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Atrian liikevaihto ja tulos laskivat, tulosparannusta haetaan 
tehostamis- ja kehittämistoimenpiteillä 
 
Tammi-maaliskuu 2019 
 
- Konsernin liikevaihto oli 336,4 miljoonaa euroa (345,4 milj. euroa).  
- Konsernin liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa) eli -0,8 prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta. 
- Konsernin liiketulokseen vaikuttivat erityisesti kohonneet raaka-ainekustannukset ja pääsiäisen 

sijoittuminen toiselle neljännekselle. 
- Atria Suomen liikevaihto ja -voitto jäivät edellisvuotta pienemmiksi.  
- Atria Ruotsin tulosta heikensivät tehostamistoimenpiteiden kustannukset 1,5 miljoonaa euroa - 

tehostamistoimenpiteiden tavoitteena on parantaa toimintojen tehokkuutta ja kilpailukykyä. 
- Atria Venäjä hakee nopeaa tulosparannusta ja selvittää mahdollisuuksia liiketoimintojen myyntiin. 
- Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 euroa (0,50 euroa) osakkeelta. 

 

 Q1 Q1  
Milj. € 2019 2018 2018 
Liikevaihto     
   Atria Suomi 241,0 245,6 1 019,2 
   Atria Ruotsi 66,6 69,6 287,9 
   Atria Tanska & Viro 21,8 23,1 97,4 
   Atria Venäjä 15,8 17,3 75,1 
   Eliminoinnit -8,7 -10,2 -41,1 
Liikevaihto yhteensä 336,4 345,4 1 438,5 

     
Liikevoitto     
   Atria Suomi 3,9 6,7 36,7 
   Atria Ruotsi -4,1 -3,2 -7,1 
   Atria Tanska & Viro 0,6 1,3 5,3 
   Atria Venäjä -2,2 -0,6 -4,0 
   Kohdistamattomat -1,0 -0,7 -2,7 
Liikevoitto yhteensä -2,8 3,5 28,2 
Liikevoitto-% -0,8 % 1,0 % 2,0 % 

     
Tulos ennen veroja -3,7 1,2 22,3 

     
Osakekohtainen tulos, € -0,15 0,00 0,58 
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Toimitusjohtaja Juha Gröhn 
 
”Vuoden ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti liikevaihdoltaan vuoden alhaisin  
neljännes. Lisäksi tänä vuonna pääsiäissesonki ajoittuu huhtikuulle. Liikevaihdossa jäimme jälkeen viime 
vuoden vaihdosta 9 miljoonaa euroa liikevaihdon ollessa 336 miljoonaa euroa. Myynnin kehitys on ollut 
samansuuntainen kaikilla markkina-alueilla.  
  
Myynnin verkkaisuus heikensi tulosta, joka jäi tappiolliseksi 2,8 miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen 
loppupuolella voimaan tulleet hintojen korotukset ovat parantaneet tuotekohtaista marginaalitasoa, joten 
kaupankäynnin vilkastuessa kannattavuus kohenee. Atrian markkina-asema on säilynyt vakaana, vaikka 
kauppa ei aivan viime vuoden tahtiin sujunutkaan.  
  
Toiminnan kustannustasossa ei ollut poikkeamia tavalliseen tasoon lukuun ottamatta Ruotsin toiminnan 
järjestelystä aiheutuvaa 1,5 miljoonan euron kustannusta. Siipikarjanlihan kysyntä Ruotsissa kasvaa ja 
Atria on kasvussa mukana.  
  
Venäjän liiketoiminnan jatkoa koskevat selvitystyöt ja toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Nykyistä 
toimintaa kehitetään määrätietoisesti sekä toisena vaihtoehtona selvitetään liiketoimintojen myymistä 
osittain tai kokonaan.  
  
Sianlihan markkinatilanne on kääntynyt maaliskuussa vahvasti kysyntävoittoiseksi Kiinan markkinoiden 
vetämänä.” 
 
 
Tammi-maaliskuu 2019 
 
Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 336,4 miljoonaa euroa (345,4 milj. euroa). Liiketulos oli 
-2,8 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto pieneni hieman edellisvuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna. Atrian liikevaihtoa Venäjällä ja Tanskassa heikensi myynnin pienentyminen 
vähittäiskauppaan. Atria Ruotsin liikevaihto paikallisessa valuutassa pysyi ennallaan. 
 
Konsernin liiketulosta painoivat kohonneet liharaaka-ainekustannukset ja pienentynyt myynti. Tärkeän 
pääsiäissesongin ajoittuminen toiselle vuosineljännekselle heikensi tulosta. Atria Suomen myynnin 
rakenne oli edellisvuotta heikompi. Atria Ruotsin liikevoittoa heikensivät tehostamistoimenpiteistä 
aiheutuneet kustannukset ja siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus. Atria Venäjän ja Atria Tanska & 
Viron liikevoittoa painoi edellisvuotta pienempi myynti vähittäiskauppaan.  
 
Atria Venäjä uudisti vuoden 2019 alussa strategiansa. Keskeisenä tavoitteena on liiketoimintojen nopea 
tervehdyttäminen Venäjällä, mikä tarkoittaa myynnin ja myyntikatteen lisäämistä sekä tuloskehityksen 
kääntämistä positiiviseksi. Osana strategiahanketta Atria tutkii myös mahdollisuuksia myydä Atria 
Venäjän liiketoimintoja. Samalla on myös selvitetty Atrian omistaman Sibylla-pikaruokaliiketoiminnan 
hallinnollisen yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyä ja strategista kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla. 
 
Atria Suomi käynnisti katsauskaudella Nurmon sikaleikkaamossa tehostamishankkeen, jonka tavoitteena 
on parantaa sikaleikkaamon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät 
yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa. Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,5 
miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2020 alusta lähtien. Työn 
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määrä sikaleikkaamossa vähenee noin 51 henkilötyövuoden verran ja se toteutetaan määräaikaisten 
työsuhteiden vähentämisellä sekä sisäisten järjestelyjen avulla. 
 
Atria Ruotsi käynnisti katsauskaudella uudistetun strategiansa mukaisen hankkeen, jonka tavoitteena on 
tehostaa liiketoimintoja ja parantaa kilpailukykyä. Atria käynnisti suunnitelmaan liittyvät 
yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kaikkia Atria Ruotsin toimihenkilöitä. Tehostamishankkeella 
pyritään saavuttamaan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Säästöt toteutuisivat 
osittain jo vuoden 2019 loppupuolella ja täysimääräisenä vuoden 2020 alusta lähtien. Tämä tarkoittaisi 
noin 40 toimihenkilön irtisanomista. Tehostamistoimenpiteiden kustannukset olivat katsauskaudella 1,5 
miljoonaa euroa. 
 
 
Vastuullisuus 
 
Atria-konserni julkaisi maaliskuussa yritysvastuuraportin. Raportti kuvaa Atrian yritysvastuun olennaisia 
teemoja, tavoitteita ja tuloksia vuonna 2018.  
 
Atria Ruotsi allekirjoitti Ruotsin Elintarviketeollisuusliiton kestävän kehityksen manifestin ja sen viisi 
vastuullisuusaloitetta. Aloitteiden tavoitteita ovat täysin hiilivapaa tuotanto, ruokahävikin pienentäminen 
50 %:lla, täysin kierrätettävät pakkaukset, vedenkäytön tehostaminen ja vastuullisen toimitusketjun 
hallinta. 
 
Atria Suomi liittyi ensimmäisten yritysten joukossa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, 
joka tähtää ympäristövaikutusten vähentämiseen ruoan valmistuksessa, jakelussa ja kulutuksessa. 
Liittymällä sitoumukseen Atria edistää omalta osaltaan kannattavuutta ja kestävää luonnonvarojen 
käyttöä parantamalla tuotantonsa materiaalitehokkuutta sekä tuottamalla materiaalitehokkuutta edistäviä 
ratkaisuja kuluttajille. 
 
 
Tunnusluvut 
     
milj. EUR 31.3.19 31.3.18 31.12.18 

     
Oma pääoma/osake, EUR 14,57 14,70 14,69 
Korolliset velat 278,2 247,0 227,2 
Omavaraisuusaste, % 44,6 % 46,4 % 47,7 % 
Nettovelkaantumisaste, % 65,3 % 56,6 % 52,1 % 
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 10,3 12,0 44,5 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,1 % 3,5 % 3,1 % 
Henkilöstö keskimäärin 4 430 4 370 4 460 

    
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tiedotteen lopussa. 
IFRS 16 -standardin vaikutuksista on kerrottu osavuosikatsauksen laatimisperiaatteissa. 
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi-maaliskuu 2019 
 
Atria Suomi  
    
 Q1 Q1  
Milj. € 2019 2018 2018 
Liikevaihto 241,0 245,6 1 019,2 
Liikevoitto 3,9 6,7 36,7 
Liikevoitto % 1,6 % 2,7 % 3,6 % 

 
Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 241,0 miljoonaa euroa (245,6 milj. euroa). 
Pääsiäissesongin myynti ajoittuu kokonaisuudessaan tänä vuonna toiselle vuosineljännekselle, mikä 
näkyy pienentyneenä liikevaihtona ensimmäisellä neljänneksellä. Alkuvuoden aikana myynnin rakenne ei 
ole ollut yhtä suotuisa kuin vuosi sitten. Liikevoitto 3,9 oli miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa). Liikevoittoa 
painoivat kohonneet liharaaka-aineiden hinnat. Myyntihinnat nousivat katsauskaudella. 
 
Markkina Atrian edustamissa tuoteryhmissä kasvoi 0,4 prosenttia arvossa vähittäiskaupassa 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Eniten kasvoivat siipikarjatuoteryhmä, noin 6 prosentin myynnin 
kehityksellä, ja valmisruokatuoteryhmä, noin 5 prosentin myynnin kehityksellä. Atrian toimittajaosuus 
vähittäiskaupassa oli 24 prosenttia. Atria on markkinajohtaja omilla brändeillään liha-, siipikarja-, 
lihavalmiste- ja valmisruokamarkkinassa (lähde Atria). 
 
Food Service -markkina kasvoi alkuvuonna noin kolme prosenttia arvossa mitattuna. Food Service -
markkinassa lihan myynti kasvoi noin 6 prosenttia, ja ruoanlaittotuotteiden myynti noin 4 prosenttia. Atrian 
myynnin kehitys oli hieman markkinaa suurempi ja toimittajaosuus Food Service -markkinassa oli noin 22 
prosenttia (lähde Atria). 
 
Atria Suomi käynnisti katsauskaudella Nurmon sikaleikkaamossa tehostamishankkeen, jonka tavoitteena 
on parantaa sikaleikkaamon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät 
yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa. Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,5 
miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2020 alusta lähtien. Työn 
määrä sikaleikkaamossa vähenee noin 51 henkilötyövuoden verran ja se toteutetaan määräaikaisten 
työsuhteiden vähentämisellä sekä sisäisten järjestelyjen avulla. 
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Atria Ruotsi 
 
 Q1 Q1  
Milj. € 2019 2018 2018 
Liikevaihto 66,6 69,6 287,9 
Liikevoitto -4,1 -3,2 -7,1 
Liikevoitto % -6,2 % -4,6 % -2,5 % 

 
Atria Ruotsin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 66,6 miljoonaa euroa (69,6 milj. euroa). Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa oli edellisvuoden tasolla. Siipikarjatuotteiden myynti kasvoi merkittävästi 
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -4,1 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa). 
Tulosta painoivat tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. 
Siipikarjaliiketoiminnan myynnin rakenne on edelleen epäsuotuisa, mutta on kääntynyt paremmaksi.  
 
Atrian edustamien tuoteryhmien markkina kasvoi 2,8 prosenttia katsauskaudella. Erityisesti tuoreen 
siipikarjalihan markkina kasvoi voimakkaasti, noin 11 prosenttia alkuvuoden aikana. Atria Ruotsin tammi-
maaliskuun markkinaosuudet kehittyivät myönteisesti katsauskauden aikana. Atrian markkinaosuus 
ruokamakkaroissa vahvistui 0,9 prosenttia ja tuoreissa siipikarjatuotteissa 3,5 prosenttia. 
Leivänpäällisissä markkinaosuus laski hieman. (Lähde: AC Nielsen) 
 
Atria Ruotsi käynnisti katsauskaudella uudistetun strategiansa mukaisen hankkeen, jonka tavoitteena on 
tehostaa liiketoimintoja ja parantaa kilpailukykyä muuttuneessa toimintaympäristössä. Suunnitelmaan 
liittyvät yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia Atria Ruotsin toimihenkilöitä. Tehostamishankkeella 
pyritään saavuttamaan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Säästöt toteutuisivat 
osittain jo vuoden 2019 loppupuolella ja täysimääräisenä vuoden 2020 alusta lähtien. Tämä tarkoittaisi 
noin 40 toimihenkilön irtisanomista. Saman aikaisesti tuotantolaitoksilla käynnistettiin kehitysohjelma, jolla 
pyritään lisäämään tuotannon päivittäistä tehokkuutta. Tämä ohjelma jatkuu vuoden loppuun asti. 
 
 
 
 
  



6/21 

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.– 31.3.2019 
26.4.2019 klo 8.00 

Atria Tanska & Viro  
 
 Q1 Q1  
Milj. € 2019 2018 2018 
Liikevaihto 21,8 23,1 97,4 
Liikevoitto 0,6 1,3 5,3 
Liikevoitto % 2,8 % 5,6 % 5,5 % 

 
Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa (23,1 milj. euroa). Liikevoitto 
oli 0,6 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Tanskassa kireä kilpailutilanne heikensi myynnin kehitystä. 
Virossa Atria lisäsi myyntiään vähittäiskauppaan.  
  
Tanskassa kilpailutilanne oli erityisen kireä. Private label -tuotteiden markkinaosuus on kasvanut. 
Tanskan leivänpäällismarkkina supistui lähes 2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
Atrian markkinaosuus Tanskassa pieneni hieman. Katsauskauden lopulla liharaaka-aineiden hinta nousi 
merkittävästi, mikä johtuu nopeasti lisääntyneestä sianlihan viennistä Euroopasta Kiinaan.  
 
Virossa Atrian edustamien tuoteryhmien myynti vähittäiskaupassa kasvoi noin 2 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Atrian myynnin kasvu oli markkinan kehitystä vahvempaa: 5,5 prosenttia.  
 
 
Atria Venäjä  
 
 Q1 Q1  
Milj. € 2019 2018 2018 
Liikevaihto 15,8 17,3 75,1 
Liikevoitto -2,2 -0,6 -4,0 
Liikevoitto % -13,7 % -3,6 % -5,3 % 

 
Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa). Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa laski 2,4 prosenttia. Liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa).  
Liikevaihdon lasku johtui myynnin heikkenemisestä vähittäiskauppaan. Myynti Food Service ja Sibylla -
asiakkaille kehittyi myönteisesti. Liiketulosta painoi korkeana pysyneet liharaaka-aineiden hinnat ja 
myynnin heikkeneminen vähittäiskauppaan. 
 
Atria Venäjä uudisti vuoden 2019 alussa strategiansa. Keskeisenä tavoitteena on liiketoimintojen nopea 
tervehdyttäminen Venäjällä, mikä tarkoittaa myynnin ja myyntikatteen lisäämistä sekä tuloskehityksen 
kääntämistä positiiviseksi. Osana strategiahanketta Atria tutkii myös mahdollisuuksia myydä Atria 
Venäjän liiketoimintoja.  
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Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1 Q1  
keskimäärin (FTE) 2019 2018 2018 

     
Atria Suomi 2 264 2 218 2 321 
Atria Ruotsi 832 846 847 
Atria Tanska & Viro 420 422 423 
Atria Venäjä 914 884 869 
Yhteensä 4 430 4 370 4 460 

 
 
Rahoitusasema  
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -15,2 
miljoonaa euroa (-32,3 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli -5,0 miljoonaa euroa (-18,9 milj. euroa) 
ja investointien kassavirta oli -10,2 miljoonaa euroa (-13,4 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta parani 
edellistä vuodesta 13,9 miljoonaa euroa.  Liiketoiminnan kassavirtaa heikensi liikevaihdon lasku sekä 
käyttöpääomaerien kasvu vuoden vaihteesta. Liharaaka-ainevarastot ovat edellisvuotta isommat, mikä 
näkyy vaihto-omaisuuden kasvuna. 
 
Katsauskauden investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin konsernissa olivat 10,3 miljoonaa 
euroa (12,0 milj. euroa).  
 
Omavaraisuusaste oli 44,6 prosenttia (31.12.2018: 47,7 %). Omavaraisuusastetta laski IFRS 16 -
standardin mukaisesti kirjatut vuokrasopimusvelat, joiden määrä 31.3.2019 oli 37,8 miljoonaa euroa. 
Omaan pääomaan kirjatut Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan yhteenlasketut muuntoerot lisäsivät omaa 
pääomaa tammi-maaliskuussa 3,1 miljoonaa euroa (-4,3 milj. euroa).  
 
Korollinen nettovelka oli 277,4 miljoonaa euroa, jossa on mukana edellä mainittu 37,8 miljoonan euron 
vuokrasopimusten rahoitusvelka (31.12.2018: 223,2 milj. euroa, jossa ei ole mukana IFRS 16:n mukaisia 
vuokrasopimusvelkoja). Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 31.3.2019 oli 85,0 
miljoonaa euroa (31.12.2018: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien 
keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 2 vuotta 11 kuukautta (31.12.2018: 3 vuotta 2 kuukautta). 
  
 
Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 
 
Raaka-aineiden ja valmisteiden hintaan, saatavuuteen, laatuun sekä turvallisuuteen liittyvät riskit ovat 
tavanomaisia ruokatuotannon ketjussa alkutuotannosta kuluttajille. Ne vaikuttavat Atrian liiketoiminnan 
kannattavuuteen. Viime kesän huono satokausi on nostanut tuotantokustannuksia lihatiloilla. Tämä on 
nostanut raaka-aineiden hintoja. Afrikkalainen sikarutto on eläinten terveyteen liittyvä riski Virossa. 
Sikarutto voi levitä myös Suomeen. Atria käyttää useita taudin leviämisen estäviä varotoimenpiteitä 
omissa tuotantolaitoksissaan.  
 
Yleinen taloudellinen tilanne, geopoliittiset jännitteet, valuuttakurssien merkittävät muutokset, liha- ja 
kuluttajatuotemarkkinoiden kehitys sekä kilpailuympäristön vaikutukset aiheuttavat kysynnän 
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kehityksessä epävarmuutta. Tämä heijastuu Atrian strategian toteuttamiseen, liiketoiminta-alueiden 
taloudellisten tulosten ylläpitämiseen ja parantamiseen. Katsauskaudella Venäjän ruplan ja Ruotsin 
kruunun arvon muutokset näkyvät konsernin euromääräisessä liikevaihdossa, tuloksessa ja omassa 
pääomassa.  
 
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus on strategian toteuttamisen ja tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta riski. Atria panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tarjoaa henkilöstölle monipuolisia 
koulutusmahdollisuuksia. Katsauskaudella jatkuivat Atrian Tapa Johtaa -ohjelma sekä Turvallisesti 
Atrialta Kotiin -työturvallisuusohjelma.  
 
Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on tehty työtä erilaisten vahinkoa mahdollisesti 
aiheuttavien riskien ehkäisemiseksi, laadittu päivityksiä jatkuvuussuunnitelmiin sekä suoritettu 
riskikartoituksia. 
 
Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty vuosikertomuksessa. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan 
parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan 
kasvavan vuoteen 2018 verrattuna. 
 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 
 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2018 osinkoa 0,40 euroa osakkeelle.  
 
 
Tulosjulkistamisajankohdat 2019 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2019 aikana seuraavat katsaukset: 
 
- puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 18.7.2019, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 23.10.2019, noin klo 8.00. 
 
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa internetissä osoitteessa www.atria.com. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2019 
 
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 26.4.2019. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. 
yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 
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Osakkeet 
 
Atria Oyj:n hallitus luovutti 18.3.2019 osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluville konsernin 
avainhenkilöille palkkiona yhteensä 2 572 yhtiön hallussa olevaa osaketta. Oikeus osinkoon ja muut 
osakkeenomistajan oikeudet alkoivat sinä päivänä, jona osakkeet on kirjattu avainhenkilön arvo-
osuustilille. 
 
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 oikeuttaa 
yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä (1) äänellä ja KII-sarjan osake kymmenellä (10) äänellä, joten 
Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103 557 ääntä. Yhtiön hallussa on 
omia A-sarjan osakkeita 108 740 kpl. 
 
 
Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin 
ja erityisten oikeuksien antamiseen sekä rahalahjoitusten tekemiseen 
 
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 Helsinki 
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja 
maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2017 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää 
omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 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 voidaan käyttää 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. 
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Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2017 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 
saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisen rahalahjoituksen 
tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan. 
 
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön 
verkkosivuilla www.atria.com. 
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ATRIA OYJ -KONSERNI    
    
Konsernituloslaskelma    

    
milj. EUR 1-3/19 1-3/18 1-12/18 

    
Liikevaihto 336,4 345,4 1 438,5 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -306,1 -309,8 -1 285,7 
Bruttokate 30,3 35,6 152,9 

    
Myynnin ja markkinoinnin kulut -20,0 -20,3 -81,9 
Hallinnon kulut -11,4 -10,9 -41,4 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,8 3,9 
Liiketoiminnan muut kulut -2,3 -1,7 -5,3 
Liikevoitto -2,8 3,5 28,2 

    
Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -2,3 -6,2 
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,2 0,0 0,4 
Voitto ennen veroja -3,7 1,2 22,3 

    
Tuloverot -0,2 -0,5 -4,5 
Tilikauden tulos -4,0 0,7 17,8 

    
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:    
Emoyhtiön omistajille -4,3 0,1 16,4 
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,6 1,4 
Yhteensä -4,0 0,7 17,8 

    
Laimentamaton tulos/osake, € -0,15 0,00 0,58 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € -0,15 0,00 0,58 

    
Laaja konsernintuloslaskelma    
    
milj. EUR 1-3/19 1-3/18 1-12/18 

    
Tilikauden tulos -4,0 0,7 17,8 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:    
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi    
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat    
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot - - -0,2 
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä    
siirretään tulosvaikutteisiksi    
Rahavirran suojaus -2,3 1,1 4,2 
Muuntoerot 3,1 -4,3 -9,6 
Tilikauden laaja tulos -3,1 -2,4 12,1 

    
Laajan tuloksen jakaantuminen:    
Emoyhtiön omistajille -3,5 -3,1 10,7 
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,7 1,4 
Yhteensä -3,1 -2,4 12,1 
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Konsernitase    
    
Varat    
milj. EUR 31.3.19 31.3.18 31.12.18     
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 401,2 406,6 400,5 
Biologiset hyödykkeet 0,6 0,6 0,6 
Käyttöoikeusomaisuuserät 37,8 - - 
Liikearvo 161,3 162,4 162,6 
Muut aineettomat hyödykkeet 85,5 86,2 86,7 
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 14,7 14,7 14,5 
Muut rahoitusvarat 1,2 1,2 1,2 
Lainasaamiset ja muut saamiset 8,2 9,6 9,8 
Laskennalliset verosaamiset 5,4 6,6 5,1 
Yhteensä 715,8 688,0 681,1 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 114,4 95,8 105,9 
Biologiset hyödykkeet 3,2 3,5 3,4 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 118,3 131,7 105,3 
Rahat ja pankkisaamiset 0,8 4,7 4,0 
Yhteensä 236,6 235,8 218,5 

    
Varat yhteensä 952,5 923,7 899,6 

    
Oma pääoma ja velat    
milj. EUR 31.3.19 31.3.18 31.12.18     
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 411,8 415,6 415,3 
Määräysvallattomien osuus 12,9 12,7 12,9 
Oma pääoma yhteensä 424,7 428,3 428,2 

    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat 152,3 157,0 152,1 
Vuokrasopimusvelat 29,1 0,6 0,7 
Laskennalliset verovelat 42,5 46,5 42,7 
Eläkevelvoitteet 6,3 6,1 6,3 
Muut korottomat velat 7,3 7,6 7,4 
Varaukset 1,4 - - 
Yhteensä 238,9 217,8 209,2 

    
Lyhytaikaiset velat    
Lainat 88,0 89,1 74,1 
Vuokrasopimusvelat 8,7 0,2 0,4 
Ostovelat ja muut velat 192,1 188,2 187,8 
Yhteensä 288,8 277,6 262,2 

    
Velat yhteensä 527,7 495,4 471,4 
Oma pääoma ja velat yhteensä 952,5 923,7 899,6 
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Laskelma oman pääoman muutoksista   
          

milj. EUR 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma   Mää- Oma 

  Osa- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 
  ke- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 
  pää- keet has-  erot voitto- sä tomien yhteen- 
  oma   tot     varat   osuus sä 
             
Oma pääoma 1.1.18 48,1 -1,3 -0,4 249,1 -50,8 173,9 418,6 12,1 430,7 
             
Tilikauden tulos      0,1 0,1 0,6 0,7 
Muut laajan tuloksen erät            
  Rahavirran suojaukset   1,1    1,1   1,1 
  Muuntoerot     -4,3  -4,3   -4,3 
          
Tytäryrityksen hankintaan            
liittyvä määräysvallattomien            
omistajien osuus      0,0 0,0   0,0 
Osakeperusteiset maksut                     0,1                0,1   0,1 
                    
             
Oma pääoma 31.3.18 48,1 -1,3 0,7 249,1 -55,1 174,0 415,6 12,7 428,3 
             
Oma pääoma 1.1.19 48,1 -1,3 3,7 249,2 -60,4 176,0 415,3 12,9 428,2 
             
Tilikauden tulos      -4,3 -4,3 0,4 -4,0 
Muut laajan tuloksen erät            
  Rahavirran suojaukset   -2,3    -2,3   -2,3 
  Muuntoerot     3,1  3,1   3,1 
             
Tytäryrityksen hankintaan            
liittyvä määräysvallattomien            
omistajien osuus      0,0 0,0   0,0 
Osakeperusteiset maksut  0,0    0,0 0,0   0,0 
Osingonjako       0,0 -0,3 -0,3 
              
                   
Oma pääoma 31.3.19 48,1 -1,2 1,5 249,2 -57,3 171,6 411,8 12,9 424,7 

          
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto         
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Konsernin rahavirtalaskelma    
    
milj. EUR 1-3/19 1-3/18 1-12/18 

    
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1,2 -15,4 53,9 
Rahoituserät ja verot -3,9 -3,6 -6,7 
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -5,0 -18,9 47,2 

    
Investointien rahavirta    
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -10,1 -12,3 -44,5 
Pitkäaikaiset lainasaamiset 0,4 -0,6 -0,9 
Saadut osingot - - 0,6 
Lyhytaikaiset lainasaamiset -0,4 -0,5 -0,5 
Investointien rahavirta yhteensä -10,2 -13,4 -45,2 

    
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 35,0 35,0 
Pitkäaikaisten lainojen maksut 0,0 -50,9 -56,3 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 12,0 48,5 33,9 
Osinkojen maksut -0,3 - -14,8 
Rahoituksen rahavirta 11,6 32,6 -2,2 

    
Rahavarojen muutos -3,5 0,3 -0,2 

    
Rahavarat tilikauden alussa 4,0 3,1 3,1 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,4 1,3 1,0 
Rahavarat tilikauden lopussa 0,8 4,7 4,0 
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Osavuosikatsauksen liitetiedot 
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 
osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 
2018 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2018 
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat.  
 
IFRS 16 Vuokrasopimukset astui voimaan 1.1.2019. Standardissa on luovuttu IAS 17:n mukaisesta 
jaottelusta operatiivisiin vuokrasopimuksiin ja rahoitusleasingsopimuksiin, ja sen mukaan käytännössä 
kaikista vuokrasopimuksista kirjataan omaisuuserä (käyttöoikeusomaisuuserä) ja 
vuokranmaksuvelvoitetta koskeva rahoitusvelka (vuokrasopimusvelka). Standardilla on vaikutusta myös 
tuloslaskelmaan, koska kokonaiskulut ovat tyypillisesti suuremmat vuokrasopimuksen voimassaoloajan 
alkupuolella ja pienemmät sen loppupuolella. Lisäksi aikaisemmin liiketoiminnan kuluihin sisältyneen 
vuokrakulun tilalla kirjataan poistot ja korot, mikä vaikuttaa keskeisiin tunnuslukuihin kuten 
käyttökatteeseen (EBITDA).  
 
Käyttöoikeusomaisuuserä ja vuokrasopimusvelka kirjataan vuokrasopimuksen alkamisajankohtana. 
Vuokrasopimusvelka arvostetaan niiden vuokrien nykyarvoon, joita arvostuspäivänä ei ole maksettu.  
Vuokrakuluun sisältyy kiinteät vuokrat ja muuttuvat vuokrat, jotka riippuvat sopimuksessa määritetyn 
indeksin tai hintatason muutoksesta. Vuokrasopimukseen sisältyvät muut muuttuvat vuokrat tai 
palveluveloitukset käsitellään tilikauden kuluna. Vuokrat diskontataan vuokrasopimuksen sisäisellä 
korolla. Jos sisäinen korko ei ole helposti määritettävissä, käytetään yhtiön lisäluoton korkoa. 
Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan vuokrasopimusten pituuden mukaan. Jos vuokrasopimus on 
voimassa toistaiseksi, eikä tiedossa ole muutoksia, sopimusaika arvioidaan tapauskohtaisesti. Atria 
hyödyntää standardin sallimaa kirjaamista koskevaa helpotusta, eikä sovella standardia lyhytaikaisiin 
vuokrasopimuksiin tai sopimuksiin, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Siirtymiseen 
sovellettiin yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole 
oikaistu. Standardin soveltamisen aloittamisella ei ollut vaikutusta kertyneisiin voittovaroihin. 
 
Vuokrasopimusvelat 1.1. 2019 (milj. euroa): 
 
IAS 17:n mukaiset  
rahoitusleasingvelat 31.12.2018   1,1 
 
Lisäykset: 
Taseen ulkopuoliset vuokravelvoitteet 
diskonttaamattomana 31.12.2018  20,4 
Muut muutokset *)    18,5 
Lisäykset yhteensä    38,9 
 
Vuokrasopimusvelat 1.1.2019   40,0 
 
*) Sisältää yllä mainittujen vuokravelvoitteiden diskonttaamisesta aiheutuneet muutokset ja vuokra-ajan 
määrittelystä sekä vuokrien jatko- ja päättämisoptioiden erilaisesta käsittelystä aiheutuneet lisäykset että 
muut vuokrasopimukset, jotka käsitellään uuden standardin mukaisesti. 
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Uuden standardin käyttöönotto vaikutti Atrian-konsernissa mm. omavaraisuus- ja 
nettovelkaantumisasteeseen. Korollisten velkojen määrä kasvoi ja 31.3.2019 oli 278,2 miljoonaa euroa 
(31.12.2018: 227,2 milj. euroa). Korollisiin velkoihin sisältyi vuokrasopimusvelkoja 37,8 miljoonaa euroa 
(31.12.2018: 1,1 milj. euroa). Käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevoittoon tai nettotulokseen. 
Katsauskauden poistot olivat 2,2 miljoonaan euroa suuremmat standardin käyttöönoton myötä, mutta 
vastaavasti vuokrakulut pienentyivät 2,3 miljoonaan euroa. Vuokrakulu esitetään nyt rahoituksen 
rahavirrassa. Tästä johtuen liiketoiminnan rahavirta parani noin 2 miljoonaa euroa.  
 
IFRS 16:n käyttöönotto lisäsi poistettavan omaisuuden määrää 1.1.2019 konsernissa 38,9 miljoonaa 
euroa. Lisäykset liiketoiminta-alueittain:  
Atria Suomi         34,6 
Atria Ruotsi           2,8 
Atria Tanska & Viro         0,6 
Atria Venäjä          0,9 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tiedotteen lopussa. Yhtiön näkemyksen mukaan esitetyt 
tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta.  
 
Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat 
tilintarkastamattomia. 
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Toimintasegmentit    
    

milj. EUR 1-3/19 1-3/18 1-12/18 
Tuotot kuluttajatuotteista    
Atria Suomi  182,1 190,1 787,1 
Atria Ruotsi 66,6 69,6 287,9 
Atria Tanska & Viro 21,2 22,4 94,8 
Atria Venäjä  15,8 17,3 75,1 
Eliminoinnit -8,7 -10,2 -41,1 
Yhteensä 277,0 289,3 1 203,8 

    
Tuotot alkutuotannosta    
Atria Suomi  58,9 55,6 232,1 
Atria Ruotsi - - - 
Atria Tanska & Viro 0,6 0,6 2,6 
Atria Venäjä  - - - 
Yhteensä 59,4 56,2 234,7 

    
Liikevaihto yhteensä 336,4 345,4 1 438,5 

    
Liikevoitto    
Atria Suomi  3,9 6,7 36,7 
Atria Ruotsi -4,1 -3,2 -7,1 
Atria Tanska & Viro 0,6 1,3 5,3 
Atria Venäjä  -2,2 -0,6 -4,0 
Kohdistamattomat  -1,0 -0,7 -2,7 
Yhteensä -2,8 3,5 28,2 

    
Investoinnit    
Atria Suomi  5,9 5,6 20,6 
Atria Ruotsi 3,2 4,5 15,4 
Atria Tanska & Viro 0,8 0,8 4,4 
Atria Venäjä  0,4 1,2 4,1 
Yhteensä 10,3 12,0 44,5 

    
Poistot ja arvonalentumiset *    
Atria Suomi  8,5 6,7 26,9 
Atria Ruotsi 2,9 2,5 10,1 
Atria Tanska & Viro 1,1 1,0 4,2 
Atria Venäjä  1,1 1,1 4,2 
Yhteensä 13,6 11,3 45,4 

 
* IFRS 16 -standardin käyttöönotto lisäsi poistoja 2,2 miljoonaa euroa. 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon hierarkia  
     
milj. EUR     
     
Tase-erä 31.3.19 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2 
Johdannaissopimukset 3,8  3,8  
Yhteensä 5,0 0,0 3,8 1,2 

     
Velat     
Johdannaissopimukset 1,9  1,9  
Yhteensä 1,9 0,0 1,9 0,0 

     
     
Tase-erä 31.12.18 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2 
Johdannaissopimukset 6,6  6,6  
Yhteensä 7,8 0,0 6,6 1,2 

     
Velat     
     
Johdannaissopimukset 2,5  2,5  
Yhteensä 2,5 0,0 2,5 0,0 

     
Katsauskaudella ei ole siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä. 
Taso 1: Täysin samanlaisille varoille ja veloille toimivilla markkinoilla noteeratut hinnat. 
Taso 2: Käyvät arvot ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnasta johdettuna). 
Taso 3: Käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin. 
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoarvosta. 

     
Lähipiiriliiketoimet     
     
milj. EUR        
     
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet:    
     
 1-3/19 1-3/18 1-12/18  
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 4,7 4,3 18,7  
Tavaroiden ja palveluiden ostot 22,2 22,4 97,2  
     
 31.3.19 31.3.18 31.12.18  
Saamiset 1,1 1,1 1,3  
Velat 14,7 14,3 14,6  
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Vastuut    
    
milj. EUR 31.3.19 31.3.18 31.12.18 

    
Velat, joiden vakuudeksi on annettu     
kiinnityksiä tai muita vakuuksia    
Lainat rahoituslaitoksilta 1,5 1,6 1,5 
Eläkelainat 4,3 4,3 4,3 
Yhteensä 5,7 5,9 5,8 

    
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset     
Kiinteistökiinnitykset 2,5 2,6 2,5 
Yrityskiinnitykset 1,1 1,1 1,1 
Yhteensä 3,5 3,7 3,6 

    
Taseeseen sisältymättömät vastuu-    
sitoumukset    
Takaukset 0,1 0,2 0,1 

 
 
 
 
 
Tärkeimmät valuuttakurssit     
        
 Tuloslaskelma  Tase 

 1-3/19 1-3/18 1-12/18  31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018 
        

SEK 10,4223 9,9731 10,2567  10,3980 10,2843 10,2548 
DKK 7,4636 7,4467 7,4532  7,4652 7,4530 7,4673 
RUB 74,8842 69,9464 74,0551  72,8564 70,8897 79,7153 
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut    
      
Atria julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat    
johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta.           
Tunnuslukujen laskentakaavat:    
Oikaistu liikevoitto  Yhtiö julkaisee liikevoiton ohella oikaistun liikevoiton kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan  

taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Oikaistu 
liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat 
tapahtumat kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat  
myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut.  

  
  
  
    
Bruttoinvestoinnit  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen hankitut liiketoimet        
FTE = Raportointikauden tehdyt työtunnit     
  Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä          
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto/tappio * 100  
  Oma pääoma keskimäärin          
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100  
  Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin     
      
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma  * 100  
  Taseen loppusumma - saadut ennakot    

Korolliset velat = Lainat + Vuokrasopimusvelat    

Velkaantumisaste (%) = Korolliset velat * 100  
  Oma pääoma          
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat          
Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset velat - rahavarat * 100  
  Oma pääoma          
Laimentamaton tulos / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto    
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo          
Oma pääoma / osake  = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.          
Osakekohtainen osinko = Tilikauden osingonjako    
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.          
Osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100  
  Tulos / osake (EPS)          
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osinko / osake * 100  
  Tilikauden päätöskurssi          
Hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi    
  Tulos / osake          
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto    
  Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä         
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa * viimeinen pörssikurssi 31.12.                
Osakkeiden vaihto (%) = Osakkeen vaihtomäärä tilikauden aikana * 100  
  Osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä    
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