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Atria-konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi – kaikilla 

liiketoiminta-alueilla positiivinen tulos 
 

Heinä-syyskuu 2021 
- Konsernin liikevaihto oli 388,0 miljoonaa euroa (382,4 milj. euroa). 

- Konsernin liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (19,0 milj. euroa) eli 5,1 % (5,0 %) liikevaihdosta. 

- Konsernin liikevaihto, ilman myydyn venäläisen tytäryhtiön vaikutusta, kasvoi noin 4 prosenttia. 

- Koronarajoitusten poistumisen myötä Food Service - ja pikaruokamarkkinat kääntyivät kasvuun kaikilla 

liiketoiminta-alueilla.  

- Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Kesän grillauskauden myynti onnistui 

hyvin. 

- Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan pieneni ja viennin kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavaan 

jaksoon verrattuna. 

- Kohonneet kustannukset painoivat liikevoiton kasvua katsauskauden lopulla. 

- Atria sitoutuu kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi) jonka avulla Atrian 

vastuullistyö sidotaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajata maapallon keskilämpötilan 

nousu alle 1,5 astetta. 

 

Tammi-syyskuu 2021 
- Konsernin liikevaihto oli 1136,6 miljoonaa euroa (1105,4 milj. euroa). 

- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 38,9 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu 

myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoeroista. Kertyneiden muuntoerojen määrä oli 

-45,1 miljoonaa euroa, joka kirjattiin tulosvaikutteisesti. 

- Konsernin liiketulos oli -6,2 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa) eli -0,5 % (2,3 %) liikevaihdosta. 

- Atria Suomen liikevaihto ja -voitto vahvistuivat selvästi. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti 

Food Service -myynti ja rehumyynti lisääntyivät. Liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.  

- Atria Ruotsin liikevoiton paraneminen oli seurausta hyvästä myynnin kehityksestä Food Service- ja pikaruoka-

asiakkaille.  

- Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtui 

liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta. 

- Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja segmenttiraportointia muutettiin. Raportoitavat segmentit ovat 

jatkossa Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro. Segmenttimuutoksen myötä pikaruokaliiketoimintaa 

Venäjällä harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. 

- Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa. 

- Atria investoi 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa – tuotantoa keskitetään 

Sköllerstan tehtaalle ja Malmön tehdas suljetaan. 

 

Katsauskauden jälkeen 
- Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 47–54 miljoonaa euroa 

(40,5 milj. euroa). 
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 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020 

      

Liikevaihto      

   Atria Suomi 274,6 266,1 812,5 781,8 1 066,3 

   Atria Ruotsi 94,3 90,8 259,0 247,1 332,2 

   Atria Tanska & Viro 27,3 26,9 78,5 80,3 106,8 

   Kohdistamattomat*  0,2 14,0 14,8 37,8 51,8 

   Eliminoinnit -8,3 -15,4 -28,2 -41,5 -53,0 

Liikevaihto yhteensä 388,0 382,4 1 136,6 1 105,4 1 504,0 

      

Liikevoitto ennen vertailu-      

kelpoisuuteen vaikuttavia eriä      

   Atria Suomi 16,4 15,2 37,5 28,7 43,1 

   Atria Ruotsi 3,0 3,0 2,1 -0,4 0,8 

   Atria Tanska & Viro 1,2 2,1 5,1 3,6 5,3 

   Kohdistamattomat* -0,9 -1,3 -5,9 -6,5 -8,7 

Oikaistu liikevoitto yhteensä 19,7 19,0 38,9 25,4 40,5 

Oikaistu liikevoitto-% 5,1 % 5,0 % 3,4 % 2,3 % 2,7 % 

      

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen      

vaikuttavat erät:      

Kohdistamattomat      

   Tytäryrityksen      

   myynnin vaikutus 0,0 0,0 -45,1 0,0 0,0 

Liiketulos 19,7 19,0 -6,2 25,4 40,5 

Liiketulos-% 5,1 % 5,0 % -0,5 % 2,3 % 2,7 % 

      

Tulos ennen veroja 19,4 17,9 -7,5 22,6 37,3 

      

Osakekohtainen tulos, € 0,53 0,51 -0,59 0,59 0,81 

      
*Konsernikulut ja myydyn tytäryhtiön, OOO Pit-Productin liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa. 
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Juha Gröhn,  

toimitusjohtaja 

 

“Atrian liikevaihto vuoden alusta syyskuun loppuun on 1137 

miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan on 

noin 30 miljoonaa euroa. Kehitys on hyvä, sillä Venäjän teollisten 

toimintojen myynnin liikevaihtoa pienentävä vaikutus on kyetty 

paikkaamaan ja olemme jopa pystyneet kasvattamaan 

liikevaihtoa. 

 

Vuoden alusta liikevoitto on parantunut. Nyt liikevoitto on 39 

miljoonaa euroa, kun vuosi sitten yhdeksän kuukauden jälkeen 

liikevoittoa oli kertynyt 25 miljoonaa euroa. Viime vuonna koronaepidemian vaikutukset liiketoimintaan ovat 

olleet suuremmat kuin nyt. Huonosti kannattaneen teollisen liiketoiminnan myynti Venäjällä on parantanut 

tulosta. 

 

Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto on 388 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,7 miljoonaa euroa. Sekä 

liikevaihto että liikevoitto ovat parempia kuin vuosi sitten. Myynnin kasvu Food Service- ja pikaruoka-

asiakkaille on kasvanut koronarajoitteiden keventymisen myötä, mutta emme ole vielä vuoden 2019 

myyntivauhdissa. Vähittäiskaupassa asemamme on ennallaan. Kesän grillaussesongissa menestyimme 

hyvin. Vientikauppa Kiinaan kehittyi ensimmäisen kuuden kuukauden aikana hyvin, mutta tasaantui kesän 

aikana sianlihan hinnan pudottua jyrkästi Kiinassa. Kiinan markkinoiden nopea vahvistuminen 

lähikuukausina ei ole todennäköistä. 

 

Kustannuspaine on vuoden kuluessa lisääntynyt ja vahvistunut kesän kääntyessä syksyksi. Kustannuspaine 

muuttui aidoiksi hintojen nousuiksi useiden materiaalien, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden osalta. 

Koronaepidemian seurauksena useiden hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta ovat epätasapainossa ja hinnat 

ovat nousseet. Lisäksi kuivan kesän seurauksena vaatimattomaksi jäänyt satotaso nostaa lihantuotannon 

kustannuksia ja tulee nostamaan liharaaka-aineiden hintoja. 

 

Alkaneen syksyn ja tulevan talven keskeisin tehtävä on hallita kustannusten nousua ja inflaation vaikutusta.  

 

Atria on sitoutunut Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen. Aloitteeseen sitoutuneet toimijat tähtäävät 

toimintansa kehittämisellä osaltaan rajaamaan maapallon keskilämpötilan nousun enintään 1,5 asteeseen. 

Aloitteen vahvuuksina ovat tieteellinen perusta ja koko toimintaketjun kattavuus.  

 

Siipikarjainvestointi Nurmon tuotantolaitokselle etenee suunnitellusti. Urakoitsijat on valittu ja tällä hetkellä 

tehdään perustustöitä uudelle tehdasrakennukselle.” 
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Heinä-syyskuu 2021 

 

Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 388,0 miljoonaa euroa (382,4 milj. euroa). Konsernin 

liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (19,0 milj. euroa). Konsernin liikevaihto, ilman myydyn venäläisen 

tytäryhtiön vaikutusta, kasvoi noin 4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Food Service - ja 

pikaruokamarkkinan elpymisestä koronarajoitusten poistumisen myötä. Myynti vähittäiskauppaan oli 

edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Kesän grillauskauden myynti onnistui hyvin. Myös myynti 

rehuasiakkaille kasvoi katsauskaudella. Sianlihan vienti Kiinaan pieneni ja viennin kannattavuus heikkeni 

edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ruotsissa siipikarjatuotteiden myynti vähittäiskaupassa kasvoi 

edelleen. Myynti pikaruoka-asiakkaille vahvistui merkittävästi Venäjällä.  

 

Liikevoiton kasvu Atria Suomessa johtui paremmasta liikevaihdosta ja aikaisempaa suotuisammasta 

myynnin rakenteesta. Kohonneet kustannukset painoivat liikevoiton kasvua katsauskauden lopulla. 

 

Atria sitoutuu kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi) jonka avulla Atrian 

vastuullistyö sidotaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajata maapallon keskilämpötilan 

nousu alle 1,5 astetta. 

 

Tammi–syyskuu 2021 

 

Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1136,6 miljoonaa euroa (1105,4 milj. euroa). Oikaistu 

liikevoitto oli 38,9 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa). Liiketulos sisältää myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO 

Pit-Product) muuntoerokirjauksen -45,1 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli -6,2 miljoonaa euroa (25,4 

milj. euroa). Atria-konsernin liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppamyynnin ja viennin ansiosta tammi-

kesäkuun aikana. Koronarajoitusten poistumisen myötä myynti Food Service ja pikaruoka-asiakkaille sekä 

rehuasiakkaille vahvistui kolmannen vuosineljänneksen aikana. Konsernin oikaistua liikevoittoa paransivat 

viennin hyvä kehitys ja alhaisemmat kustannukset tammi-kesäkuun aikana.  

 

Atria Suomen liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food 

Service -myynti ja Kiinan vienti olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmat. Myynti rehuasiakkaille oli 

edellisvuotta parempi. Atria Suomen liikevoitto parani, mikä oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta ja 

paremmasta myynnin rakenteesta. Kiinan vientihinnat kääntyivät laskuun toisen vuosineljänneksen lopulla ja 

pysyivät alhaisella tasolla kolmannen vuosineljänneksen aikana. 

 

Atria Ruotsin liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon 

verrattuna, liikevoitto parani 2,5 miljoonaa euroa. Alkuvuoden aikana koronarajoitukset vaikuttivat 

negatiivisesti Food Service - ja pikaruokaliiketoimintaan. Kolmannen vuosineljänneksen aikana markkina 

alkoi elpyä koronarajoitusten purkamisen myötä. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden tasolla. Atria 

Ruotsin liiketuloksen kehitystä painoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset. Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä 

pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin 

segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -voittoon.  

 

Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi 1,6 miljoonaa euroa. Liikevoiton parannus johtui alhaisista raaka-

aineiden hinnoista ja hyvästä kustannusten hallinnasta.   

 

Atria nosti kesäkuussa vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 41–48 

miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on tammi-kesäkuun aikana 

lisääntynyt sianlihan vienti Suomesta Kiinaan, myynnin suotuisa rakenne ja kustannusten hallinta. Lisäksi 

30.4.2021 myydyn OOO Pit-Productin operatiivisen toiminnan negatiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen 

jäi ennustettua lyhytaikaisemmaksi.  
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Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. 

Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. 

Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä 

Horsensin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon 

keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja 

logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle 

yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.  

 

Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osakekannasta maaliskuussa tehdyillä 

osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 2016 Atria osti 70 

prosenttia yhtiön osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten 

hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana.  

 

Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability 

Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO 

Pit-Productin omistusoikeus siirtyy ostajalle, saatiin päätökseen huhtikuun lopulla. Kauppahinta on noin 30 

miljoonaa euroa. Muuntoeron lisäksi yritysmyynnillä ei ollut muuta vaikutusta Atrian konsernitulokseen. 

Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on 

ollut tappiollista. Myyntisopimus ei sisältänyt Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka 

harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä. 

 

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on 

muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 

2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä 

luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot 

kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä 

kirjauksella ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.  

 

Atrian tavoitteena hiilineutraali ruoantuotanto − Atria sitoutuu Science Based Targets -

ilmastoaloitteeseen 

 

Atrian vastuullisuustyön tärkein tavoite on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää tavoitettaan hiilineutraalista 

ruoantuotannosta. Atria sitoutuu kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi) jonka 

avulla Atrian vastuullistyö sidotaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajata maapallon 

keskilämpötilan nousu alle 1,5 astetta. Atria on vastuullisuuden edelläkävijä pohjoiseurooppalaisessa 

ruoantuotannossa ja SBT-aloitteeseen sitoutuminen antaa Atrialle tieteellisen kansainvälisen viitekehyksen 

tavoitteilleen. Tämän sitoumuksen myötä koko Atrian tuotantoketju otetaan paremmin mukaan 

ilmastotyöhön. SBTi on maailmanlaajuinen aloite, joka yhdistää yritysten hiilidioksidipäästöjen tavoitteet 

suoraan Pariisin sopimukseen, jotta maapallon lämpötilan nousu pysyisi alle 1,5 celsiusasteessa. Se auttaa 

yrityksiä asettamaan kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita uusimman ilmastotieteen ja Pariisin 

sopimuksen tavoitteiden pohjalta.  

 

Atria Suomi, Valio ja Luonnonvarakeskus (Luke) rakentavat yhteistyössä nautatilojen hiilijalanjäljen 

kansallista laskentamallia. Malli perustuu Valion aiemmin kehittämään Lypsikki LCA -mallinnukseen, jonka 

avulla pystytään todentamaan tuotantotilojen välisiä eroja ja tilalla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia 

maidon hiilijalanjälkeen. Yhteistyön lopputuloksena syntyy kansallinen maidon- ja naudanlihantuotannon 

hiilijalanjäljen laskentamalli, joka huomioi suomalaisen tuotannon erityispiirteet. Atrian tavoitteena on tuoda 

naudanlihan kuluttajapakkauksiin tuotekohtainen hiilijalanjälkimerkintä. 
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Tunnusluvut    

    

milj. EUR 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

    

Oma pääoma/osake, EUR 15,72 14,58 14,96 

Korolliset velat 191,0 245,1 218,1 

Omavaraisuusaste, % 49,6 % 46,0 % 46,8 % 

Nettovelkaantumisaste, % 38,6 % 55,7 % 43,6 % 

Bruttoinvestoinnit 33,4 31,2 45,6 

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,9 % 2,8 % 3,0 % 

Henkilöstö keskimäärin 3 690 4 453 4 444 

    

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tiedotteen lopussa. 
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–syyskuu 2021 

 

Atria Suomi      

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020 

Liikevaihto 274,6 266,1 812,5 781,8 1 066,3 

Liikevoitto 16,4 15,2 37,5 28,7 43,1 

Liikevoitto % 6,0 % 5,7 % 4,6 % 3,7 % 4,0 % 

 

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 274,6 miljoonaa euroa (266,1 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu 

johtui pääasiassa myynnin lisääntymisestä Food Service -asiakkaille. Kesän grillauskauden myynti onnistui 

hyvin. Myös myynti rehuasiakkaille kasvoi katsauskaudella. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden 

vastaavan jakson tasolla. Vienti Kiinaan pieneni ja viennin kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavaan 

jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui 

paremmasta liikevaihdosta ja aikaisempaa suotuisammasta myynnin rakenteesta. Yleinen kustannusinflaatio 

on nostanut useiden materiaalien, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden hintoja katsauskauden lopulla.  

 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 812,5 miljoonaa euroa (781,8) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui 

lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja Kiinan vienti olivat 

edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmat. Myynti rehuasiakkaille oli edellisvuotta parempi. Myynti 

vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavalla tasolla. Liikevoitto nousi 37,5 miljoonaan euroon (28,7 milj. 

euroa). Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja paremmasta myynnin rakenteesta. 

Työeläkevakuutusmaksun alennuksen loppumisella on ollut negatiivinen vaikutus tulokseen. Kiinan 

vientihinnat kääntyivät laskuun toisen vuosineljänneksen lopulla ja pysyivät alhaisella tasolla kolmannen 

vuosineljänneksen aikana. 

 

Vähittäiskaupan markkina on kasvanut vuoden alusta lähtien noin 3 prosenttia Atrian edustamissa 

tuoteryhmissä. Valmisruokatuotteiden markkina on kasvanut erityisen voimakkaasti, yli 9 prosenttia arvossa 

mitattuna. Heinä-elokuussa myynti Suomen vähittäiskaupassa kasvoi 3,1 prosenttia. Valmisruoan myynti 

kasvoi heinä-elokuussa peräti 11,1 prosenttia. Atrian toimittajaosuus on noin 25 prosenttia Atrian 

edustamissa tuoteryhmissä. (Lähde: Atrian markkinanäkemys) 

 

Food Service -markkina Suomessa kasvoi tammi-elokuussa noin 4 prosenttia arvossa mitattuna. Keväällä 

alkanut markkinoiden kasvu jatkui myös kesäkuukausina ja oli kesä-elokuussa 8 prosenttia. Atrian 

toimittajaosuus Food Service -markkinassa on noin 21 prosenttia Atrian edustamissa tuoteryhmissä. (Lähde: 

Atrian markkinanäkemys) 
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Siipikarjatehdasinvestointi etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Syyskuussa hankkeelle valittiin 

urakoitsijat.  

 

Atria, Lihakunta, Itikka osuuskunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha perustivat maaliskuussa yhdessä 

Osuuskunta Maitosuomen kanssa nautarehuja kehittävän yhtiön Nautasuomi Oy:n, jonka välillisinä 

omistajina ovat suomalaiset maidon- ja lihantuottajat. Järjestelyn tavoitteena on yhdistää maidon- ja 

lihantuotantoa harjoittavien toimijoiden osaamista ja resursseja, ja siten tukea kansainvälisesti 

kilpailukykyistä maidon- ja naudanlihan tuotantoa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa maito- ja 

lihanautatiloille kustannustehokkaat ja laadukkaat teolliset rehut. Rehukustannukset muodostavat 

merkittävän osan tilojen tuotantokustannuksista. Tällä yhteistyöllä voidaan edesauttaa tilojen 

menestymistä panostamalla tuottavuuden kehittymiseen.  

 

Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osakekannasta maaliskuussa tehdyillä 

osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 2016 Atria osti 70 

prosenttia yhtiön osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten 

hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana. 
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Atria Ruotsi      

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020 

Liikevaihto 94,3 90,8 259,0 247,1 332,2 

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

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

 

Atria Ruotsin heinä-syyskuun liikevaihto oli 94,3 miljoonaa euroa (90,8 milj. euroa). Liikevaihto 

paikallisessa valuutassa kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atrian Food 

Service ja Sibylla -tuotteiden myynti oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi, mikä johtui Food Service - 

ja pikaruokamarkkinan elpymisestä koronarajoitusten poistumisen myötä Ruotsissa. Leivänpäällisten ja 

ruokamakkaroiden myynti vähittäiskaupassa oli edellisvuotta pienempi. Siipikarjatuotteiden myynti 

vähittäiskaupassa kasvoi edelleen. Myynti pikaruoka-asiakkaille vahvistui merkittävästi Venäjällä. 

Koronarajoitusten takia kotimaan matkailu on lisääntynyt Venäjällä, mikä on kasvattanut paikallista 

pikaruokamarkkinaa. Kohonneet rehu-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liikevoiton kasvua 

katsauskauden aikana. 

 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 259,0 miljoonaa euroa (247,1 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 

valuutassa vahvistui 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Food Service - ja 

pikaruokaliiketoimintaan. Sen jälkeen markkina alkoi elpyä koronarajoitusten purkamisen myötä. Myynti 

vähittäiskauppaan oli edellisvuoden tasolla. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa). Liikevoitto 

kasvoi parantuneen myynnin rakenteen johdosta.  Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä 

pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin 

segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -tulokseen.  

 

Atrian edustamien tuoteryhmien myynti vähittäiskauppaan oli tammi-elokuun aikana vakaata: 

ruokamakkaramarkkina kasvoi 0,1 prosenttia, leivänpäällisten markkina kasvoi 3,7 prosenttia ja 

siipikarjatuotteiden markkina kasvoi 7,5 prosenttia arvossa mitattuna. Tammi-elokuussa Atrian 

toimittajaosuus pysyi myös vakaana ja oli ruokamakkaroissa 18,7 prosenttia, leivänpäällisissä 12,3 

prosenttia ja tuoreissa kanatuotteissa 17,2 prosenttia (Lähde: AC Nielsen).  

 

Koronarajoitusten purkamisen myötä Food Service - ja pikaruokamarkkina on kasvanut edellisvuoteen 

verrattuna.  
 

Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. 

Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. 

Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä 
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Horsensin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon 

keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja 

logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle 

yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. 

 

 

 
 

Atria Tanska & Viro      

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020 

Liikevaihto 27,3 26,9 78,5 80,3 106,8 

Liikevoitto 1,2 2,1 5,1 3,6 5,3 

Liikevoitto % 4,3 % 7,9 % 6,5 % 4,4 % 4,9 % 

 

Atria Tanska & Viron heinä-syyskuun liikevaihto oli 27,3 miljoonaa euroa (26,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 

1,2 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Atrian myynti Viron vähittäiskaupassa kasvoi ja 

kokonaismarkkinaosuus vahvistui noin 17 prosenttiin. Tanskassa myynti Food Service – ja vientiasiakkaille 

sujui hyvin koronarajoitusten poistumisen myötä. Myynti vähittäiskauppaan on palautumassa koronaa 

edeltävälle tasolle. Liikevoittoa painoivat materiaalien, tarvikkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten 

nousu sekä Virossa oman alkutuotannon kustannusten nousu. Sianlihan hinta Tanskassa on pysynyt 

alhaisella tasolla. 

 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 78,5 miljoonaa euroa (80,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa 

(3,6 milj. euroa). Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa ja -voittoa. 

Liikevoiton kasvuun vaikuttivat alhaisella tasolla pysyneet liharaaka-aineiden hinnat ja hyvä kustannusten 

hallinta. Katsauskauden lopulla rehu- ja tuotantokustannukset kääntyivät nousuun. 

 

Virossa Atrian grillaustuotteiden myynti kesäkaudella onnistui hyvin. Atrian grillimakkaroiden markkinaosuus 

Viron vähittäiskaupassa nousi 38 prosenttiin ja kuluttajapakatun lihan 18 prosenttiin kesä-heinäkuun aikana. 

Siipikarjapohjaisten grillimakkaroiden lanseeraus Virossa oli onnistunut ja kasvatti Atrian markkinaosuutta 

kesäkauden aikana. Atria Tanskan kokonaismarkkinaosuus leivänpäällisissä on noin 17 prosenttia.  
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Henkilöstö keskimäärin (FTE)    

    

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1-Q3 Q1-Q3  

keskimäärin (FTE) 2021 2020 2020 

    

Atria Suomi 2 381 2 410 2 398 

Atria Ruotsi 866 873 879 

Atria Tanska & Viro 443 438 439 

Kohdistamattomat *)  732 728 

Yhteensä 3 690 4 453 4 444 

    

*) Myyty liiketoiminta, OOO Pit Product  

 

Rahoitusasema  

 

Konsernin korollinen nettovelka 30.9.2021 oli 176,2 miljoonaa euroa (31.12.2020: 191,6 milj. euroa).  

 

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 36,7 

miljoonaa euroa (6,8 milj. euroa). Vapaaseen kassavirtaan sisältyy OOO Pit-Productin myynnin 

nettokassavirtavaikutus 29,3 miljoonaa euroa.  

 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 49,6 % (31.12.2020: 46,8 %). Muuntoerojen muutos omassa 

pääomassa oli 43,8 miljoonaa euroa (-10,9 milj. euroa). Myytyyn tytäryhtiöön, OOO Pit- Productiin liittyvät 

kertyneet muuntoerot olivat -45,1 miljoonaa euroa ja ne kirjattiin pois muuntoeroista tulosvaikutteisesti 

kertyneisiin voittovaroihin. Tällä kirjauksella ei ole vaikutusta omavaraisuusasteeseen eikä kassavirtaan. 

 

Atria jälleenrahoitti huhtikuussa 40 miljoonan euron lainan, joka olisi erääntynyt huhtikuussa 2023 uudella 60 

miljoonan euron seitsemän vuoden pituisella kerralla takaisinmaksettavalla lainalla. Koronaviruspandemia 

aiheutti epätasapainoa lyhytaikaisen rahoituksen yritystodistusmarkkinalle viime vuonna, mutta markkina on 

toiminut jälleen hyvin tänä vuonna. Atria on kuluvan vuoden aikana käyttänyt yritystodistusmarkkinaa 

lyhytaikaiseen rahoitukseen normaalisti. Kassavarojen määrää on pienennetty lähemmäksi yhtiön 

tavoitetasoa ja määrä oli 30.9.2021 14,8 miljoonaa euroa (31.12.2020: 26,6 milj. euroa). Konsernin 

maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.9.2021 oli 

85,0 miljoonaa euroa (31.12.2020: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien 

keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 4 vuotta 2 kuukautta (31.12.2020: 3 vuotta 2 kuukautta). 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 

Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 47–54 miljoonaa euroa 

(40,5 milj. euroa). 

 

Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on Food Service – ja pikaruokamarkkinan odotettua nopeampi 

elpyminen koronarajoitusten poistumisen jälkeen ja odotettua parempi myynti näihin kanaviin. Myös kesän 

grillaustuotteiden myynti oli ennakoitua parempi. Loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat eri 

myyntikanavien kysynnän kehittyminen, viennin kannattavuus sekä kustannusinflaation vaikutukset. 

 

Ohjeistuksessa päivitettiin liikevoiton kehitystä kuvaava lause sekä vientiä ja Food Service -

markkinatilannetta kuvaavat lauseet. Muilta osin ohjeistus on pysynyt ennallaan.  

 

Ohjeistus kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen sivulta 13, kohdasta ”Tulevaisuuden näkymät”. 
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Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 

 

Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta 

sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2020, joka löytyy osoitteesta 

www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.  

 

COVID-19-pandemian jatkuminen ja sen leviämisen estämiseksi tehtävät toimenpiteet muodostivat 

keskeisimmän riskin Atrian liiketoiminnalle myös vuoden kolmannella kvartaalilla. Pandemia on vaikuttanut 

tuotteiden kysyntään, tehtaiden toimintaan, henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin sekä henkilöiden 

liikkumiseen. Atrian liiketoiminnassa välittöminä vaikutuksina esiintyneet ravintolatoiminnan kansalliset 

rajoitukset ovat katsauskaudella osittain poistuneet. Rokotusohjelmien täytäntöönpano on edistynyt Atrian 

toimintamaissa hyvin ja pandemiaan liittyviä rajoituksia on jo osittain purettu. Maailmanlaajuisesti pandemian 

hillitseminen rokotusohjelmien avulla sisältää kuitenkin edelleen epävarmuuksia.  

 

Kuiva ja poikkeuksellisen lämmin kesä niukensivat viljasatoja Suomessa. Myös elokuun sateet heikensivät 

sadon laatua. Tämän takia lihan tuotantotilojen kustannukset ovat kasvaneet, ja tämä on aiheuttanut 

nousupainetta lihan hintaan.  

 

Maakaasun hinnan jyrkkä nousu on nostanut muidenkin polttoaineiden hintoja. Tämä ja kuivan kesän 

seurauksena heikentynyt vesitilanne ovat nostaneet pörssisähkön hinnan ennätyskorkealle. Atrian 

suojautuminen sähkön hintariskeiltä on ollut tehokasta, joten korkea hintataso ei ole toistaiseksi vaikuttanut 

tuotantokustannuksiin. 

 

Digitalisoituva ja globalisoituva maailma on tuonut mukanaan kyberriskit. Kyberrikollisuuteen ja 

tietotekniikkahäiriöihin liittyviä riskejä voi kohdistua Atrian toimintaan joko suoraan tai palveluntarjoajien 

järjestelmien kautta. Niitä pyritään estämään ja niiltä suojautumaan suunnitelmallisella valvonnalla ja 

tietoturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. 

 

Atrian Nurmon tehtaalla käsiteltävästä sianlihasta viedään merkittävä osa Kiinaan. Kiinan markkinoilla lihan 

hinta voi vaihdella hyvin nopeasti, mikä on riski sekä tuotannolle 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  

 

Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 47–54 miljoonaa euroa 

(40,5 milj. euroa). 

 

Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on Food Service – ja pikaruokamarkkinan odotettua nopeampi 

elpyminen koronarajoitusten poistumisen jälkeen ja odotettua parempi myynti näihin kanaviin. Myös kesän 

grillaustuotteiden myynti oli ennakoitua parempi. Loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat eri 

myyntikanavien kysynnän kehittyminen, viennin kannattavuus sekä kustannusinflaation vaikutukset. 

 

Ohjeistuksessa päivitettiin liikevoiton kehitystä kuvaava lause sekä vientiä ja Food Service -

markkinatilannetta kuvaavat lauseet. Muilta osin ohjeistus on pysynyt ennallaan. 
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Päivitetty ohjeistus: 

Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 47–54 miljoonaa euroa (40,5 milj. 

euroa). 

 

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat 

kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, 

arvonalentumiset sekä merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä 

on OOO Pit-Productin myynnistä aiheutunut muuntoerokirjaus -45 miljoonaa euroa, joka kirjattiin kaupan 

lopullisen toteutumisen myötä. 

 

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien 

lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja 

heikentävät ennustettavuutta. 

 

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman 

pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan vienti Kiinaan on merkittävä osa Atria 

Suomen liiketoimintaa. 

 

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut 

elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön 

kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi 

ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vaikuttavat myyntiin 

Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien 

ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden 

myynnin rakennetta epäsuotuisaksi. 

 

Aiemmin julkaistu ohjeistus oli: 

Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 41–48 miljoonaa euroa (40,5 milj. 

euroa). 

 

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat 

kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, 

arvonalentumiset sekä merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä 

on OOO Pit-Productin myynnistä aiheutunut muuntoerokirjaus -45 miljoonaa euroa, joka kirjattiin kaupan 

lopullisen toteutumisen myötä. 

 

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien 

lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja 

heikentävät ennustettavuutta. 

 

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman 

pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan edelleen 

kasvavan vuoden 2021 aikana. 

 

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut 

elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön 

kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi 

ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä 

Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien 

ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden 

myynnin rakennetta epäsuotuisaksi. 
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Tulosjulkistamisajankohdat 2022 
 

Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 julkaistaan 15.2.2022 noin klo 8.00. Varsinainen yhtiökokous 

pidetään 3.5.2022. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle 

kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että 

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on 

ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 4.3.2022. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai 

päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 

Helsinki. 

 

Vuoden 2021 vuosikertomus ilmestyy viikolla 12/2022. 

 

Atria Oyj julkaisee vuoden 2022 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuosikatsauksen: 

 

osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 3.5.2022, noin klo 8.00 
puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 19.7.2022, noin klo 8.00 
osavuosikatsaus tammi-syyskuu 26.10.2022, noin klo 8.00 

 

Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com. 

 

Yhtiökokouksen päätökset 2021 
 

Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteena 29.4.2021. Tiedote on luettavissa Atrian 

sijoittajasivuilla osoitteessa: https://www.atria.fi/konserni/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2021 

 

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 29.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 

osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 

kuitenkin enintään 30.6.2022 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. 
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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 29.4.2020 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 

voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 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 

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 92 185 kpl. 

 

Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano 

 

Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt: 

 

- maanviljelijä Juho Anttikoski, Itikka osuuskunnan edustaja 
- maanviljelijä Jyrki Halonen, Lihakunnan edustaja 
- maanviljelijä Kjell-Göran Paxal, Pohjanmaan Lihan edustaja 
- sijoitusjohtaja (listatut sijoitukset) Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja 
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 

 

Nimitystoimikunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen 

jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee 

antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 1.2.2022. 

 

Nimitystoimikuntaan valitaan seuraavaa yhtiökokousta edeltävän syyskuun alun tilanteen mukaan 

osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan 

osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Mikäli 

suurin A-sarjan osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy 

osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle. Itikka osuuskunta, 

Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha ovat KII-sarjan osakkeenomistajia. 

 

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa 

tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen 

elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja 

säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen 

ääniosuutta laskettaessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan nimitystoimikunnan 
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kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan 

yhtiön hallitukselle osoitetun vaatimuksen viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun loppuun 

mennessä.  

 

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 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

      

Liikevaihto 388,0 382,4 1 136,6 1 105,4 1 504,0 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -339,2 -335,2 -1 004,1 -988,3 -1 337,7 

Bruttokate 48,9 47,3 132,4 117,2 166,3 

      

Myynnin ja markkinoinnin kulut -18,2 -18,3 -59,4 -57,5 -77,7 

Hallinnon kulut -9,9 -9,7 -33,3 -33,3 -45,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,8 2,7 2,5 3,2 

Liiketoiminnan muut kulut -1,6 -1,1 -48,6 -3,5 -5,6 

Liikevoitto 19,7 19,0 -6,2 25,4 40,5 

      

Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 -1,4 -4,0 -3,7 -4,5 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 1,0 0,3 2,8 0,9 1,2 

Voitto ennen veroja 19,4 17,9 -7,5 22,6 37,3 

      

Tuloverot -4,2 -3,0 -8,0 -4,7 -12,6 

Tilikauden tulos 15,2 14,9 -15,5 17,9 24,7 

      

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:      

Emoyhtiön omistajille 14,8 14,4 -16,5 16,7 22,9 

Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,5 1,0 1,2 1,8 

Yhteensä 15,2 14,9 -15,5 17,9 24,7 

      

Laimentamaton tulos/osake, € 0,53 0,51 -0,59 0,59 0,81 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,53 0,51 -0,59 0,59 0,81 

      

Laaja konsernituloslaskelma    

      

milj. EUR 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

      

Tilikauden tulos 15,2 14,9 -15,5 17,9 24,7 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:      

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat      

vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 

Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä      

siirretään tulosvaikutteisiksi      

Rahavirran suojaus 2,3 0,6 4,0 -2,1 -1,5 

Muuntoerot -0,6 -5,5 43,8 -10,9 -6,8 

Tilikauden laaja tulos 16,9 10,0 32,3 5,0 16,2 

      

Laajan tuloksen jakaantuminen:      

Emoyhtiön omistajille 16,5 9,5 31,2 3,8 14,5 

Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,5 1,0 1,2 1,8 

Yhteensä 16,9 10,0 32,3 5,0 16,2 



Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 
 

19 
 

Konsernitase    

    

Varat    

milj. EUR 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 374,5 388,2 395,5 

Biologiset hyödykkeet 0,6 0,6 0,6 

Käyttöoikeusomaisuus 30,8 35,2 33,7 

Liikearvo 163,5 159,7 164,8 

Muut aineettomat hyödykkeet 78,6 81,3 83,9 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 16,6 15,4 14,5 

Muut rahoitusvarat 1,2 1,2 1,2 

Lainasaamiset ja muut saamiset 5,1 3,7 4,6 

Laskennalliset verosaamiset 2,3 4,3 1,5 

Yhteensä 673,3 689,6 700,4 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 100,4 104,8 102,9 

Biologiset hyödykkeet 3,8 3,7 3,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 129,0 124,5 106,1 

Rahat ja pankkisaamiset 14,8 7,2 26,6 

Yhteensä 247,9 240,2 239,2 

    

Varat yhteensä 921,2 929,8 939,5 

    

Oma pääoma ja velat    

milj. EUR 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

    

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 444,5 412,1 422,8 

Määräysvallattomien osuus 12,5 15,5 16,1 

Oma pääoma yhteensä 457,0 427,6 438,9 

    

Pitkäaikaiset velat    

Lainat 157,2 146,9 138,8 

Vuokrasopimusvelat 21,9 26,3 24,6 

Laskennalliset verovelat 37,0 39,5 39,2 

Eläkevelvoitteet 7,0 6,6 7,2 

Muut korottomat velat 3,3 2,2 1,8 

Varaukset 0,0 0,1 0,3 

Yhteensä 226,4 221,5 211,9 

    

Lyhytaikaiset velat    

Lainat 2,5 62,7 45,1 

Vuokrasopimusvelat 9,4 9,3 9,6 

Ostovelat ja muut velat 225,9 208,7 234,0 

Yhteensä 237,8 280,7 288,7 

    

Velat yhteensä 464,2 502,2 500,7 

Oma pääoma ja velat yhteensä 921,2 929,8 939,5 
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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 1.1.2020 48,1 -1,2 0,2 249,2 -55,8 179,5 419,9 14,4 434,3 

          

Tilikauden tulos      16,7 16,7 1,2 17,9 

Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   -2,1    -2,1  -2,1 

Vakuutusmatemaattiset 

voitot/tappiot eläke-etuuksista 

0,0         

     0,1 0,1  0,1 

Muuntoerot     -10,9  -10,9  -10,9 

Muutokset määräysvallattomien 

omistajien osuuksissa 

         

     0,0 0,0  0,0 

Osakeperusteiset maksut    0,2   0,2  0,2 

Osingonjako 0,0     -11,8 -11,8 -0,1 -11,9 

          

          

Oma pääoma 30.9.2020 48,1 -1,2 -1,9 249,4 -66,7 184,5 412,1 15,5 427,6 

          

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      -16,5 -16,5 1,0 -15,5 

Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   4,0    4,0  4,0 

Muuntoerot      43,8  43,8  43,8 

Muutokset määräysvallattomien 

omistajien osuuksissa 

         

     4,6 4,6 -4,1 0,5 

Osingonjako 0,0000     -14,1 -14,1 -0,5 -14,6 

          

          

Oma pääoma 30.9.2021 48,1 -1,2 2,6 249,5 -18,9 164,4 444,5 12,5 457,0 

          

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
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Konsernin rahavirtalaskelma    

    

milj. EUR 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

    

Liiketoiminnan rahavirta    

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 55,8 46,7 115,2 

Rahoituserät ja verot -13,9 -9,4 -13,0 

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 41,9 37,3 102,2 

    

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -33,6 -30,7 -40,8 

Hankitut liiketoimet 0,0 0,0 -3,4 

Myydyt liiketoimet 29,3 0,0 0,0 

Pitkäaikaiset lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -0,5 0,2 0,7 

Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos -1,0 -0,5 -0,1 

Saadut osingot 0,7 0,5 0,5 

Investointien rahavirta yhteensä -5,2 -30,5 -43,2 

    

Rahoituksen rahavirta    

Pitkäaikaisten lainojen nostot 60,0 37,0 37,0 

Pitkäaikaisten lainojen maksut -48,6 -40,7 -41,7 

Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-) -35,6 18,6 -8,3 

Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus -7,1 -7,1 -9,4 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat -4,0 0,0 0,0 

Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset 0,9 0,0 0,0 

Osinkojen maksut -14,6 -11,9 -11,9 

Rahoituksen rahavirta -49,1 -4,2 -34,4 

    

Rahavarojen muutos -12,4 2,6 24,6 

    

Rahavarat tilikauden alussa 26,6 4,4 4,4 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,5 0,1 -2,4 

Rahavarat tilikauden lopussa 14,8 7,2 26,6 
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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 2020 

kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2021 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2020 

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. Koronapandemian 

aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden takia yhtiö on arvioinut pandemian vaikutuksia katsauskauden 

tuloslaskelmaan ja taseeseen. Erityisesti yhtiö on arvioinut, aiheuttaako tilanne viitteitä omaisuuserien 

arvonalentumisesta tai tarvetta päivittää varauksia tai muita kirjanpidollisia arvioita. Yhtiön arvion mukaan 

pandemialla ei tällä hetkellä ole olennaista vaikutusta raportoituihin lukuihin. 

 

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 

2020 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.  

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

 

Muutoksia segmenttiraportointiin 

 

Atria tiedotti 28.4.2021 pörssitiedotteella, että Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista 

raportointia muutetaan. Muutos toteutetaan raportoinnissa 1.1.2021 alkaen. 

 

OOO Pit-Productin myynnin jälkeen Atria Venäjä ei muodosta itsenäistä liiketoiminta-aluetta, eikä siten ole 

raportoitava segmentti. Tämän johdosta Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia 

muutetaan. Sibylla Rus raportoidaan osana Atria Ruotsin segmenttiä, johon kuuluu suurin osa Sibylla-

liiketoiminnasta. OOO Pit-Productin vuoden 2021 liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa. 

Muutos toteutetaan raportoinnissa 1.1.2021 alkaen. 

 

Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2021 lähtien: 
- Atria Suomi 
- Atria Ruotsi 
- Atria Tanska & Viro 
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Toimintasegmentit      

      

milj. EUR 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

      

Tuotot kuluttajatuotteista      

Atria Suomi  210,9 205,8 625,6 604,2 823,2 

Atria Ruotsi 94,3 90,8 259,0 247,1 332,2 

Atria Tanska & Viro 26,7 26,4 76,8 78,7 104,7 

Kohdistamattomat  0,2 14,0 14,8 37,8 51,8 

Eliminoinnit -8,3 -15,4 -28,2 -41,5 -53,0 

Yhteensä 323,8 321,6 948,0 926,3 1 258,9 

      

Tuotot alkutuotannosta      

Atria Suomi  63,7 60,3 186,9 177,6 243,1 

Atria Ruotsi - - - - - 

Atria Tanska & Viro 0,6 0,5 1,7 1,6 2,1 

Kohdistamattomat  - - - - - 

Yhteensä 64,3 60,8 188,5 179,2 245,2 

      

Liikevaihto yhteensä 388,0 382,4 1 136,6 1 105,4 1 504,0 

      

Liiketulos      

Atria Suomi  16,4 15,2 37,5 28,7 43,1 

Atria Ruotsi 3,0 3,0 2,1 -0,4 0,8 

Atria Tanska & Viro 1,2 2,1 5,1 3,6 5,3 

Kohdistamattomat *) -0,9 -1,3 -51,0 -6,5 -8,7 

Yhteensä 19,7 19,0 -6,2 25,4 40,5 

      

Investoinnit      

Atria Suomi  10,5 5,2 24,4 21,1 30,6 

Atria Ruotsi 1,9 1,7 6,5 7,8 11,2 

Atria Tanska & Viro 0,6 0,9 2,5 2,1 3,4 

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

Yhteensä 13,0 7,8 33,4 31,2 45,6 

      

Poistot ja arvonalentumiset      

Atria Suomi  9,2 8,8 27,8 26,4 35,8 

Atria Ruotsi 3,4 3,3 10,4 9,9 13,1 

Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 3,4 3,4 4,6 

Kohdistamattomat  0,0 0,6 1,4 1,9 3,1 

Yhteensä 13,8 13,7 43,1 41,6 56,7 

      

Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutettiin 1.1.2021 alkaen.  

Vertailutiedot julkaistu pörssitiedotteella 28.4.2021. 

      

*) Vuoden 2021 lukuihin sisältyy myydyn tytäryrityksen kertyneet muuntoerot  

-45,1 miljoonaa euroa. 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot 
     

milj. EUR     

     

Tase-erä 30.9.2021 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     

Varat     

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     

arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2 

Johdannaissopimukset 4,3  4,3  

Yhteensä 5,5 0,0 4,3 1,2 

     

Velat     

Johdannaissopimukset 1,0  1,0  

Yhteensä 1,0 0,0 1,0 0,0 

     

     

Tase-erä 31.12.2020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     

Varat     

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     

arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2 

Johdannaissopimukset 0,9  0,9  

Yhteensä 2,1 0,0 0,9 1,2 

     

Velat     

Johdannaissopimukset 6,0  6,0  

Yhteensä 6,0 0,0 6,0 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. 

 

Lähipiiriliiketoimet      

      

milj. EUR      

      

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet: 

      

 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Tavaroiden ja palveluiden myynnit 6,0 5,0 16,8 14,7 20,1 

Tavaroiden ja palveluiden ostot -26,9 -25,3 -75,6 -73,5 -98,2 

      

   30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Saamiset   2,0 1,0 1,0 

Velat   5,1 12,7 8,5 
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Vastuut    

    

milj. EUR 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

    

Velat, joiden vakuudeksi on annettu     

kiinnityksiä tai muita vakuuksia    

Lainat rahoituslaitoksilta 1,2 1,3 1,3 

Eläkelainat 4,2 4,2 4,4 

Yhteensä 5,4 5,5 5,7 

    

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset     

Kiinteistökiinnitykset 1,2 1,3 1,3 

    

Taseeseen sisältymättömät vastuu-    

sitoumukset    

Takaukset 0,1 0,1 0,1 

 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 
 
Atria on kasvattanut omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osakekannasta ja omistaa 

19.3.2021 tehdyn osakekaupan myötä 90 prosenttia yhtiön osakkeista. Kauppahinta oli 4,0 miljoonaa euroa. 

Jäljellä oleva yhtiön vähemmistöosakkaiden (10 %) myyntioption arvo 30.9.2021 oli 2,1 miljoonaa euroa ja 

se on kirjattu pitkäaikaisiin korottomiin velkoihin. Yhtiö on ollut Atrian tytäryhtiö vuodesta 2016. 

 
Myydyt liiketoimet 
 

Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability 

Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO 

Pit-Productin omistusoikeus siirtyi ostajalle, saatiin päätökseen 30.4.2021. OOO Pit-Productin varat ja velat 

ovat esitetty myytävänä olevina varoina ja omaisuuseriin liittyvinä velkoina maaliskuun 2021 

osavuosikatsauksessa. 

 

Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa 

pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.  

 

Kauppahinta oli 31,6 miljoonaa euroa. Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 

35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista. Myydyssä liiketoiminnassa työskenteli noin 720 

työntekijää. 

 

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on 

muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 

2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä 

luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot 

kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot vähensivät jo konsernin omaa pääomaa, tällä 

kirjauksella ei ollut vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.  
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Myydyt liiketoimet: 

  

milj. EUR 30.4.2021 

  

Varat  

Aineelliset hyödykkeet 20,8 

Käyttöoikeusomaisuus 0,2 

Muut aineettomat hyödykkeet 1,6 

Vaihto-omaisuus 7,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,5 

Rahat ja pankkisaamiset 1,4 

Varat yhteensä 36,1 

  

Velat  

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 0,1 

Laskennalliset verovelat 1,8 

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 0,1 

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 3,4 

Velat yhteensä 5,5 

  

Saatu tai saatava vastike:  

Käteisvarat 30,8 

Ehdollisen vastikkeen käypä arvo 0,8 

Kauppahinta yhteensä 31,6 

  

Myydyt nettovarat -30,6 

Kauppaan kohdistuvat kulut -1,0 

Myyntitulos ennen muuntoerojen luokittelua   

 tulosvaikutteiseksi                  0,0 

   

Muuntoerojen luokittelu tulosvaikutteiseksi -45,1 

Myyntitappio -45,2 

  

Kaupan rahavirtavaikutus:  

Saatu maksusuoritus 30,8 

Yhtiön rahat ja pankkisaamiset -1,4 

Yhteensä 29,3 

 

 

Tärkeimmät valuuttakurssit      

        

 Tuloslaskelma  Tase 

 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020  30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

        

SEK 10,1512 10,5618 10,4881  10,1683 10,5713 10,0343 

DKK 7,4368 7,4581 7,4544  7,4360 7,4462 7,4409 

RUB 88,6058 79,896 82,6454  84,3391 91,7763 91,4671 
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 

Atria julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat 

johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. 

   
Oikaistu liikevoitto  Yhtiö julkaisee liikevoiton ohella oikaistun liikevoiton kuvatakseen varsinaisen 

liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien 

välillä. Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen 

liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, 

liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset, 

merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. 

  

  

  

  

       

Bruttoinvestoinnit = Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen hankitut    
  

liiketoimet 
  

     
FTE = Raportointikauden tehdyt työtunnit    

  Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä  
     
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto/tappio * 100 

  Oma pääoma keskimäärin        
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto/tappio ennen veroja + Korko- ja muut rahoituskulut * 100 

  Oma pääoma + Korolliset rahoitusvelat keskimäärin         
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma  * 100 

  Taseen loppusumma - Saadut ennakot        

Korolliset velat = Lainat + Vuokrasopimusvelat  

 

Velkaantumisaste (%) = Korolliset velat * 100 

  Oma pääoma        
Korolliset nettovelat = Lainat - Rahavarat        
Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset velat - Rahavarat * 100 

  Oma pääoma   
     
Laimentamaton tulos / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto   

  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo        
Oma pääoma / osake  = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.        
Osakekohtainen osinko = Tilikauden osingonjako   

  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.        
Osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100 

  Tulos / osake (EPS)        
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osinko / osake * 100 

  Tilikauden päätöskurssi        
Hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi   

  Tulos / osake        
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto   

  

Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden laimentamaton keskimääräinen 

lukumäärä        
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa * viimeinen pörssikurssi 31.12.   

    
 

Osakkeiden vaihto (%) = Osakkeen vaihtomäärä tilikauden aikana * 100 

  Osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä 
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