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ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2011 
 
 
Atria-konsernin kannattavuus heikkeni 
 
- katsauskauden liiketulos oli tappiollinen -4,2 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) 
- liikevaihto oli edellisvuoden tasolla: 304,0 miljoonaa euroa (305,9 milj. euroa) 
- konsernin omavaraisuusaste nousi 41,2 prosenttiin (40,2)  
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia, mutta liikevoitto pieneni merkittävästi  
- tulos parani Atria Skandinaviassa ja Atria Baltiassa 
- Atria Venäjän tulos heikkeni merkittävästi verrattuna Q1-2010 
 
  Q1     
Milj. € 2011 2010   2010 

Liikevaihto 304,0 305,9   1 300,9 

Liikevoitto -4,2 1,0   9,8 

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

Voitto ennen veroja  -6,6 -1,8   0,3 

Osakekohtainen tulos, €  -0,20 -0,07   -0,18 
 
 
Yleiskatsaus  
 
Atria konsernin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Muuttumattomilla valuuttakursseilla laskettuna 
liikevaihto laski 3,5 prosenttia. Atria Suomessa liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia, mikä pääosin johtui 
vähemmän jalostettujen tuotteiden kasvaneesta myynnistä. Atria Skandinavian 7,5 prosentin liikevaihdon 
lasku selittyy kuluttajapakatun lihan valmistuksen lopettamisesta kesällä 2010 ja hieman pienentyneistä 
myyntivolyymeista. Atria Venäjän liikevaihto on edellisen vuoden tasolla ja Atria Baltiassa liikevaihdon kasvu 
oli 6,6 prosenttia. 
 
Atria konsernin liiketulos laski -4,2 miljoonaan euroon (1,0 milj. euroa), mikä johtui Atria Suomen ja Atria 
Venäjän heikentyneestä kannattavuudesta. Atria Suomen 0,6 miljoonan euron liikevoittoa (4,9 milj. euroa) 
alensivat kohonneet liharaaka-aineiden hinnat ja heikentynyt myynnin rakenne. Viennin osuus 
kokonaismyynnistä on kasvanut merkittävästi. Katsauskaudella raaka-aineiden nopeasti kohonneita hintoja 
ei saatu vietyä täysimääräisinä myyntihintoihin.  
 
Atria Venäjän liikevoittoa -5,6 miljoonaa euroa (-2,3 milj. euroa) heikensivät viime vuoden lopulla 
voimakkaasti nousseet liharaaka-aineiden hinnat sekä kokonaismarkkinan kysynnän alavireisyys ja siitä 
johtunut kilpailun kiristyminen. Tulosta rasittivat myös viime kesänä Pietarin alueelle valmistuneen uuden 
tehtaan kustannukset. 
 
Atria Skandinavian liikevoitto nousi 2,3 miljoonaan euroon (0,6 milj. euroa). Vertailuvuoden lukuun sisältyi 
kertaluonteinen kulu 2,0 miljoonaa euroa. Atria Baltian liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa (-1,2 milj. euroa) 
parani selvästi, mikä selittyy pääasiassa toteutuneilla tehostamistoimilla ja parantuneella myynnin 
rakenteella. 
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli lievästi 
positiivinen ja nettovelka 411 miljoonaa euroa pysyi vuoden vaihteen tasolla. Atria Skandinavia teki 
myyntisaamisten myyntiin liittyvän sopimuksen Nordea Finans Sverige AB:n kanssa. Sopimus pienensi 
yhtiön myyntisaamisten määrää yhteensä 15,3 miljoonalla eurolla katsauskauden lopussa. 
 
Tammikuussa Atria Oyj teki noin 26 miljoonan euron suuruisen investointipäätöksen Kauhajoen 
nautateurastamon ja - leikkaamon rakentamisesta ja uudistamisesta. Kauhajoelle rakennetaan uutta 
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tuotantotilaa ja olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa 
hyödyntäen. Lisäksi Atria Oyj ostaa Itikka osuuskunnalta Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet. 
Kauppahinta on noin 7 miljoonaa euroa. 
 
Atria Suomessa käynnistettiin kaksi tehostamisohjelmaa, joista toisen tavoitteena on parantaa 
naudanteurastuksen ja -leikkuun tehokkuutta sekä purkaa teurastuksen ylikapasiteettia. 
Tehostamisohjelmaan liittyvien vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa. 
Kustannussäästöt alkavat vaikuttaa tulokseen vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 
2013 alusta alkaen. 
 
Maaliskuussa Atria Suomi käynnisti toisen tehostamisohjelman Nurmon tuotantolaitoksen yksiköissä. 
Tehostamisohjelmalla tavoitellaan noin 4 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kustannusrakenteessa. 
Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2012 alusta alkaen.  
 
Matti Tikkakoski jätti tehtävänsä Atria Oyj:n toimitusjohtajana maaliskuun alussa. Työsuhteen päättymisestä 
aiheutuva 0,8 miljoonan euron kertaluontoinen erokorvaus sosiaalikuluineen vaikutti ensimmäisen 
vuosineljänneksen tulokseen. Juha Gröhn nimitettiin Atria Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 18.3.2011 alkaen. 
 
 
Tunnusluvut 
 
milj. EUR 31.3.11 31.3.10 31.12.10
     
Oma pääoma/osake, EUR 15,54 15,60  15,68
Korolliset velat 428,8 430,2  429,9
Omavaraisuusaste, % 41,2 40,2  40,2
Velkaantumisaste, % 97,0 97,1  96,4
Nettovelkaantumisaste, % 92,9 93,3  92,2
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 5,7 15,9  46,2
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 1,9 5,2  3,5
Henkilöstö keskimäärin 5 583 5 853  5 812
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Atria Suomi 1.1. - 31.3.2011 
 
  Q1     
Milj. € 2011 2010   2010 

Liikevaihto 186,2 179,1   767,8 

Liikevoitto 0,6 4,9   30,7 

Liikevoitto% 0,3 2,7   4,0 
 
                                
Atria Suomen Q1-kauden liikevaihto kasvoi 4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Alkuvuoden 
liikevoitto oli vertailujaksoa merkittävästi heikompi. Liikevoittoa alensivat kohonneet liharaaka-aineiden hinnat 
ja huonontunut myynnin rakenne. Erityisesti viennin osuus kokonaismyynnistä on kasvanut. 
 
Suomessa lihamarkkinatilanne oli edelleen haasteellinen. Lihantuotannolle tärkeiden raaka-aineiden, viljan ja 
rehujen, hintojen nousu jatkui voimakkaana. Kotimaisen lihantuotannon toimintaedellytysten säilyttämiseksi 
Atria on korottanut alkuvuoden aikana lihan tuottajahintaa merkittävästi. Q1/2011-kauden aikana Atria on 
maksanut kaikki lihalajit huomioon ottaen keskimäärin 7,2 prosenttia korkeampaa tuottajahintaa kuin viime 
vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.  
 
Katsauskaudella raaka-aineiden nopeasti kohonneita hintoja ei saatu vietyä täysimääräisinä myyntihintoihin. 
Viljojen ja rehujen hintojen nousu on tapahtunut nopeasti, eikä nykyinen teollisuuden ja 
päivittäistavarakaupan välillä vallitseva hintojen neuvottelumekanismi anna mahdollisuutta nostaa 
asiakashintoja samassa tahdissa. Lisäksi alan kireä kilpailutilanne ja halpa tuontiliha ovat vaikeuttaneet 
hinnankorotuksia. Tulevan kevään ja kesän markkinointikampanjoissa Atria panostaa erityisesti kotimaisen 
Atria-lihan kulutukseen.  
 
Atrian arvion mukaan alan kokonaismarkkina on kasvanut arvomääräisesti muutamalla prosentilla vuoden 
alussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kehityksen arvioidaan jatkuvan myös 
loppuvuonna. Q1/2011–jakson aikana Atria menetti jonkin verran kokonaismarkkinaosuuttaan verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Atrian oman arvion mukaan Atrian kokonaismarkkinaosuus 
vähittäiskaupassa on noin 24 prosenttia. Katsauskauden merkittävin lanseeraus on ollut Atria Kulinaari -
leivänpäällissarjan lanseeraus. Atria Kulinaarin myynti oli yli 40 prosenttia lanseeraustavoitetta suurempi.  

 
Atria Suomen hankintaosuus sianlihassa on pysynyt katsauskaudella ennallaan ja naudanlihan 
hankintaosuus on lievässä kasvussa.  
 
Tammikuussa Atria Oyj teki noin 26 miljoonan euron suuruisen investointipäätöksen Kauhajoen 
nautateurastamon ja - leikkaamon rakentamisesta ja uudistamisesta. Kauhajoelle rakennetaan uutta 
tuotantotilaa ja olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa 
hyödyntäen. Lisäksi Atria Oyj ostaa Itikka osuuskunnalta Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet. 
Kauppahinta on noin 7 miljoonaa euroa.  
 
Atria Suomessa käynnistettiin kaksi tehostamisohjelmaa, jonka toisen tavoitteena on parantaa 
naudanteurastuksen ja -leikkuun tehokkuutta sekä purkaa teurastuksen ylikapasiteettia. 
Tehostamisohjelmaan liittyvien vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa. 
Yt-neuvottelut Kuopion henkilöstön kanssa on saatettu päätökseen katsauskaudella. 
 
Maaliskuussa Atria Suomi käynnisti toisen tehostamisohjelman Nurmon tuotantolaitoksen yksiköissä. 
Tehostamisohjelmalla tavoitellaan noin 4 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kustannusrakenteessa. 
Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2012 alusta alkaen. Säästöjen saavuttamiseksi Atrian 
suunnitelmissa on vähentää noin 110 henkilötyövuotta Suomen liiketoiminnoista. Henkilöstövähennykset on 
suunniteltu toteutettavaksi osa-aikaistamisella, eläkejärjestelyillä ja irtisanomisilla.  Toimintojen järjestelyitä 
koskevat yt-neuvottelut henkilöstön kanssa on käynnistetty.  



 

Osavuosikatsaus Q1/2011 
29.4.2011, klo 8.00 

4 (15)

   
   
 

 

Atrian Kädenjälki –ohjelma eteni suunnitelman mukaisesti ja katsauskaudella tehtiin päätös uuden 
työterveysaseman ja siihen liittyvien liikunta- ja kuntoutustilojen rakentamisesta. Atria Suomen panostukset 
työhyvinvoinnin lisäämiseen ovat tuottaneet tulosta: sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 prosenttiyksikköä 
viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Lisäksi Atria käynnisti työturvallisuuden parantamiseen 
liittyvän ohjelman, jonka tavoitteena on puolittaa työtapaturmat vuoden 2012 loppuun mennessä.  
 
Eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi Atrian sopimustuottajille on käynnistetty hyvinvointikoulutuksia. Sianlihan 
tuottajat osallistuivat koulutukseen, jossa perehdyttiin sikojen hyvinvointiin ruokintaa, olosuhteita ja valvontaa 
parantamalla. Naudanlihan tuottajille suunnatussa ”Vasikan Vuosi” –hankkeessa kiinnitetään erityistä 
huomiota vasikoiden kasvatuksen laatuun ja hyvinvoinnin edistämiseen.   
 
Mika Ala-Fossi nimitettiin 1.2.2011 alkaen Atria Suomi Oy:n toimitusjohtajaksi ja Atria Oyj:n johtoryhmän 
jäseneksi. Samalla uudistettiin Atria Suomen johtoryhmän jäsenten vastuualueita ja toimintatapaa. 
 
 
Atria Skandinavia 1.1. - 31.3.2011 
 
  Q1     
Milj. € 2011 2010   2010 

Liikevaihto 87,9 95,0   391,6 

Liikevoitto 2,3 0,6   13,9 

Liikevoitto% 2,6 0,6   3,5 
 
 
Atria Skandinavian liikevaihto laski 7,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 15,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
Liikevaihdon lasku selittyy kuluttajapakatun lihan valmistuksen lopettamisesta kesällä 2010 ja hieman 
heikentyneistä myyntivolyymeista. Liikevoitto nousi 2,3 miljoonaan euroon (0,6 milj. euroa). Vertailuvuoden 
liikevoittoon sisältyi kertaluonteinen kulu 2,0 miljoonaa euroa liittyen Årstan tuotantolaitoksen sulkemiseen. 
 
Alkuvuoden aikana Ruotsin ruokailutuotemarkkinat ovat pienentyneet noin 0,6 prosenttia (Lähde: HUI/ SCB- 
mittaukset). Vähittäiskaupassa hintakilpailu on kovaa taantuvassa markkinassa ja Atria on menettänyt jonkin 
verran markkinaosuuttaan leivänpäällisissä. Atria toi katsauskaudella markkinoille uusia korkealaatuisia 
Lönneberga-leivänpäällisiä, joiden myynti on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Atrian leivänpäällisten 
markkinaosuus Ruotsissa on noin 16 prosenttia (Lähde: AC Nielsen).  
 
Atria Skandinavia keskittyy strategiansa mukaisesti omiin tuotemerkkeihin ja korkeamman jalostusasteen 
tuotteisiin. Samalla on luovuttu vähemmän kannattavista tuotteista. Tämä takia ruokamakkaroissa on 
menetetty hieman markkinaosuutta.  
 
Katsauskaudella Atria Skandinavia jatkoi toimintojen tehostamista automatisoimalla veripaltun 
tuotantoprosessia. Atria investoi uuteen tuotantolaitteistoon Tranåsin tehtaalle noin 2,2 miljoonaa euroa. 
Samalla veripaltun valmistus siirretään Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsiin. Tehostamisohjelmasta 
arvioidaan syntyvän noin yhden miljoonan euron vuotuiset säästöt.  Atrian Skandinavian GEA'S -
tuotemerkillä valmistamilla veripalttu-tuotteilla on noin 80 % markkinaosuus Ruotsissa.  
 
Ruokailutuotemarkkinoiden taantuman arvioidaan jatkuvan lievänä koko loppuvuoden. Uusien 
leivänpäällistuotteiden myynnin arvioidaan parantavan Atrian markkinaosuuksia loppuvuoden aikana. 
Toimitusketjun tehokkuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan suunnitelman mukaan. 
 
Atrian Kädenjälki –ohjelmassa keskitytään kolmeen pääteemaan: laatu, ympäristö ja henkilöstö. Tuotteiden 
tasalaatuisuuden parantamiseksi käynnistettiin kaikkia toimintoja koskeva laatuhanke. Henkilöstön 
osaamisen kehittämiseksi on käynnistetty useita koulutuksia: myynti- ja markkinointikoulutus, johtajuuden 
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kehittäminen sekä projektinhallintaan ja ideakehitykseen liittyvä koulutus. 
 
Atria Skandinavia AB:n toimitusjohtaja Juha Gröhn nimitettiin Atria Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 
18.3.2011 alkaen. Atria Skandinavia AB:n toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut talousjohtaja Björn Widegren. 
1.5.2011 alkaen Atria Skandinavia liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Atria Skandinavia AB:n toimitusjohtajaksi 
nimitettiin KTM Tomas Back. 
 
 
Atria Venäjä 1.1. - 31.3.2011 
 
  Q1     
Milj. € 2011 2010   2010 

Liikevaihto 28,3 28,9   129,2 

Liikevoitto -5,6 -2,3   -27,9 

Liikevoitto% -19,7 -8,0   -21,6 
                                
 
Atria Venäjän katsauskauden liikevaihto laski 2,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui 
kokonaismarkkinan kysynnän alavireisyydestä, kilpailun kiristymisestä ja Atria Venäjän lopputuotteiden 
hintojen noston vaikutuksesta myyntivolyymeihin sekä Pietarissa että Moskovassa. Rupla-kurssi vahvistui 
euroa vastaan, paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna.  
 
Katsauskauden liiketulos oli tappiollinen -5,6 miljoonaa euroa (-2,3 milj. euroa), mutta liiketulos parani 
Q4/2010 -jaksoon verrattuna (-7,6 milj. euroa). Liiketuloksen parantuminen johtuu lähinnä lopputuotteiden 
hintojen nostosta ja tiukasta kustannuskurista.  
 
Venäjän vähittäiskaupan lihavalmistetuoteryhmien taantumasta johtuva kokonaismarkkinoiden lasku alkoi 
vuonna 2009. Edellä mainitut markkinat laskivat volyymissä noin kymmenen prosenttia vuonna 2009 sekä 
Pietarissa että Moskovassa. Vuoden 2010 alussa markkinoiden lasku oli edelleen noin 10 prosenttia (Lähde: 
Business Analytica 1-6/2010). Markkinoiden alavireisyys jatkui myös katsauskaudella. Vuoden ensimmäinen 
neljännes on perinteisesti vuoden hiljaisin.  
 
Atrialla ei ole tällä hetkellä saatavissa markkinaosuustietoja Venäjältä. Yhtiön oman arvion mukaan Atria on 
Pietarin vähittäiskauppa markkinoilla selkeä markkinajohtaja, noin 20 prosentin osuudella. Moskovassa 
Atrian markkinaosuus on noin 2-3 prosenttia.  
 
Liharaaka-aineiden hintojen nousu on tasaantunut, mutta alhaisesta marginaalista johtuen lopputuotteiden 
hinnan korotuksia viedään läpi Q2-jakson aikana. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti volyymikehitykseen. 
 
Atrian omistaman sianlihatilan, Campofarmin rehukustannukset ovat nousseet voimakkaasti viime vuoden 
loppupuolelta asti, johtuen viljojen markkinahinnan noususta. Tämä heikentää Campofarmin tuloskehitystä 
loppuvuoden aikana.  
 
Kustannustehokkuutensa parantamiseksi Atria Venäjä päätti loppuvuodesta 2010 keskittää Moskovan ja 
Sinyavinon tehtaiden lihavalmistetuotantoa uuteen Gorelovon tehtaaseen Pietarissa. Järjestelyn avulla Atria 
lisää koko tuotantorakenteensa tuottavuutta ja hyödyntää maksimaalisesti Gorelovon uuden tehtaan 
tehokasta länsimaista prosessitekniikkaa. Tehostamistoimet vähentävät Atrian henkilöstömäärää noin 
300:lla. Vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa, jotka alkavat toteutua 
vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. Tehostamisohjelma etenee 
suunnitelman mukaisesti. 
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Atria Baltia 1.1. - 31.3.2011 
 
  Q1     
Milj. € 2011 2010   2010 

Liikevaihto 8,1 7,6   35,0 

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

Liikevoitto% -2,5 -15,8   -10,5 
 
 
Atrian liikevaihto Virossa kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,6 prosenttia. 
Liikevoitto kohentui edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna selvästi, mikä johtui parantuneesta 
kustannustehokkuudesta, hyvästä myynnistä ja saaduista myyntivoitoista 
 
Viljan ja rehun hintojen kallistuminen on nostanut merkittävästi omilta tiloilta saadun lihan hintaa, mikä 
heikensi alkutuotannon kannattavuutta.  Loppuvuoden 2010 aikana osa kilpailijoista on hyötynyt 
halvemmasta ulkomailta tuodusta lihan hinnasta, mutta Q1/2011 aikana myös maahan tuodun lihan hinta on 
noussut merkittävästi.  
 
Pitkään Virossa jatkunut kysynnän heikentyminen ja hintojen lasku on pysähtynyt. Katsauskaudella 
markkinat ovat osittain kääntyneet nousuun ja Atrian näkemyksen mukaan kysynnän kasvu ja hintojen nousu 
jatkuu loppuvuoden aikana. Atrian markkinaosuus kasvoi alkuvuonna ruokamakkaroissa (+3 %), mutta 
markkinaosuutta menetettiin leivänpäällisissä (-2 %) ja kuluttajapakatussa lihassa. Markkinaosuuksien 
menetykseen vaikutti mm. ulkomaisen kuluttajapakatun lihan lisääntyminen Viron markkinoilla. Alkuvuoden 
aikana erityisesti kuorettomien nakkien myynti on onnistunut hyvin. 
 
Atria Viro on uudistanut myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen organisaatiota. Lisäksi uudistetun 
strategian mukaisia kehitystoimenpiteitä on jatkettu, mm. kuluttajatutkimukset, tuotelanseerausprosessin 
kehittäminen ja brändiuudistuksen käynnistäminen. 
 
Kustannustehokkuuden lisäämiseksi käynnistetty ohjelma eteni katsauskaudella. Suunnitelmien mukaisesti 
valmiiden tuotteiden kuljetukset ulkoistettiin ja siihen liittyvä kuljetuskalusto myytiin. Lisäksi yhtiön 
omistuksessa oleva maidontuotantoa harjoittava yhtiö OÜ Puidukaubandus myytiin. Edellä mainituista 
kaupoista johtuen Atria Baltia kirjasi katsauskaudella kertaluonteisen myyntivoiton 0,3 miljoonaa euroa. 
Näillä kaupoilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, liikevoittoon, varoihin tai velkoihin. 
 
 
Rahoitus, kassavirta, investoinnit ja omavaraisuusaste 
 
Konsernin rahoitusasemassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella. Käyttämättömien sitovien 
luottolimiittien määrä 31.3.2011 oli 127,3 miljoonaa euroa. 
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli lievästi 
positiivinen ja nettovelka 411 miljoonaa euroa pysyi vuoden vaihteen tasolla. Katsauskauden investoinnit 
konsernissa olivat 5,7 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste nousi 41,2 prosenttiin (40,2). 
 
Atria Skandinavia teki myyntisaamisten myyntiin liittyvän sopimuksen Nordea Finans Sverige AB:n kanssa. 
Sopimus pienensi yhtiön myyntisaamisten määrää yhteensä 15,3 miljoonalla eurolla katsauskauden lopussa. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Atria Oyj:n johtoryhmän kokoonpanoa ja johtamismallia yksinkertaistetaan ja siten varmistetaan edellytykset 
tuloshakuiselle johtamiselle. Resursseja kohdennetaan aiempaa enemmän maantieteellisille liiketoiminta-
alueille. 
 
MMM Juha Ruohola nimitetään Atria Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Ruoholan 
vastuualueena on yhtiön strateginen kehitys, ostot ja investoinnit. Lisäksi Ruohola vastaa Atria Venäjän 
lihaliiketoiminnasta ja alkutuotannosta. Ruohola on työskennellyt Atria-konserniin kuuluvien yhtiöiden 
palveluksessa vuodesta 1997. Hän on toiminut mm. ruotsalaisen Atria Lithells AB:n toimitusjohtajana, ja 
Atria Venäjä liiketoiminta-alueen johtajana hän on toiminut vuodesta 2006. 
 
KTM Tomas Back nimitetään Atria Skandinavia liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Atria Skandinavia AB:n 
toimitusjohtajaksi. Back on työskennellyt Atrian talousjohtajana vuodesta 2007 ja lisäksi Atria Baltia 
liiketoiminta-alueen johtajana vuodesta 2010.  
 
KTM Jarmo Lindholm nimitetään Atria Venäjä liiketoiminta-alueen johtajaksi ja OOO Pit-Product sekä OOO 
MPZ Campomos –yhtiöiden toimitusjohtajaksi. Lindholm on työskennellyt Atrian palveluksessa vuodesta 
2002. Hän on aiemmin toiminut mm. Atria Suomen kaupallisena johtajana ja Atria-konsernin markkinoinnista, 
tuotekehityksestä ja tuoteryhmähallinnasta vastaavana johtajana. 
 
Rauno Väisänen nimitetään Atria Baltia liiketoiminta-alueen johtajaksi. Väisänen on toiminut Atria Eesti 
AS:n toimitusjohtajana vuoden 2010 alusta lähtien ja jatkaa tässä tehtävässä. Hän on ollut Atria Suomen 
palveluksessa vuodesta 1985 erilaisissa tuotannon johtotehtävissä.  
 
Ekonomi Heikki Kyntäjä nimitetään Atria Oyj:n talousjohtajaksi. Kyntäjä on toiminut Atria Suomi Oy:n 
talousjohtajana vuodesta 2009 ja sitä ennen ABB Oy:n taloushallinnon johtotehtävissä.  
 
Muutosten jälkeen Atria Oyj:n johtoryhmään kuuluvat: 
 

- Juha Gröhn, toimitusjohtaja 
- Juha Ruohola, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 
- Mika Ala-Fossi, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi 
- Tomas Back, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Skandinavia  
- Jarmo Lindholm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä  
- Rauno Väisänen, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Baltia 
- Heikki Kyntäjä, talousjohtaja 
- Kirsi Matero, henkilöstöjohtaja 

 
Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille. Yllämainitut muutokset 
astuvat voimaan 1.5.2011 lähtien. 
 
 
Henkilöstö 
 
Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 583 henkilöä (5 853). 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: 
 
Atria Suomi     2 098 (2 123)                       
Atria Skandinavia  1 154 (1 255)     
Atria Venäjä        1 923 (2 000)           
Atria Baltia             408    (475)           
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Atria Oyj:n hallinto 
 
3.3.2011 Matti Tikkakoski jätti tehtävänsä Atria Oyj:n toimitusjohtajana ja samalla hän jätti paikkansa Atria 
Oyj:n hallituksessa. Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Martti 
Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Maisa Romanainen ja  
Harri Sivula. 
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit 
 
Atria konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2010 
tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna.  
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Liharaaka-aineiden markkina näyttäisi vakiintuvan vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010, mutta liharaaka-
aineen hinnassa on edelleenkin nousupaineita kohonneiden kustannusten vuoksi. Tämän johdosta 
lopputuotteiden hintoihin on odotettavissa korotuksia loppuvuoden aikana Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla. 
Elintarvikkeiden kulutuksen arvioidaan olevan lievässä kasvussa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja 
Virossa.  

 
Tuotejohtajuusstrategian toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2011 toteutetaan näkyviä 
lanseerauksia eri liiketoiminta-alueilla. 
 
Atrian arvion mukaan Venäjän ruokailutuotteiden kokonaiskysynnän kasvu on hidasta vuoden 2011 aikana. 
Kokonaismarkkinakehityksen hidas elpyminen Atrian tuoteryhmissä ja kiristynyt kilpailutilanne ovat 
vaikeuttaneet hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin merkittävästi kohonneita raaka-aineiden hintoja 
ei ole pystytty viemään riittävästi myyntihintoihin. Tämän vuoden koko tulosta rasittavat myös uuden tehtaan 
kustannukset täysimääräisesti. 
 
Atrian näkemyksen mukaan Venäjän ruokailutuotemarkkinat kääntyvät maltilliseen kasvuun, mutta 
hitaammin kuin aikaisemmin on arvioitu. 
 
Atria käynnisti viime vuoden lopulla Moskovan toimintojen tehostamisohjelman, joka etenee aikataulussa. 
Tehostamisohjelman kustannussäästön arvioidaan olevan vuositasolla noin 6 miljoonaa euroa. Säästöt 
alkavat toteutua vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. 
Markkinakasvun ja säästötoimien sekä uuden tehtaan tehokkaan tuotantokapasiteetin myötä Atria Venäjän 
liiketuloksen arvioidaan kääntyvän positiiviseksi vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla. 
 
Atria-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2011. Liikevaihdon kasvua hidastavat 
erityisesti Venäjän vaikea markkinatilanne ja kuluttajapakatun lihan valmistuksesta luopuminen Ruotsissa.  
 
Konsernin liikevoitto, ilman kertaluonteisia kuluja, oli 21,6 miljoonaa euroa vuonna 2010. Konsernin 
liikevoiton ennustetaan olevan tätä suurempi vuonna 2011. Suurimpina epävarmuustekijöinä tuloskehityksen 
kannalta ovat viljan, rehujen ja muiden raaka-aineiden hintojen nousu sekä Venäjän vaikea markkinatilanne.  
 
 
Osingonjakoehdotus 
 
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 84,1 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen 
yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, 
että yhtiö jakaa vuodelta 2010 osinkoa 0,25 euroa osakkeelle eli yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. 
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Voimassa olevat valtuutukset ja valtuudet erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden 
hankinta  
 
Vuoden 2010 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 
12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla 
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia. Valtuutusta käytetään 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 29.4.2009 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 
saakka.  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön 
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, 
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai 
mitätöitäväksi.  
 
Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet 
hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 
Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.  
 
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 
osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2010 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2011 alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2010 
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. 
Näillä uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vielä ollut vaikutusta katsauskaudella 
esitettyihin lukuihin.  
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 
2010.  Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
 



 

Osavuosikatsaus Q1/2011 
29.4.2011, klo 8.00 

10 (15)

   
   
 

 

ATRIA OYJ -KONSERNI 
 
KONSERNITULOSLASKELMA     
   
milj. EUR 1-3/11 1-3/10   1-12/10

     
Liikevaihto 304,0 305,9  1 300,9
     
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -275,8 -271,8   -1 149,1

Bruttokate 28,2 34,1  151,8
     
Myynnin ja markkinoinnin kulut -21,4 -18,6  -84,5
Hallinnon kulut -11,9 -12,3  -47,3
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 0,8  7,7
Liiketoiminnan muut kulut -0,5 -3,0   -17,9

Liikevoitto -4,2 1,0  9,8
     
Rahoitustuotot ja -kulut -3,0 -3,4  -11,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,6 0,6   1,7

Voitto ennen veroja -6,6 -1,8  0,3
     
Tuloverot 1,1 0,0   -4,5

Tilikauden tulos -5,5 -1,8  -4,2
     
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:     
Emoyhtiön omistajille -5,6 -2,0  -5,0
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,2  0,8
Yhteensä -5,5 -1,8  -4,2
     
Laimentamaton tulos/osake, € -0,20 -0,07  -0,18
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € -0,20 -0,07  -0,18
   
 
LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA     
   
milj. EUR 1-3/11 1-3/10   1-12/10
     
Tilikauden tulos -5,5 -1,8  -4,2
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:     
Rahavirran suojaus 0,2 -0,6  3,2
Nettosijoituksen suojaus    0,3
Muuntoerot 1,4 8,5   16,9

Tilikauden laaja tulos -3,9 6,1  16,2
     
Laajan tuloksen jakaantuminen:     
Emoyhtiön omistajille -4,0 5,9  15,3
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,2  0,9
Yhteensä -3,9 6,1  16,2
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KONSERNITASE      
Varat   
milj. EUR 31.3.11  31.3.10   31.12.10
      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 464,5  480,3  470,1
Biologiset hyödykkeet 1,2  1,9  1,9
Liikearvo 162,8  165,0  162,9
Muut aineettomat hyödykkeet 75,2  72,6  75,5
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 12,5  10,1  11,9
Muut rahoitusvarat 1,6  2,3  1,6
Lainasaamiset ja muut saamiset 21,1  20,7  20,1
Laskennalliset verosaamiset 13,0   7,8   11,5

Yhteensä 751,8  760,7  755,5
      
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 106,6  103,2  105,3
Biologiset hyödykkeet 5,8  5,7  5,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 183,1  206,9  217,3
Rahat ja pankkisaamiset 18,0   16,8   18,5

Yhteensä 313,6 332,6  346,9
      
Myytävänä olevat      
pitkäaikaiset omaisuuserät 9,2  10,2  9,2

Varat yhteensä 1 074,7   1 103,5   1 111,6
 
Oma pääoma ja velat   
milj. EUR 31.3.11  31.3.10   31.12.10
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 439,2  440,9  443,2
Määräysvallattomien osuus 3,0   2,1   2,9

Oma pääoma yhteensä 442,2  443,0  446,1
      
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset rahoitusvelat 298,9  316,6  302,8
Laskennalliset verovelat 47,4  42,3  46,8
Muut korottomat velat 0,0  1,8  0,8
Varaukset 0,8   0,0   0,8

Yhteensä 347,2  360,7  351,2
      
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset rahoitusvelat 130,0  113,6  127,2
Ostovelat ja muut velat 155,3   186,2   187,1

Yhteensä 285,3  299,8  314,3
    
Velat yhteensä 632,5  660,5  665,5

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 074,7   1 103,5   1 111,6
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA        
           
milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   Mää- Oma 
  Osa- Yli- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 
  ke- kurs- osak- ra- to- neet teen- vallat- oma 
  pää- sira- keet has- erot voitto- sä tomien yhteen-
  oma hasto  tot   varat   osuus sä 
                
Oma pääoma 1.1.10 48,1 138,5 -1,3 -1,7 110,6 -31,0 171,9 435,1 1,8 436,9
                
Tilikauden laaja tulos               
Tilikauden tulos        -2,0 -2,0 0,2 -1,8
Muut laajan tuloksen erät               
  Rahavirran suojaukset     -0,6    -0,6   -0,6
  Muuntoerot       8,4  8,4 0,1 8,5
                
                      
Oma pääoma 31.3.10 48,1 138,5 -1,3 -2,3 110,6 -22,6 169,9 440,9 2,1 443,0
                
Oma pääoma 1.1.11 48,1 138,5 -1,3 1,8 110,6 -14,4 159,9 443,2 2,9 446,1
                
Tilikauden laaja tulos               
Tilikauden tulos        -5,6 -5,6 0,1 -5,5
Muut laajan tuloksen erät               
  Rahavirran suojaukset     0,2    0,2   0,2
  Muuntoerot       1,4  1,4   1,4
                
                      
Oma pääoma 31.3.11 48,1 138,5 -1,3 2,0 110,6 -13,0 154,3 439,3 3,0 442,2
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     
     
   
milj. EUR 1-3/11 1-3/10  1-12/10
     
Liiiketoiminta rahavirta     
  Liiketoiminnan rahavirta -3,1 2,7  85,5
  Rahoituserät ja verot 7,0 -6,8   -40,9
     
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 3,9 -4,1  44,6
     
Investointien rahavirta     
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -5,2 -12,4  -39,6
  Myydyt tytäryritykset 2,0    
  Sijoitukset 0,5 -1,2   -0,6
     
Investointien rahavirta yhteensä -2,7 -13,6  -40,2
     
Rahoituksen rahavirta     
  Lainojen nostot 1,5 2,7  40,8
  Lainojen maksut -3,1 -3,5  -56,2
  Osinkojen maksut       -7,0
     
Rahoituksen rahavirta -1,6 -0,8  -22,4
     

Rahavarojen muutos -0,5 -18,5   -18,0
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TOIMINTASEGMENTIT    
    
milj. EUR 1-3/11 1-3/10  1-12/10
 
Liikevaihto     
Suomi  186,2 179,1  767,8
Skandinavia 87,9 95,0  391,6
Venäjä  28,3 28,9  129,2
Baltia 8,1 7,6  35,0
Eliminoinnit -6,5 -4,7  -22,7

Yhteensä 304,0 305,9  1 300,9
     
Liikevoitto     
Suomi  0,6 4,9  30,7
Skandinavia 2,3 0,6  13,9
Venäjä -5,6 -2,3  -27,9
Baltia -0,2 -1,2  -3,7
Kohdistamattomat * -1,3 -1,0  -3,2

Yhteensä -4,2 1,0  9,8
     
* Kausi Q1/2011 sisältää entisen toimitusjohtajan työsuhteen päättymisestä  
aiheutuvan kertaluonteisen 0,8 miljoonan euron erokorvauksen sosiaalikuluineen.
     
ROCE *     
Suomi  6,9 % 9,9 % 7,9 %
Skandinavia 6,0 % 3,7 % 5,3 %
Venäjä -18,7 % -3,5 % -16,9 %
Baltia  -7,0 % -28,5 % -9,6 %
Konserni 0,6 % 3,3 % 1,1 %
     
* Sitoutuneen pääoman tuotto % (ROCE) =     
  Liikevoitto (12 kk liukuva) / Sitoutunut pääoma (12 kk liukuva, keskimäärin)*100 
     
Investoinnit     
Suomi  2,9 2,2  13,3
Skandinavia 1,4 1,8  9,5
Venäjä 1,2 11,8  22,6
Baltia 0,1 0,1  0,8

Yhteensä 5,7 15,9  46,2
     
Poistot     
Suomi  6,5 7,3  28,7
Skandinavia 2,9 2,9  11,9
Venäjä 2,5 1,7  18,9
Baltia 0,7 0,8  3,0

Yhteensä 12,6 12,7  62,5
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VASTUUT     
  
milj. EUR 31.3.11 31.3.10   31.12.10 
   
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
kiinnityksiä tai muita vakuuksia     
Lainat rahoituslaitoksilta 5,5 5,5  5,4 
Eläkelainat 5,0 4,5  4,9 
Yhteensä 10,5 10,0  10,3 
     
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja     
muut vakuudet     
Kiinteistökiinnitykset 4,9 6,7  5,0 
Yrityskiinnitykset 4,1 1,2  4,0 
Yhteensä 9,0 7,9  9,0 
     
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset     
Takaukset 0,8 0,8  0,8 
     
     
KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT     
     
 Kauden keskikurssit: 1-3/11 1-3/10   1-12/10 
SEK 8,8481 9,8928  9,4926 
DKK 7,4558 7,4439  7,4477 
RUR 40,3272 40,9218  40,2217 
LTL 3,4528 3,4528  3,4528 
PLN 3,9672 3,9611  4,0049 
NOK 7,8230 8,0897  8,0034 
     
 Kauden päätöskurssit: 31.3.11 31.3.10   31.12.10 
SEK 8,9329 9,7135  8,9655 
DKK 7,4567 7,4447  7,4535 
RUR 40,2850 39,6950  40,8200 
LTL 3,4528 3,4528  3,4528 
PLN 4,0106 3,8673  3,9750 
NOK 7,8330 8,0135  7,8000 
 
 
ATRIA OYJ 
Hallitus 
 
Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224. 
 
JAKELU 
Nasdaq OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.atriagroup.com 
 
Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme www.atriagroup.com. 


