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ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2011 
 
Atrian liikevaihto pysyi vakaana, liikevoitto heikkeni hieman 
 
- Koko vuoden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla  
- Konsernin koko vuoden liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa), jossa laskua 18,6 prosenttia 
edellisvuoteen 
- Atria Venäjän ja Baltian liiketappiot pienenivät merkittävästi edellisvuodesta 
- Koko vuoden liikevoitto sisältää -2,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (-11,8 milj. euroa) 
- Konsernin omavaraisuusaste oli 39,5 prosenttia (40,2 %) 
- Atria Suomen koko vuoden liikevoitto heikkeni merkittävästi 
- Atria Skandinavian liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 
- Konsernin Q4/2011–kauden liikevaihto pieneni 2,3 prosenttia, liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa)  
 
  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2011 2010   2011 2010   

Liikevaihto 338,7 346,7   1 301,9 1 300,9   
Liikevoitto 4,1 4,4   8,0 9,8   

Liikevoitto % 1,2 1,3   0,6 0,8   

Voitto ennen veroja 0,8 1,5   -4,7 0,3   

Osakekohtainen tulos, € -0,02 0,01   -0,24 -0,18   

Kertaluonteiset erät* -2,3 0,0  -2,2 -11,8  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
 
 
Katsaus Q4/2011 
 
Atria-konsernin viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 338,7 miljoonaa euroa (346,7 milj. euroa), ja se laski 8,0 
miljoonaa euroa edellisvuodesta. Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Viimeisen kvartaalin tulos 
sisältää yhteensä -2,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.  
 
Atria Suomen viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 206,9 miljoonaa euroa (213,9 milj. euroa), ja se laski 7,0 
miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä kvartaalilla tukku- ja vientikauppa väheni, mikä painoi liikevaihdon kehitystä. 
Liikevoitto 7,1 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa) jäi 0,7 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavan jakson 
liikevoitosta. Kansainvälinen lihamarkkinatilanne selkeytyi ja lihan hintataso vahvistui vuoden lopulla. Liikevoittoon 
sisältyy -1,8 miljoonan euron kertaluonteinen alaskirjaus Forssan logistiikkakiinteistön arvosta. 
 
Atria Skandinavian viimeisen kvartaalin liikevaihto 97,7 miljoonaa euroa oli edellisen vuoden vastaavan jakson 
tasolla (98,0 milj. euroa). Liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa) laski 1,4 miljoonaa euroa edellisen 
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johtui erityisesti liharaaka-aineiden hintojen noususta. Liikevoittoon 
sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon tehdaskiinteistön myynnistä. 
 
Atria Venäjän viimeisen kvartaalin liikevaihto 31,1 miljoonaa euroa (32,2 milj. euroa) laski 1,1 miljoonaa euroa 
edellisvuodesta. Katsauskauden aikana liharaaka-aineiden hinnat nousivat noin 10 prosenttia, eikä näitä 
kustannusnousuja pystytty viemään täysimääräisesti myyntihintoihin. Viimeisen kvartaalin liiketappio -4,5 
miljoonaa euroa (-7,6 milj. euroa) supistui 3,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
 
Atria Baltian viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa), ja se kasvoi 0,2 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli tappiollinen -1,7 miljoonaa euroa (-0,7 
milj. euroa). Kvartaalin liiketulokseen sisältyy -1,2 miljoonaa euroa Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä 
aiheutunutta kertaluonteista myyntitappiota. 
 
 



 

Tilinpäätöstiedote 2011  
16.2.2012, klo 8.00 

2 (21) 

   
   
 

 

 
Katsaus 1.1. – 31.12.2011 
 
Atria-konsernin koko vuoden liikevaihto oli 1301,9 miljoonaa euroa (1 300,9 milj. euroa). Koko vuoden liikevoitto 
oli 8,0 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto sisältää yhteensä -2,2 miljoonaa euroa 
kertaluonteisia kuluja (-11,8 milj. euroa), josta -0,8 miljoonaa euroa liittyy entisen toimitusjohtajan saamaan 
erokorvaukseen. 
 
Atria Suomessa koko vuoden liikevaihto kasvoi 25,9 miljoonaa euroa 793,7 miljoonaan euroon (767,8 milj. 
euroa). Vertailujaksolle 2010 ajoittui työtaistelutoimien aiheuttamia tuotantokatkoksia. Koko vuoden liikevoitto 
Atria Suomessa oli 19,3 miljoonaa euroa (30,7 milj. euroa), jossa oli laskua 11,4 miljoonaa euroa edellisvuoteen 
verrattuna. Liikevoiton kehitys parani vuoden jälkimmäisellä puoliskolla heikon alkuvuoden jälkeen. H1/2011-
kaudella liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (10,9 milj. euroa) ja H2/2011-kaudella 16,1 miljoonaa euroa (19,7 milj. 
euroa). Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla liikevoitto kehittyi alkuvuotta selkeästi paremmin. Syynä tähän oli tiukka 
kustannuskuri ja kysynnän paraneminen lihamarkkinoilla. Koko vuoden liikevoittoon sisältyy -1,8 miljoonan euron 
kertaluonteinen alaskirjaus Forssan logistiikkakiinteistön arvosta. 
 
Atria Skandinavian liikevaihdon 16,7 miljoonan euron lasku koko vuonna johtui pääosin kuluttajapakatun lihan 
valmistuksen lopettamisesta kesällä 2010. Paikallisessa valuutassa koko vuoden liikevaihto heikkeni 8,4 
prosenttia. Koko vuoden liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (13,9 milj. euroa). Vertailuvuoden lukuun sisältyi 
kertaluonteinen kulu -2,3 miljoonaa euroa liittyen Årstan tuotantolaitoksen sulkemiseen. Tilikauden liikevoittoon 
sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon tehdaskiinteistön myynnistä. Myös 
Skandinaviassa tulos parani vuoden lopulla. H1/2011-kaudella liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa), 
kun H2/2011-kauden liikevoitto nousi 8,9 miljoonaan euroon (9,9 milj. euroa). Loppuvuoden tuloskehitystä painoi 
liharaaka-aineiden hintojen nousu. 
 
Atria Venäjän koko vuoden liikevaihdon lasku 6,2 miljoona euroa johtui myynnin pienenemisestä Moskovassa 
sekä ruplan kurssin heikkenemisestä. Koko vuoden liiketappio supistui 9,0 miljoonaa euroa -18,9 miljoonaan 
euroon (-27,9 milj. euroa). Vertailukauden liiketulokseen sisältyy yhteensä -9,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia 
kuluja (liikearvon alaskirjaus -10,8 milj. euroa ja kertaluonteiset tuotot 1,3 milj. euroa). Atrian Venäjän liiketappio 
pieneni kahdella viimeisellä neljänneksellä. H1/2011-kauden tulos oli -11,1 miljoonaa euroa (-4,9 milj. euroa) ja 
H2/2011-kauden tulos oli -7,8 miljoonaa euroa (-23,0 milj. euroa). Loppuvuoden tulosparannuksen syynä olivat 
kustannustehokkuuden parantuminen ja tuotevalikoiman selkiyttäminen. Tilikauden liiketulokseen ei sisälly 
kertaluonteisia eriä. 
 
Atria Baltiassa koko vuoden liikevaihto 35,2 miljoonaa euroa (35,0 milj. euroa) parani 0,2 miljoonaa euroa.  
Atria Baltian koko vuoden liiketulos parani 1,5 miljoonaa euroa ja oli -2,2 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa). Koko 
vuoden liiketulokseen sisältyy yhteensä -0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelyistä aiheutunut myyntivoitto 0,9 milj. euroa ja Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä aiheutunut 
tappio -1,2 milj. euroa).   
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 50,3 miljoonaa euroa (44,6 milj. euroa) ja investointien rahavirta -40,8 
miljoonaa euroa (-40,2 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta oli 9,5 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). 
Korollinen velka oli 409,4 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 20,6 miljoonaa euroa. 
Atria Skandinavia teki myyntisaamisten myyntiin liittyvän sopimuksen Nordea Finans Sverige AB:n kanssa. 
Sopimus pienensi yhtiön myyntisaamisten määrää yhteensä 15,5 miljoonalla eurolla tilikauden lopussa. 
 
Tammikuussa 2011 Atria Oyj teki noin 26 miljoonan euron suuruisen investointipäätöksen Kauhajoen 
nautateurastamon ja - leikkaamon rakentamisesta ja uudistamisesta. Lisäksi Atria Oyj osti Itikka osuuskunnalta 
Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet. Lopullinen kauppahinta oli 6,1 miljoonaa euroa. 
 
Alkuvuonna 2011 Atria Suomessa käynnistettiin kaksi tehostamisohjelmaa: nautateurastuksen tehostaminen ja 
Nurmon tuotantolaitoksen kehittämisohjelma. Näiden toimenpiteiden yhteenlasketut vuosittaiset kustannussäästöt 
ovat noin 10 miljoonaa euroa, jotka alkoivat toteutua vuoden 2011 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti 
viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen. 
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Atria Venäjän tuotantokapasiteetin tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2010 käynnistetty 
kehittämisohjelma saatettiin loppuun suunnitelman mukaisesti. Lihavalmistetuotanto on nyt keskitetty Pietariin 
Gorelovon ja Sinyavinon tehtaisiin. Moskovassa on toiminnassa pizzatuotanto ja logistiikkakeskus. Vuosittaisten 
kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 7,5 miljoonaa euroa, jotka alkoivat toteutua vuoden 2011 lopulla ja 
toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. 
 
Atria Skandinavia tehosti toimintaansa automatisoimalla veripaltun tuotantoprosessia. Veripaltun valmistus 
siirrettiin Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsiin. Tehostamisohjelmasta syntyy noin miljoonan euron 
vuotuinen säästö. Säästö toteutuu täysimääräisesti vuoden 2012 alusta alkaen.  
 
Tuotejohtajuusstrategian toteutus jatkui suunnitelmien mukaisesti. Tuotejohtajuusstrategiassa korostuu Atrian 
edustamien tuotemerkkien vahvistaminen, olemassa olevien tuotteiden kilpailukyvystä huolehtiminen ja uusien 
innovatiivisten tuotteiden kehittäminen.  
 
Tunnusluvut 
    
    
milj. EUR 31.12.11 31.12.10  
    
Oma pääoma/osake, EUR 14,81 15,68  
Korolliset velat 409,4 429,9  
Omavaraisuusaste, % 39,5 40,2  
Velkaantumisaste, % 97,1 96,4  
Nettovelkaantumisaste, % 95,5 92,2  
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 47,0 46,2  
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,6 3,5  
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 5 467  5 812  
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Atria Suomi 1.1. - 31.12.2011 
 
  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2011 2010   2011 2010   

Liikevaihto 206,9 213,9   793,7 767,8   

Liikevoitto 7,1 7,8   19,3 30,7   

Liikevoitto % 3,4 3,6   2,4 4,0   

Kertaluonteiset erät* -1,8 0,0  -1,8 0,0  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Suomen viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 206,9 miljoonaa euroa (213,9 milj. euroa), ja se laski 7,0 
miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni erityisesti loppuvuoden aikana. Kvartaalin liikevoitto 7,1 miljoonaa (7,8 milj. 
euroa) euroa jäi 0,7 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavan jakson liikevoitosta. Liikevoittoon sisältyy  
-1,8 miljoonan euron kertaluoteinen alaskirjaus Forssan logistiikkakiinteistön arvosta. 
 
Koko vuoden liikevaihto kasvoi 25,9 miljoonaa euroa 793,7 miljoonaan euroon (767,8 milj. euroa). Vertailujakson 
liikevaihtoa heikensivät vuoden 2010 keväällä toteutuneet elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet.  
 
Koko vuoden liikevoitto heikkeni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Kahden ensimmäisen neljänneksen 
aikana liikevoiton lasku johtui kohonneista raaka-ainehinnoista ja heikosta myynnin rakenteesta. Huonosti 
kannattavan viennin osuus kokonaismyynnistä oli vuoden alussa huomattavasti suurempi kuin vuoden 
loppupuolella. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla liikevoiton kehitys kääntyi positiiviseksi. Syynä 
tulosparannukseen olivat tiukka kustannuskuri ja kysynnän paraneminen lihamarkkinoilla.  
 
Viljan ja rehun hinnat ovat pysyneet korkealla koko vuoden. Tämän vuoksi kotimaisen lihantuotannon 
kustannuspaineet jatkuivat kovina. Vuoden 2011 aikana Atria on maksanut keskimäärin 6 prosenttia korkeampaa 
tuottajahintaa kuin edellisvuonna.  
 
Atrian edustamien tuoteryhmien markkina kasvoi arvossa noin 3 prosenttia vuoden 2011 aikana. Atria tuotteiden 
markkinaosuus oli noin 25 prosenttia arvossa mitattuna ja yhtiön arvion mukaan edellisvuoden tasolla. Q4/2011-
kauden aikana Atria esitteli Atrian Perhetilan broileri –tuotekonseptin. Vuoden 2012 alusta lähtien Atrian 
tuorebroileripakkauksiin tulostetaan perhetilan nimi ja UpCode-tunnus. Ne kertovat tarkasti broilerin lihan 
alkuperän aina tilalle asti. Kuluttaja voi halutessaan saada Internetistä lisätietoa tuotantotilasta ja laadun 
varmistamisesta broilerintuotannon ketjussa. 
 
Kauhajoen nautateurastamoinvestointi etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Laajennuksen ja 
teurastuslinjan uusimisen myötä teurastuskapasiteetti Kauhajoella nousee nykyisestä 26 miljoonasta kilosta 40 
miljoonaan kiloon vuodessa. Investointiin liittyen Atria osti Itikka osuuskunnalta Kauhajoen Teurastamokiinteistöt 
Oy:n osakkeet, joiden lopullinen kauppahinta oli 6,1 miljoonaa euroa. 
 
Atria teki vuoden lopulla päätöksen investoida 6 miljoonaa euroa Seinäjoella sijaitsevan broilerihautomon 
laajennukseen ja laitteisiin. Tuoreiden kotimaisten Atria broilerituotteiden myynti on kehittynyt myönteisesti usean 
vuoden ajan.  
 
Alkuvuonna 2011 Atria Suomessa käynnistettiin kaksi tehostamisohjelmaa: nautateurastuksen tehostaminen ja 
Nurmon tuotantolaitoksen kehittämisohjelma. Näiden toimenpiteiden yhteenlasketut vuosittaiset kustannussäästöt 
ovat noin 10 miljoonaa euroa, jotka alkoivat toteutua vuoden 2011 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti 
viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen.  
 
Atrian Kädenjälki –ohjelman vastuullisuushankkeet etenivät suunnitelman mukaisesti. Joulukuun alussa Atria 
julkaisi näkyvän elintarvikkeiden lisäaineista kertovan viestintäkampanjan. Kampanjan tavoitteena on kertoa 
kuluttajille miksi ja mitä lisäaineita elintarvikkeissa käytetään sekä poistaa lisäaineisiin liittyviä ennakkoluuloja. 
 



 

Tilinpäätöstiedote 2011  
16.2.2012, klo 8.00 

5 (21) 

   
   
 

 

Atria Skandinavia 1.1. - 31.12.2011 
 
  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2011 2010   2011 2010   

Liikevaihto 97,7 98,0   374,9 391,6   

Liikevoitto 4,2 5,6   13,8 13,9   

Liikevoitto % 4,3 5,7   3,7 3,5   

Kertaluonteiset erät* 0,7 0,0  0,7 -2,3  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Skandinavian viimeisen kvartaalin liikevaihto 97,7 miljoonaa euroa oli edellisen vuoden vastaavan jakson 
tasolla (98,0 milj. euroa). Syynä liikevaihdon heikkoon kehitykseen vuoden lopulla oli kokonaismarkkinan 
vähäiseksi jäänyt kasvu. Kvartaalin liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa) laski 1,4 miljoonaa euroa 
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johtui erityisesti liharaaka-aineiden hintojen noususta. 
Liikevoittoon sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon tehdaskiinteistön myynnistä. 
 
Koko vuoden liikevaihto laski 16,7 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto 
laski 8,4 prosenttia. Liikevaihdon laskun pääasiallisena syynä on kuluttajapakatun lihan valmistuksen 
lopettaminen kesällä 2010.  
 
Koko vuoden liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (13,9 milj. euroa). Vertailuvuoden 2010 liikevoittoon sisältyi 
kertaluonteinen kulu -2,3 miljoonaa euroa liittyen Årstan tuotantolaitoksen sulkemiseen. Koko vuoden 2011 
liikevoittoon sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon tehdaskiinteistön myynnistä. 
 
Alkuvuonna 2011 Atria siirsi veripaltun valmistuksen Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsin tehtaalle.  
Siirto luo merkittävät synergiaedut GEA’S-tuotemerkillä valmistettaville veripalttutuotteille, joilla on Ruotsissa 80 
prosentin markkinaosuus. 
 
Atria Skandinavian omien tuotemerkkien myynti kehittyi myönteisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
Leivänpäällisten markkinaosuudet ovat vahvistuneet sekä Ruotsissa että Tanskassa. Herkuttelutuotteiden 
joulumyynti kasvoi merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen.  
 
Markkinoinnissaan Atria Skandinavia keskittyi strategiansa mukaisesti omiin vahvoihin tuotemerkkeihin ja 
korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Yhtiö teki merkittävimmät investoinnit Sibylla-pikaruokakonseptiin ja 
erityisesti Lönneberga-tuotemerkkiin. Atria lähes kaksinkertaisti Lönneberga-brändin tuotteiden määrän noin 
30:een, millä se vahvisti markkina-asemaansa tärkeissä leivänpäällisten tuoteryhmissä.  Myös Tanskan 
nousseilla leivänpäällismarkkinoilla Atrian pystyi lujittamaan 3-Stjernet-tuotemerkkinsä kakkosasemaa.  
 
Ruokamakkarasegmentin kiristyneessä hintakilpailutilanteessa Atria menetti hieman markkinaosuuttaan 
luovuttuaan huonosti kannattavista tuoteryhmistä.  
 
Atrian Kädenjälki –ohjelman hankkeiden painopiste Skandinaviassa on kolmessa teemassa: laadun varmistus, 
henkilöstö ja ympäristö. Tuotelaadun parantamiseksi käynnistetty laatuohjelma on tuottanut tulosta, ja 
tuotereklamaatioiden määrää on saatu vähennettyä merkittävästi.  
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Atria Venäjä 1.1. - 31.12.2011 
 
  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2011 2010   2011 2010   

Liikevaihto 31,1 32,2   123,0 129,2   

Liikevoitto -4,5 -7,6   -18,9 -27,9   

Liikevoitto % -14,3 -23,6   -15,4 -21,6   

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0  0,0 -9,5  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Venäjän viimeisen kvartaalin liikevaihto 31,1 miljoonaa euroa (32,2 milj. euroa) laski 1,1 miljoonaa euroa 
edellisvuodesta. Katsauskauden aikana liharaaka-aineiden hinnat nousivat noin 10 prosenttia, eikä näitä 
kustannusnousuja pystytty viemään täysimääräisesti myyntihintoihin. Viimeisen kvartaalin liiketappio -4,5 
miljoonaa euroa (-7,6 milj. euroa) supistui 3,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
 
Koko vuoden liikevaihdon lasku 6,2 miljoona euroa johtui myynnin pienenemisestä Moskovassa. Paikallisessa 
valuutassa liikevaihto laski 2,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Koko vuoden liiketappio supistui 9,0 miljoonaa euroa -18,9 miljoonaan euroon (-27,9 milj. euroa). Vertailukauden 
lukuun sisältyy -9,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (liikearvon alaskirjaus -10,8 milj. euroa ja 
kertaluonteiset tuotot 1,3 milj. euroa). Atria Venäjän liiketappio pieneni kahdella viimeisellä neljänneksellä. 
H1/2011-kauden tulos oli -11,1 miljoonaa euroa (-4,9 milj. euroa) ja H2/2011-kauden tulos oli -7,8 miljoonaa 
euroa (-23,0 milj. euroa). Tulosparannuksen syynä olivat kustannustehokkuuden parantuminen ja tuotevalikoiman 
selkiyttäminen.  
 
Atrian arvion mukaan Venäjän päivittäistavarakauppa kasvoi yleisen talouskehityksen mukaisesti. 
 
Atrian oman arvion mukaan Atrian markkinaosuus Pietarin vähittäiskaupassa on pysynyt vakaana. Atria on 
Pietarissa selkeä markkinajohtaja noin 20 prosentin osuudella. Atria panosti katsauskaudella Campomos-
tuotemerkin tuotteistukseen. Tuotelukumäärää supistettiin ja kannattamattomia tuotteita lakkautettiin. 
Moskovassa Atrian markkinaosuus on noin 2 prosenttia.  
 
Atrian omistaman sikatilan, Campofarmin, tuloskehitystä painoivat korkeina pysyneet rehukustannukset. Dan-
Investin kanssa yhteistyössä toteutettavat sikalaprojektit etenivät suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset siat 
tulivat teuraaksi vuoden lopulla.  
 
Tuotantokapasiteetin tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2010 käynnistetty 
kehittämisohjelma saatettiin loppuun suunnitelman mukaisesti. Lihavalmistetuotanto on nyt keskitetty Pietariin 
Gorelovon ja Sinyavinon tehtaisiin. Moskovassa on toiminnassa pizzatuotanto ja logistiikkakeskus.  Vuosittaisten 
kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 7,5 miljoonaa euroa, jotka alkoivat toteutua vuoden 2011 lopulla ja 
toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. 
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Atria Baltia 1.1. - 31.12.2011 
 
  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2011 2010 2011 2010   

Liikevaihto 8,9 8,7 35,2 35,0   

Liikevoitto -1,7 -0,7 -2,2 -3,7   

Liikevoitto % -19,6 -8,0 -6,1 -10,5   

Kertaluonteiset erät* -1,2 0,0 -0,3 0,0  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Baltian viimeisen kvartaalin liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa euroa), ja se kasvoi 0,2 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli tappiollinen -1,7 miljoonaa euroa (-0,7 
milj. euroa). Kvartaalin liiketulokseen sisältyy -1,2 miljoonaa euroa Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä 
aiheutunutta kertaluonteista myyntitappiota. 
 
Atria Baltiassa koko vuoden liikevaihto 35,2 miljoonaa euroa parani 0,2 miljoonaa euroa (35,0 milj. euroa).  
Atria Baltian koko vuoden liiketulos parani 1,5 miljoonaa euroa ja oli -2,2 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa). Koko 
vuoden liiketulokseen sisältyy yhteensä -0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelyistä aiheutunut myyntivoitto 0,9 milj. euroa ja Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä aiheutunut 
tappio -1,2 milj. euroa).   
 
Myönteiseen tuloskehitykseen vaikuttivat hyvä kustannusten hallinta ja parempi myynnin rakenne. Tuloskehitystä 
painoivat edellisvuotta korkeammat alkutuotannon kustannukset.   
 
Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkinat Virossa olivat lievässä kasvussa arvossa mitattuna. 
Talouskehitys Virossa on ollut positiivinen vuoden 2011 aikana. Atrian oman arvion mukaan Atrian 
markkinaosuudet eri tuoteryhmissä ovat pysyneet vakaina.  Q4/2011-kauden aikana toteutettiin näkyvä kampanja 
Maks&Moorits brändin uudelleenlanseeraamiseksi. Panostus näkyi erityisesti kuluttajapakatun lihan myynnin 
parantumisena.   
 
 
Rahoitus, kassavirta, investoinnit ja omavaraisuusaste 
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli +9,5 
miljoonaa euroa (+4,4 milj. euroa). Korollinen velka oli 409,4 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä edellisen 
vuoden vaihteeseen 20,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinnit konsernissa olivat 47,0 miljoonaa euroa 
(46,2 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 39,5 prosenttia (40,2 %). 
 
Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä katsauskauden lopussa oli 152,5 miljoonaa euroa 
(125,5 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 3 
vuotta 1 kuukautta (3 vuotta 5 kuukautta). Lainasalkun kiinteäkorkoinen osa oli katsauskauden lopussa 50,2 
prosenttia (39,7 %). 
 
Atria Skandinavia teki myyntisaamisten myyntiin liittyvän sopimuksen Nordea Finans Sverige AB:n kanssa. 
Sopimus pienensi yhtiön myyntisaamisten määrää yhteensä 15,5 miljoonalla eurolla katsauskauden lopussa. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Atria Skandinavia ilmoitti suunnitelmastaan kannattavuuden parantamiseen tähtäävän toimenpideohjelman 
käynnistämisestä. Ohjelman tavoitteena on virtaviivaistaa ja automatisoida kinkkutuotteiden valmistusta ja 
leivänpäällisten siivutusta.  Neuvottelut työmarkkinaosapuolien kanssa on aloitettu, jotta toimenpideohjelman 
suunnittelu saadaan käyntiin. Mikäli toimenpideohjelma toteutetaan, Malmön tehtaan tuotantolaitteistoihin 
investoidaan alustavien laskelmien mukaan noin 4,7 miljoonaa euroa, ja Halmstadin tehdas suljetaan tuotannon 
siirron jälkeen. Ohjelmasta arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.  
 
Atria Oyj:n hallitus päätti lakkauttaa konsernin avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 
ja ottaa käyttöön uuden pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmän. Osakepalkkiojärjestelmä ei ole enää käytössä 
vuonna 2012. Se otettiin käyttöön vuonna 2007, ja asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 28.6.2007.  
 
Palkkio osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella on maksettu osittain yhtiön A-osakkeina ja osittain 
rahana. Rahana maksettava osuus kattoi palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. 
Kannustinjärjestelmästä on luovutettu yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita maksutta yhteensä 38 540 kpl 
yhtiön avainhenkilöille. Tilikausien 2010 ja 2011 tuloksien perusteella osakepalkkioita ei maksettu. Luovutetuista 
osakkeista on palautunut yhtiölle takaisin yhteensä 4 750 osaketta. 
 
Uudessa konsernin avainhenkilöille suunnatussa pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmässä on kolme vuoden 
mittaista jaksoa; 2012, 2013 ja 2014 ja koko järjestelmän ansaintajakso päättyy 31.12.2014. Ansaintajaksolta 
ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintajakson päättymisen 
jälkeen. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita rahapalkkioita ansaintajaksolle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta. Järjestelmän mahdollinen tuotto koko ansaintajaksolla perustuu konsernin osakekohtaiseen 
tulokseen (EPS).  Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot koko järjestelmän ansaintajaksolla 2012-2014 ovat 
enintään 4,5 miljoonaa euroa. Uuteen pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmään kuuluu 40 Atria konsernin 
avainhenkilöä. 
 
 
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 467 henkilöä (5 812). 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: 
 
Atria Suomi     2 113 (2 089)*                       
Atria Skandinavia  1 153  (1 205)     
Atria Venäjä        1 812 (2 048)           
Atria Baltia             389  (   470)           
 
*Keväällä 2010 toteutuneet elintarvikealan työtaistelutoimenpiteet pienensivät Atria Suomen keskimääräistä 
henkilötyövuosien määrää (FTE-lukua). 
 
 
Atria Oyj:n hallinto 
 
Juha Gröhn nimitettiin Atria Oyj:n toimitusjohtajaksi 18.3.2011 alkaen Matti Tikkakosken jätettyä tehtävänsä 
maaliskuun alussa. Samalla Atria Oyj:n johtoryhmän kokoonpanoa ja johtamismallia yksinkertaistettiin.  
 
Atria-konsernin henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Kirsi Matero siirtyi toisen työnantajan  
palvelukseen joulukuussa 2011. 
 
Atria Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on seuraava: 

- Juha Gröhn, toimitusjohtaja 
- Juha Ruohola, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 



 

Tilinpäätöstiedote 2011  
16.2.2012, klo 8.00 

9 (21) 

   
   
 

 

- Mika Ala-Fossi, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi 
- Tomas Back, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Skandinavia  
- Jarmo Lindholm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä  
- Rauno Väisänen, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Baltia 
- Heikki Kyntäjä, talousjohtaja 

 
Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille.  
 
Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen 
erovuorossa oleva jäsenen Martti Selinin uudelleen. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari 
Pirkola ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Paavola. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin 
ja hallituksen varapuheenjohtaja Timo Komulainen valittiin uudelleen.  
 
Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Martti Selin, varapuheenjohtaja 
Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Maisa Romanainen ja Harri Sivula.  
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit 
 
Atrian liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti kansainvälinen liharaaka-aineen saatavuuteen ja 
markkinahinnan muutoksiin liittyvä riski. Atrian omaan alkutuotantoon liittyy myös viljan hintariski. Atria pyrkii 
suojautumaan epäsuotuisien tuotantokustannusten hintakehityksen vaikutukselta tarvittaessa tuotannollisin 
sopeutuksin ja pyrkii ennakoimaan muutokset lopputuotteiden hinnoittelussa. Raaka-aineostoihin liittyvältä 
valuuttakurssiriskiltä suojautumiseksi konsernissa on laadittu yhtenäinen valuuttariskipolitiikka. Konserni käyttää 
aktiivisesti valuuttajohdannaisia erityisesti Ruotsin valuuttamääräisten materiaaliostojen valuuttakurssiriskin 
suojaamiseen.  
 
Atria Venäjän toiminnassa markkina-alueeseen liittyvänä erityispiirteenä ovat lihan tuontiin liittyvät vaihtuvat 
rajoitukset ja tuontitullit ja muut viranomaismääräykset. Atria pyrkii turvaamaan paikallisen sianlihan saannin ja 
laadun investoimalla paikalliseen siantuotantoon Venäjällä. Raaka-aineen saatavuuden parantuessa Atria ostaa 
yhä enemmän venäläistä liharaaka-ainetta tuontilihan sijaan.  
 
Elintarvikkeita valmistavana yrityksenä Atrialle on erityisen tärkeää huolehtia raaka-aineiden ja valmisteiden 
laadusta ja turvallisuudesta koko tuotantoketjussa. Atrialla on käytössä nykyaikaiset menetelmät tuotanto-
prosessien turvallisuuden varmistamiseksi ja erilaisten mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten 
vaaranaiheuttajien eliminoimiseksi. Atrian tuotantoketjun kriittisessä pisteessä esiintyvä eläintauti voi aiheuttaa 
tuotannon keskeytymisen kyseisessä yksikössä ja häiritä koko ketjun toimintaa. Moniportaisella omavalvonnalla 
pyritään havaitsemaan mahdollinen vaaratekijä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
 
Liiketoiminnan riskit kuvataan tarkemmin vuosikertomuksessa.  
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Atrian näkemyksen mukaan maailmatalouden tilanne jatkuu epävarmana vuonna 2012. Myös Atrian liiketoiminta-
alueella talouskasvuun ja markkinakehitykseen liittyy epävarmuutta. 
  
Mahdollinen ostovoiman heikkeneminen vaikuttaa vähemmän ruoan ostoon ja kulutukseen kuin 
kestokulutushyödykkeiden hankintaan.  
 
Lihamarkkinoiden kysyntä parani loppuvuonna 2011. Lihan kysynnän ja tarjonnan tasapaino on tällä hetkellä 
selvästi parempi kuin vuosi sitten. Pakkasvarastot ovat pienet. Atria Suomi kotimaisen raaka-aineen käyttäjänä 
hyötyy tästä markkinatilanteesta. Atrian muilla liiketoiminta-alueilla, joissa raaka-ainetta hankitaan nopeasti 
vaihtelevilta maailmanmarkkinoilta, raaka-ainekustannusten nousu voi aiheuttaa ongelmia. 
 
Aiemmin kerrottujen tehostamisohjelmien kustannussäästöistä kohdistuu vuodelle 2012 noin 10 miljoonaa euroa. 
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Vuoden 2011 aikana on tehty merkittäviä uusien tuotteiden lanseerauksia, joiden odotetaan vaikuttavan 
positiivisesti myyntiin ja tulokseen kaikilla markkina-alueilla. 
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2011 oli 8,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 liikevoiton ennustetaan olevan 
oleellisesti tätä suurempi tulosparannuksen painottuessa loppuvuoteen 2012. Vuoden 2012 liikevaihdon 
arvioidaan kasvavan jonkin verran. 
 
 
Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta 24.5.2011 
 
Atria Oyj sai ODIN Forvaltning AS:n ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta yhtiössä. ODIN Forvaltning AS:n 
yhteenlaskettu omistus Atria Oyj:n osakepääomasta alitti 24.5.2011 tehdyillä osakekaupoilla viiden (5) prosentin 
rajan. ODIN Forvaltning AS:n ilmoituksen mukaisesti omistusosuudet yhtiössä ovat seuraavat:  
 
ODIN Forvaltning AS:n omistus yhteensä: 
- Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: 1 119 206 
- Omistusosuus: 3,96 % osakepääomasta ja 1,01 % äänimäärästä 
 
Osakkeenomistajien täydellinen nimi ja yhteisötunnus: 
ODIN Forvaltning AS, yhteisötunnus 957486657 
 
Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 19 063 747 ja 
KII-sarjan osakkeita 9 203 981 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja KII-sarjan osake 
kymmenen (10) ääntä, joten Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103 557 
ääntä.  
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
 
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2010.  
 
Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2010 osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 
osakkeenomistajalle, joka oli merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.5.2011 ja maksupäivä 11.5.2011.  
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun asti. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.  
 
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa: 
                              
Jäsen     Toimikausi päättyy 
Juha-Matti Alaranta             2012 
Juho Anttikoski                    2013 
Mika Asunmaa                     2013 
Lassi-Antti Haarala             2012 
Juhani Herrala                     2013 
Henrik Holm                        2012 
Veli Hyttinen                         2014 
Pasi Ingalsuo                        2014 
Juha Kiviniemi                      2014 
Teuvo Mutanen                     2014 
Mika Niku                              2012 
Seppo Paavola                     2012 
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Heikki Panula                       2013 
Pekka Parikka                     2014 
Juha Partanen                      2013 
Ari Pirkola                             2013 
Juho Tervonen                     2012 
Tomi Toivanen                    2012 
Timo Tuhkasaari                 2014 
 
yhteensä 19 jäsentä. 
 
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 3 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa.  
 
 
Voimassa olevat valtuutukset ja valtuudet erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden 
hankinta  
 
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 29.4.2010 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka. 
 
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. 
 
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 valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. Valtuutus kumoaa 
varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden 
hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2012 saakka. 
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2011 
 
Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 31.12.2011. 
 
  KII A Yhteensä % 
Itikka osuuskunta 4 914 281 3 537 652 8 451 933 29,90 
Lihakunta 4 020 200 3 838 797 7 858 997 27,80 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma   767 411 767 411 2,71 
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 269 500 480 038 749 538 2,65 
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö   690 858 690 858 2,44 
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas   401 500 401 500 1,42 
Skandinaviska Enskilda Banken AB   317 906 317 906 1,12 
Reima Kuisla   300 000 300 000 1,06 
Nordea Pankki Suomi Oyj   287 309 287 309 1,51 
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi   254 917 254 917 0,90 

 
Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2011. 
 
 KII A Yhteensä % 
Itikka osuuskunta 49 142 810 3 537 652 52 680 462 47,42 
Lihakunta 40 202 000 3 838 797 44 040 797 39,64 
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2 695 000 480 038 3 175 038 2,86 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma   767 411 767 411 0,69 
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö   690 858 690 858 0,62 
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas   401 500 401 500 0,36 
Skandinaviska Enskilda Banken AB   317 906 317 906 0,29 
Reima Kuisla   300 000 300 000 0,27 
Nordea Pankki Suomi Oyj   287 309 287 309 0,26 
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi   254 917 254 917 0,23 

 
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön 
verkkosivuilla www.atriagroup.com. 
 
 
Osinkoehdotus 
 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,20 euroa osakkeelle.  
 
 
Varsinainen yhtiökokous 3.5.2012 
 
Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3. toukokuuta 
2012 Helsingissä, Finlandia-talossa. 
 
Yhtiökokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 
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Sisäpiiriläisten kaupankäynnin rajoitus 
 
Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla ajanjaksona, joka on 14 vuorokautta ennen yhtiön 
osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista (suljettu ikkuna).  
 
 
Tulosjulkistamisajankohdat 2012 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2012 aikana kolme osavuosikatsausta: 
 
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 3.5.2012, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 26.7.2012, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 1.11.2012, noin klo 8.00. 
 
Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen 
jälkeen luettavissa myös Internetissä osoitteessa www.atriagroup.com.  
 
 
Hiljainen kausi 
 
Atria-konsernin sijoittajasuhdeviestinnässä on käytössä hiljainen kausi, mikä tarkoittaa, että Atria ei anna 
lausuntoja taloudellisesta tilastaan kolme viikkoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätösten julkaisemista.  
 
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 
tilinpäätöstiedotteen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2010 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2011 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2010 
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. 
Lisäksi konserni on tilinpäätöksestä 2011 alkaen käsitellyt osan ruotsalaisista eläkejärjestelyistä etuuspohjaisina 
eläkejärjestelyinä. 
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 2010.  
Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta.  
 
Tilinpäätöstiedotteen esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT, milj. EUR 
      
  31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 
Liikevaihto 1 301,9 1 300,9 1 316,0 1 356,9 1 272,2 
Liikevoitto 8,0 9,8 27,5 38,4 94,5 
% lv:sta 0,6 0,8 2,1 2,8 7,4 
Rahoitustuotot ja –kulut -14,1 -11,1 -12,4 -22,3 -14,3 
% lv:sta 1,1 0,9 0,9 1,6 1,1 
Voitto ennen veroja -4,7 0,3 16,5 16,7 80,6 
% lv:sta -0,4 0,0 1,3 1,2 6,3 
Oman pääoman tuotto (ROE) % -1,5 -1,0 1,7 2,5 17,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 1,7 1,9 4,7 5,3 15,2 
Omavaraisuusaste, % 39,5 40,2 39,7 38,4 47,6 
Korolliset velat 409,4 429,9 425,8 448,4 321,9 
Velkaantumisaste, % 97,1 96,4 97,5 103,1 67,6 
Nettovelkaantumisaste, % 95,5 92,2 89,4 94,6 60,1 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykk. 47,0 46,2 33,0 152,6 284,1 
% lv:sta 3,6 3,5 2,5 11,2 22,3 
Henkilöstö keskimäärin 5 467 5 812 6 214 6 135 5 947 
Tutkimus ja kehitysmenot 11,9 10,3 9,4 9,9 8,4 
lv:sta%* 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 
Tilauskanta **      
      
* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi     
**Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä  
      
OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT   
      
  31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 31.12.07 
Tulos/osake (EPS), EUR -0,24 -0,18 0,25 0,42 2,56 
Oma pääoma/osake, EUR 14,81 15,68 15,39 15,34 16,77 
Osinko/osake, EUR* 0,20 0,25 0,25 0,20 0,70 
Osinko/tulos %* -84,5 -138,9 99,5 48,1 27,4 
Efektiivinen osinkotuotto* 3,4 2,8 2,3 1,7 4,0 
Hinta/voitto-suhde (P/E) -25,1 -50,0 44,0 27,9 6,8 
Osakekannan markkina-arvo 168,2 254,4 312,6 327,9 490,4 
Osakkeiden vaihto/1000 kpl , A 5 094 9 702 7 389 4 077 7 933 
Osakkeiden vaihto %,  A 26,7 50,9 38,8 21,4 41,6 
Osakkeiden lukumäärä milj. kpl yht. 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 
Osakkeiden lukumäärä, A 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 
Osakkeiden lukumäärä, KII 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 28,3 28,3 28,3 28,3 26,1 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 
* Hallituksen ehdotus      
      
Osakkeiden kurssikehitys, A-sarja      
Kauden alin 4,99 8,74 6,50 10,51 16,90 
Kauden ylin 9,15 13,48 13,00 18,29 28,77 
Kauden lopussa 5,95 9,00 11,06 11,60 17,35 
Tilikauden keskikurssi 7,21 10,93 10,76 14,04 22,18 
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ATRIA OYJ -KONSERNI 
 
KONSERNITULOSLASKELMA      
      
milj. EUR 10-12/11 10-12/10   1-12/11 1-12/10 
      
Liikevaihto 338,7 346,7  1 301,9 1 300,9 
      
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -300,6 -308,3   -1 162,7 -1 149,1 
Bruttokate 38,2 38,4  139,2 151,8 
      
Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,5 -22,7  -90,5 -84,5 
Hallinnon kulut -10,0 -11,6  -42,4 -47,3 
Liiketoiminnan muut tuotot 3,5 1,4  8,4 7,7 
Liiketoiminnan muut kulut -4,0 -1,1   -6,8 -17,9 
Liikevoitto 4,1 4,4  8,0 9,8 
      
Rahoitustuotot ja –kulut -3,8 -3,2  -14,1 -11,1 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,5 0,3   1,4 1,7 
Voitto ennen veroja 0,8 1,5  -4,7 0,3 
      
Tuloverot -1,5 -1,4   -1,9 -4,5 
Tilikauden tulos -0,7 0,1  -6,6 -4,2 
      
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille -0,7 0,3  -6,7 -5,1 
Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,2  0,0 0,8 
Yhteensä -0,6 0,1  -6,6 -4,2 
      
Laimentamaton tulos/osake, € -0,02 0,01  -0,24 -0,18 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € -0,02 0,01  -0,24 -0,18 
      
LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA      
      
milj. EUR 10-12/11 10-12/10   1-12/11 1-12/10 
      
Tilikauden tulos -0,7 0,1  -6,6 -4,2 
      
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:      
Rahavirran suojaus -2,2 2,7  -6,2 3,2 
Nettosijoituksen suojaus  0,3   0,3 
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat 
vakuutusmatemaattiset tappiot -1,6   -1,6  
Muuntoerot 6,8 4,3   -2,9 16,9 
Tilikauden laaja tulos 2,3 7,4  -17,3 16,2 
      
Laajan tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 2,3 7,7  -17,3 15,1 
Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,3  0,1 1,1 
Yhteensä 2,3 7,4  -17,3 16,2 
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Varat    
milj. EUR 31.12.11   31.12.10 
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 464,4  470,1 
Biologiset hyödykkeet 1,4  1,9 
Liikearvo 163,1  162,9 
Muut aineettomat hyödykkeet 74,4  75,5 
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 13,9  11,9 
Muut rahoitusvarat 1,6  1,6 
Lainasaamiset ja muut saamiset 19,9  20,2 
Laskennalliset verosaamiset 15,9   11,5 
Yhteensä 754,6  755,5 
    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 108,2  105,3 
Biologiset hyödykkeet 5,3  5,8 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 188,4  217,3 
Rahat ja pankkisaamiset 6,6   18,5 
Yhteensä 308,5  346,9 
    
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 4,4  9,2 
    
Varat yhteensä 1 067,5   1 111,6 
    
Oma pääoma ja velat    
milj. EUR 31.12.11   31.12.10 
    
Emoyhtiön osakkeenomistajille    
kuuluva oma pääoma 418,8  443,2 
Määräysvallattomien osuus 2,9   2,9 
Oma pääoma yhteensä 421,7  446,0 
    
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset rahoitusvelat 297,1  302,8 
Laskennalliset verovelat 48,0  46,8 
Muut korottomat velat 4,2  0,8 
Eläkevelvoitteet 7,3   
Varaukset     0,8 
Yhteensä 356,5  351,2 
    
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset rahoitusvelat 112,2  127,2 
Ostovelat ja muut velat 177,0   187,2 
Yhteensä 289,3  314,4 
    
Velat yhteensä 645,8  665,6 
    
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 067,5   1 111,6 
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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- kurs- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 
  pää- sira- keet has-  erot voitto- sä tomien yhteen- 
  oma hasto   tot     varat   osuus sä 
              
Oma pääoma 1.1.10 48,1 138,5 -1,3 -1,7 110,6 -31,0 171,9 435,1 1,8 436,9 
              
Tilikauden laaja tulos             
Tilikauden tulos       -5,1 -5,1 0,8 -4,2 
Muut laajan tuloksen erät             
  Rahavirran suojaukset    3,5    3,5   3,5 
  Muuntoerot      16,7  16,7 0,2 16,9 
Liiketoimet              
omistajien kanssa             
Osingonjako       -7,0 -7,0   -7,0 
              
                      
Oma pääoma 31.12.10 48,1 138,5 -1,3 1,8 110,6 -14,3 159,8 443,2 2,9 446,0 
              
Tilikauden laaja tulos             
Tilikauden tulos       -6,7 -6,7 0,0 -6,6 
Muut laajan tuloksen erät             
  Rahavirran suojaukset    -6,2    -6,2   -6,2 
  Vakuutusmat. tappiot       -1,6 -1,6   -1,6 
  Muuntoerot      -2,9  -2,9 0,0 -2,9 
Liiketoimet              
omistajien kanssa             
Osingonjako       -7,0 -7,0   -7,0 
               
                     
Oma pääoma 31.12.11 48,1 138,5 -1,3 -4,4 110,6 -17,2 144,5 418,8 2,9 421,7 
           
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   
   
milj. EUR 1-12/11 1-12/10 
   
Liiiketoiminta rahavirta   
  Liiketoiminnan rahavirta 61,0 85,5 
  Rahoituserät ja verot -10,7 -40,9 
   
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 50,3 44,6 
   
Investointien rahavirta   
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -34,2 -39,6 
  Myydyt tytäryritykset 2,0  
  Ostetut tytäryritykset -6,1  
  Sijoitukset -2,5 -0,6 
   
Investointien rahavirta yhteensä -40,8 -40,2 
   
Rahoituksen rahavirta   
  Lainojen nostot 50,0 40,8 
  Lainojen maksut -64,2 -56,2 
  Osinkojen maksut -7,0 -7,0 
   
Rahoituksen rahavirta -21,2 -22,4 
   
Rahavarojen muutos -11,7 -18,0 
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TOIMINTASEGMENTIT      
      
milj. EUR 10-12/11 10-12/10   1-12/11 1-12/10 
      
Liikevaihto      
Suomi  206,9 213,9  793,7 767,8 
Skandinavia 97,7 98,0  374,9 391,6 
Venäjä  31,1 32,2  123,0 129,2 
Baltia 8,9 8,7  35,2 35,0 
Eliminoinnit -5,9 -6,1  -24,9 -22,7 
Yhteensä 338,7 346,7   1 301,9 1 300,9 
      
Liikevoitto      
Suomi  7,1 7,8  19,3 30,7 
Skandinavia 4,2 5,6  13,8 13,9 
Venäjä -4,5 -7,6  -18,9 -27,9 
Baltia -1,7 -0,7  -2,2 -3,7 
Kohdistamattomat * -0,9 -0,7  -4,1 -3,2 
Yhteensä 4,1 4,4   8,0 9,8 
      
* Kausi 1-12/2011 sisältää entisen toimitusjohtajan kertaluonteisen  
0,8 miljoonan euron erokorvauksen sosiaalikuluineen.  
      
ROCE *      
Suomi     5,1 % 7,9 % 
Skandinavia    5,5 % 5,3 % 
Venäjä    -11,6 % -16,9 % 
Baltia    -6,2 % -9,6 % 
Konserni    0,9 % 1,1 % 
      
* Sitoutuneen pääoman tuotto % (ROCE) =      
  Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma (12 kk liukuva, keskimäärin)*100  
      
Investoinnit      
Suomi  3,9 4,2  28,7 13,3 
Skandinavia 4,2 3,3  10,5 9,5 
Venäjä 1,8 4,1  6,9 22,6 
Baltia 0,2 0,4  1,0 0,8 
Yhteensä 10,1 12,0   47,0 46,2 
      
Poistot      
Suomi  6,2 6,8  25,6 28,7 
Skandinavia 2,7 3,1  11,4 11,9 
Venäjä 2,5 2,7  10,1 18,9 
Baltia 0,7 0,7  2,8 3,0 
Yhteensä 12,2 13,3   50,0 62,5 
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VASTUUT   
   
milj. EUR 31.12.11 31.12.10 
   
Velat, joiden vakuudeksi on annettu    
kiinnityksiä tai muita vakuuksia   
Lainat rahoituslaitoksilta 3,3 5,4 
Eläkelainat 7,3 4,9 
Yhteensä 10,6 10,3 
   
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja   
muut vakuudet   
Kiinteistökiinnitykset 4,5 5,0 
Yrityskiinnitykset 1,3 4,0 
Yhteensä 5,8 9,0 
   
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset   
Takaukset 0,5 0,8 

 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT       
       
Osana nautateurastuksen - ja leikkuun tehostamisohjelmaa Atria hankki 21.6.2011 omistukseensa  
Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n koko osakekannan Itikka osuuskunnalta, joka kuuluu yhtiön 
lähipiiriin. Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy omistaa Atrian käytössä olevan teurastamokiinteistön  
ja -koneet Kauhajoella. Yrityskaupalla selkeytettiin omistusrakennetta.      
       
Atria investoi Kauhajoen nautateurastamon ja -leikkaamon uudistamiseen noin 26 miljoonaa euroa. 
Investoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2012 loppuun mennessä. Koko nautateurastuksen  
tehostamisohjelman kustannussäästöt arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa vuodessa.  
       
Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy  Yhdistämisessä    Kirjanpitoarvot  
  käytetyt käyvät   ennen   
milj. EUR   arvot     yhdistämistä  
       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  9,0   2,4  
Aineettomat hyödykkeet  0,1   0,1  
Lyhytaikaiset saamiset  0,2   0,2  
Varat yhteensä  9,3   2,7  
       
Pitkäaikaiset korolliset velat  1,5   1,5  
Laskennallinen verovelka  1,7     
Velat yhteensä  3,2   1,5  
       
Nettovarat  6,1   1,2  
       
Kauppahinta   6,1     

Yrityskaupan rahavirtavaikutus  6,1 
. 
    

       
Laskelma on tehty alustavana       
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MYYDYT LIIKETOIMET 
 
Kustannustehokkuuden lisäämiseksi käynnistetty ohjelma Baltiassa eteni tilikaudella. Yhtiön omistuksessa 
ollut maidontuotantoa harjoittava yhtiö OÜ Puidukaupandus myytiin. Edellä mainitusta kaupasta johtuen 
Atria Baltia kirjasi tilikaudella kertaluonteisen myyntivoiton 0,2 miljoonaa euroa. Tällä kaupalla ei ollut 
olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, liikevoittoon, varoihin tai velkoihin. 
 
 

 

 
KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT       
       
Kauden keskikurssit: 1-12/11 1-12/10     
       
SEK 9,0070 9,4926     
DKK 7,4496 7,4477     
RUR 41,0387 40,2217     
LTL 3,4528 3,4528     
PLN 4,1380 4,0049     
NOK 7,7809 8,0034     
       
Kauden päätöskurssit: 31.12.11 31.12.10     
       
SEK 8,9120 8,9655     
DKK 7,4342 7,4535     
RUR 41,7650 40,8200     
LTL 3,4528 3,4528     
PLN 4,4580 3,9750     
NOK 7,7540 7,8000     

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