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 ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015 
 

Atria-konsernin liikevoitto edellisvuoden tasolla 
 
Huhti-kesäkuu 2015 
- Konsernin liikevaihto laski 9,1 prosenttia 337,5 miljoonaan euroon (371,4 milj. euroa). Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein lasku oli 7,3 prosenttia. 
- Konsernin liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa) eli 2,5 prosenttia (2,3 %) liikevaihdosta. 
Liikevoittoon sisältyy yhteensä +1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-0,4 milj. euroa). 
- Atria osti luomuleivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteterin liiketoiminnan Tanskassa. 
- Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynti Arlalle Ruotsissa toteutui 1.4.2015. 
- Campofarmin sikalakiinteistöt Venäjällä myytiin.  
- Nettovelkaantumisaste oli 58,8 prosenttia (31.12.2014: 61,8 %). 
 
 
Tammi-kesäkuu 2015 
- Konsernin liikevaihto laski 6,6 prosenttia 652,1 miljoonaan euroon (698,4 milj. euroa). 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 4,2 prosenttia.  
- Konsernin liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa) eli 1,4 prosenttia (0,8 %) 
liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa (-1,2 
milj. euroa). 
- Atria käynnisti 36 miljoonan euron investoinnin Suomessa Nurmon sikaleikkaamon 
uudistamiseksi. 
 
 

 
Q2 Q2 H1 H1 

 Milj. € 2015 2014 2015 2014 2014 

 
Konserni 
   Liikevaihto 337,5 371,4 652,1 698,4 1 426,1 

   Liikevoitto 8,4 8,4 9,1 5,8 40,6 

   Liikevoitto- % 2,5 % 2,3 % 1,4 % 0,8 % 2,8 % 

   Tulos ennen veroja 6,0 9,9 4,4 4,1 34,0 

   Osakekohtainen tulos, € 0,18 0,28 0,11 0,09 0,93 

   Kertaluonteiset erät* 1,9 -0,4 1,9 -1,2 1,0 
  
Liikevaihto segmenteittäin   

  

     Atria Suomi 233,7 246,5 445,9 463,4 945,5 

    Atria Skandinavia 80,3 95,4 165,4 183,8 371,9 

    Atria Venäjä 21,5 25,9 37,3 47,3 98,8 

    Atria Baltia 8,9 9,6 16,5 17,0 34,5 

  Liikevoitto segmenteittäin   
  

     Atria Suomi 4,7 5,9 6,6 6,2 33,6 

    Atria Skandinavia 2,5 3,4 4,4 4,4 14,9 

    Atria Venäjä 1,9 -1,1 -0,3 -3,2 -5,7 

    Atria Baltia 0,2 -0,1 0,1 -0,3 -0,0 

*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
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Huhti-kesäkuu 2015 
 
Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 337,5 miljoonaa euroa (371,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 
33,8 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui heikosti 
käynnistyneestä grillaussesongin myynnistä ja Falbygdens-juustoliiketoiminnan siirtymisestä Arlalle 
1.4.2015. Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy yhteensä +1,9 miljoonaa 
euroa kertaluonteisia eriä (-0,4 milj. euroa).  
 
Atria osti tanskalaisen leivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteter A/S:n liiketoiminnan 5,5 miljoonalla 
eurolla. Aalbaekin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Aalbaek on Tanskan merkittävin 
luomuleivänpäällisiin keskittynyt tuotemerkki. Kauppa vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta leivänpäällisissä 
Tanskassa. Kaupassa Atrialle siirtyivät Aalbaekin tuotemerkit, liiketoiminta sopimuksineen sekä Farressa 
sijaitseva lihavalmistekauppa tuotantotiloineen. Liiketoiminta siirtyi Atrialle 11.5.2015 alkaen. 
 
Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) hyväksyi 11.3.2015 antamallaan päätöksellä Atria Skandinavian Falbygdens-
juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle. Kauppahinta on noin 30 miljoonaa euroa, kun kauppasopimuksen 
mukainen nettokäyttöpääoman muutos on huomioitu. Liiketoiminnot siirrettiin Arla Foods AB:hen 1.4.2015.  
Liiketoiminnan myynti pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 
3 miljoonalla eurolla.  
 
Atria myi 24.6.2015 venäläisen tytäryhtiön 4,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö omisti Moskovan lähistöllä 
sijaitsevan maatilan kiinteistöineen. Myynnistä kirjattiin kertaluonteisina erinä 0,6 miljoonan euron 
kustannukset ja lisäksi yhtiön omaan pääomaan kerryttämät muuntoerot paransivat tulosta 2,5 miljoonalla 
eurolla. 
 
Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 233,7 miljoonaa euroa (246,5 milj. euroa), jossa oli laskua 12,8 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui kuluttajakysynnän 
heikentymisestä. Alkukesän grillaussesonki käynnistyi myöhässä, mikä supisti Atrian edustamien 
tuoteryhmien kokonaismarkkinaa noin 2 prosenttia arvossa mitattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa). Liikevoiton kehitystä painoi kansainvälisen 
lihamarkkinan ylitarjonnasta johtuva hintojen lasku. Atria Suomen kustannustehokkuus on pysynyt hyvällä 
tasolla.  
 
Atria Skandinavian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 80,3 miljoonaa euroa (95,4 milj. euroa). Liikevaihto 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla, kun ei oteta huomioon 
Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnistä ja Aalbaekin ostosta aiheutuneita muutoksia. Huhti-kesäkuun 
liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa).  Liikevoiton lasku johtui pääosin Falbygdens-
juustoliiketoiminnan myynnistä. 
 
Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa (25,9 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 
valuutassa kasvoi 6,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui 
toteutetuista hinnankorotuksista. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 
kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,1 
miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoista liikevoittoa parantavat tekijät olivat tehdyt 
hinnankorotukset, kannattamattomien tuotteiden karsinta ja teollisten toimintojen kustannustehokkuuden 
parantuminen.  
 
Atria Baltian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa 
euroa (-0,1 milj. euroa). Vertailuvuoteen sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,4 miljoonaa euroa. Kylmä alkukesä 
on vähentänyt grillattavien tuotteiden myyntiä. Vienti- ja tukkumyynnin sekä alkutuotannon kannattavuus 
heikkeni, mikä johtui Euroopan lihamarkkinoiden ylitarjontatilanteesta.  
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Tammi-kesäkuu 2015 
 
Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 652,1 miljoonaa euroa (698,4 milj. euroa). Liikevaihto laski 
46,3 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui heikosti 
käynnistyneestä grillaussesongin myynnistä, Falbygdens-juustoliiketoiminnan siirtymisestä Arlalle ja ruplan 
arvon heikentymisestä vertailukauteen nähden. Liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa). 
Liikevoittoon sisältyy +1,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-1,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto 
oli 7,2 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa). 
 
Vuoden alussa Atria Suomi käynnisti Nurmon sikaleikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen liittyvän noin 
36 miljoonan euron investoinnin. Nurmon nykyisen sikaleikkaamon yhteyteen rakennetaan uutta tuotantotilaa 
ja olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa hyödyntäen. 
Investoinnin myötä Atrian sikaleikkaamon tuottavuus ja kannattavuus paranevat merkittävästi. Investoinnin 
arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt leikkaamon toimintaan.  
 
Atria osti toukokuussa tanskalaisen leivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteter A/S:n liiketoiminnan 5,5 
miljoonalla eurolla. Aalbaekin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Aalbaek on Tanskan 
merkittävin luomuleivänpäällisiin keskittynyt tuotemerkki. Kauppa vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta 
leivänpäällisissä Tanskassa. Kaupassa Atrialle siirtyivät Aalbaekin tuotemerkit, liiketoiminta sopimuksineen 
sekä Farressa sijaitseva lihavalmistekauppa tuotantotiloineen. Liiketoiminta siirtyi Atrialle 11.5.2015 alkaen. 
 
Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) hyväksyi 11.3.2015 antamallaan päätöksellä Atria Skandinavian Falbygdens-
juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle. Kauppahinta on noin 30 miljoonaa euroa, kun kauppasopimuksen 
mukainen nettokäyttöpääoman muutos on huomioitu. Liiketoiminnot siirrettiin Arla Foods AB:hen 1.4.2015.  
Liiketoiminnan myynti pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 
3 miljoonalla eurolla.  
 
Atria myi 24.6.2015 venäläisen tytäryhtiön 4,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö omisti Moskovan lähistöllä 
sijaitsevan maatilan kiinteistöineen. Myynnistä kirjattiin kertaluonteisina erinä 0,6 miljoonan euron 
kustannukset ja lisäksi yhtiön omaan pääomaan kerryttämät muuntoerot paransivat tulosta 2,5 miljoonalla 
eurolla. 
 
Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 28,8 miljoonaa euroa (48,9 milj. euroa). Konsernin vapaa 
kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 28,5 miljoonaa euroa (-12,8 
milj. euroa) ja nettovelka oli 237,2 miljoonaa euroa (31.12.2014: 250,7 milj. euroa).  
 
Atria Suomen tammi-kesäkuun liikevaihto oli 445,9 miljoonaa euroa (463,4 milj. euroa), jossa oli laskua 17,5 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui kuluttajakysynnän 
heikentymisestä ja Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkinan supistumisesta. Liikevoitto oli 6,6 
miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa). Liikevoiton kehitystä on painanut kansainvälisen lihamarkkinan 
ylitarjonnasta johtuva lihan hintojen lasku. Vertailukauden liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonaa euroa 
kertaluonteisia kuluja. 
 
Atria Skandinavian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 165,4 miljoonaa euroa (183,8 milj. euroa). Liikevaihdon 
lasku johtui pääosin Falbygdens–juustoliiketoiminnan myynnistä, joka toteutui 1.4.2015. Tammi-kesäkuun 
liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa).  
 
Atria Venäjän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 37,3 miljoonaa euroa (47,3 milj. euroa). Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa kasvoi 6,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon 
kasvu johtui toteutetuista hinnankorotuksista. Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa). 
Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli -2,2 
miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa). Alkuvuoden aikana liiketulosta painoivat kohonneet raaka-
ainekustannukset ja heikentynyt kulutuskysyntä. 
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 Atria Baltian tammi-kesäkuun liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa). Tammi-kesäkuun 
liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Vertailukauden tulokseen sisältyy kertaluonteisia kuluja 
0,4 miljoonaa euroa. Pitkään jatkunut kansainvälisen lihamarkkinan ylitarjontatilanne ja vähittäiskaupan kova 
hintakilpailu ovat painaneet lihan hintoja. Tämä on lisännyt tuoreen lihan kulutusta, mutta toisaalta 
pienentänyt lihavalmisteiden kulutusta.  Alhainen hintataso on vähentänyt myynnin kannattavuutta.  
 
 

Tunnusluvut 
    milj. EUR 30.6.15 30.6.14   31.12.14 

     Oma pääoma/osake, EUR 14,14 14,19  14,22 

Korolliset velat 240,1 324,0  254,1 

Omavaraisuusaste, % 45,1 40,9  44,0 

Velkaantumisaste, % 59,5 80,1  62,6 

Nettovelkaantumisaste, % 58,8 79,0  61,8 

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 28,8 48,9  62,7 

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 4,4 7,0  4,4 

Henkilöstö keskimäärin 4 399 4 845  4 715 
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 Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi-kesäkuu 2015 
 
Atria Suomi  
 

  Q2 Q2  H1 H1  

Milj. € 2015 2014  2015 2014 2014 

Liikevaihto 233,7 246,5 445,9 463,4 945,5 

Liikevoitto 4,7 5,9 6,6 6,2 33,6 

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

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0  -0,8 0,9 
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 

 
 
Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 233,7 miljoonaa euroa (246,5 milj. euroa), jossa oli laskua 12,8 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui kuluttajakysynnän 
heikentymisestä. Alkukesän grillaussesonki käynnistyi myöhässä, mikä supisti Atrian edustamien 
tuoteryhmien kokonaismarkkinaa noin 2 prosenttia arvossa mitattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa). Liikevoiton kehitystä painoi kansainvälisen 
lihamarkkinan ylitarjonnasta johtuva lihan hintojen lasku. Atria Suomen kustannustehokkuus on pysynyt 
hyvällä tasolla.  
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 445,9 miljoonaa euroa (463,4 milj. euroa), jossa oli laskua 17,5 miljoonaa 
euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui kuluttajakysynnän 
heikentymisestä ja Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkinan supistumisesta. Liikevoitto oli 6,6 
miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa). Liikevoiton kehitystä on painanut kansainvälisen lihamarkkinan 
ylitarjonnasta johtuva lihan hintojen lasku. Vertailukauden liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonaa euroa 
kertaluonteisia kuluja. 
 
Atria Suomi käynnisti vuoden alussa Nurmon sikaleikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen liittyvän noin 
36 miljoonan euron investoinnin. Nurmon nykyisen sikaleikkaamon yhteyteen rakennetaan uutta tuotantotilaa 
ja olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa hyödyntäen. 
Investoinnin myötä Atrian sikaleikkaamon tuottavuus ja kannattavuus paranevat merkittävästi. Investoinnin 
arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt leikkaamon toimintaan. 
Rakennusprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti.  
 
Kokonaismarkkinan muutos tammi-kesäkuussa oli noin -1,5 prosenttia arvossa mitattuna edellisvuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna. Atrian valmistajaosuus huhti-kesäkuussa oli noin 27 prosenttia, joka on 
edellisvuoden osuutta hieman pienempi. Tähän suurimpana syynä on grillaussesongin nihkeä 
käynnistyminen. Atria on markkinajohtaja grillaustuotteissa. (Lähde: Atria). 
 
Atrian Kädenjälki –ohjelmaan liittyen katsauskaudella käynnistettiin laaja sidosryhmädialogi. Atria on 
kutsunut kaikki sidosryhmänsä keskustelemaan Atrian vastuullisuuden nykytilasta ja kehittämistarpeista. 
Ensimmäisen kuukauden aikana keskusteluun on osallistunut noin 1500 sidosryhmäläistä. Atrian 
sitoutuminen kotimaiseen liharaaka-aineeseen, eläinten hyvinvoinnin huomioiminen ja tuotteiden korkea 
laatu ja turvallisuus ovat eniten herättäneet keskustelua. Keskustelu on avoinna syyskuun alkuun asti 
osoitteessa www.parempimieli.fi. 
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 Atria Skandinavia 
 

  Q2 Q2  H1 H1  

Milj. € 2015 2014  2015 2014 2014 

Liikevaihto 80,3 95,4 165,4  183,8 371,9 

Liikevoitto 2,5 3,4 4,4  4,4 14,9 

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

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 

 

 
Atria Skandinavian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 80,3 miljoonaa euroa (95,4 milj. euroa). Liikevaihto 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla, kun ei oteta huomioon 
Falbygdens-juustoliiketoiminnan myynnistä ja Aalbaekin ostosta aiheutuneita muutoksia. Huhti-kesäkuun 
liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,4 milj. euroa).  Liikevoiton lasku johtui pääosin Falbygdens-
juustoliiketoiminnan myynnistä. 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 165,4 miljoonaa euroa (183,8 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui pääosin 
Falbygdens–juustoliiketoiminnan myynnistä, joka toteutui 1.4.2015. Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 4,4 
miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa).  
 
Tammi-kesäkuussa ruokamakkaroiden kokonaismarkkina Ruotsin vähittäiskaupassa supistui 0,4 prosenttia 
ja leivänpäällisten kokonaismarkkina kasvoi 0,5 prosenttia. Ruokamakkaroissa Atrian omien tuotemerkkien 
markkinaosuus pysyi ennallaan ja valmistajaosuus vahvistui. Ruotsissa Atrian leivänpäälliset menettivät 
markkinaosuuttaan yhden prosenttiyksikön verran kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuuden 
vahvistumisen myötä. Tanskan vähittäiskaupassa leivänpäällisten kokonaismarkkina supistui noin 1,0 
prosenttia katsauskauden aikana. Tanskassa 3-Stjernet tuotemerkki vahvisti markkinajohtajuuttaan. (Lähde: 
AC Nielsen). Atria on lisännyt kaupan omien tuotemerkkien valmistusta Ruotsissa. Sibylla jatkoi 
kansainvälistä kasvuaan, ja sillä on tällä hetkellä 4 640 myyntipistettä Euroopassa. 
 
Atria osti tanskalaisen leivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteter A/S:n liiketoiminnan 5,5 miljoonalla 
eurolla. Aalbaekin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Aalbaek on Tanskan merkittävin 
luomuleivänpäällisiin keskittynyt tuotemerkki. Kauppa vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta leivänpäällisissä 
Tanskassa. Kaupassa Atrialle siirtyivät Aalbaekin tuotemerkit, liiketoiminta sopimuksineen sekä Farressa 
sijaitseva lihavalmistekauppa tuotantotiloineen. Liiketoiminta siirtyi Atrialle 11.5.2015 alkaen. 
 
Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) hyväksyi 11.3.2015 antamallaan päätöksellä Atria Skandinavian Falbygdens-
juustoliiketoiminnan myynnin Arlalle. Kauppahinta on noin 30 miljoonaa euroa, kun kauppasopimuksen 
mukainen nettokäyttöpääoman muutos on huomioitu. Liiketoiminnot siirrettiin Arla Foods AB:hen 1.4.2015.  
Liiketoiminnan myynti pienentää Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 
3 miljoonalla eurolla.  
 
Katsauskaudella Atrian Kädenjälki –ohjelmassa oli käynnissä useita hankkeita, yksi tärkeimmistä oli 
päivitettyjen Atrian Toimintaperiaatteiden (Code of Conduct) lanseeraus.  
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 Atria Venäjä  

  Q2 Q2  H1 H1  

Milj. € 2015 2014  2015 2014 2014 

Liikevaihto 21,5 25,9 37,3  47,3 98,8 

Liikevoitto 1,9 -1,1 -0,3  -3,2 -5,7 

Liikevoitto- % 9,1 % -4,1 %  -0,9 % -6,9 % -5,8 % 

Kertaluonteiset erät* 1,9 0,0 1,9  0,0 0,5 
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 

 
 
Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa (25,9 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 
valuutassa kasvoi 6,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui 
toteutetuista hinnankorotuksista. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 
kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Atria myi 24.6.2015 venäläisen 
tytäryhtiön 4,5 miljoonalla eurolla. Yhtiö omisti Moskovan lähistöllä sijaitsevan maatilan kiinteistöineen. 
Myynnistä kirjattiin kertaluonteisina erinä 0,6 miljoonan euron kustannukset ja lisäksi yhtiön omaan 
pääomaan kerryttämät muuntoerot paransivat tulosta 2,5 miljoonalla eurolla. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 
0,1 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoista liikevoittoa parantavat tekijät olivat 
tehdyt hinnankorotukset, kannattamattomien tuotteiden karsinta ja teollisten toimintojen 
kustannustehokkuuden parantuminen. 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 37,3 miljoonaa euroa (47,3 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa 
kasvoi 6,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui 
toteutetuista hinnankorotuksista. Liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyy 
kertaluonteisia eriä yhteensä +1,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-3,2 
milj. euroa). Alkuvuoden aikana liiketulosta painoivat kohonneet raaka-ainekustannukset ja heikentynyt 
kulutuskysyntä. 
 
Atria on toteuttanut kaikki suunnittelemansa rakenneuudistukset aikataulussa ja niiden vaikutukset näkyvät 
myönteisesti tuloskehityksessä.  
 
Venäjän vähittäiskaupan kehitys on jatkunut vaisuna toisella vuosineljänneksellä. Kuluttajien reaalipalkat 
ovat laskeneet edelleen, mikä näkyy päivittäistavaroiden heikentyneenä kulutuksena. Atria on pystynyt 
lanseeraamaan edullisemman hintaluokan tuotteita markkinoille. Sibyllan kehitys on edennyt Venäjällä 
suunnitelmien mukaisesti. 
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 Atria Baltia  
 

  Q2 Q2  H1 H1  

Milj. € 2015 2014  2015 2014 2014 

Liikevaihto 8,9 9,6 16,5  17,0 34,5 

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

Liikevoitto- % 2,3 % -0,9 % 0,5 %  -1,7 % -0,1 % 

Kertaluonteiset erät* 0,0 -0,4 0,0  -0,4 -0,4 
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 

 
 
Atria Baltian huhti-kesäkuun liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa 
euroa (-0,1 milj. euroa). Vertailuvuoteen sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,4 miljoonaa euroa. Kylmä alkukesä 
on vähentänyt grillattavien tuotteiden myyntiä. Vienti- ja tukkumyynnin sekä alkutuotannon kannattavuus 
heikkeni, mikä johtui Euroopan lihamarkkinoiden ylitarjontatilanteesta.  
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa). Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 0,1 
miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Vertailukauden tulokseen sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,4 miljoonaa 
euroa. Pitkään jatkunut kansainvälisen lihamarkkinan ylitarjontatilanne ja vähittäiskaupan kova hintakilpailu 
ovat painaneet lihan hintoja. Tämä on lisännyt tuoreen lihan kulutusta, mutta toisaalta pienentänyt 
lihavalmisteiden kulutusta.  Alhainen hintataso on vähentänyt myynnin kannattavuutta. 
 

 
Rahoitus, kassavirta, investoinnit, omavaraisuusaste  
 
Atria Oyj jälleenrahoitti kesäkuussa 30 miljoonan euron pitkäaikaisen kerralla takaisinmaksettavan lainan, 
joka olisi erääntynyt helmikuussa 2017. Uuden lainan maturiteetti on seitsemän vuotta.  
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 28,5 
miljoonaa euroa (-12,8 milj. euroa). Katsauskauden kokonaisinvestoinnit konsernissa olivat 28,8 miljoonaa 
euroa (48,9 milj. euroa). 
 
Korollinen nettovelka oli 237,2 miljoonaa euroa (31.12.2014: 250,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 45,1 
prosenttia (31.12.2014: 44,0 %). Omaan pääomaan kirjatut muuntoerot kasvattivat omaa pääomaa tammi-
kesäkuussa 6,1 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa) Venäjän ruplan vahvistumisen johdosta. 
 
Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.6.2015 oli 109,8 miljoonaa euroa (31.12.2014: 
110,6 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 
3 vuotta 2 kuukautta (31.12.2014: 3 vuotta). 
 
 

Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 4 399 henkilöä (4 845). 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: 
 
   1-6/2015 1-6/2014 
Atria Suomi          2 244      2 433                          
Atria Skandinavia          970                 1 041  
Atria Venäjä                854      1 045       
Atria Baltia               331                    326  
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  Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit  
 
Raaka-aineen ja valmisteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät suunnittelemattomat ja odottamattomat 
häiriötekijät alkutuotannosta kulutukseen muodostavat Atrian toiminnassa mahdollisen riskin. Samoin lihan 
tarjonnan ja kysynnän tasapainon vaihtelut kansainvälisillä lihamarkkinoilla aiheuttavat riskin Atrian 
toiminnalle. Atrian arvion mukaan raaka-aineeseen liittyvissä riskeissä ja lihamarkkinoiden 
epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuosikertomuksessa 2014 kuvattuun 
tilanteeseen verrattuna. Altistuminen Venäjän ruplan arvon vaihtelulle sekä Venäjän asettaman EU-alueelta 
tulevan lihan tuontikiellon vaikutuksille jatkuu edelleen. Afrikkalaisen sikaruton leviämisriski Virossa on 
edelleen korkea. Atria on ottanut käyttöön useita taudin leviämisen estäviä varotoimia omissa 
tuotantolaitoksissaan ja täten pyrkii hallitsemaan olemassa olevaa riskiä. 
 
 

Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2014 ilman kertaluonteisia eriä oli 39,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 
liikevoiton ennustetaan olevan samalla tasolla. Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan pienenevän. 
 

 
Osakkeet 
 
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 111 312 kpl. 
 

 
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 28.4.2015 
 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi 
vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2014 päättyneeltä 
tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. 
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.4.2015 ja 
maksupäivä 8.5.2015. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava: 
Jäsen           Kausi päättyy 
Juho Anttikoski         2016 
Mika Asunmaa          2016 
Reijo Flink          2017 
Lassi-Antti Haarala     2018 
Jussi Hantula          2018 
Henrik Holm          2018 
Hannu Hyry         2016 
Veli Hyttinen          2017 
Pasi Ingalsuo           2017 
Marja-Liisa Juuse       2018 
Jukka Kaikkonen         2016 
Juha Kiviniemi          2017 
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 Pasi Korhonen          2018 
Ari Lajunen          2018 
Mika Niku          2018 
Pekka Ojala          2017 
Heikki Panula          2016 
Ahti Ritola          2016 
Risto Sairanen          2017 
Timo Tuhkasaari         2017 
  
Yhteensä 20 jäsentä 
  
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajien kuukausipalkkiot puolitetaan ja muuten palkkiot ja 
korvaukset pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja 
toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja 
varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 8. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa 
olleet jäsenet Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi. 
Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat Seppo Paavola, Timo Komulainen, Jukka Moisio, Jyrki Rantsi ja 
Maisa Romanainen. Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa 
ovat Timo Komulainen, Jyrki Rantsi ja Maisa Romanainen, ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä Seppo Paavola ja Jukka Moisio. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 
euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen 
puheenjohtajan palkkio on 4 400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 200 euroa kuukaudessa 
ja hallituksen jäsenen palkkio 1 700 euroa kuukaudessa. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin. 
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 
 
Omien osakkeiden hankkiminen 
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 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 6.5.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka. 
 
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai 
useammassa erässä enintään 7 000 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista 
osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 
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 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 6.5.2014 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 
saakka. 
 
Rahalahjoitusten tekeminen 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa 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.atriagroup.com. 
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 ATRIA OYJ -KONSERNI 

      

       KONSERNITULOSLASKELMA 
      

       milj. EUR 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/14   1-12/14 

Liikevaihto 337,5 371,4 652,1 698,4 
 

1 426,1 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -297,8 -325,8 -580,3 -619,4   -1 249,3 

Bruttokate 39,8 45,6 71,8 79,0 
 

176,8 

       Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,1 -26,1 -45,1 -50,6 
 

-96,5 

Hallinnon kulut -10,5 -11,1 -20,4 -22,2 
 

-42,0 

Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 0,7 3,2 1,3 
 

6,7 

Liiketoiminnan muut kulut -0,4 -0,7 -0,4 -1,6   -4,4 

Liikevoitto 8,4 8,4 9,1 5,8 
 

40,6 

       Rahoitustuotot ja -kulut -2,5 -3,2 -4,8 -6,8 
 

-12,7 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,1 4,7 0,1 5,1   6,2 

Voitto ennen veroja 6,0 9,9 4,4 4,1 
 

34,0 

       Tuloverot -0,8 -1,7 -1,3 -1,2   -7,2 

Tilikauden tulos 5,1 8,2 3,1 2,9 
 

26,8 

       Tilikauden tuloksen jakaantuminen: 
      Emoyhtiön omistajille 5,1 7,9 3,0 2,7 

 
26,2 

Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,2 0,1 0,2 
 

0,6 

Yhteensä 5,1 8,2 3,1 2,9 
 

26,8 

       Laimentamaton tulos/osake, € 0,18 0,28 0,11 0,09 
 

0,93 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,18 0,28 0,11 0,09 
 

0,93 

       

       LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA 
      

       milj. EUR 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/14   1-12/14 

Tilikauden tulos 5,1 8,2 3,1 2,9 
 

26,8 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 
      Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 
      Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat 
      vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 
     

-0,8 

Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä 
      siirretään tulosvaikutteisiksi 
      Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 -0,2 0,0 

 
0,0 

Rahavirran suojaus 0,4 0,2 0,1 -0,4 
 

-0,3 

Muuntoerot -1,5 1,2 6,1 -3,7   -25,0 

Tilikauden laaja tulos 4,0 9,6 9,2 -1,2 
 

0,6 

       Laajan tuloksen jakaantuminen: 
      Emoyhtiön omistajille 3,9 9,4 9,1 -1,3 

 
0,2 

Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,2 0,1 0,1 
 

0,5 

Yhteensä 4,0 9,6 9,2 -1,2 
 

0,6 
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 KONSERNITASE 

    

     Varat 
    milj. EUR 30.6.15 30.6.14   31.12.14 

Pitkäaikaiset varat 
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 398,8 433,7 

 
390,7 

Biologiset hyödykkeet 0,7 0,8 
 

0,7 

Liikearvo 165,5 172,2 
 

163,6 

Muut aineettomat hyödykkeet 81,0 84,4 
 

75,8 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 12,7 19,5 
 

13,2 

Muut rahoitusvarat 1,1 2,2 
 

1,3 

Lainasaamiset ja muut saamiset 10,4 8,8 
 

11,3 

Laskennalliset verosaamiset 7,4 5,1   6,1 

Yhteensä 677,7 726,6 
 

662,8 

     Lyhytaikaiset varat 
    Vaihto-omaisuus 92,3 113,4 

 
92,9 

Biologiset hyödykkeet 3,4 3,6 
 

3,2 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 118,3 135,9 
 

120,7 

Rahat ja pankkisaamiset 2,9 4,6   3,4 

Yhteensä 217,0 257,5 
 

220,2 

     Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - 5,8 
 

40,6 

Varat yhteensä 894,7 989,9   923,5 

          

Oma pääoma ja velat 
    milj. EUR 30.6.15 30.6.14   31.12.14 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 399,7 401,0 
 

401,9 

Määräysvallattomien osuus 3,8 3,3   3,7 

Oma pääoma yhteensä 403,5 404,3 
 

405,6 

     Pitkäaikaiset velat 
    Korolliset rahoitusvelat 199,4 208,9 

 
202,6 

Laskennalliset verovelat 45,4 46,5 
 

43,8 

Eläkevelvoitteet 7,8 6,8 
 

7,7 

Muut korottomat velat 5,4 6,6 
 

5,7 

Varaukset 0,1  -   0,7 

Yhteensä 258,1 268,8 
 

260,4 

     Lyhytaikaiset velat 
    Korolliset rahoitusvelat 40,7 115,1 

 
51,5 

Ostovelat ja muut velat 192,3 201,6   198,8 

Yhteensä 233,0 316,7 
 

250,3 

     Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 
    liittyvät velat - - 

 
7,1 

Velat yhteensä 491,1 585,6 
 

517,9 

Oma pääoma ja velat yhteensä 894,7 989,9   923,5 
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 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

       

           

milj. EUR 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma     Mää- Oma 

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

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

  pää- rahas- keet has- 
 

erot voitto- sä tomien yhteen- 

  oma hasto   tot     varat   osuus sä 

  
        

    

Oma pääoma 1.1.14 48,1 138,5 -1,3 -4,1 110,6 -21,9 138,6 408,5 3,2 411,7 

  
        

    

Tilikauden laaja tulos 
        

    

Tilikauden tulos 
      

2,7 2,7 0,2 2,9 

Muut laajan tuloksen erät 
        

    

  Myytävissä olevat 
        

    

  rahoitusvarat 
   

0,0 
   

0,0   0,0 

  Rahavirran suojaukset 
   

-0,4 
   

-0,4   -0,4 

  Muuntoerot 
     

-3,6 
 

-3,6 -0,1 -3,7 

Liiketoimet  
        

    

omistajien kanssa 
        

    

Osingonjako 
      

-6,2 -6,2   -6,2 

  
        

    

                      

Oma pääoma 30.6.14 48,1 138,5 -1,3 -4,5 110,6 -25,5 135,1 401,0 3,3 404,3 

  
        

    

Oma pääoma 1.1.15 48,1 138,5 -1,3 -4,4 110,6 -46,8 157,2 401,9 3,7 405,6 

  
        

    

Tilikauden laaja tulos 
        

    

Tilikauden tulos 
      

3,0 3,0 0,1 3,1 

Muut laajan tuloksen erät 
        

    

  Myytävissä olevat 
        

    

  rahoitusvarat 
   

-0,2 
   

-0,2   -0,2 

  Rahavirran suojaukset 
   

0,1 
   

0,1   0,1 

  Muuntoerot 
     

6,1 
 

6,1 0,0 6,1 

Liiketoimet  
        

    

omistajien kanssa 
        

    

Osingonjako 
      

-11,3 -11,3   -11,3 

  
       

      

                
 

    

Oma pääoma 30.6.15 48,1 138,5 -1,3 -4,4 110,6 -40,7 149,0 399,7 3,8 403,5 

           *) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
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 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

    

     milj. EUR 1-6/15 1-6/14   1-12/14 

     Liiketoiminta rahavirta 
    Liiketoiminnan rahavirta 23,8 44,3 

 
113,3 

Rahoituserät ja verot -1,6 -11,6   -21,1 

     Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 22,2 32,7 
 

92,2 

     Investointien rahavirta 
    Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -22,0 -20,3 

 
-33,9 

Ostetut liiketoiminnat vähennettynä hankituilla rahavaroilla -5,5 -26,3 
 

-32,5 

Myydyt liiketoiminnot  34,1 - 
 

11,9 

Pitkäaikaiset lainasaamiset 0,1 -0,9 
 

-2,8 

Saadut osingot sijoituksista 0,6 1,0 
 

8,4 

Sijoitusten muutos -1,1 1,0   1,1 

     Investointien rahavirta yhteensä 6,3 -45,5 
 

-47,8 

     Rahoituksen rahavirta 
    Pitkäaikaisten lainojen muutos -5,2 -46,8 

 
-52,3 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -12,6 41,6 
 

-11,2 

Osinkojen maksut -11,3 -6,2   -6,2 

     Rahoituksen rahavirta -29,1 -11,4   -69,6 

     Rahavarojen muutos -0,6 -24,2 
 

-25,3 

     Rahavarat tilikauden alussa 3,4 28,8 
 

28,8 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 -0,1   -0,2 

Rahavarat tilikauden lopussa 2,9 4,6   3,4 
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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  
2014 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2015 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2014  
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat.  
Näillä uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudella esitettyihin  
lukuihin. 
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuositilinpäätöksessä 2014.  
Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta.  
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

       TOIMINTASEGMENTIT 
      

       milj. EUR 4-6/15 4-6/14 1-6/15 1-6/14   1-12/14 

Liikevaihto 
      Atria Suomi  233,7 246,5 445,9 463,4 

 
945,5 

Atria Skandinavia 80,3 95,4 165,4 183,8 
 

371,9 

Atria Venäjä  21,5 25,9 37,3 47,3 
 

98,8 

Atria Baltia 8,9 9,6 16,5 17,0 
 

34,5 

Eliminoinnit -6,8 -6,1 -13,1 -13,1 
 

-24,7 

Yhteensä 337,5 371,4 652,1 698,4   1 426,1 

       Liikevoitto 
      Atria Suomi  4,7 5,9 6,6 6,2 

 
33,6 

Atria Skandinavia 2,5 3,4 4,4 4,4 
 

14,9 

Atria Venäjä  1,9 -1,1 -0,3 -3,2 
 

-5,7 

Atria Baltia 0,2 -0,1 0,1 -0,3 
 

-0,0 

Kohdistamattomat  -0,9 0,1 -1,6 -1,2 
 

-2,2 

Yhteensä 8,4 8,4 9,1 5,8   40,6 

       Investoinnit 
      Atria Suomi  9,1 6,1 15,3 40,9 

 
47,1 

Atria Skandinavia 9,2 3,9 11,5 5,6 
 

10,3 

Atria Venäjä  0,5 1,2 1,4 2,1 
 

4,3 

Atria Baltia 0,4 0,2 0,6 0,3 
 

0,9 

Yhteensä 19,2 11,4 28,8 48,9   62,7 

       Poistot ja arvonalentumiset 
      Atria Suomi  7,3 7,2 14,6 13,8 

 
28,0 

Atria Skandinavia 2,7 2,9 5,4 5,8 
 

11,3 

Atria Venäjä  1,2 1,9 2,2 3,6 
 

6,4 

Atria Baltia 0,6 0,6 1,2 1,2 
 

2,4 

Yhteensä 11,9 12,6 23,4 24,4   48,1 
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 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄN ARVON HIERARKIA 

 

     milj. EUR 
    

     Tase-erä 30.6.15 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Varat 
    Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,1 

  
1,1 

Johdannaissopimukset 0,7   0,7   

Yhteensä 1,7 0,0 0,7 1,1 

     Velat 
    Joukkovelkakirjalainat 50,0 

 
50,0 

 Johdannaissopimukset 7,2   7,2   

Yhteensä 57,2 0,0 57,2 0,0 

     

     Tase-erä 31.12.14 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Varat 
    Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,3 0,2 

 
1,1 

Johdannaissopimukset 5,2   5,2   

Yhteensä 6,6 0,2 5,2 1,1 

     Velat 
    Joukkovelkakirjalainat 50,0 

 
50,0 

 Johdannaissopimukset 8,0   8,0   

Yhteensä 58,0 0,0 58,0 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. 
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 MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT 

    

     milj. EUR 30.6.15 30.6.14   31.12.14 

Varat: 
    Atria Skandinavia 

   
36,9 

Atria Venäjä  
 

5,8 
 

3,7 

Yhteensä - 5,8 
 

40,6 

     Myytävissä oleviin pitkäaikaisiin varoihin liittyvät velat: 
    Atria Skandinavia - - 

 
7,1 

     Vuonna 2014 Atria teki päätöksen Falbygdens-juustoliiketoiminnan myymisestä Ruotsissa. 
Liiketoimintaan liittyvät varat ja velat myytiin huhtikuussa.  
Lisäksi Atria on myynyt vuonna 2013 myytävänä olevaksi luokitellun maatilan kiinteistöineen 
Moskovan lähistöltä.  
 

VASTUUT 
    

     milj. EUR 30.6.15 30.6.14   31.12.14 

Velat, joiden vakuudeksi on annettu  
    kiinnityksiä tai muita vakuuksia 
    Lainat rahoituslaitoksilta 2,6 2,8 

 
2,7 

Eläkelainat 5,5 5,5 
 

5,4 

Yhteensä 8,1 8,3 
 

8,0 

     Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja 
    muut vakuudet 
    Kiinteistökiinnitykset 3,8 3,9 

 
3,8 

Yrityskiinnitykset 1,3 1,3 
 

1,2 

Yhteensä 5,1 5,2 
 

5,0 

     Taseeseen sisältymättömät vastuu- 
    sitoumukset 
    Takaukset 0,4 0,4 

 
0,4 

     

     LÄHIPIIRILIIKETOIMET 
    

     milj. EUR         

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet: 
    

 
1-6/15 1-6/14 

 
1-12/14 

Tavaroiden ja palveluiden myynnit 4,6 4,1 
 

8,9 

Tavaroiden ja palveluiden ostot 38,6 43,3 
 

89,0 

Myydyt osakkeet - - 
 

1,5 

     

 
30.6.15 30.6.14 

 
31.12.14 

Saamiset 1,8 1,5 
 

2,3 

Velat 4,5 5,7 
 

5,9 
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 HANKITUT LIIKETOIMINNOT 

    Atria osti toukokuussa tanskalaisen leivänpäällisiä valmistavan Aalbaek Specialiteter A/S:n liiketoiminnan 5,5 
miljoonalla eurolla. Aalbaekin vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Aalbaek on Tanskan 
merkittävin luomuleivänpäällisiin keskittynyt tuotemerkki.  
 
Luomulihavalmisteiden kysyntä Tanskassa on kasvanut tasaisesti usean vuoden ajan. Kauppa vahvistaa 
Atrian markkinajohtajuutta leivänpäällisissä Tanskassa. Kaupassa Atrialle siirtyivät Aalbaekin tuotemerkit, 
liiketoiminta sopimuksineen sekä Farressa sijaitseva lihavalmistekauppa tuotantotiloineen. Kaupan 
yhteydessä noin 10 Aalbaekin työntekijää siirtyi Atrian palvelukseen. Liiketoiminta siirtyi Atrialle 
11.5.2015 alkaen. 
 
Hankinnan yhteydessä kirjattiin erillisenä aineettomana hyödykkeenä tuotemerkki, jonka arvo 
raportointipäivän taseessa on 5,3 miljoonaa euroa. 

 
Yhdistämisessä  

  

 
käytetyt käyvät 

  Aalbaek Specialiteter A/S:n liiketoiminnot arvot 
  

    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,1 
  Aineettomat hyödykkeet 5,3 
  Vaihto-omaisuus 0,6 
  Varat yhteensä 6,9 
  

    Laskennallinen verovelka 1,2 
  Lyhytaikaiset velat 0,2 
  Velat yhteensä 1,5 
  

    Nettovarat 5,5 
  

    Kauppahinta  5,5 
  Yrityskaupan rahavirtavaikutus 5,5 
  

    Laskelma on tehty alustavana, koska varallisuus- ja velkaerien käyvät arvot saattavat vielä 
täsmentyä. 
 

 

  
  



 

     30.7.2015 
klo 8.00 

 
21/21 

Q2 
 MYYDYT LIIKETOIMINNOT 

   

    Atria on myynyt myytäviin omaisuuseriin luokitellut Falbygdens-juustoliiketoiminnan Ruotsissa ja  
maatilan kiinteistöineen Venäjällä. 
 
Falbygdens-juustoliiketoiminta: 
Ruotsin kilpailuvirasto (KKV) hyväksyi 11.3.2015 antamallaan päätöksellä kaupan, jossa Atria myi 
Falbygdens-juustoliiketoiminnan Arla Foods AB:lle. Kaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin 
Arla Foods AB:hen 1.4.2015 lähtien. Kaupassa Arlalle siirtyi Falbygdens-juustoliiketoiminta työntekijöineen, 
Falköpingissä sijaitseva tuotantolaitos ja Falbygdens-tuotemerkki. Siirtyviä työntekijöitä oli noin 100.   
Kaupassa siirtyneet juustoliiketoiminnan varat olivat 33,3 miljoonaa euroa ja velat 5,3 miljoonaa euroa. 
Kauppahinta on noin 30 miljoonaa euroa, kun kauppasopimuksen mukainen nettokäyttöpääoman muutos on 
huomioitu. Kaupalla ei ole tulosvaikutusta. 
 
OOO Campoferma: 
Atria myi 24.6.2015 OOO Campoferma -nimisen tytäryhtiön Venäjällä. Yhtiö omisti Moskovan lähistöllä  
sijaitsevan maatilan kiinteistöineen. Kauppahinta oli 4,5 miljoonaa euroa ja yhtiön nettovarat 5,0 miljoonaa euroa.  
Kaupasta kirjattiin 0,6 miljoonan euron kustannukset. Lisäksi yhtiön kerryttämät 2,5 miljoonan euron 
muuntoerot on siirretty omasta pääomasta tulosvaikutteiseksi eräksi liiketoiminnan muihin tuottoihin. 

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

http://www.atriagroup.com/

