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Atrian liikevaihto ja -voitto kasvoivat epävakaassa 
toimintaympäristössä  
 
Tammi–maaliskuu 2020 
- Konsernin liikevaihto oli 356,7 miljoonaa euroa (336,4 milj. euroa). 
- Konsernin liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa) eli 0,6 prosenttia (-0,8 %) liikevaihdosta. 
- Atria Suomen liikevaihto kehittyi myönteisesti ja liikevoitto kasvoi. Vienti Kiinaan kehittyi myönteisesti. 
- Atria Ruotsin myynti kasvoi erityisesti siipikarjatuotemyynnin ansiosta. Liiketappio puolittui. 
- Atria Venäjän liiketappio pieneni viime vuodesta. 
- Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
- Koronaviruspandemia (COVID-19) vaikutti Atrian liiketoimintaan katsauskauden lopulla, mutta 

toimitusvarmuus pysyi hyvänä ja rahoitusasema säilyi vahvana. 
- Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen 

vuoksi maaliskuun lopulla. Myyntivolyymit Food Service -asiakkaille pienenivät. 
- Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta. 
- Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,42 euroa (0,40 euroa) osakkeelta. 

 
 

 Q1 Q1  
Milj. € 2020 2019 2019 
Liikevaihto     
   Atria Suomi 252,6 241,0 1 033,8 
   Atria Ruotsi 71,5 66,6 289,4 
   Atria Tanska & Viro 26,5 21,8 96,6 
   Atria Venäjä 16,1 15,8 73,8 
   Eliminoinnit -10,0 -8,7 -42,3 
Liikevaihto yhteensä 356,7 336,4 1 451,3 

     
Liikevoitto     
   Atria Suomi 6,2 3,9 40,0 
   Atria Ruotsi -2,1 -4,1 -6,1 
   Atria Tanska & Viro 0,3 0,6 4,4 
   Atria Venäjä -1,3 -2,2 -4,0 
   Kohdistamattomat -0,9 -1,0 -3,1 
Liikevoitto yhteensä 2,2 -2,8 31,1 
Liikevoitto-% 0,6 % -0,8 % 2,1 % 

     
Tulos ennen veroja 1,1 -3,7 26,2 

     
Osakekohtainen tulos, € 0,01 -0,15 0,54 
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Juha Gröhn,  
toimitusjohtaja 
 
”Atrian liikevaihto kasvoi vuoden 2020 ensimmäisellä 
neljänneksellä 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna. Karkeasti noin puolet kasvusta on seurausta 
maaliskuun loppupuolen lisääntyneestä myynnistä ihmisten 
varautuessa koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen 
lisäämällä ruokaostoja. Kuluttajien käyttäytyminen on näiltä osin 
ollut samanlaista kaikissa maissa, joissa Atria ruokaa valmistaa.  
 
Tulos parani edellisvuodesta – toki alkuvuoden tulostaso on 
ajanjaksolle tyypillinen. Vuosi sitten vuoden alku oli tavanomaista vaisumpi ja vertailuluvut ovat heikommat 
kuin tavallisesti. Koronapandemian vaikutus tulokseen on kokonaisuutena neutraali. Liikevaihto toki kasvoi, 
mutta osa kasvusta saatiin aikaan runsailla ylitöillä ja erityisjärjestelyillä. Poikkeustilaan siirtyminen tapahtui 
ripeästi.  
 
Maaliskuussa tapahtui suuri muutos myyntikanavien painottumisessa. Vähittäiskauppaan suuntautuva 
myynti kasvoi ja Food Service -myynti pieneni. Ravintoloiden, julkishallinnon ruokailun ja työpaikkaruokailun 
sulkeutuminen osittain tai jopa kokonaan, vaikuttaa erittäin voimakkaasti Food Service -myynnin liikevaihtoon 
ja koko Atrian tuotevalikoimaan. Ravintolaruoan ainekset eivät täysin löydä paikkaansa kotiruoan 
valmistuksessa – pihvit syödään useimmiten ravintoloissa. Tällä hetkellä myynnin tasapaino vähittäiskaupan 
ja Food Servicen välillä ei ole optimaalinen.  
 
Kiinan talous myös sianlihan tuonnin osalta piristyi maaliskuussa. Atrian toimitukset Kiinaan nimenomaan 
maaliskuussa olivat kaikkien aikojen suurimmat kuukausitoimitukset. Tammi- ja helmikuu olivat melko vaisuja 
myyntikuukausia. Kysyntää Kiinassa on. Maailmankaupan poikkeustilanne on vaikuttanut meriteitse 
kulkevaan logistiikkaan. Merikonteista ja konttilaivojen konttipaikoista on ajoittain niukkuutta.  
 
Atrialla poikkeustilan hallintaa ovat henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaaminen, toiminnan keskeytymätön 
jatkaminen ja tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen. Atria on myös lisännyt kassavarojen määrää 
tavanomaista tasoa korkeammalle pitääkseen konsernin maksuvalmiuden hyvänä. Tämä toisaalta näkyy 
velan lisääntymisenä. Rahoituksen saatavuus on ollut hyvä.  
 
Koronaviruspandemian vuoksi asetettujen rajoitteiden ollessa voimassa ja niiden vaikuttaessa kaikkeen 
toimintaan, myös Atrialla eletään poikkeustilassa. Lyhyellä aikavälillä vaikutukset ovat myyntivolyymien 
muutokset eri myyntikanavissa ja muutokset tuotevalikoimassa. Pidemmällä ajanjaksolla kuluttajien 
ostovoiman kehitys vaikuttaa myös ruokaostoksiin.   
 
Tällä hetkellä keskitymme tehtaiden keskeytymättömään pyörittämiseen ja toistaiseksi tässä on onnistuttu 
hyvin.“ 
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Tammi–maaliskuu 2020 
 
Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 356,7 miljoonaa euroa (336,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,2 
miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa). Atrian liikevaihto Suomessa kasvoi lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin 
ja viennin johdosta. Erityisesti sianlihan vienti Kiinaan kehittyi myönteisesti. Liikevoitto parani, mikä oli 
seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta ja paremmasta kokonaistuottavuudesta.  
 
Ruotsissa liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa lähes 10 prosenttia lisääntyneen siipikarjatuotteiden 
myynnin ansiosta. Myös muiden tuoteryhmien myynti vähittäiskauppaan vahvistui Ruotsissa. Atria Ruotsin 
vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia. Atria 
Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia, mikä johtui myyntivolyymien lisääntymisestä ja hintojen 
noususta. Kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat liikevoittoa erityisesti Tanskassa. Atria Venäjän 
Food Service- ja Sibylla-tuotteiden myynti lisääntyi, ja myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuotta jonkin 
verran pienempi.  
 
Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttivat Atrian toimintaympäristöön 
katsauskauden lopulla. Ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin liittyvillä kansallisilla rajoituksilla ja 
suosituksilla oli vaikutuksia Atrian liiketoimintaan. Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi 
äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen vuoksi maaliskuun lopulla. Myyntivolyymit Food Service -
asiakkaille pienenivät.  
 
Poikkeusoloihin siirtyminen Atrian toiminnoissa suoritettiin nopeasti, jotta yhtiön toimintakyky pystyttiin 
säilyttämään. Toiminnan keskeytymätön jatkaminen ja tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen olivat 
Atrian ensisijaisia tehtäviä henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisen lisäksi. Tuotantolaitoksilla otettiin 
käyttöön uusia käytäntöjä, joilla pyritään estämään mahdollinen virustartunnan leviäminen. Suojavarusteiden 
käyttöä lisättiin, turvaväleihin ja käsihygieniaan annettiin uusia ohjeita ja toimihenkilöille annettiin suositus 
etätöiden tekemisestä. Erityisjärjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia.  
 
 
Atria on askeleen lähempänä hiilineutraalia ruoantuotantoa 
 
Atrian tytäryhtiön A-Rehun siipikarjarehun uusi valmistuslinja otettiin käyttöön Koskenkorvan rehutehtaalla. 
Uusi rehutehdas tuo lisää kapasiteettia kotimaisten valkuaisrehujen valmistukseen. Atrian tavoitteena on 
hiilineutraali ruokaketju, ja eläinten rehustuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa lihan hiilijalanjälkeen. Nyt 
käyttöönotettu uusi valmistuslinja mahdollistaa kotimaisten valkuaisrehujen jalostuksen broilereiden ja 
sikojen rehuksi. Tämän ansiosta kaikki Atrian lihasikaketjun lihasikalat voivat jatkossa hankkia sioilleen 
täysin soijattomat rehut. Atrian tavoitteena on korvata soija kotimaisilla vaihtoehdoilla broilerin ja sian 
rehuissa, ja siten edelleen pienentää kanan ja possun lihan hiilijalanjälkeä jopa 15 prosenttia.  
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Tunnusluvut 
     
milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 

     
Oma pääoma/osake, EUR 14,24 14,57 14,85 
Korolliset velat 291,4 278,2 228,3 
Omavaraisuusaste, % 43,0 % 44,6 % 46,9 % 
Nettovelkaantumisaste, % 60,9 % 65,3 % 51,6 % 
Bruttoinvestoinnit 11,9 10,3 40,1 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,3 % 3,1 % 2,8 % 
Henkilöstö keskimäärin 4 486 4 430 4 454 

    
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tiedotteen lopussa.   
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–maaliskuu 2020 
 
 
Atria Suomi  
 Q1 Q1  
Milj. € 2020 2019 2019 
Liikevaihto 252,6 241,0 1 033,8 
Liikevoitto 6,2 3,9 40,0 
Liikevoitto % 2,5 % 1,6 % 3,9 % 

 
 
Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 252,6 miljoonaa euroa (241,0 milj. euroa). Liikevaihdon 
kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille. Sianlihan vienti Kiinaan kehittyi 
myönteisesti erityisesti katsauskauden lopulla. Food Service -tuotteiden myynti oli edellisvuoden vastaavaa 
jaksoa hieman pienempi. Liikevoitto nousi 6,2 miljoonaan euroon (3,9 milj. euroa), mikä oli seurausta 
lisääntyneestä liikevaihdosta ja paremmasta kokonaistuottavuudesta.  
 
Koronaviruspandemian vaikutukset liiketoimintaan kotimarkkinoilla näkyivät aivan katsauskauden lopulla. 
Arkiruokien kuten esimerkiksi jauhelihan, ruokamakkaroiden ja kuluttajapakatun kananlihan myynti 
vähittäiskauppaan lisääntyi äkillisesti maaliskuun kahdella viimeisellä viikolla ja samalla Food Service  
-tuotteiden myynti hidastui.  
 
Markkina Atrian edustamissa tuoteryhmissä kasvoi noin 7 prosenttia arvossa vähittäiskaupassa 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kaikkien Atrian edustamien tuoteryhmien markkina kasvoi, mutta 
suurinta kasvu oli siipikarja- ja ruoanlaittotuoteryhmissä. Atrian myynti kasvoi markkinan vauhdissa ja 
toimittajaosuus oli noin 24 prosenttia arvossa mitattuna. (lähde Atria) 
 
Food Service -markkina kasvoi tammi-helmikuun aikana vajaa 3 prosenttia arvossa mitattuna. Atrian 
edustamista tuoteryhmistä valmisruoka kasvoi voimakkaasti: yli 10 prosenttia. Atrian toimittajaosuus Food 
Service -markkinassa oli noin 21 prosenttia. (lähde Atria) 
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Atria Ruotsi 
 Q1 Q1  
Milj. € 2020 2019 2019 
Liikevaihto 71,5 66,6 289,4 
Liikevoitto -2,1 -4,1 -6,1 
Liikevoitto % -2,9 % -6,2 % -2,1 % 

 
 
Atria Ruotsin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 71,5 miljoonaa euroa (66,6  milj. euroa). Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa parani lähes 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
Siipikarjatuotteiden hyvä myynti vahvisti liikevaihtoa. Myös muiden tuoteryhmien myynti vähittäiskauppaan 
kasvoi vertailukauteen verrattuna. Food Service -tuotteiden myynti pieneni jonkin verran. Liiketulos oli -2,1 
miljoonaa euroa (-4,1 milj. euroa). Tulosta painoivat heikentynyt kruunun kurssi ja kohonneet raaka-aineiden 
hinnat. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia. 
 
Koronaviruspandemia vaikutti kuluttajien ostokäyttäytymiseen katsauskauden lopulla: myynti 
vähittäiskauppaan lisääntyi samalla kun Food Service -tuotteiden ja pikaruuan myynti pieneni. Atrian 
tuotevalikoimasta erityisesti arkiruuan (ruokamakkarat, maksapasteijat, veripalttu ja valmisruuat) menekki 
lisääntyi. Ruotsissa kouluja ei suljettu pandemian vuoksi, mikä on ylläpitänyt myyntiä julkisen sektorin 
ruokapalveluasiakkaille. 
 
Katsauskauden aikana Atrian edustamien tuoteryhmien markkina vähittäiskaupassa kehittyi myönteisesti. 
Atrian myynti kasvoi markkinan mukana. Atrian valmistajaosuus siipikarjatuotteissa kasvoi 2,6 prosenttia ja 
ruokamakkaroissa 0,7 prosenttia. Leivänpäällisissä valmistajaosuus pieneni 0,9 prosenttia. (lähde: AC 
Nielsen) 
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Atria Tanska & Viro  
 Q1 Q1  
Milj. € 2020 2019 2019 
Liikevaihto 26,5 21,8 96,6 
Liikevoitto 0,3 0,6 4,4 
Liikevoitto % 1,2 % 2,8 % 4,5 % 

 
 
Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 26,5 miljoonaa euroa (21,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 
0,3 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Tanskassa myynti vähittäiskauppaan kasvoi yli 20 prosenttia, mutta 
kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat liikevoittoa. Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi 
peräti 22 prosenttia, esimerkiksi jauhelihan myynti kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna.  
  
Sianlihan lisääntynyt vienti Euroopasta Kiinaan on nostanut Atria Tanskan raaka-ainehintoja lähes 70 
prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Katsauskauden lopulla Atria toteutti 
hinnankorotuksia, ja sai vietyä kohonneita raaka-ainekustannuksia myyntihintoihin. Leivänpäällismarkkina 
pysyi vakaana katsauskauden aikana ja Atria lisäsi markkinaosuuttaan vähittäiskaupassa. 
Koronaviruspandemian vuoksi Food Service -tuotteiden myynti pieneni katsauskauden lopulla ja tuotannon 
erityisjärjestelyt aiheuttivat jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia.  
 
Koronaviruspandemian vaikutukset Viron liiketoimintaympäristöön alkoivat maaliskuun alkupuolella, jolloin 
ravintoloiden toimintaa rajoitettiin ja koulut suljettiin Viron hallituksen päätöksellä. Tämän seurauksena 
myynti Food Service -asiakkaille pieneni huomattavasti ja myynti vähittäiskauppaan nousi väliaikaisesti 
ennätyslukemiin. Uusi jauhelihapakkaus lanseerattiin onnistuneesti. 
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Atria Venäjä  
 Q1 Q1  
Milj. € 2020 2019 2019 
Liikevaihto 16,1 15,8 73,8 
Liikevoitto -1,3 -2,2 -4,0 
Liikevoitto % -8,3 % -13,7 % -5,5 % 

 
 
Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa (15,8 milj. euroa). Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa kasvoi 0,7 prosenttia. Liiketulos oli -1,3 miljoonaa euroa (-2,2 milj. euroa).  
Liikevaihdon kasvu johtui Food Service- ja Sibylla-tuotteiden myynnin lisääntymisestä edellisvuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuotta jonkin verran pienempi. 
Casademont-tuotteiden myynti on pysynyt hyvällä tasolla koko katsauskauden. Myös Pit-Product tuotteiden 
myynti kääntyi parempaan katsauskauden lopussa. Liiketulosta painoivat myynnin alhaiset volyymit 
vähittäiskauppaan. 
 
Koronaviruspandemian vaikutukset Atria Venäjän liiketoimintaympäristöön olivat vähäiset ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana.  
 
Atria Venäjä uudisti vuosi sitten strategiansa. Keskeisenä tavoitteena on liiketoimintojen nopea 
tervehdyttäminen Venäjällä, mikä tarkoittaa myynnin ja myyntikatteen lisäämistä sekä tuloskehityksen 
kääntämistä positiiviseksi. Osana strategiahanketta Atria tutkii myös mahdollisuuksia myydä Atria Venäjän 
liiketoimintoja. 
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Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rahoitusasema  
 
Konsernin korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 254,1 miljoonaa euroa (31.12.2019: 223,9 milj. 
euroa). Katsauskauden aikana nettovelka kasvoi 30,1 miljoonaa euroa, johtuen käyttöpääoman muutoksesta 
sekä investoinneista. Katsauskauden aikana yhtiön, nettovelkaan sisältyvä, vuokrasopimusvelka kasvoi 5,9 
miljoonaa euroa, joka pääosin johtui A-Rehun vuokraamaan tuotantolaitokseen tehdyistä 
laajennusinvestoinneista.  
 
Konsernin korolliset velat kasvoivat vuoden vaihteesta nettovelkaa enemmän, yhteensä 63,1 miljoonaa 
euroa. Korollisten velkojen suurempi kasvu johtui yhtiön päätöksestä lisätä kassavaroja noin 30 miljoonalla 
eurolla koronaviruspandemian aiheuttaman rahoitusmarkkinoiden epävakauden takia. 
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -23,7 
miljoonaa euroa (-15,2 milj. euroa). Vapaan kassavirran heikennys johtuu pääosin käyttöpääoman kasvusta, 
mikä on yhtiölle tyypillistä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 43,0 % (31.12.2019: 46,9 %). Omavaraisuusaste laski jonkin 
verran vuodenvaihteesta, mikä johtui velan kasvusta sekä oman pääoman muutoksista. Omaan pääomaan 
kirjatut Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan yhteenlasketut muuntoerot vähensivät omaa pääomaa tammi-
maaliskuussa 13,3 miljoonaa euroa (+3,1 milj. euroa).  
 
Koronaviruspandemia on aiheuttanut epätasapainoa lyhytaikaisen rahoituksen yritystodistusmarkkinalle, joka 
ei ole toiminut viime viikkoina normaalisti. Epävarmuus on vähentänyt sijoittajien kiinnostusta ostaa 
yritystodistuksia ja toisaalta monet yritykset olisivat halukkaita laskemaan liikkeelle lisää yritystodistuksia, 
mutta eivät ole siinä aina onnistuneet. Atria on poikkeustilasta huolimatta onnistunut jälleenrahoittamaan 
erääntyvät yritystodistukset uusilla yritystodistuksilla ja myös lisännyt kassavarojen määrää tavanomaista 
tasoa korkeammalle pitääkseen konsernin maksuvalmiuden hyvänä. Kassavarojen määrä 31.3.2020 oli 37,3 
miljoonaa euroa (31.12.2019: 4,4 milj. euroa). Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 
31.3.2020 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2019: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien 
luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 2 vuotta 7 kuukautta (31.12.2019: 3 vuotta 2 
kuukautta).   
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Useat katsauskauden lopulla voimaan tulleet koronaviruspandemiaan liittyvät viranomaisten antamat 
rajoitukset jatkuvat edelleen vuoden toisella neljänneksellä. Lisäksi huhtikuussa Atrian markkina-alueella tuli 
voimaan Atrian liiketoimintaan vaikuttavia uusia rajoituksia ja suosituksia.  

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1 Q1  
keskimäärin (FTE) 2020 2019 2019 

     
Atria Suomi 2 358 2 264 2 333 
Atria Ruotsi 837 832 840 
Atria Tanska & Viro 443 420 435 
Atria Venäjä 848 914 846 
Yhteensä 4 486 4 430 4 454 
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Myös Atrian asiakkaat ovat koronapandemian leviämisen estämiseksi ottaneet käyttöön erilaisia 
liiketoimintaan vaikuttavia rajoitteita. Esimerkiksi vähittäiskauppojen valikoimia on supistettu, toimipisteitä 
suljettu tai asiointia rajoitettu. Asiakkaiden omat rajoitukset jatkuvat edelleen katsauskauden jälkeen.  
 
Ravintolatoimintaan, julkisiin ruokapalveluihin ja vähittäiskauppaan liittyvillä rajoituksilla ja suosituksilla on 
vaikutuksia Atrian liiketoimintaan, mutta näiden vaikutusten tarkempi arviointi on vielä vaikeaa. 
 
 
Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 
 
Maaliskuussa 2020 pandemiaksi laajentunut koronaviruspandemia (COVID-19) ja sen leviämisen 
estämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat Atrian kannalta merkityksellisin katsauskauden ja myös katsauskautta 
seuraavan vuosineljänneksen riskitapahtuma, jolla on laaja vaikutus Atrian toimintaan, Atrian toiminta-
alueiden maiden talouteen sekä elintarvikemarkkinoihin. 
 
Pandemian aikana kotimaisen ruuantuotannon ja elintarviketeollisuuden rooli kansallisen huoltovarmuuden 
turvaajana on tavallistakin tärkeämpi. Elintarvikkeiden toimitusvarmuuden vaatimus korostuu. Toiminnan 
keskeytymätön jatkaminen sekä tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen ovat olleetkin Atrian ensisijaisia 
tehtäviä henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisen lisäksi. Tilanne on vaatinut ketterää sopeutumista 
muuttuneisiin olosuhteisiin sekä kysynnän nopeisiin muutoksiin. Kotona tapahtuva ruokailu on kasvattanut 
myyntiä vähittäiskauppoihin, kun taas ravintolatoiminnan rajoitukset sekä julkisen hallinnon etätyökäytännöt 
ovat pienentäneet myyntiä näiden alojen asiakkaille.  
 
Atrian on tehnyt päätöksiä tuotantoon sekä henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista 
kuten kapsiteetin muutoksista, tuotevalikoimasta, työturvallisuudesta, etätyöskentelystä, 
työterveydenhuollosta, sähköisestä tiedottamisesta sekä mobiilitiedottamisen käyttöönotosta, alueellisista 
varotoimista, matkustusrajoitteista ja kokous- sekä vierailukäytäntöjen muutoksista. 
 
Myös nopeisiin muutoksiin sopeutuminen on riskitekijä. Tuotannossa tehdyt sopeuttamistoimet, kapasiteetin 
kasvattaminen, ylityöt, työturvallisuuden ylläpitäminen, hävikki sekä lisääntyneet hygieniavaatimukset ovat 
lisänneet kustannuksia. Hankinta on saanut toistaiseksi ostettua raaka-aineet sekä muut materiaalit 
tuotannon varmistamiseksi. Elintarvikkeiden käsittelyn edellyttämien henkilökunnan suojavarusteiden 
hankinnassa on esiintynyt jonkin verran haasteita.  
 
Koronaviruspandemia on realisoinut myös muita Atrian aikaisemmin tunnistamia riskejä kuten 
valuuttakurssien merkittävät muutokset sekä geopoliittiset päätökset. Tilanne ei ole sulkenut pois myöskään 
muita tavanomaisia riskejä Atrian toiminnassa kuten merkittävä eläintauti, tuotteiden laatu sekä turvallisuus 
tai erilaiset vahinkoriskit. Näitä riskejä hallitaan ja riskeihin liittyviä varotoimenpiteitä suoritetaan koko ajan 
koronapandemiankin keskellä.  
 
Lähitulevaisuudessa kasvavia pandemian riskejä ovat erityisesti Food Service -asiakkaiden luottotappiot 
sekä kuluttajien ostokäyttäytymisen vaikutus myynnin rakenteeseen ja siten kannattavuuteen. Riskejä liittyy 
myös liiketoimintojen investointien toteutusaikatauluihin sekä erilaisiin toiminnan kehitysprojekteihin. Edellä 
kerrotut riskit esiintyvät kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla, mutta niiden painotus voi vaihdella sen mukaan, 
miten myynti on aikaisemmin kohdistunut eri myyntikanaviin ja miten kauan sekä kuinka laajasti 
koronapandemian rajoitukset kussakin maassa ovat voimassa. 
 
Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty vuosikertomuksessa 2019. 
 



Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020      

  11 

Tulevaisuuden näkymät  
 
Vuonna 2020 Atria-konsernin liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2019 (31,1 milj. euroa).  
 
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 kasvavan vuoden 
2020 aikana.  
 
Vuoden 2020 alussa alkanut koronaviruspandemia on aiheuttanut elintarviketoimialalla edellämainittuja 
voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on entisestään vaikeuttanut yhtiön kehityksen 
ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat esimerkiksi ravintolatoimintaan ja 
julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä Food Service  
-asiakkaille. Koronavirusepidemian vallitessa arkiruuan merkityksen odotetaan vahvistuvan.  
 
Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian 
tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.   
 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 2019 
 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2019 osinkoa 0,42 euroa osakkeelle (0,40 euroa). 
 
 
Tulosjulkistamisajankohdat 2020 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2020 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuosikatsauksen:  
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29.4.2020, noin klo 8.00  
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 17.7.2020, noin klo 8.00  
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 22.10.2020, noin klo 8.00.  
 
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2020 
 
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 29.4.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. 
yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 
 
 
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 
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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 26.4.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai 
useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen lannista 
osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai 
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, 
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää 
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen 
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten 
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa 
osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle 
itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
enimmäismäärästä. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2018 hallitukselle antaman 
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2020 saakka. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 
euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten 
toimintaan. 
 
 
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 105 311 kpl. 
 
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön 
verkkosivuilla www.atria.com.  
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ATRIA OYJ -KONSERNI    
    
Konsernituloslaskelma    

    
milj. EUR 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 

    
Liikevaihto 356,7 336,4 1 451,3 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -322,8 -306,1 -1 288,5 
Bruttokate 33,9 30,3 162,7 

    
Myynnin ja markkinoinnin kulut -19,7 -20,0 -84,3 
Hallinnon kulut -11,7 -11,4 -44,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,6 3,2 
Liiketoiminnan muut kulut -1,3 -2,3 -6,5 
Liikevoitto 2,2 -2,8 31,1 

    
Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 -1,2 -5,6 
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,3 0,2 0,6 
Voitto ennen veroja 1,1 -3,7 26,2 

    
Tuloverot -0,4 -0,2 -9,2 
Tilikauden tulos 0,7 -4,0 17,0 

    
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:    
Emoyhtiön omistajille 0,3 -4,3 15,1 
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,4 1,9 
Yhteensä 0,7 -4,0 17,0 

    
Laimentamaton tulos/osake, € 0,01 -0,15 0,54 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,01 -0,15 0,54 

    
Laaja konsernituloslaskelma    

    
milj. EUR 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 

    
Tilikauden tulos 0,7 -4,0 17,0 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:    
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi    
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat    
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot   -0,5 
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä    
siirretään tulosvaikutteisiksi    
Rahavirran suojaus -4,2 -2,3 -3,6 
Muuntoerot -13,3 3,1 4,6 
Tilikauden laaja tulos -16,8 -3,1 17,4 

    
Laajan tuloksen jakaantuminen:    
Emoyhtiön omistajille -17,3 -3,5 15,6 
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,4 1,9 
Yhteensä -16,8 -3,1 17,4 
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Konsernitase    
    

Varat    
milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 

    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 389,3 401,2 398,1 
Biologiset hyödykkeet 0,7 0,6 0,7 
Käyttöoikeusomaisuus 39,2 37,8 33,3 
Liikearvo 155,4 161,3 160,8 
Muut aineettomat hyödykkeet 80,6 85,5 84,7 
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 15,4 14,7 15,0 
Muut rahoitusvarat 1,2 1,2 1,2 
Lainasaamiset ja muut saamiset 4,5 8,2 5,2 
Laskennalliset verosaamiset 4,3 5,4 4,0 
Yhteensä 690,4 715,8 703,0 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 114,6 114,4 110,2 
Biologiset hyödykkeet 3,9 3,2 4,1 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 126,8 118,3 107,0 
Rahat ja pankkisaamiset 37,3 0,8 4,4 
Yhteensä 282,7 236,6 225,7 

    
Varat yhteensä 973,1 952,5 928,7 

    
Oma pääoma ja velat    
milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 

    
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 402,7 411,8 419,9 
Määräysvallattomien osuus 14,8 12,9 14,4 
Oma pääoma yhteensä 417,5 424,7 434,3 

    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat 148,0 152,3 140,9 
Vuokrasopimusvelat 30,0 29,1 25,0 
Laskennalliset verovelat 39,4 42,5 40,7 
Eläkevelvoitteet 6,5 6,3 6,8 
Muut korottomat velat 9,9 7,3 7,0 
Varaukset 0,4 1,4 0,7 
Yhteensä 234,2 238,9 221,1 

    
Lyhytaikaiset velat    
Lainat 103,9 88,0 53,9 
Vuokrasopimusvelat 9,5 8,7 8,6 
Ostovelat ja muut velat 208,0 192,1 210,9 
Yhteensä 321,4 288,8 273,3 

    
Velat yhteensä 555,6 527,7 494,4 
Oma pääoma ja velat yhteensä 973,1 952,5 928,7 
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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 1.1.2019 48,1 -1,3 3,7 249,2 -60,4 176,0 415,3 12,9 428,2 
             
Tilikauden tulos      -4,3 -4,3 0,4 -4,0 
Muut laajan tuloksen erät            
  Rahavirran suojaukset   -2,3    -2,3   -2,3 
  Muuntoerot     3,1  3,1   3,1 
             
Tytäryrityksen hankintaan            
liittyvä määräysvallattomien            
omistajien osuus      0,0 0,0   0,0 
Osakeperusteiset maksut  0,0    0,0 0,0   0,0 
Osingonjako       0,0 -0,3 -0,3 
                    
             
Oma pääoma 31.3.2019 48,1 -1,2 1,5 249,2 -57,3 171,6 411,8 12,9 424,7 
             
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      0,3 0,3 0,4 0,7 
Muut laajan tuloksen erät            
  Rahavirran suojaukset   -4,2    -4,2   -4,2 
  Muuntoerot     -13,3  -13,3   -13,3 
             
Tytäryrityksen hankintaan            
liittyvä määräysvallattomien            
omistajien osuus      0,0 0,0   0,0 
Osakeperusteiset maksut    0,1   0,1   0,1 
Osingonjako       0,0   0,0 
                    
             
Oma pääoma 31.3.2020 48,1 -1,2 -4,1 249,3 -69,2 179,8 402,7 14,8 417,5 

          
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        
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Konsernin rahavirtalaskelma    
    
milj. EUR 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 

    
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -10,1 -1,2 102,9 
Rahoituserät ja verot -1,1 -3,9 -14,4 
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -11,2 -5,0 88,5 

    
Investointien rahavirta    
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -11,8 -10,1 -39,4 
Pitkäaikaiset lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 0,1 0,4 2,3 
Saadut osingot 0,0  0,1 
Lyhytaikaiset lainasaamiset -0,8 -0,4 -0,1 
Investointien rahavirta yhteensä -12,5 -10,2 -37,1 

    
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 7,0  0,6 
Pitkäaikaisten lainojen maksut -9,7 0,0 -3,7 
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-) 60,1 14,1 -28,4 
Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus -2,5 -2,1 -8,5 
Osinkojen maksut   -0,3 -11,6 
Rahoituksen rahavirta 54,9 11,6 -51,5 

    
Rahavarojen muutos 31,2 -3,5 -0,1 

    
Rahavarat tilikauden alussa 4,4 4,0 4,0 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,7 0,4 0,5 
Rahavarat tilikauden lopussa 37,3 0,8 4,4 
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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 2019 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2020 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2019 
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. Keskeiset kirjanpidolliset 
arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 2019 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. 
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Toimintasegmentit    

    
milj. EUR 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019 
Tuotot kuluttajatuotteista    
Atria Suomi  193,1 182,1 795,6 
Atria Ruotsi 71,5 66,6 289,4 
Atria Tanska & Viro 26,0 21,2 94,4 
Atria Venäjä  16,1 15,8 73,8 
Eliminoinnit -10,0 -8,7 -42,3 
Yhteensä 296,7 277,0 1 210,9 

    
Tuotot alkutuotannosta    
Atria Suomi  59,6 58,9 238,2 
Atria Ruotsi    
Atria Tanska & Viro 0,5 0,6 2,2 
Atria Venäjä     
Yhteensä 60,0 59,4 240,4 

    
Liikevaihto yhteensä 356,7 336,4 1 451,3 

    
Liikevoitto    
Atria Suomi  6,2 3,9 40,0 
Atria Ruotsi -2,1 -4,1 -6,1 
Atria Tanska & Viro 0,3 0,6 4,4 
Atria Venäjä  -1,3 -2,2 -4,0 
Kohdistamattomat  -0,9 -1,0 -3,1 
Yhteensä 2,2 -2,8 31,1 

    
Investoinnit    
Atria Suomi  8,1 5,9 21,8 
Atria Ruotsi 2,5 3,2 13,3 
Atria Tanska & Viro 0,5 0,8 2,9 
Atria Venäjä  0,8 0,4 2,2 
Yhteensä 11,9 10,3 40,1 

    
Poistot ja arvonalentumiset    
Atria Suomi  8,9 8,5 33,9 
Atria Ruotsi 2,8 2,9 11,4 
Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 4,3 
Atria Venäjä  1,2 1,1 4,7 
Yhteensä 14,0 13,6 54,3 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot      
       
milj. EUR       
       
Tase-erä 31.3.2020 Taso 1 Taso 2 Taso 3   
       
Varat       
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta       
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2   
Johdannaissopimukset 1,6  1,6    
Yhteensä 2,8 0,0 1,6 1,2   
       
Velat       
Johdannaissopimukset 5,5  5,5    
Yhteensä 5,5 0,0 5,5 0,0   
       
Tase-erä 31.12.2019 Taso 1 Taso 2 Taso 3   
       
Varat       
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta       
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2   
Johdannaissopimukset 1,5  1,5    
Yhteensä 2,7 0,0 1,5 1,2   
       
Velat       
Johdannaissopimukset 2,9  2,9    
Yhteensä 2,9 0,0 2,9 0,0   
       
Katsauskaudella ei ole siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä.       
       
Taso 1: Täysin samanlaisille varoille ja veloille toimivilla markkinoilla noteeratut hinnat.    
Taso 2: Käyvät arvot ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnasta 
johdettuna).   
Taso 3: Käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin.     
       
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoarvosta.    
       
       
Lähipiiriliiketoimet       
       
milj. EUR          
       
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet:      
       
 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019    
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 5,0 4,7 18,9  
Tavaroiden ja palveluiden ostot 24,5 22,2 96,0   
       
 31.3.2020 31.3.2019 31.12.19    
Saamiset 1,5 1,1 1,5    
Velat 12,4 14,7 15,0    
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Vastuut    
    
milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 

    
Velat, joiden vakuudeksi on annettu     
kiinnityksiä tai muita vakuuksia    
Lainat rahoituslaitoksilta 1,4 1,5 1,4 
Eläkelainat 4,0 4,3 4,2 
Yhteensä 5,4 5,7 5,6 

    
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset     
Kiinteistökiinnitykset 1,4 2,5 1,4 
Yrityskiinnitykset  1,1  
Yhteensä 1,4 3,5 1,4 

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

 
 
Tärkeimmät valuuttakurssit      
        
 Tuloslaskelma  Tase 

 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019  31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
        

SEK 10,6658 10,4223 10,5867  11,0613 10,3980 10,4468 
DKK 7,4715 7,4636 7,4661  7,4674 7,4652 7,4715 
RUB 73,702 74,8842 72,4593  85,9486 72,8564 69,9563 
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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 vertailukel-poisuuteen vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi 
tavan-omaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan 
uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, 
arvonalentumiset, merkittävien liiketoi-mintojen 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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