8 milj. euroa). Tammi-
kesäkuun liiketulos oli -5,3 miljoona euroa (-11,1 milj. euroa), joka oli 5,8 miljoona euroa viime vuoden 
vastaavan jakson tulosta parempi. 
 
Huomattava parannus liiketuloksessa johtui toteutetuista tehostamistoimista, hinnankorotuksista ja 
tuotevalikoiman selkiyttämisestä. Liikevaihdon kehitystä hidastivat tuotevalikoiman supistaminen ja 
myyntivolyymien pieneneminen Moskovassa.  
 
Atrian oman arvion mukaan markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina Pietarissa, jossa Atria on 
markkinajohtaja edustamissaan tuoteryhmissä. Katsauskaudella käynnistettiin markkinointiohjelma 
uudistetun Campomos -tuotevalikoiman ja uutuustuotteiden myynnin vahvistamiseksi. 
 
Tuottavuuden parantamiseksi Atria Venäjä on käynnistänyt toimenpideohjelman Pietarin Sinyavinon ja 
Gorelovon tehtailla. Toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin 2 miljoonan euron vuosittaiset 
kustannussäästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta lähtien. Lihavalmistetuotanto on nyt 
keskitetty Gorelovon ja Sinyavinon tehtaisiin.   
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Atria Baltia 1.1. - 30.6.2012 
 
 
  Q2 Q2 H1 H1   
Milj. € 2012 2011 2012 2011 2011 

Liikevaihto 9,1 9,1 17,0 17,3 35,2 

Liikevoitto -0,4 0,2 -0,9 0,0 -2,2 

Liikevoitto % -4,3 2,5 -5,4 0,1 -6,1 

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,6 0,0 0,9 -0,3 
* Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
 
 
Atria Baltian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Liiketulos -0,4 miljoonaa 
euroa (0,2 milj. euroa) oli 0,6 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Vertailujaksoon sisältyy 0,6 miljoonan 
euron kertaluonteinen tuotto. 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto laski 0,3 miljoonaa euroa 17,0 miljoonaan euroon (17,3 milj. euroa). Tammi-
kesäkuun liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Vertailujaksoon sisältyy 0,9 miljoonan 
euron kertaluonteinen tuotto. 
 
Liikevaihdon kehitystä hidasti alkutuotannon pienentynyt myynti. Liiketuloksen hidas kehitys johtui 
kohonneista raaka-aineiden hinnoista, joita ei saatu täysimääräisesti vietyä myyntihintoihin.  
 
Atria Baltian toimitusjohtajaksi ja Atria Oyj:n johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Olle Horm. Hän aloittaa 
tehtävässään 15.8.2012 mennessä ja raportoi Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille. Atria Baltian 
nykyinen toimitusjohtaja Rauno Väisänen palaa Atria Suomen palvelukseen. 
 
 
Rahoitus, kassavirta, investoinnit ja omavaraisuusaste 
 
Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.6.2012 oli 151,2 miljoonaa euroa (31.12.2011: 
152,5 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 
2 vuotta 10 kuukautta (31.12.2011: 3 vuotta 1 kuukausi).  
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli -9,6 
miljoonaa euroa (-8,7 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 419,8 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden 
vaihteeseen 17,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinnit konsernissa olivat 25,7 miljoonaa euroa (24,4 
milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 39,1 prosenttia (31.12.2011: 39,5 %). 
 
 
Henkilöstö 
 
Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 038 henkilöä (5 642). 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: 
 
Atria Suomi     2 047 (2 154)                       
Atria Skandinavia  1 151 (1 180)     
Atria Venäjä        1 485 (1 896)           
Atria Baltia             355 (   412)           
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Liiketoiminnan lähiajan riskit 
 
Epävarmuus raaka-aineiden hintojen ennustettavuudessa on lisääntynyt. Muutoin Atria-konsernin 
liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2011 tilinpäätöksessä 
esitettyihin riskeihin verrattuna.  
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 liikevoiton ennustetaan olevan 
oleellisesti tätä suurempi. Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran. 
 
 
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 3.5.2012 
 
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011.  
 
Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,20 euroa osakkeelle. Osinko maksettiin 
osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 8.5.2012 ja maksupäivä15.5.2012.  
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT 
Juha Wahlroosin.  
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen enintään 100 000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä 
korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.  
 
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa: 
 
Jäsen                                  Toimikausi päättyy 
 
Juho Anttikoski          2013 
Mika Asunmaa                         2013 
Lassi-Antti Haarala                 2015 
Jussi Hantula                           2015 
Juhani Herrala                         2013 
Henrik Holm                             2015 
Veli Hyttinen                              2014 
Pasi Ingalsuo                           2014 
Juha Kiviniemi                          2014 
Teuvo Mutanen                        2014 
Mika Niku                                   2015 
Heikki Panula                           2013 
Pekka Parikka                          2014 
Juha Partanen                         2013 
Ari Pirkola                                 2013 
Jari Puutio                                2015 
Juho Tervonen                        2015 
Tomi Toivanen                        2015 
Timo Tuhkasaari                    2014 
 
yhteensä 19 jäsentä. 
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Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 
euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston 
puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa 
kuukaudessa.  
 
Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi  
uudelleen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Ari Pirkolan ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Juho 
Anttikosken.  
 
 
Nimitystoimikunnan perustaminen 
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen nimitystoimikunnan perustamisesta. 
 
Nimitystoimikunta koostuu yhtiön osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista ja valmistelee 
hallituksen jäsenten valintaa ja hallitusten jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle.  
 
 
Atria Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen erovuoroiset 
Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto ja Harri Sivula. Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2005 
toimineen Martti Selin ilmoitettua, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi, valittiin hänen tilalleen 
uudeksi jäseneksi Seppo Paavola. Myös uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kjell-Göran Paxal. Hallituksen 
jäseninä jatkavat Timo Komulainen ja Maisa Romanainen.  
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 300 
euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan 
palkkio on 4400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2200 euroa kuukaudessa ja hallituksen 
jäsenen palkkio 1700 euroa kuukaudessa.  
 
Atria Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen uudeksi 
puheenjohtajaksi Seppo Paavolan ja varapuheenjohtajaksi Timo Komulaisen.  
 
Hallitus valitsi keskuudestaan nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Seppo Paavolan ja jäseniksi Timo 
Komulaisen ja Maisa Romanaisen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Seppo Paavolan 
ja jäseniksi Timo Komulaisen ja Harri Sivulan.  
 
Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola, 
varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal, Maisa 
Romanainen ja Harri Sivula.  
 
 
Yhtiöjärjestyksen muutos 
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestyksen 7 §, 8 § ja 14 § 
muutettiin kuulumaan seuraavasti:  
 
7 § Hallitus 
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu varsinaisen 
yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yhdestä kolmeen henkilöä vuoroittain siten, että kunkin jäsenen 
yhtäjaksoinen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  
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Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitukseen ei kuitenkaan voida valita kuuttakymmentäviittä 
(65) vuotta täyttänyttä henkilöä.  
 
8 § Hallintoneuvosto 
Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa aluksi arvalla ensimmäisenä vuonna kuusi, toisena 
kuusi, kolmantena muut jäsenet ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.  
 
Hallintoneuvostoon ei voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä.  
 
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.  
 
Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi 
hallintoneuvoston tehtävänä on:  
 
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta  
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.  
 
14 § Varsinainen yhtiökokous 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Kokouksessa on  
 
esitettävä: 
- tilinpäätös ja toimintakertomus; 
- tilintarkastuskertomus; 
- hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta; 
 
päätettävä: 
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;  
- vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;  
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta; 
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista; 
- tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä; 
 
valittava: 
- hallituksen erovuoroiset jäsenet; 
- hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet; 
- tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä 
 
käsiteltävä: 
- kokouskutsussa mainitut muut asiat. 
 
 
Voimassa olevat valtuutukset ja valtuudet erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden 
hankinnasta  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön 
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, 
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai 
mitätöitäväksi.  
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Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet 
hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 
Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 12.800.000 uuden 
tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai 
muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta 
esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen 
tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 
  
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita 
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden 
antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle 
itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
enimmäismäärästä.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2011 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 
saakka. 
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 
osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2011 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2012 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2011 
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. 
Näillä uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudella esitettyihin 
lukuihin.  
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 
2011. Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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ATRIA OYJ -KONSERNI 
 
KONSERNITULOSLASKELMA 

milj. EUR 4-6/12 4-6/11  1-6/12 1-6/11   1-12/11

Liikevaihto 333,3 333,6 641,8 637,6 1 301,9

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -290,4 -298,0   -565,7 -573,8   -1 162,7
Bruttokate 42,9 35,6 76,1 63,8 139,2

Myynnin ja markkinoinnin kulut -25,4 -25,0 -47,7 -46,4 -90,5
Hallinnon kulut -11,5 -12,2 -22,4 -24,1 -42,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 2,2 1,2 3,6 8,4
Liiketoiminnan muut kulut -1,0 -1,5   -1,4 -2,1   -6,8
Liikevoitto 5,7 -0,9 5,8 -5,2 8,0

Rahoitustuotot ja -kulut -3,8 -3,6 -7,3 -6,5 -14,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,9 0,1   1,3 0,7   1,4
Voitto ennen veroja 2,8 -4,4 -0,2 -10,9 -4,7

Tuloverot -1,5 0,1   -3,8 1,2   -1,9
Tilikauden tulos 1,3 -4,3 -4,0 -9,8 -6,6

Tilikauden tuloksen jakaantuminen: 
Emoyhtiön omistajille 1,3 -4,1 -4,0 -9,7 -6,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,0
Yhteensä 1,3 -4,3 -4,0 -9,8 -6,6

Laimentamaton tulos/osake, € 0,05 -0,15 -0,14 -0,34 -0,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,05 -0,15 -0,14 -0,34 -0,24

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA 

milj. EUR 4-6/12 4-6/11  1-6/12 1-6/11   1-12/11

Tilikauden tulos 1,3 -4,3 -4,0 -9,8 -6,6

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahavirran suojaus -0,7 -1,5 -0,2 -1,3 -6,2
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat 
vakuutusmatemaattiset tappiot 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6
Muuntoerot -4,7 -2,0   3,6 -0,6   -2,9
Tilikauden laaja tulos -4,2 -7,8 -0,6 -11,7 -17,3

Laajan tuloksen jakaantuminen: 
Emoyhtiön omistajille -4,2 -7,7 -0,6 -11,6 -17,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,1
Yhteensä -4,2 -7,8 -0,6 -11,7 -17,3
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KONSERNITASE 

Varat 
milj. EUR 30.6.12  30.6.11  31.12.11 

Pitkäaikaiset varat 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 466,5 468,3 464,4 
Biologiset hyödykkeet 1,4 1,3 1,4 
Liikearvo 164,9 159,7 163,1 
Muut aineettomat hyödykkeet 74,3 73,3 74,4 
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 14,6 12,2 13,9 
Muut rahoitusvarat 1,6 1,6 1,6 
Lainasaamiset ja muut saamiset 17,0 17,7 19,9 
Laskennalliset verosaamiset 15,3   13,8   15,9 
Yhteensä 755,6 747,9 754,6 

Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus 100,6 104,8 108,2 
Biologiset hyödykkeet 5,8 5,9 5,3 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 190,7 193,6 188,4 
Rahat ja pankkisaamiset 5,2   8,3   6,6 
Yhteensä 302,5 312,7 308,5 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 4,4 9,2 4,4 

Varat yhteensä 1 062,4   1 069,8   1 067,5 

Oma pääoma ja velat 
milj. EUR 30.6.12  30.6.11  31.12.11 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma 412,5 424,6 418,8 
Määräysvallattomien osuus 3,0   2,7   2,9 
Oma pääoma yhteensä 415,5 427,3 421,7 

Pitkäaikaiset velat 
Korolliset rahoitusvelat 317,6 312,0 297,1 
Laskennalliset verovelat 47,2 48,3 48,0 
Eläkevelvoitteet 7,5 0,0 7,3 
Muut korottomat velat 5,6 0,5 4,2 
Varaukset 0,0   0,7   0,0 
Yhteensä 377,9 361,4 356,5 

Lyhytaikaiset velat 
Korolliset rahoitusvelat 107,5 120,7 112,2 
Ostovelat ja muut velat 161,7   160,4   177,0 
Yhteensä 269,1 281,1 289,3 

Velat yhteensä 647,0 642,5 645,8 

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 062,4   1 069,8   1 067,5 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 

milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   Mää- Oma 

  Osa- Yli- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 

  ke- kurssi- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 

  pää- rahas- keet has- erot voitto- sä tomien yhteen- 

  oma hasto  tot   varat   osuus sä 

      
Oma pääoma 1.1.11 48,1 138,5 -1,3 1,8 110,6 -14,4 159,9 443,2 2,9 446,1
      
Tilikauden laaja tulos     
Tilikauden tulos -9,7 -9,7 -0,1 -9,8
Muut laajan tuloksen erät     
  Myytävissä olevat     
  rahoitusvarat 0,0 0,0   0,0
  Rahavirran suojaukset     
  suojaukset -1,3 -1,3   -1,3
  Muuntoerot -0,6 -0,6   -0,6
Liiketoimet      
omistajien kanssa     
Osingonjako -7,0 -7,0   -7,0
      
                      
Oma pääoma 30.6.11 48,1 138,5 -1,3 0,6 110,6 -15,0 143,2 424,6 2,7 427,3
      
Oma pääoma 1.1.12 48,1 138,5 -1,3 -4,4 110,6 -17,2 144,5 418,8 2,9 421,7
      
Tilikauden laaja tulos     
Tilikauden tulos -4,0 -4,0 0,0 -4,0
Muut laajan tuloksen erät     
  Myytävissä olevat     
  rahoitusvarat 0,0 0,0   0,0
  Rahavirran suojaukset -0,2 -0,2   -0,2
  Vakuutusmat. tappiot 0,0   0,0
  Muuntoerot 3,6 3,6 0,0 3,6
Liiketoimet      
omistajien kanssa     
Osingonjako -5,6 -5,6   -5,6
        
                    
Oma pääoma 30.6.12 48,1 138,5 -1,3 -4,6 110,6 -13,6 134,8 412,5 3,0 415,5

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

milj. EUR 1-6/12 1-6/11  1-12/11 

Liiketoiminta rahavirta 
  Liiketoiminnan rahavirta 17,3 14,7 61,0 
  Rahoituserät ja verot -4,6 -5,9  -10,7 

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 12,7 8,8 50,3 

Investointien rahavirta 
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -24,6 -13,7 -34,2 
  Myydyt tytäryritykset 0,0 2,0 2,0 
  Ostetut tytäryritykset 0,0 -6,1 -6,1 
  Sijoitukset 2,3 0,3  -2,5 

Investointien rahavirta yhteensä -22,3 -17,5 -40,8 

Rahoituksen rahavirta 
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 30,0 50,0 50,0 
  Pitkäaikaisten lainojen maksut ja  
  lyhytaikaisten lainojen muutos -16,3 -44,3 -64,2 
  Osinkojen maksut -5,6 -7,0  -7,0 

Rahoituksen rahavirta 8,1 -1,4 -21,2 

Rahavarojen muutos -1,5 -10,1  -11,7 
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TOIMINTASEGMENTIT 

milj. EUR 4-6/12 4-6/11  1-6/12 1-6/11   1-12/11

Liikevaihto 
Suomi  204,6 203,0 393,0 389,3 793,7
Skandinavia 95,0 95,8 184,5 183,6 374,9
Venäjä  31,3 32,5 59,6 60,8 123,0
Baltia 9,1 9,1 17,0 17,3 35,2
Eliminoinnit -6,7 -6,8 -12,3 -13,3 -24,9

Yhteensä 333,3 333,6  641,8 637,6   1 301,9

Liikevoitto 
Suomi  7,8 2,6 13,0 3,2 19,3
Skandinavia 1,8 2,7 1,9 5,0 13,8
Venäjä -2,0 -5,6 -5,3 -11,1 -18,9
Baltia -0,4 0,2 -0,9 0,0 -2,2
Kohdistamattomat  -1,5 -0,9 -2,9 -2,2 -4,1

Yhteensä 5,7 -0,9  5,8 -5,2   8,0

Investoinnit 
Suomi  11,3 14,3 19,3 17,1 28,7
Skandinavia 1,8 2,5 3,1 4,0 10,5
Venäjä 1,6 1,6 3,0 2,9 6,9
Baltia 0,0 0,3 0,2 0,4 1,0

Yhteensä 14,7 18,7  25,7 24,4   47,0

Poistot 
Suomi  6,6 6,5 13,2 13,0 25,6
Skandinavia 3,0 2,9 5,9 5,8 11,4
Venäjä 2,5 2,6 5,1 5,1 10,1
Baltia 0,7 0,7 1,4 1,4 2,8

Yhteensä 12,8 12,7  25,6 25,3   50,0
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VASTUUT 

milj. EUR 30.6.12 30.6.11   31.12.11 

Velat, joiden vakuudeksi on annettu  
kiinnityksiä tai muita vakuuksia 
Lainat rahoituslaitoksilta 2,8 4,9 3,3 
Eläkelainat 5,5 4,9 7,3 
Yhteensä 8,3 9,8 10,6 

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja 
muut vakuudet 
Kiinteistökiinnitykset 4,0 4,7 4,5 
Yrityskiinnitykset 1,4 4,0 1,3 
Yhteensä 5,4 8,7 5,8 

Taseeseen sisältymättömät vastuu- 
sitoumukset 
Takaukset 0,5 0,8 0,5 

 
 
 
ATRIA OYJ 
Hallitus 
 
Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224. 
 
 
JAKELU 
Nasdaq OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.atriagroup.com 
 
Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atriagroup.com tai postitetaan pyynnöstä. 


