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Atrian liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla – 
tulos vahvistui toisella vuosineljänneksellä  
 
Huhti-kesäkuu 2022 
- Konsernin liikevaihto oli 431,9 miljoonaa euroa (387,2 milj. euroa). 
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa) eli 3,2 % (3,2 %) liikevaihdosta. 
- Konsernin liikevoitto oli 15,9 miljoonaa euroa (-32,5 milj. euroa) eli 3,7 % (-8,4 %) liikevaihdosta.  
- Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa. Myös myynti rehuasiakkaille 

kasvoi. 
- Myyntihinnat vahvistuivat vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa.  
- Atrian maksamat lihan tuottajahinnat Suomessa olivat katsauskauden lopussa noin 30 prosenttia 

edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat.  
- Osana Atria Ruotsin tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuussa Malmön tehdaskiinteistön Ruotsissa.  
- Atria vetäytyi toukokuussa liiketoiminnastaan Venäjällä ja myi pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan 

tytäryhtiönsä.  
- Liikevoitto sisältää yhteensä +12,8 miljoonaa euroa kassavirtaan vaikuttavia oikaisueriä. Lisäksi konsernin 

liikevoittoon sisältyy 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. 
- Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin 

yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa. 
- Atria liittyi kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. 
- Atria jakoi osinkoa 0,63 euroa osakkeelle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. 

 
Tammi-kesäkuu 2022 
- Konsernin liikevaihto oli 806,7 miljoonaa euroa (748,5 milj. euroa). 
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa) eli 2,0 % (2,6 %) liikevaihdosta. 
- Konsernin liikevoitto oli 18,2 miljoonaa euroa (-26,0 milj. euroa) eli 2,3 % (-3,5 %) liikevaihdosta. 
- Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa. Myös myynti rehuasiakkaille 

kasvoi.  
- Vienti oli vertailukautta pienempää, erityisesti vienti Kiinaan supistui.  
- Konsernin oikaistua liikevoittoa painoi ensimmäisen vuosineljänneksen heikko kannattavuus, mikä oli 

seurausta raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten noususta.  
- Liikevoitto sisältää yhteensä +12,8 miljoonaa euroa kassavirtaan vaikuttavia oikaisueriä. Lisäksi konsernin 

liikevoittoon sisältyy 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio, jolla ei ole kassavirtavaikutusta.   
- Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin 

yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.  
- Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä 

Etelä-Koreaan toimitettiin maaliskuussa.
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 Q2 Q2 H1 H1   
Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021  
       
Liikevaihto       
   Atria Suomi 319,5 277,7 593,8 537,9 1 105,7  
   Atria Ruotsi 95,1 88,0 177,3 164,7 351,7  
   Atria Tanska & Viro 28,4 26,7 54,4 51,2 104,9  
   Kohdistamattomat* 0,0 4,6 0,0 14,6 15,0  
   Eliminoinnit -11,1 -9,8 -18,7 -19,9 -37,1  
Liikevaihto yhteensä 431,9 387,2 806,7 748,5 1 540,2  
       
Liikevoitto ennen vertailu-       
kelpoisuuteen vaikuttavia eriä       
   Atria Suomi 13,4 11,3 16,5 21,1 48,1  
   Atria Ruotsi 0,7 0,3 -0,2 -1,0 2,7  
   Atria Tanska & Viro 0,7 2,0 1,5 4,0 5,1  
   Kohdistamattomat* -1,0 -1,0 -1,6 -5,0 -6,8  
Oikaistu liikevoitto yhteensä 13,8 12,6 16,2 19,1 49,2  
Oikaistu liikevoitto-% 3,2 % 3,2 % 2,0 % 2,6 % 3,2 %  
       
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen       
vaikuttavat erät:       
Atria Ruotsi       
  Työeläkemaksun palautus** 1,0 0,0 1,0 0,0 2,3  
  Malmön kiinteistön myynti** 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0  
Kohdistamattomat       
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Sibylla Rus*** -8,8 0,0 -8,8 0,0 0,0  
  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Pit-Product*** 0,0 -45,1 0,0 -45,1 -45,1  
Liikevoitto 15,9 -32,5 18,2 -26,0 6,4  
Liikevoitto-% 3,7 % -8,4 % 2,3 % -3,5 % 0,4 %  
       
Voitto ennen veroja 17,3 -31,9 20,2 -26,8 4,8  
       
Laimentamaton tulos / osake, € 0,49 -1,25 0,57 -1,11 -0,24  
Oikaistu laimentamaton tulos / osake, € 0,41 0,35 0,50 0,49 1,27  
  
* Konsernikulut ja vuonna 2021 myydyn tytäryhtiön liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa. 
** Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin. 
*** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin. 



Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 
 

4 
 

Juha Gröhn, toimitusjohtaja 
 
”Vuoden 2022 toinen neljännes on ollut erityinen ajanjakso. 
Kustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen 
nopeaa. Vastaavaa inflaatiota emme ole kokeneet 
vuosikymmeniin. Kustannusten nousu sai vauhtia jo vuoden 2021 
aikana, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan nopeutti inflaation 
uudelle tasolle. Lisäksi useat toimintoketjut, jotka olivat 
ennestään koronan aiheuttamassa häiriötilassa, saivat sodan 
seurauksena lisää ongelmia selviteltäväkseen. Nämä ongelmat 
vaikuttavat sekä hintoihin että hyödykkeiden saatavuuteen. 
  
Atria on suoriutunut hyvin nopeasti muuttuneessa 
toimintaympäristössä, erityisesti vahvan liikevaihdon kasvun 
ansiosta. Myyntihintoja on nostettu. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 45 miljoonaa euroa viime 
vuoden vastaavan jakson liikevaihtoon verrattuna. Nyt liikevaihto oli 432 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten 
liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa. Hyvä liikevaihdon kasvu tuki myös tuloksen kehitystä. Oikaistu liikevoitto 
oli 13,8 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 12,6 miljoonaa euroa. 
     
Vuoden alusta liikevaihto nousi 806,7 miljoonaan euroon. Kasvua vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon 
liikevaihtoon on vajaat 60 miljoonaa euroa. Kasvu siis painottuu vuoden toiselle neljännekselle. Sama 
koskee myös liikevoittoa. Tänä vuonna tammi-kesäkuussa oikaistua liikevoittoa on kertynyt 16,2 miljoonaa 
euroa. Viime vuoden oikaistusta liikevoitosta jäimme noin 3 miljoonaa euroa, vaikka toinen neljännes olikin 
tuloksellisesti parempi kuin vuosi sitten.  
 
Atrian edustamien tuoteryhmien välisessä kehityksessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuluttajien 
ruokatottumukset ovat ainakin toistaiseksi pysyneet ennallaan, toki ruoan kuluttajahintojen selkeä nousu on 
alkanut vasta muutama kuukausi sitten. Selvää on, että inflaatio vaikuttaa ihmisten ostovoimaan ja 
ostoskorin sisältöön saattaakin tulla muutoksia syksyn ja talven aikana. Seuraamme mahdollisia muutoksia 
ja teemme tarvittavia toimenpiteitä vastataksemme kyseisen hetken tilanteeseen.  
 
Myynnin arvo vähittäiskauppaan ja Foodservice-kanavaan on kasvanut. Myös rehukauppa kotieläintiloille on 
sujunut hyvin. Viennin volyymit ovat pienemmät kuin vuosi sitten, koska vienti Kiinaan on vähentynyt. 
Ruokaketjun kovin kustannusten nousu on ollut alkutuotannossa. Atria on nostanut hankkimansa lihan 
tuottajahintoja niin, että tämän vuoden kesäkuun lopussa arvonlisäverottomat tuottajahinnat ovat 30 
prosenttia korkeammat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kyse on alkutuotannon jatkuvuudesta. 
Tähän mennessä toteutuneet hintojen nousut eivät riitä peittämään kustannusten nousua.  
 
Atrian teollisten prosessien kustannukset ovat olleet nousussa, eikä nousu ole pysähtynyt. Vaikuttaa siltä, 
että nousevien kustannusten jakso tulee olemaan ennakoitua pidempi. Tähän viittaa esimerkiksi 
poikkeuksellisen korkea energian hinta kesän aikana. 
   
Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintasa Venäjällä noin 8 miljoonalla eurolla. Atrialla ei ole 
toteutuneen kaupan jälkeen liiketoimintaa Venäjällä. 
   
Ruotsissa työn alla on teollisen toiminnan rakennemuutos. Malmön tehdas suljetaan ja tuotanto siirretään 
pääosin Sköllerstan tehtaalle vuoden 2023 loppuun mennessä. Huhtikuussa Malmön tehdas myytiin 21 
miljoonalla eurolla. Sköllerstassa investoidaan uuteen tuotantotilaan.  
 
Uuden siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmossa on aikataulussa ja budjetissa. 
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Talvi- ja alkukevään kuukausina korona aiheutti paljon henkilöstön poissaoloja. Keväällä ja kesällä tilanne on 
ollut huomattavasti parempi, mutta korona on edelleen riski Atrian toimintakyvylle.  
  
Hyvän arkisen tekemisen lisäksi tässä hetkessä korostuu kyky havainnoida muutokset toimintaympäristössä 
ja tehdä tarvittavat uudet linjaukset ripeästi.”  
 
Huhti-kesäkuu 2022 
 
Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 431,9 miljoonaa euroa (387,2 milj. euroa). Konsernin oikaistu 
liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa) eli 3,2 % (3,2 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 
15,9 miljoonaa euroa (-32,5 milj. euroa) eli 3,7 % (-8,4 %) liikevaihdosta.  
 
Konsernin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa kaikilla liiketoiminta-alueilla. 
Myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla. Pääsiäismyynnin sesonki ajoittui 
toiselle vuosineljännekselle. Ravintoloiden koronarajoitukset poistettiin kokonaan ensimmäisen 
vuosineljänneksen lopulla. Suomessa myynti rehuasiakkaille kasvoi merkittävästi. Vienti oli vertailukautta 
pienempää, erityisesti vienti Kiinaan supistui. Myynti pikaruoka-asiakkaille oli edellisvuoden vastaavaa 
jaksoa pienempi, koska Atria vetäytyi pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä.  
 
Oikaistu liikevoitto oli jonkin verran edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi, mikä oli seurausta liikevaihdon 
kasvusta. Liikevoittoa painoi edelleen liharaaka-aineiden, materiaalien, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja 
ulkoisten palveluiden hintojen nousu. Atrian maksamat lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa 
jaksoa selvästi korkeammat. Huhti-kesäkuussa koronaan liittyviä henkilöstön poissaoloja ja niihin liittyviä 
kustannuksia oli vähemmän kuin tammi-maaliskuussa.  
 
Liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron 
kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi 
liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus -pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron 
myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio. 
Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä 
kassavirtaan.  
 
Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin 
yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.  
 
Osana aiemmin käynnistettyä tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuun lopulla Malmön tehdaskiinteistön 21 
miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa lopetetaan vuoden 2023 
aikana. Kauppa toteutui 26.4.2022. Kiinteistön myynnistä kirjattiin 9,9 miljoonan euron kertaluonteinen 
myyntivoitto.  
 
Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability 
Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppahinta oli 8,2 
miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly Sibylla-tuotemerkkiä. Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on 
ollut noin 2 prosenttia Atria-konsernin liikevaihdosta ja liiketoiminta on ollut kannattavaa. 
Pikaruokaliiketoiminta on raportoitu Atria Ruotsi -segmentissä. Atria kirjasi yrityskaupasta 1,9 miljoonan 
euron myyntivoiton ja 10,7 miljoonan euron muuntoerotappion konsernin tulokseen.  
 
Tammi–kesäkuu 2022 
 
Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 806,7 miljoonaa euroa (748,5 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto 
oli 16,2 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa) eli 2,0 % (2,6 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 18,2 
miljoonaa euroa (-26,0 milj. euroa) eli 2,3 % (-3,5 %) liikevaihdosta.  
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Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa. Myös myynti rehuasiakkaille 
kasvoi. Vienti oli vertailukautta pienempää, erityisesti vienti Kiinaan supistui. Myyntihinnat vahvistuivat 
vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa kaikilla liiketoiminta-alueilla, erityisesti toisella 
vuosineljänneksellä. Konsernin oikaistua liikevoittoa painoi ensimmäisen vuosineljänneksen heikko 
kannattavuus, mikä oli seurausta raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden 
kustannusten noususta.  
 
Liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron 
kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi 
liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus -pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron 
myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt 10,7 miljoonan euron muuntoerotappio. 
Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä 
kassavirtaan.  
 
Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin 
yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.  
 
Atria Suomen liikevaihto kasvoi vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa. Myös myynti rehuasiakkaille 
kasvoi. Myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla. Ensimmäisen 
vuosineljänneksen heikko kannattavuus painoi koko katsauskauden tulosta. Atrian maksamat lihan 
tuottajahinnat olivat katsauskauden lopussa noin 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 
korkeammat. 
 
Atria Ruotsin liikevaihto paikallisissa valuutoissa vahvistui noin 11 prosenttia vertailukauteen verrattuna. 
Koronarajoitusten poistumisen myötä Foodservice-tuotteiden myynti on kasvanut ja myynti 
vähittäiskauppaan on ollut vertailukauden tasolla. Kohonneet kustannukset painoivat oikaistua liikevoittoa. 
Myyntihintojen korotukset eivät ole täysimääräisesti kattaneet kustannusnousuja. 
 
Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto jäi edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikommaksi. 
Kohonneet kustannukset ovat painaneet liikevoiton kehitystä sekä Tanskassa että Virossa. 
 
Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä 
Etelä-Koreaan toimitettiin maaliskuussa. 
 
Uuden siipikarjatehtaan rakennusprojekti on edennyt suunnitellusti. Tällä hetkellä tehdään talotekniikkaan 
liittyviä asennuksia. 
 
Tunnusluvut    
    
milj. EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
    
Oma pääoma/osake, EUR 17,05 15,14 16,08 
Korolliset velat 217,2 191,2 209,9 
Omavaraisuusaste, % 49,4 % 48,9 % 48,7 % 
Nettovelkaantumisaste, % 43,1 % 41,5 % 32,6 % 
Bruttoinvestoinnit 53,9 20,4 55,6 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,7 % 2,7 % 3,6 % 
Henkilöstö keskimäärin 3 744 3 770 3 711 
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Ajankohtaista vastuullisuudesta  
 
Atria liittyi kansainväliseen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Atria on omassa 
vastuullisuustyössään sitoutunut jo aikaisemmin Global Compactin kymmeneen vastuullisuusperiaatteeseen 
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption torjunnan 
osalta. Liittyminen UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen vahvistaa Atrian kehitystyötä 
ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta. Atria on hyväksytty Climate Ambition Accelerator -
koulutusohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa ja edistää yrityksiä tieteeseen perustuvien 
päästövähennystavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Näiden yhteisten tavoitteiden toteuttamisella 
maapallon lämpenemistä pyritään rajoittamaan 1,5 °C asteeseen. Ohjelmassa on mukana 900 yritystä 54 
maasta ja Atria on yksi Suomen 26 mukana olevasta yrityksestä. Sitoutuminen UN Global Compactiin ja 
osallistuminen Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan vahvistavat entisestään Atrian kokonaisvaltaista 
vastuullisuusohjelman toteutusta ja sitoutumista tieteeseen perustuviin tavoitteisiin. Lisäksi tämä tukee Atrian 
oman ja koko arvoketjunsa toiminnan kehittämistä yhä vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi. 
 
Atrian kanatuotteet, joiden pakkauksissa on hiilijalanjäljestä kertova merkintä, palkittiin arvostetussa 
Euroopan Osuustoimintajärjestö Cogecan järjestämässä innovaatiokilpailussa. Palkinto myönnettiin 
Brysselissä 27. huhtikuuta. Kilpailun painopisteenä vuonna 2022 olivat kestävyyttä edistävät 
osuustoiminnalliset innovaatiot. Atria toi ensimmäisenä ruokatalona maailmassa kanatuotteidensa 
hiilijalanjäljestä kertovan merkinnän kuluttajapakkauksiin vuoden 2021 lopulla. Liharaaka-aineen jäljitettävyys 
tilalle asti on mahdollistanut hiilijalanjäljen merkitsemisen yksittäisessä tuotepakkauksessa. Vuonna 2022 
tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun lihan alkuperästä kertova tilatason merkintä tuotiin pakkauksiin. 
 
Atria lanseerasi toukokuussa uuden 50 prosenttia biomuovia sisältävän Lönneberga-
leivänpäällispakkauksen. Pakkauksissa käytetty biomuovi on valmistettu ISCC-sertifioidusta materiaalista. 
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–kesäkuu 2022 
 
Atria Suomi      
 Q2 Q2 H1 H1  
Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021 
Liikevaihto 319,5 277,7 593,8 537,9 1 105,7 
Liikevoitto 13,4 11,3 16,5 21,1 48,1 
Liikevoitto % 4,2 % 4,1 % 2,8 % 3,9 % 4,4 % 
 

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 319,5 miljoonaa euroa (277,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 
Foodservice- ja vähittäiskauppakanavissa. Myös myynti rehuasiakkaille kasvoi. Myyntihinnat olivat 
edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Ravintoloiden koronarajoitukset poistettiin kokonaan 
maaliskuun alussa, mikä vauhditti Foodservice-myyntiä huhti-kesäkuussa. Pääsiäismyynnin sesonki ajoittui 
toiselle vuosineljännekselle. Vienti pieneni vertailukauteen verrattuna, erityisesti vienti Kiinaan oli laskussa. 
Liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa). Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi, 
mikä johtui liikevaihdon kasvusta ja myynnin suotuisammasta rakenteesta: Foodservice-myynti kasvoi ja 
vienti supistui. Atrian maksamat lihan tuottajahinnat olivat katsauskauden lopussa noin 30 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat. Atria on nostanut lihan tuottajahintoja edelleen 
katsauskauden jälkeen. Kustannusinflaatio jatkui voimakkaana, sen sijaan koronasta aiheutuvien 
poissaolojen määrä ja kustannukset olivat huhti-kesäkuussa huomattavasti pienempiä kuin tammi-
maaliskuussa. 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 593,8 miljoonaa euroa (537,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui 
rehumyynnin, Foodservice- ja vähittäiskauppamyynnin kasvusta. Rehujen myyntihinnat olivat edellisvuoden 
vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla, mikä oli seurausta rehuraaka-aineiden kustannusten noususta. 
Foodservice-myynnin kasvu johtui koronarajoitusten poistumisesta ravintoloista maaliskuun alusta lähtien. 
Vienti pieneni vertailukauteen verrattuna. Myyntihinnat vahvistuivat vähittäiskauppa- ja Foodservice-
kanavissa erityisesti toisella vuosineljänneksellä. Liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa). 
Liikevoiton lasku johtui ensimmäisen vuosineljänneksen heikosta kannattavuudesta. Liikevoittoa painoivat 
raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu. Atrian maksamat 
lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.  
 
Markkinaa on alkuvuoden ajan leimannut siirtyminen koronan jälkeiseen aikaan, jolloin Foodservice -
markkina on kasvanut voimakkaasti eli noin 21 prosentin vauhtia Atrian edustamissa tuoteryhmissä. 
Vähittäiskauppamarkkina on kasvanut 1 prosentin tammi-toukokuun aikana. Voimakkaimmin markkinassa 
kasvaa edelleen valmisruoan myynti: vähittäiskaupan markkinassa 8 prosentin kasvu ja Foodservice-
markkinassa peräti 19 prosentin kasvu. Valmisruoan myynnin voimakas kasvu kertoo, että myös 
ammattikeittiöt etsivät helpompia ruokakatkaisuja toimintaansa. Kuluttajien siirtyminen takaisin 
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ravintolapalveluiden pariin näkyy myös voimakkaana punaisen lihan kasvuna, joka on 25 prosenttia 
vertailukauteen verrattuna Foodservice-kanavassa. (Lähde: Atrian markkinanäkemys) 
 
Atrian toimittajaosuus vähittäiskaupan markkinassa on 24,5 prosenttia, jossa on kasvua vuoden takaiseen 
0,4 prosenttiyksikköä. Foodservice-markkinassa Atrian toimittajaosuus on 20,9 prosenttia tammi-toukokuun 
aikana, jossa on kasvua 0,4 prosenttiyksikköä. (Lähde: Atrian markkinanäkemys) 
 
Vienti supistui edellisvuoteen verrattuna, erityisesti vienti Kiinaan on pienentynyt alhaisen hintatason 
johdosta. Myynti Euroopan maihin on lisääntynyt. Atria Suomen tärkeimmät vientimaat ovat Etelä-Korea, 
Kiina, Tanska, Ruotsi ja Baltian maat. 
 
Uuden siipikarjatehtaan rakennusprojekti on edennyt suunnitellusti. Tällä hetkellä tehdään talotekniikkaan 
liittyviä asennuksia. 
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Atria Ruotsi      
 Q2 Q2 H1 H1  
Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021 
Liikevaihto 95,1 88,0 177,3 164,7 351,7 
Oikaistu liikevoitto 0,7 0,3 -0,2 -1,0 2,7 
Oikaistu liikevoitto % 0,8 % 0,3 % -0,1 % -0,6 % 0,8 % 
      
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen      
vaikuttavat erät:      
   Työeläkemaksun palautus 1,0 0,0 1,0 0,0 2,3 
   Malmön kiinteistön myynti 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 
Liikevoitto 11,6 0,3 10,7 -1,0 5,0 
Liikevoitto % 12,2 % 0,3 % 6,0 % -0,6 % 1,4 % 
 

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 95,1 miljoonaa euroa (88,0 milj. euroa). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa kasvoi 11,1 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti Foodservice- ja 
vähittäiskauppa-asiakkaille kehittyi myönteisesti. Myynti pikaruoka-asiakkaille oli edellisvuoden vastaavaa 
jaksoa pienempi, koska Atria vetäytyi pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. Oikaistu liikevoitto oli 0,7 
miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 11,6 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 
Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton 
ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen.  
 
Kohonneet raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liiketulosta katsauskauden aikana. Atria 
käynnisti hintaneuvottelut asiakkaiden kanssa ja sen seurauksena myyntihinnat vahvistuivat vähittäiskauppa- 
ja Foodservice-kanavissa, mutta eivät täysimääräisesti kustannusnousuja vastaavasti.  
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 177,3 miljoonaa euroa (164,7 milj. euroa). Liikevaihto paikallisissa 
valuutoissa vahvistui noin 11 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Koronarajoitusten poistumisen myötä 
Foodservice-tuotteiden myynti on kasvanut. Myös myynti vähittäiskauppaan on lisääntynyt. Oikaistu liiketulos 
oli -0,2 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 10,7 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa). Liikevoitto 
sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,9 miljoonan euron kertaluonteisen 
myyntivoiton ja 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Kohonneet kustannukset 
painoivat liikevoittoa. Myyntihintojen korotukset eivät ole täysimääräisesti kattaneet kustannusnousuja. 
 
Atrian edustamien tuoteryhmien myynti Ruotsin vähittäiskaupassa oli tammi-kesäkuussa lievässä kasvussa: 
ruokamakkaramarkkina pieneni 1,4 prosenttia, leivänpäällisten markkina kasvoi 1,2 prosenttia ja 
siipikarjatuotteiden markkina kasvoi 1,5 prosenttia arvossa mitattuna. Atrian markkinaosuudet 
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vähittäiskaupassa vahvistuivat kaikissa edustamissaan tuoteryhmissä edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. Tammi-kesäkuussa Atrian toimittajaosuus oli ruokamakkaroissa 20,1 prosenttia, leivänpäällisissä 
13,1 prosenttia ja tuoreissa kanatuotteissa 19,2 prosenttia (Lähde: AC Nielsen).  
 
Osana aiemmin käynnistettyä tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuun lopulla Malmön tehdaskiinteistön 21 
miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa lopetetaan vuoden 2023 
aikana. Kauppa toteutui 26.4.2022. Kiinteistön myynnistä kirjattiin 9,9 miljoonan euron kertaluonteinen 
myyntivoitto. 
 
Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability 
Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppaan ei sisälly 
Sibylla-tuotemerkkiä. Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on ollut noin 2 prosenttia Atria-konsernin 
liikevaihdosta ja liiketoiminta on ollut kannattavaa. Pikaruokaliiketoiminta on raportoitu Atria Ruotsi -
segmentissä.  
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Atria Tanska & Viro      
 Q2 Q2 H1 H1  
Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021 
Liikevaihto 28,4 26,7 54,4 51,2 104,9 
Liikevoitto 0,7 2,0 1,5 4,0 5,1 
Liikevoitto % 2,5 % 7,5 % 2,8 % 7,7 % 4,9 % 
 
Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 28,4 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 
0,7 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi 7,5 prosenttia edellisvuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna. Tanskassa myynti vientiasiakkaille kasvoi selvästi, ja myynti 
vähittäiskauppaan pieneni hieman. Liikevaihdon kasvu oli seurausta myyntihintojen korotuksista 
vähittäiskauppa-asiakkaille sekä Tanskassa että Virossa. Liikevoittoa painoivat kohonneet energia- ja raaka-
ainekustannukset. 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 54,4 miljoonaa euroa (51,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa 
(4,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta Atria Tanskan viennin lisääntymisestä, myyntihintojen 
korotuksista katsauskauden lopulla sekä Virossa että Tanskassa. Virossa myynti vähittäiskauppaan 
vahvistui. Liikevoittoa painoivat ennätyksellisen korkeat energia- ja raaka-ainekustannukset. 
 
Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkina Viron vähittäiskaupassa vahvistui 18,4 prosenttiin (18,2 
%) arvossa mitattuna. Tanskassa markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina. Poikkeuksellisen voimakas 
energiakustannusten ja kuluttajahintojen nousu on aiheuttanut epävakautta markkinassa. Kuluttajien 
ostokäyttäytyminen on aiempaa varovaisempaa kohonneiden elinkustannusten johdosta. 
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Henkilöstö keskimäärin (FTE)    
    
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain H1 H1  
keskimäärin (FTE) 2022 2021 2021 
    
Atria Suomi 2 462 2 431 2 390 
Atria Ruotsi 844 893 876 
Atria Tanska & Viro 438 446 445 
Yhteensä 3 744 3 770 3 711 
    
 
Rahoitusasema  
 
Konsernin korollinen nettovelka 30.6.2022 oli 213,4 miljoonaa euroa (31.12.2021: 152,6 milj. euroa).  
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -36,2 
miljoonaa euroa (28,2 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli -12,6 miljoonaa euroa (19,3 milj. euroa). 
Käyttöpääomaerien kasvu heikensi liiketoiminnan kassavirtaa. Investointien kassavirta oli -23,6 miljoonaa 
euroa (8,9 milj. euroa). Investointien kassavirtaan sisältyy Malmön tehdaskiinteistön myynnistä saatu 
kauppahinta 21 miljoonaa euroa ja Sibylla Rusin myynnin nettokassavirtavaikutus 7,4 miljoonaa euroa. 
Siipikarjatehtaan rakentaminen Suomessa ja Sköllerstan tehtaan laajennusinvestoinnit Ruotsissa lisäsivät 
investointien kassavirtaa. Vertailukauden investointien kassavirtaan sisältyy myydyn tytäryrityksen 
nettokassavirtavaikutus 29,3 miljoonaa euroa. 
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 49,4 % (31.12.2021: 48,7 %). Omaa pääomaa lisäsi korko- ja 
sähkösuojien käyvän arvon muutos, joka kaudella oli +23,7 miljoonaa euroa (+1,7 miljoonaa euroa). Myytyyn 
tytäryhtiöön liittyvät kertyneet muuntoerot -10,7 miljoonaa euroa (-45,1 milj. euroa) kirjattiin pois 
muuntoeroista tulosvaikutteisesti kertyneisiin voittovaroihin. Kirjauksella ei ole vaikutusta 
omavaraisuusasteeseen eikä kassavirtaan.  
 
Konsernin maksuvalmius on pysynyt hyvänä katsauskauden aikana. Konsernin käyttämättömien sitovien 
luottolimiittien määrä 30.6.2022 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2021: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen 
ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 4 vuotta 4 kuukautta (31.12.2021: 4 
vuotta 11 kuukautta). 
 
Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 
 
Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta 
sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2021, joka löytyy osoitteesta 
www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.  
 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 sekä sitä seuranneet sota- ja pakotetoimet ovat 
vaikuttaneet EU-alueen julkiseen talouteen, yritysten toimintaan sekä kuluttajien ostovoimaan. Inflaatiovauhti 
on kasvanut erityisesti energian hinnannousun takia, markkinakorot ovat nousseet ja joidenkin tuotteiden 
saatavuus on heikentynyt. Atrian toiminnalle riskejä ovat kuluttajakäyttäytymisen muutokset. 
 
Ukraina on merkittävä rehuviljojen tuottaja. Viime kesä oli Euroopassa kuiva ja poikkeuksellisen lämmin. 
Viljasadot olivat pieniä ja rehuviljoista on ollut puutetta jo ennen sotatoimia. Venäjän saartotoimenpiteet 
saattavat estää viljan tuonnin Ukrainasta. Tämän takia maatilojen kustannukset myös Suomessa ovat 
lisääntyneet ja lihan hinta on noussut. 
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Energian hintaan ja saatavuuteen liittyvä riski on kasvanut sotatoimien takia. Venäjä on ollut huomattava 
energiantuottaja Euroopassa. Polttoaineiden ja sähkön hinta ovat olleet kasvussa sodan alkamisesta lähtien 
ja energiakustannusten merkittävän hintavaihtelun ennustetaan jatkuvan. 
 
Kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen ovat nousseet puheenaiheiksi sotatoimien myötä. Atria on 
varautunut lisääntyvään kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin. Suunnitelmallisella valvonnalla 
pyritään takaamaan nopea reagointikyky poikkeamatilanteessa. Atrialla kyberturvallisuuden parantaminen on 
jatkuva prosessi.  
 
Covid-19 virus vaikuttaa kolmatta vuotta Atrian toimintaan. Vaikka kesäkaudella rajoituksia on purettu, 
viruksen ilmaantuvuusluvut ovat edelleen korkeita. Viruksen muuntautumista on vaikea ennustaa ja 
pandemian hillitseminen rokotusohjelmien avulla sisältää epävarmuuksia. Atria pyrkii ehkäisemään 
pandemian vaikutusta henkilöstön terveyteen ja työskentelyn turvallisuuteen sekä varmistamaan 
häiriöttömän toimitusketjun.  
 
Atria on omistajana noin 2 prosentin osuudella Majakka Voima -yhtiössä, johon on kohdistettu Fennovoima-
hankkeen takia korvausvaateita. Atrian näkemyksen mukaan on epätodennäköistä, että vaateet aiheuttavat 
merkittäviä kustannuksia Atrialle. Atria on kirjannut Majakka Voima Oy:n osakkeiden arvon alas 
kirjanpidossaan vuonna 2021.  
 
Atrian Nurmon tehtaalla käsiteltävästä sianlihasta viedään merkittävä osa Kiinaan ja Eurooppaan. 
Vientimarkkinoilla lihan kysyntä ja hinta voivat vaihdella hyvin nopeasti, mikä on riski sekä volyymille että 
hintatasolle.  
 
Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Euroopassa todetut 
korkeapatogeeniset lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta 
siipikarjanlihamarkkinoissa. Koska on olemassa riski näiden tautien leviämisestä Suomeen, Atrialla on 
leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla. 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 
miljoonaa euroa). 
 
Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan 
epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, 
pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset 
prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa. 
 
Tulosjulkistamisajankohdat 2022 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2022 aikana vielä yhden osavuosikatsauksen: 
 

• osavuosikatsaus tammi-syyskuu 26.10.2022, noin klo 8.00 
 
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com. 
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Yhtiökokouksen päätökset 2022 
 
Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteena 3.5.2022. Tiedote on luettavissa Atrian 
sijoittajasivuilla osoitteessa: https://www.atria.fi/konserni/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022. 
 
Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja 
erityisten oikeuksien antamiseen sekä rahalahjoitusten tekemiseen 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 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 29.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 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.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2021 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 
euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan 
tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti hallituksen 
päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen ehdoista. 
 
Osakkeet 
 
Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 
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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 66 182 kpl. 
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä palkitsemisraportti 
on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.atria.com. 
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ATRIA OYJ -KONSERNI      
      
Konsernituloslaskelma      
      
milj. EUR 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 
      
Liikevaihto 431,9 387,2 806,7 748,5 1 540,2 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -385,4 -341,8 -728,6 -664,9 -1 363,7 
Bruttokate 46,5 45,4 78,0 83,6 176,5 
      
Myynnin ja markkinoinnin kulut -21,5 -22,3 -40,0 -41,2 -81,0 
Hallinnon kulut -10,8 -10,7 -21,8 -23,4 -45,8 
Liiketoiminnan muut tuotot 11,6 1,0 13,0 2,0 6,0 
Liiketoiminnan muut kulut -9,9 -45,9 -11,0 -47,0 -49,4 
Liikevoitto 15,9 -32,5 18,2 -26,0 6,4 
      
Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -0,4 -1,6 -2,7 -4,9 
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 2,1 1,1 3,6 1,8 3,4 
Voitto ennen veroja 17,3 -31,9 20,2 -26,8 4,8 
      
Tuloverot -3,1 -2,9 -3,3 -3,8 -10,2 
Tilikauden tulos 14,3 -34,8 16,9 -30,7 -5,4 
      
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 13,7 -35,1 16,2 -31,3 -6,9 
Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,3 0,7 0,7 1,5 
Yhteensä 14,3 -34,8 16,9 -30,7 -5,4 
      
Laimentamaton tulos/osake, € 0,49 -1,25 0,57 -1,11 -0,24 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,49 -1,25 0,57 -1,11 -0,24 
      
Laaja konsernituloslaskelma    
      
milj. EUR 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 
      
Tilikauden tulos 14,3 -34,8 16,9 -30,7 -5,4 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:      
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat      
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,6 0,0 0,6 0,0 0,2 
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta       
arvostettavien erien käyvän arvon muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä      
siirretään tulosvaikutteisiksi      
Rahavirran suojaus 17,7 1,5 23,7 1,7 5,7 
Muuntoerot 6,2 45,3 4,6 44,4 42,7 
Tilikauden laaja tulos 38,7 12,0 45,8 15,4 42,8 
      
Laajan tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 38,1 11,7 45,1 14,7 41,3 
Määräysvallattomille omistajille 0,6 0,3 0,7 0,7 1,5 
Yhteensä 38,7 12,0 45,8 15,4 42,8 
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Konsernitase    
    
Varat    
milj. EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 405,9 372,5 385,5 
Biologiset hyödykkeet 0,7 0,6 0,6 
Käyttöoikeusomaisuus 32,5 31,1 30,4 
Liikearvo 158,3 164,1 162,7 
Muut aineettomat hyödykkeet 73,2 79,7 77,5 
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 18,6 15,6 17,2 
Muut rahoitusvarat 0,9 1,2 0,8 
Lainasaamiset ja muut saamiset 19,7 4,5 6,1 
Laskennalliset verosaamiset 1,2 2,5 1,8 
Yhteensä 711,0 671,8 682,6 
    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 133,5 92,9 109,6 
Biologiset hyödykkeet 4,4 4,2 3,6 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 149,2 123,3 108,3 
Rahat ja pankkisaamiset 3,9 8,6 57,3 
Yhteensä 291,1 229,0 278,9 
    
Varat yhteensä 1 002,1 900,8 961,5 
    
Oma pääoma ja velat    
milj. EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
    
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 482,0 428,1 454,6 
Määräysvallattomien osuus 13,0 12,1 12,9 
Oma pääoma yhteensä 494,9 440,2 467,6 
    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat 176,1 157,2 176,1 
Vuokrasopimusvelat 23,0 22,4 21,3 
Laskennalliset verovelat 42,4 37,1 37,4 
Eläkevelvoitteet 6,3 7,1 6,7 
Muut korottomat velat 2,5 3,6 3,0 
Varaukset 0,0 0,1 0,0 
Yhteensä 250,3 227,5 244,5 
    
Lyhytaikaiset velat    
Lainat 8,2 2,5 2,9 
Vuokrasopimusvelat 10,0 9,1 9,6 
Ostovelat ja muut velat 238,7 221,5 236,8 
Yhteensä 256,9 233,1 249,3 
    
Velat yhteensä 507,2 460,6 493,9 
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 002,1 900,8 961,5 
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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 1.1.2021 48,1 -1,2 -1,3 249,5 -62,7 190,4 422,8 16,1 438,9 
          
Tilikauden tulos      -31,3 -31,3 0,7 -30,7 
Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   1,7    1,7  1,7 
Muuntoerot     44,4  44,4  44,4 

Muutokset määräysvallattomien          
omistajien osuuksissa      4,6 4,6 -4,1 0,5 
Osingonjako 0,0     -14,1 -14,1 -0,5 -14,6 
          
          
Oma pääoma 30.6.2021 48,1 -1,2 0,4 249,5 -18,3 149,6 428,1 12,1 440,2 
          
Oma pääoma 1.1.2022 48,1 -1,1 4,0 249,4 -20,0 174,2 454,6 12,9 467,6 
          
Tilikauden tulos      16,2 16,2 0,7 16,9 
Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   23,7    23,7  23,7 
Vakuutusmatemaattiset 0,0000         
voitot eläke-etuuksista      0,6 0,6  0,6 
Muuntoerot      4,6  4,6  4,6 

Muutokset määräysvallattomien          
omistajien osuuksissa      0,0 0,0  0,0 
Osingonjako 0,0000     -17,8 -17,8 -0,8 -18,5 
          
          
Oma pääoma 30.6.2022 48,1 -1,1 27,7 249,4 -15,4 173,3 482,0 12,9 494,9 
          
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
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Konsernin rahavirtalaskelma    
    
milj. EUR 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 
    
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5,9 29,3 105,6 
Rahoituserät ja verot -6,7 -9,9 -17,4 
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -12,6 19,3 88,2 
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -33,4 -20,4 -55,8 
Hankitut liiketoimet 0,0 0,0 -0,1 
Myydyt liiketoimet 7,4 29,3 30,3 
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 0,1 -0,6 -0,4 
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos 0,3 0,5 -0,5 
Saadut osingot 2,0 0,0 0,7 
Investointien rahavirta yhteensä -23,6 8,9 -25,8 
    
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 60,0 120,0 
Pitkäaikaisten lainojen maksut -1,0 -48,6 -89,7 
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-) 6,3 -35,6 -35,3 
Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus -4,8 -4,7 -9,5 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 0,0 -4,0 -4,0 
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset 0,0 0,9 0,9 
Osinkojen maksut -18,5 -14,6 -14,6 
Rahoituksen rahavirta -18,0 -46,7 -32,2 
    
Rahavarojen muutos -54,2 -18,5 30,2 
    
Rahavarat tilikauden alussa 57,3 26,6 26,6 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,8 0,5 0,6 
Rahavarat tilikauden lopussa 3,9 8,6 57,3 
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Puolivuosikatsauksen liitetiedot 
 
Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Atria on tämän 
puolivuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2021 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2022 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2021 
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat.  
 
Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta sellaisten 
arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat laadintahetken taseen varojen ja velkojen sekä tuottojen 
ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
soveltamisessa. Arviot ja olettamukset perustuvat katsauskauden lopun näkemyksiin ja ne sisältävät riskejä 
ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Geopoliittisen tilanteen ja 
koronapandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden takia yhtiö on arvioinut näiden vaikutuksia 
katsauskauden tuloslaskelmaan ja taseeseen. Erityisesti yhtiö on arvioinut, aiheuttaako tilanne viitteitä 
omaisuuserien arvonalentumisesta tai tarvetta päivittää varauksia tai muita kirjanpidollisia arvioita.  
 
Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 
2021 konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. 
 
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.  
 
Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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Toimintasegmentit       
       
milj. EUR 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021  
       
Tuotot kuluttajatuotteista       
Atria Suomi  240,2 216,0 441,5 414,7 846,6  
Atria Ruotsi 95,1 88,0 177,3 164,7 351,7  
Atria Tanska & Viro 27,9 26,2 53,2 50,2 102,6  
Kohdistamattomat  0,0 4,6 0,0 14,6 15,0  
Eliminoinnit -11,1 -9,8 -18,7 -19,9 -37,1  
Yhteensä 352,0 325,0 653,2 624,3 1 278,8  
       
Tuotot alkutuotannosta       
Atria Suomi  79,3 61,7 152,3 123,2 259,1  
Atria Ruotsi - - - - -  
Atria Tanska & Viro 0,6 0,5 1,2 1,1 2,3  
Kohdistamattomat  - - - - -  
Yhteensä 79,9 62,2 153,5 124,3 261,4  
       
Liikevaihto yhteensä 431,9 387,2 806,7 748,5 1 540,2  
       
Liiketulos       
Atria Suomi  13,4 11,3 16,5 21,1 48,1  
Atria Ruotsi * 11,6 0,3 10,7 -1,0 5,0  
Atria Tanska & Viro 0,7 2,0 1,5 4,0 5,1  
Kohdistamattomat ** -9,8 -46,2 -10,4 -50,1 -51,9  
Yhteensä 15,9 -32,5 18,2 -26,0 6,4  
       
Investoinnit       
Atria Suomi  26,0 8,6 43,4 13,8 40,0  
Atria Ruotsi 4,4 2,2 7,3 4,6 11,5  
Atria Tanska & Viro 2,0 1,2 3,2 1,9 4,1  
Yhteensä 32,3 12,0 53,9 20,4 55,6  
       
Poistot ja arvonalentumiset       
Atria Suomi  9,0 9,3 18,2 18,6 37,1  
Atria Ruotsi 3,0 3,5 6,2 7,0 14,0  
Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 2,1 2,3 4,5  
Kohdistamattomat  0,0 0,0 0,0 1,4 1,4  
Yhteensä 13,0 13,9 26,5 29,3 57,1  
       
* Q2/2022-kauden lukuun sisältyy Malmön kiinteistön myyntivoitto sekä eläkemaksun palautus yhteensä +10,9 milj. euroa ja Q4/2021-kauden 
lukuun sisältyy eläkemaksun palautusta +2,3 milj. euroa. 
** Myytyjen tytäryritysten myynnin vaikutus Q2/2022-kaudella -8,8 miljoonaa euroa ja Q2/2021 kaudella -45,1 milj. euroa. 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot 
     
milj. EUR     
     
Tase-erä 30.6.2022 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
     
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 0,9   0,9 
Johdannaissopimukset 37,2  37,2  
Yhteensä 38,0 0,0 37,2 0,9 
     
Velat     
Johdannaissopimukset 0,4  0,4  
Yhteensä 0,4 0,0 0,4 0,0 
     
     
Tase-erä 31.12.2021 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
     
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 0,8   0,8 
Johdannaissopimukset 6,3  6,3  
Yhteensä 7,2 0,0 6,3 0,8 
     
Velat     
Johdannaissopimukset 0,8  0,8  
Yhteensä 0,8 0,0 0,8 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: 
      
 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 5,7 5,7 13,0 10,8 23,7 
Tavaroiden ja palveluiden ostot -27,0 -24,1 -56,4 -48,8 -103,3 
      
   30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
Saamiset   2,0 1,9 1,7 
Velat   7,0 4,2 6,3 
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Myydyt liiketoimet 
 
Atria myi pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability Company Agricultural 
Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppahinta oli 8,2 miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly 
Sibylla-tuotemerkkiä. 
 
Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on ollut noin 2 prosenttia Atria-konsernin liikevaihdosta ja liiketoiminta on 
ollut kannattavaa. Pikaruokaliiketoiminta on raportoitu Atria Ruotsi -segmentissä. 
 
Atria kirjasi yrityskaupasta 1,9 miljoonan euron myyntivoiton. Lisäksi kaupasta kirjattiin 10,7 miljoonan euron 
muuntoerotappio. Muuntoero kirjataan tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä 
kassavirtaan.  
 
Sibylla Rus 
  
milj. EUR 30.4.2022 
  
Varat  
Aineelliset hyödykkeet 1,0 
Käyttöoikeusomaisuus 0,7 
Vaihto-omaisuus 1,5 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,6 
Rahat ja pankkisaamiset 0,8 
Varat yhteensä 10,7 
  
Velat  
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 0,6 
Laskennalliset verovelat 0,2 
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 0,2 
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 3,8 
Velat yhteensä 4,8 
  
Saatu tai saatava vastike:  
Käteisvarat 8,2 
  
Myydyt nettovarat -5,9 
Kauppaan kohdistuvat kulut -0,4 
Myyntitulos ennen muuntoerojen luokittelua   
tulosvaikutteiseksi 1,9 
  
Muuntoerojen luokittelu tulosvaikutteiseksi -10,7 
Myyntitappio -8,8 
  
Kaupan rahavirtavaikutus:  
Saatu maksusuoritus 8,2 
Yhtiön rahat ja pankkisaamiset -0,8 
Yhteensä 7,4 



Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 
 

25 
 

Vastuut    
    
milj. EUR 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
    
Velat, joiden vakuudeksi on annettu     
kiinnityksiä tai muita vakuuksia    
Lainat rahoituslaitoksilta 1,1 1,2 1,2 
Eläkelainat 4,5 4,4 4,2 
Yhteensä 5,7 5,6 5,4 
    
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset     
Kiinteistökiinnitykset 1,1 1,2 1,2 
    
Taseeseen sisältymättömät vastuu-    
sitoumukset    
Takaukset 0,1 0,1 0,1 
 
 
Tärkeimmät valuuttakurssit      
        
 Tuloslaskelma  Tase 
 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021  30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
        
SEK 10,475 10,1294 10,1445  10,7300 10,1110 10,2503 
DKK 7,4402 7,4369 7,4371  7,4392 7,4362 7,4364 
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT   
     
Atria julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella myös muita yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja,    
jotka ovat johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta.    
   
Tunnuslukujen laskentakaavat:   
     
Oikaistu liikevoitto,   Yhtiö julkaisee liikevoiton, voiton ennen veroja ja tilikauden voiton ohella    
oikaistu voitto ennen veroja  oikaistun liikevoiton, oikaistun voiton ennen veroja ja oikaistun tilikauden   
ja oikaistu tilikauden voitto  voiton kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja   
  parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Oikaistut luvut   
  määritetään oikaisemalla yllä mainittuja eriä vertailukelpoisuuteen   
  olennaisesti vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen   
  liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleen-   
  järjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot,   
  arvonalentumiset ja merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut.    
     
Bruttoinvestoinnit  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen   
  hankitut liiketoimet   
     
Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan kassavirta - investointien kassavirta   
     
FTE = Raportointikauden tehdyt työtunnit    
  Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä 
     
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto/tappio * 100 
  Oma pääoma keskimäärin   
     
Oikaistu oman pääoman = Oikaistu tilikauden voitto/tappio * 100 
tuotto (%)  Oma pääoma keskimäärin   
     
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100 
  Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin    
     
Oikaistu sijoitetun = Oikaistu voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100 
pääoman tuotto (%)  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   
     
Oikaistu laimentamaton = Emoyhtiön omistajille kuuluva oikaistu tilikauden voitto 
tulos / osake  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo   
     
Oma pääoma / osake  = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.   
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Osakekohtainen osinko = Tilikauden osingonjako   
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.   
     
Osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100 
  Tulos / osake (EPS)   
     
Oikaistu osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100 
  Oikaistu tulos / osake (oikaistu EPS)   
     
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osinko / osake * 100 
  Tilikauden päätöskurssi   
     
Hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi   
  Tulos / osake   
     
Oikaistu hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi   
  Oikaistu 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 
  A-sarjan osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä   
 
 
ATRIA OYJ 
Hallitus 
 
Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224. 
 
JAKELU 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.atria.com 
 
Puolivuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com. 
 


