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ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2016 

Yritysostot tukevat Atrian kasvustrategiaa 

Heinä-syyskuu 2016 
- Konsernin liikevaihto oli 339,1 miljoonaa euroa (337,1 milj. euroa).

- Konsernin liikevoitto oli 13,2 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa) eli 3,9 prosenttia (4,5 %) liikevaihdosta.

- Lagerbergs-siipikarjayhtiön osto toi kasvua Atrialle.

- Sibylla-liiketoiminta kasvoi voimakkaasti Venäjällä, myyntipisteitä jo yli 2700 kappaletta.

– Liikevoittoa painoivat vertailujaksoa alhaisemmat myyntihinnat, uuden sikaleikkaamon käyttöönottoon

liittyvät kustannukset Suomessa ja Lagerbergsin haltuunottokustannukset Ruotsissa.

Tammi-syyskuu 2016 
- Konsernin liikevaihto oli 994,9 miljoonaa euroa (989,2 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 21,0 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa) eli 2,1 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta.

- Lagerbergs-siipikarjayhtiön liiketoiminnot siirtyivät Atrialle toukokuun alusta alkaen. Vuosittaisen

liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa. Kesäkuussa Atria teki päätöksen investoida

siipikarjaliiketoimintaan Ruotsissa 14 miljoonaa euroa.

- Atria ostaa Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osake-enemmistön, Kilpailu- ja kuluttajavirasto
hyväksyi yrityskaupan syyskuussa ja kauppa toteutui 3.10.2016. Vuosittaisen liikevaihdon
arvioidaan kasvavan noin 40 miljoonaa euroa.
- Atria myi sikatilan Virossa ja tarpeettomaksi käyneitä kiinteistöjä Virossa ja Ruotsissa.

- Liikevoiton kehitystä painoivat myyntihintojen lasku, sikaleikkaamon käynnistyskulut ja uusien

liiketoimien haltuunotosta aiheutuneet kulut.
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 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  

Milj. € 2016 2015 2016 2015 2015 
Liikevaihto        

   Atria Suomi 227,0 235,1 685,7 681,0 929,0 

   Atria Skandinavia 90,6 81,3 255,1 246,7 330,5 

   Atria Venäjä 19,5 19,1 50,6 56,5 75,1 

   Atria Baltia 8,7 8,4 25,6 24,9 32,9 

   Eliminoinnit -6,7 -6,9 -22,1 -20,0 -27,4 

Liikevaihto yhteensä 339,1 337,1 994,9 989,2 1 340,2 
        

Liikevoitto        

   Atria Suomi 8,7 9,5 13,4 16,1 29,8 

   Atria Skandinavia 3,5 5,2 7,7 9,6 12,8 

   Atria Venäjä 0,5 0,5 -0,1 0,2 -0,2 

   Atria Baltia 0,5 0,0 0,1 0,1 -9,0 

   Kohdistamattomat -0,1 -0,2 -0,1 -1,8 -4,4 

Liikevoitto yhteensä 13,2 15,1 21,0 24,2 28,9 
Liikevoitto-% 3,9 % 4,5 % 2,1 % 2,4 % 2,2 % 

        

Tulos ennen veroja 11,8 13,0 16,3 17,3 20,1 
        

Osakekohtainen tulos, € 0,32 0,27 0,42 0,38 0,49 
        

Liikevoittoon sisältyvät        

poikkeukselliset erät:        

Liikearvon alaskirjaus - - - - -9,1 

Sikatilojen myynti - - -1,0 1,9 1,9 

Kiinteistöyhtiön myynti - - 1,4 - - 

Oikaistu liikevoitto 13,2 15,1 20,6 22,3 36,1 
 

 

Toimitusjohtaja Juha Gröhn 
 
”Hintakilpailu on ollut koko vuoden ajan poikkeuksellisen kovaa ja on heikentänyt Atrian tuloskehitystä 

viime vuoteen verrattuna. Kustannusten hallinnan merkitys on suuri vallitsevissa markkinaoloissa. Atrian 

vakiintuneiden toimintojen kustannustaso ja tekeminen ovat kunnossa. Yritysostoihin liittyvät toimet sekä 

Nurmon sikaleikkaamon käyttöönotto ovat nostaneet kustannuksia hetkellisesti ja nämä nousut kääntyvät 

jatkossa säästöiksi, kasvuksi ja tulokseksi.  
 
Kolmannen vuosineljänneksen lopussa hintataso useissa Atrian keskeisissä tuoteryhmissä kääntyi nousuun. 

Tähän osaltaan vaikutti ja vaikuttaa EU-lihamarkkinoilla tapahtunut kysynnän ja tarjonnan 

tasapainottuminen. Tasapainottava tekijä on kasvanut vienti EU:sta Kauko-Itään. 

Myyntihintojen alentuminen on vaikuttanut myös Atrian kasvuvauhtiin. Kasvun ylläpitäminen on 

edellyttänyt strategian mukaisesti aktiivisuutta yrityskaupoissa. Tänä vuonna Atria on toteuttanut kaksi 

merkittävää yrityskauppaa. On ostettu siipikarjayhtiö Lagerbergs Ruotsista sekä naudan lihaa jalostava 

Kaivon Liha Suomesta. Ostettujen yhtiöiden liikevaihto yhteensä vuositasolla on noin 70 miljoonaa euroa. 

Atrian rahoitusasema on hyvä ja mahdollistaa kasvustrategian toteuttamisen. 
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On kuitenkin välttämätöntä, että Atria pystyy kasvamaan myös orgaanisesti nykyisissä liiketoimissa. Tähän 

on olemassa erinomaiset edellytykset ja myös vahvat näytöt monista liiketoimista tältäkin vuodelta. 

Laajenevat vientimahdollisuudet mm. Kiinaan tukevat osaltaan orgaanista kasvua.” 

 
Heinä-syyskuu 2016 

 
Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 339,1 miljoonaa euroa (337,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 

13,2 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui Ruotsissa toteutetusta Lagerbergs-

siipikarjayhtiön ostosta ja Sibylla-tuotteiden myynnin lisääntymisestä Venäjällä. Suomessa liikevaihtoa 

painoi kova hintakilpailu. Liikevoiton heikkeneminen johtui alhaisemmista myyntihinnoista, 

sikaleikkaamon käynnistysvaiheen kustannuksista ja Ruotsissa ostetun siipikarjaliiketoiminnan 

haltuunottokustannuksista.  

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 12.9.2016 ilman ehtoja yrityskaupan, jossa Atria ostaa 70 prosenttia 

Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) osakekannasta. Kauppahinta on noin 16 miljoonaa euroa. 

Sopimus yrityskaupan toteutumisesta Atrian ja Kaivon Lihan välillä vahvistettiin katsauskauden jälkeen 

3.10.2016. 

 

Kaivon Lihan tuotevalikoima täydentää Atrian valikoimia naudanlihatuotteissa. Yhtiön asiakkaita ovat 

lähinnä pikaruokaketjut ja muut Food Service –asiakkaat. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema 

Suomessa korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana. Atrian vuosittaisen 

liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 40 miljoonaa euroa. Kaivon Lihan tuotantolaitos sijaitsee Turussa ja 

sillä on noin 50 työntekijää. 

 

Venäjällä Sibylla-konseptin kasvu on jatkunut edelleen vahvana. Myyntipisteiden määrä on lisääntynyt ja 

on nyt jo yli 2700. 

 

 

Tammi-syyskuu 2016 

 

Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 994,9 miljoonaa euroa (989,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 

21,0 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 20,6 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa). 

Liikevoiton kehitystä painoivat myyntihintojen lasku, sikaleikkaamon käynnistyskulut ja Ruotsissa ostetun 

siipikarjaliiketoiminnan haltuunottokustannukset. 

 

Atria Suomen sikaleikkaamo on valmistuessaan yksi Euroopan nykyaikaisimmista leikkaamoista. 

Leikkaamon ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana, jonka jälkeen vanha leikkaamo 

uusitaan. Koko projekti on valmis vuoden 2017 aikana. Investoinnin arvo on noin 36 miljoonaa euroa ja sen 

arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset säästöt leikkaamon toimintaan täysimääräisesti 

vuoden 2018 alusta lähtien. Hankkeeseen liittyvät neuvottelut henkilöstön kanssa on saatu päätökseen. 

Leikkaamon toimintoja järjestellään uudelleen, minkä seurauksena leikkaamossa toteutetaan 80 

henkilötyövuotta käsittävät henkilöstövähennykset vuoden 2016 loppuun mennessä. 

 

Huhtikuussa Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi ilman ehtoja yrityskaupan, jossa Atria osti 

ruotsalaisen siipikarjayhtiö Lagerberg i Norjeby AB:n (Lagerbergs) koko osakekannan. Sopimus 

yrityskaupan toteutumisesta Atrian ja Lagerbergsin välillä vahvistettiin huhtikuun lopussa ja liiketoiminnot 

siirtyivät Atrialle toukokuun alusta alkaen. Kauppahinta oli 18,7 miljoonaa euroa ja se maksettiin rahana. 

Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Atria laajensi 

liiketoimintaansa Ruotsissa siipikarjaliiketoimintaan.  
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Kesäkuussa Atrian hallitus vahvisti 14 miljoonan euron pitkäjänteisen investointiohjelman Ruotsin 

siipikarjaliiketoiminnan kehittämiseen. Investoinnit kohdistuvat koko tuotantoketjuun: broilerien 

kasvatuksesta ja teollisesta tuotannosta tuotteiden markkinointiin asti. Investointien toteuttaminen 

ajoittuu vuosille 2016 – 2018.  

 

Atria keskitti logistiikkatoimintoja Ruotsissa Göteborgista Malmön tehtaalle. Göteborgissa sijaitseva 

logistiikkakeskus myytiin, mistä muodostui 1,4 miljoonan euron myyntivoitto. 

 

Atria myi Pohjois-Virossa sijaitsevan Linnamäen sikatilan. Linnamäen sikatilan myynnistä aiheutui noin 

yhden miljoonan euron myyntitappio. Sikatila siirtyi uudelle omistajalle 29.4.2016 alkaen. 

  

Atria keskitti Viron teolliset toiminnot Valgan tehtaalle. Vastse-Kuusten tehtaan lihavalmistetuotanto 

siirrettiin Valgaan ja kiinteistö myytiin. Myynnillä ei ollut tulosvaikutusta. Tuotannon uudelleenjärjestelyt 

saatiin päätökseen toisen neljänneksen loppuun mennessä. Järjestelyiden arvioidaan tuovan noin 0,5 

miljoonan euron vuotuiset säästöt. 

 

 

 

Tunnusluvut    

milj. EUR 30.9.16 30.9.15 31.12.15 
     

Oma pääoma/osake, EUR 14,28 14,07 14,16 

Korolliset velat 230,2 225,5 199,6 

Omavaraisuusaste, % 46,3 % 46,0 % 47,4 % 

Nettovelkaantumisaste, % 55,7 % 55,8 % 48,3 % 

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 54,0 39,0 56,9 

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 5,4 % 3,9 % 4,2 % 

Henkilöstö keskimäärin 4 291 4 304 4 271 

    

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä.  
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi-syyskuu 2016 
 
Atria Suomi  
 

      

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2016 2015 2016 2015 2015 
Liikevaihto 227,0 235,1 685,7 681,0 929,0 

Liikevoitto 8,7 9,5 13,4 16,1 29,8 

Liikevoitto % 3,8 % 4,0 % 2,0 % 2,4 % 3,2 % 
        

Poikkeukselliset erät - - - - - 

Oikaistu liikevoitto 8,7 9,5 13,4 16,1 29,8 
 

 

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 227,0 miljoonaa euroa (235,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 8,7 

miljoonaa euroa (9,5 milj. euroa). Atria ei lähtenyt mukaan sekä vähittäiskauppa- että Food Service  

-markkinassa tapahtuneeseen kireimpään hintakilpailuun, minkä johdosta myyntivolyymit laskivat 

edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Uuden sikaleikkaamon käyttöönottoon liittyvät 

siirtymävaiheen kustannukset painoivat liikevoittoa. 

 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 685,7 miljoonaa euroa (681,0 milj. euroa). Myyntivolyymien lisääntyminen 

vuoden alussa mahdollisti liikevaihdon kasvun. Liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa). 

Myyntihintojen lasku ja sikaleikkaamon käyttöönottoon liittyvät siirtymävaiheen kustannukset painoivat 

liikevoittoa.  

 

Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkina Suomessa kasvoi Q3/2016-kaudella sekä 

vähittäiskaupassa että Food Service -markkinassa. Markkinakasvun vetureina tuoteryhmistä olivat 

siipikarja- ja valmisruokatuoteryhmät. Atrian edelliskesää pienempi rooli grillimakkarakampanjoissa näkyi 

markkinaosuuden laskuna. (Lähde: Atria) 

 

Atria Suomen uusi sikaleikkaamo on valmistuessaan yksi Euroopan nykyaikaisimmista leikkaamoista. 

Sikaleikkaamon uuden teknologian ansiosta tilakohtainen lihan jäljitettävyys ulottuu aiempaa pienempiin 

lihaeriin. Leikkaamon tuottavuus ja kilpailukyky kohentuvat merkittävästi. Lisäksi uudessa leikkaamossa on 

kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota työergonomian parantamiseen ja hyvän tuotantohygienian 

ylläpitämiseen. Leikkaamon ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana, jonka jälkeen 

vanha leikkaamo uusitaan. Koko projekti on valmis vuoden 2017 aikana. Investoinnin arvo on noin 36 

miljoonaa euroa ja sen arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset säästöt leikkaamon 

toimintaan täysimääräisesti vuoden 2018 alusta lähtien.  

 

Hankkeeseen liittyvät neuvottelut henkilöstön kanssa on saatu päätökseen. Leikkaamon toimintoja 

järjestellään uudelleen, minkä seurauksena leikkaamossa toteutetaan 80 henkilötyövuotta käsittävät 

henkilöstövähennykset vuoden 2016 loppuun mennessä. 

 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 12.9.2016 ilman ehtoja yrityskaupan, jossa Atria ostaa 70 prosenttia 

Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) osakekannasta. Sopimus yrityskaupan toteutumisesta Atrian ja 

Kaivon Lihan välillä vahvistettiin 3.10.2016. Kauppahinta on noin 16 miljoonaa euroa. 

 

Kaivon Lihan liiketoiminta on keskittynyt naudanlihan jalostukseen ja tukkukauppaan. Yhtiön asiakkaita 

ovat lähinnä pikaruokaketjut ja muut Food Service –asiakkaat. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema 

Suomessa korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana. Kaivon Lihan 
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tuotevalikoima täydentää Atrian valikoimia naudanlihatuotteissa. Atrian vuosittaisen liikevaihdon 

arvioidaan kasvavan noin 40 miljoonaa euroa. Kaivon Lihan tuotantolaitos sijaitsee Turussa ja sillä on noin 

50 työntekijää. 

 

Altia Oyj:n rehuliiketoiminta siirtyi Atrialle 1.4.2016 alkaen. Siirto ei sisältänyt merkittäviä omaisuus- tai 

velkaeriä. Atria vastaa kokonaan Altian tärkkelys- ja etanoliprosessien jälkeen syntyvien raaka-

ainejakeiden jatkokäsittelystä sikojen ja nautojen valkuais- ja kuiturehuiksi.  

 

Atrialla käynnistettiin kaikkia konsernin tuotantolaitoksia koskeva raaka-aineiden hävikin vähentämiseen 

liittyvä hanke. Hankkeen tavoitteena on minimoida tuotannossa syntyvä liharaaka-aineen hävikki. 

Hankkeessa selvitetään muun muassa, millaisia ratkaisuja uusin teknologia voi tarjota 

elintarviketeollisuuden hävikkiongelmiin. 
 
 
Atria Skandinavia 
 

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2016 2015 2016 2015 2015 
Liikevaihto 90,6 81,3 255,1 246,7 330,5 

Liikevoitto 3,5 5,2 7,7 9,6 12,8 

Liikevoitto % 3,9 % 6,4 % 3,0 % 3,9 % 3,9 % 
        

Poikkeukselliset erät        

   Kiinteistöyhtiön myynti - - 1,4 - - 

Oikaistu liikevoitto 3,5 5,2 6,2 9,6 12,8 

 

 

Atria Skandinavian heinä-syyskuun liikevaihto oli 90,6 miljoonaa euroa (81,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 

3,5 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin huhtikuussa 2016 ostetusta 

Lagerbergs-siipikarjayhtiöstä. Liikevoittoa painoivat raaka-aineiden hintojen nousu, myynnin jakauma sekä 

Lagerbergsin haltuunotosta aiheutuneet kustannukset. 

 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 255,1 miljoonaa euroa (246,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 7,7 miljoonaa 

euroa (9,6 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 6,2 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu 

johtui pääosin ostetusta siipikarjaliiketoiminnasta. Liikevoittoa painoivat myynnin jakauman vaikutukset 

ja Lagerbergsin haltuunottokustannukset. 

 

Ruokamakkaroiden kokonaismarkkina vähittäiskaupassa Ruotsissa on kasvanut hieman. Leivänpäällisten 

kokonaismarkkina on pienentynyt. Atrian arvomääräinen valmistajaosuus ruokamakkaroissa ja 

leivänpäällisissä Ruotsin vähittäiskaupassa pieneni jonkin verran. Tanskan vähittäiskaupassa Atria vahvisti 

asemaansa leivänpäällisten markkinajohtajana. (Lähde: AC Nielsen) 

 

Ruotsissa ja Tanskassa luomutuotteiden kysyntä on kasvussa. Atria toi markkinoille uusia 

luomuleivänpäällisiä Arbogapastej-, Pastejköket- ja Aalbaek-tuotemerkeillä. Food Service -asiakkaille 

kehitettiin uudentyyppinen lisäaineeton tuoteperhe Lithells Signature. 

 

Atria osti Lagerbergs-siipikarjayhtiön huhtikuun lopussa ja liiketoiminnot siirtyivät Atrialle toukokuun 

alusta alkaen. Kauppahinta oli 18,7 miljoonaa euroa ja se maksettiin rahana. Liiketoiminnan haltuunotto 

on edennyt suunnitellusti. Kesäkuussa Atrian hallitus vahvisti 14 miljoonan euron pitkäjänteisen 

investointiohjelman siipikarjaliiketoiminnan kehittämiseen. Investoinnit kohdistuvat koko 

tuotantoketjuun: broilerien kasvatuksesta ja teollisesta tuotannosta tuotteiden markkinointiin asti. 
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Investointien toteuttaminen ajoittuu vuosille 2016 – 2018. Atrian vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan 

kasvavan noin 30 miljoonaa euroa.  

 

Atria keskitti logistiikkatoimintoja Ruotsissa Göteborgista Malmön tehtaalle. Göteborgissa sijaitseva 

logistiikkakeskus myytiin, mistä muodostui 1,4 miljoonan euron myyntivoitto. 

 

Tanskan Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) on kesäkuussa käynnistänyt 

tutkimukset Atrian Skandinavian tytäryhtiössä, Atria Danmark A/S:ssa, liittyen leivänpäällisten myyntiin 

vähittäiskauppa-asiakkaille. Atria on antanut kaikki pyydetyt dokumentit viranomaisten käyttöön. Atria ei 

oman näkemyksensä mukaan ole ollut osallisena kilpailulainsäädännön vastaisessa menettelyssä. 

 

Atrian Kädenjälki –ohjelmassa oli käynnissä noin 30 erilaista vastuullisuuteen liittyvää projektia. 

Katsauskaudella painopiste oli työturvallisuuden varmistamiseen liittyvissä hankkeissa.  

 

 

Atria Venäjä  
 

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2016 2015 2016 2015 2015 
Liikevaihto 19,5 19,1 50,6 56,5 75,1 

Liiketulos 0,5 0,5 -0,1 0,2 -0,2 

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

Poikkeukselliset erät:        

   Sikatilan myynti - - - 1,9 1,9 

Oikaistu liiketulos 0,5 0,5 -0,1 -1,7 -2,1 
 
 
Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 19,5 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa). Liikevaihto 

paikallisessa valuutassa kasvoi 5,4 prosenttia. Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). 

Liikevaihdon kasvua vauhdittivat uudistunut tuotevalikoima, myynnin kasvu vähittäiskaupalle ja Sibylla-

tuotteiden hyvä myynti.  

 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 50,6 miljoonaa euroa (56,5 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 

valuutassa kasvoi 2,8 prosenttia. Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Oikaistu liiketulos 

oli -0,1 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa). Oikaistua liiketulosta paransivat Sibylla-tuotteiden lisääntynyt 

myynti, raaka-ainehintojen vakautuminen ja myynnin kasvu vähittäiskauppaan.  

 

Sibylla-konseptin kasvu on jatkunut edelleen vahvana. Myyntipisteiden määrä on lisääntynyt ja on nyt jo 

yli 2700.  

 

Atria-tuotemerkin lanseeraus vähittäiskauppaan on lähtenyt hyvin käyntiin. Tuotevalikoimassa on 

suomalaiseen reseptiikkaan perustuvia grillimakkaroita, valmisruokia, hot-dogeja, hampurilaisia sekä 

lisäaineettomia ruokamakkaroita ja nakkeja. Tavoitteena on laajentaa Atria-tuotevalikoimaa edelleen ja 

kehittää Venäjän markkinoille täysin uudentyyppisiä tuotteita ja tuotesegmenttejä.  
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Atria Baltia  
 

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2016 2015 2016 2015 2015 
Liikevaihto 8,7 8,4 25,6 24,9 32,9 

Liikevoitto 0,5 0,0 0,1 0,1 -9,0 

Liikevoitto % 6,2 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % -27,3 % 
        

Poikkeukselliset erät:        

   Sikatilan myynti - - -1,0 - - 

   Liikearvon alaskirjaus - - - - -9,1 

Oikaistu liikevoitto 0,5 0,0 1,1 0,1 0,1 
 

 
Atria Baltian heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 

miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Myyntivolyymit olivat hyvällä tasolla. Vuoden alussa lanseerattujen 

uusien jauhelihatuotteiden myynti kasvoi voimakkaasti, toisaalta grillimakkaroiden myynti oli edellisvuotta 

heikompaa. Sianlihan hinta kääntyi katsauskaudella nousuun, mikä paransi liiketoiminnan kannattavuutta. 

 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa 

(0,1 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Atrian myyntivolyymit 

vähittäiskaupalle kehittyivät myönteisesti vuoden alussa. Erityisesti jauhelihatuotteiden ja tuoreen lihan 

myynti parani. Pitkäjänteinen työ kustannustehokkuuden lisäämiseksi näkyy parantuneena liikevoittona. 

 

Atria keskitti Viron teolliset toiminnot Valgan tehtaalle. Vastse-Kuusten tehtaan lihavalmistetuotanto 

siirrettiin Valgaan ja kiinteistö myytiin. Myynnillä ei ollut tulosvaikutusta. Tuotannon uudelleenjärjestelyt 

saatiin päätökseen toisen neljänneksen loppuun mennessä. Järjestelyiden arvioidaan tuovan noin 0,5 

miljoonan euron vuotuiset säästöt. 

 

Atria myi huhtikuussa Pohjois-Virossa sijaitsevan Linnamäen sikatilan. Linnamäen sikatilan myynnistä 

aiheutui noin yhden miljoonan euron myyntitappio. 
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Rahoitusasema  
 
Atria Oyj maksoi pois huhtikuussa yhteensä 50 miljoonan euron kertalyhenteiset pankkilainat, jotka 

olisivat erääntyneet huhtikuussa 2018, ja nosti niiden tilalle uuden 40 miljoonan euron kerralla 

takaisinmaksettavan seitsemän vuoden pituisen lainan. Kesäkuussa yhtiö jälleenrahoitti 25 miljoonan 

euron sitovan luottolimiitin, joka olisi erääntynyt kesäkuussa 2018, uudella 30 miljoonan euron sitovalla 

luottolimiitillä, jonka maturiteetti on viisi vuotta.  

 

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -17,5  

miljoonaa euroa (37,6 milj. euroa). Investointien rahavirta sisältää myytyjä liiketoimia 5,2 miljoonaa 

euroa (34,1 milj. euroa) ja hankittuja liiketoimia -15,9 miljoonaa euroa (-5,5 miljoonaa euroa). 

Katsauskauden kokonaisinvestoinnit konsernissa olivat 54,0 miljoonaa euroa (39,0 milj. euroa). 

 

Korollinen nettovelka oli 227,8 miljoonaa euroa (31.12.2015: 195,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 46,3 

prosenttia (31.12.2015: 47,4 %). Omaan pääomaan kirjatut Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun netotetut 

muuntoerot lisäsivät omaa pääomaa tammi-syyskuussa +1,8 miljoonaa euroa (-2,9 milj. euroa). 

 

Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.9.2016 oli 105,0 miljoonaa euroa 

(31.12.2015: 125,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli 

katsauskauden lopussa 3 vuotta 1 kuukautta (31.12.2015: 3 vuotta 1 kuukausi).  
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Atria Suomi Oy sai lokakuussa virallisen vahvistuksen sianlihan vientiluvan saamisesta Kiinaan. Kiinan 

viranomaiset myönsivät Atria Suomen Nurmon tuotantolaitokselle laitoskohtaisen luvan sianlihan 

viemiseksi Kiinaan. Viennin käynnistyminen Kiinaan on merkittävä asia Atrian liiketoimintojen 

kehittämisessä ja laajentamisessa. Vientitoiminta pyritään käynnistämään mahdollisimman pian. Kiinan 

viennin vaikutukset Atrian liikevaihtoon tarkentuvat, kun kaupallinen toiminta käynnistyy. 

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 12.9.2016 ilman ehtoja yrityskaupan, jossa Atria ostaa 70 prosenttia 

Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) osakekannasta. Sopimus yrityskaupan toteutumisesta Atrian ja 

Kaivon Lihan välillä vahvistettiin 3.10.2016. 

 

 
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1-Q3 Q1-Q3  
keskimäärin (FTE) 2016 2015 2015 

     

Atria Suomi 2 207 2 242 2 214 

Atria Skandinavia 973 931 930 

Atria Venäjä 806 813 812 

Atria Baltia 305 318 315 

Yhteensä 4 291 4 304 4 271 
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Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit  
 
Raaka-aineen ja valmisteiden laatuun sekä turvallisuuteen liittyvät suunnittelemattomat ja 

odottamattomat häiriötekijät alkutuotannosta kulutukseen muodostavat Atrian toiminnassa mahdollisen 

riskin. Afrikkalainen sikarutto on edelleen häiriötekijä Virossa. Sikaruton leviämisriski on korkea. Atria on 

ottanut käyttöön useita taudin leviämisen estäviä varotoimia omissa tuotantolaitoksissaan ja täten pyrkii 

hallitsemaan olemassa olevaa riskiä.  

 

Lihan tarjonnan ja kysynnän tasapainon vaihtelut kansainvälisillä lihamarkkinoilla aiheuttavat riskin Atrian 

toiminnalle. Atrian arvion mukaan lihamarkkinoiden epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut oleellisia 

muutoksia vuosikertomuksessa 2015 kuvattuun tilanteeseen verrattuna. Altistuminen Venäjän ruplan arvon 

vaihtelulle sekä Venäjän asettaman EU-alueelta tulevan lihan tuontikiellon vaikutuksille jatkuu edelleen. 

Lisäksi Venäjällä kuluttajien ostovoiman heikentyminen aiheuttaa riskin liikevaihdon ja liikevoiton 

kehitykselle. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2015 oli 28,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 liikevoiton ennustetaan olevan 

parempi kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. 

 
 
Tulosjulkistamisajankohdat 2017 
 
Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2016 julkaistaan 14.2.2017 klo 8.00. Varsinainen yhtiökokous 

pidetään Helsingissä 27.4.2017. 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 16.2.2017. Pyyntö on lähetettävä 

perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, 

Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki. 

 

Vuoden 2016 vuosikertomus ilmestyy viikolla 13/2017. 

 

Atria Oyj julkaisee vuoden 2017 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuotiskatsauksen: 

 

- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 27.4.2017, noin klo 8.00 

- puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 20.7.2017, noin klo 8.00 

- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 26.10.2017, noin klo 8.00. 

 

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

 
 
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 
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osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103 557 ääntä. Yhtiön hallussa on omia A-sarjan 

osakkeita 111 312 kpl. 

 

 

Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja 
erityisten oikeuksien antamiseen sekä rahalahjoitusten tekemiseen 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta 

yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin 

huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön 

omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa 

yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön 

kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, 

yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.  

 

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq 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 28.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 

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

kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka. 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 7.000.000 uuden tai 

yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai 

muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 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 28.4.2015 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 

voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 

saakka.  

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100.000 

euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten 

toimintaan. 
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Ylikurssirahaston alentamien 
 

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa 

ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 138 502 108,85 euroa yhtiön sijoitetun 

vapaan pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen on vastikkeeton, eikä se vaikuta yhtiön 

osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen 

omistukseen.  

 

Ylikurssirahasto on alennettu 31.8.2016 siirtämällä kaikki siellä olevat varat 138 502 108,85 euroa yhtiön 

sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

 

 
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 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 1-12/15 
      

Liikevaihto 339,1 337,1 994,9 989,2 1 340,2 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -295,3 -293,6 -876,8 -873,9 -1 176,9 

Bruttokate 43,8 43,5 118,1 115,3 163,3 
      

Myynnin ja markkinoinnin kulut -20,2 -19,8 -65,6 -64,9 -87,6 

Hallinnon kulut -9,9 -9,7 -32,1 -30,2 -41,5 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 1,5 3,3 4,8 5,5 

Liiketoiminnan muut kulut -1,2 -0,5 -2,8 -0,9 -10,7 

Liikevoitto 13,2 15,1 21,0 24,2 28,9 
      

Rahoitustuotot ja -kulut -1,8 -2,6 -4,7 -7,4 -9,2 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,5 0,4 0,0 0,5 0,4 

Voitto ennen veroja 11,8 13,0 16,3 17,3 20,1 
      

Tuloverot -2,2 -4,9 -3,5 -6,1 -5,5 

Tilikauden tulos 9,6 8,1 12,8 11,2 14,6 
      

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:      

Emoyhtiön omistajille 9,1 7,6 11,9 10,6 13,8 

Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,5 0,9 0,6 0,8 

Yhteensä 9,6 8,1 12,8 11,2 14,6 
      

Laimentamaton tulos/osake, € 0,32 0,27 0,42 0,38 0,49 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,32 0,27 0,42 0,38 0,49 

      

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA      

      

milj. EUR 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 1-12/15 
      

Tilikauden tulos 9,6 8,1 12,8 11,2 14,6 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:      

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat      

vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot - - - - 0,4 

Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä      

siirretään tulosvaikutteisiksi      

Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - -0,2 -0,2 

Rahavirran suojaus 1,1 -0,6 0,7 -0,5 0,2 

Muuntoerot -1,0 -9,1 1,8 -2,9 -4,6 

Tilikauden laaja tulos 9,7 -1,6 15,4 7,6 10,5 
      

Laajan tuloksen jakaantuminen:      

Emoyhtiön omistajille 9,2 -2,1 14,6 7,0 9,6 

Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,5 0,8 0,6 0,9 

Yhteensä 9,7 -1,6 15,4 7,6 10,5 
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KONSERNITASE    

    

Varat    

milj. EUR 30.9.16 30.9.15 31.12.15 
    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 397,4 390,6 394,7 

Biologiset hyödykkeet 0,6 0,7 0,7 

Liikearvo 156,9 164,5 157,9 

Muut aineettomat hyödykkeet 85,2 78,3 79,2 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 12,9 13,1 13,1 

Muut rahoitusvarat 1,1 1,1 1,1 

Lainasaamiset ja muut saamiset 11,1 10,4 11,2 

Laskennalliset verosaamiset 7,2 7,3 7,0 

Yhteensä 672,5 666,0 665,0 
    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 86,8 89,0 80,8 

Biologiset hyödykkeet 3,2 3,4 3,1 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 118,8 113,9 102,3 

Rahat ja pankkisaamiset 2,4 1,2 4,1 

Yhteensä 211,1 207,5 190,4 
    

Varat yhteensä 883,7 873,5 855,4 
    

Oma pääoma ja velat    

milj. EUR 30.9.16 30.9.15 31.12.15 
    

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 403,5 397,6 400,2 

Määräysvallattomien osuus 5,4 4,3 4,6 

Oma pääoma yhteensä 409,0 401,9 404,8 
    

Pitkäaikaiset velat    

Korolliset rahoitusvelat 141,2 197,6 155,6 

Laskennalliset verovelat 46,8 44,4 45,3 

Eläkevelvoitteet 7,1 7,7 7,4 

Muut korottomat velat 5,1 5,5 5,9 

Yhteensä 200,1 255,2 214,2 
    

Lyhytaikaiset velat    

Korolliset rahoitusvelat 89,0 27,9 44,0 

Ostovelat ja muut velat 185,6 188,5 192,3 

Yhteensä 274,6 216,4 236,3 
    

Velat yhteensä 474,7 471,6 450,6 
Oma pääoma ja velat yhteensä 883,7 873,5 855,4 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        

           

milj. EUR 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma     Mää- Oma 

  Osa- Yli- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 
  ke- kurssi- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 
  pää- rahas- keet has-  erot voitto- sä tomien yhteen- 
  oma hasto   tot     varat   osuus sä 
              
Oma pääoma 1.1.15 48,1 138,5 -1,3 -4,4 110,6 -46,8 157,2 401,9 3,7 405,6 
              
Tilikauden laaja tulos             

Tilikauden tulos       10,6 10,6 0,6 11,2 

Muut laajan tuloksen erät             

  Myytävissä olevat             

  rahoitusvarat    -0,2    -0,2   -0,2 

  Rahavirran suojaukset    -0,5    -0,5   -0,5 

  Muuntoerot      -2,9  -2,9 0,0 -2,9 

Liiketoimet              

omistajien kanssa             

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

              

Oma pääoma 30.9.15 48,1 138,5 -1,3 -5,1 110,6 -49,7 156,6 397,6 4,3 401,9 
              
Oma pääoma 1.1.16 48,1 138,5 -1,3 -4,4 110,6 -51,4 160,2 400,2 4,6 404,8 
   Siirrot erien välillä  -138,5   138,5   0,0   0,0 
              
Tilikauden laaja tulos             

Tilikauden tulos       11,9 11,9 0,9 12,8 

Muut laajan tuloksen erät             

  Rahavirran suojaukset    0,7    0,7   0,7 

  Muuntoerot      2,0  2,0 -0,1 1,8 

Liiketoimet              

omistajien kanssa             

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

                     

Oma pääoma 30.9.16 48,1 0,0 -1,3 -3,6 249,1 -49,4 160,8 403,5 5,4 409,0 
           

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto         
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    

    

milj. EUR 1-9/16 1-9/15 1-12/15 
    

Liiketoiminnan rahavirta    

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 32,8 46,2 96,4 

Rahoituserät ja verot -8,6 -4,4 -8,2 

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 24,2 41,9 88,2 
    

Investointien rahavirta    

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -31,1 -32,0 -50,2 
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankituilla 
rahavaroilla -15,9 -5,5 -5,5 

Liiketoimintojen myynti 5,2 34,1 33,7 

Pitkäaikaiset lainasaamiset 1,0 0,2 0,2 

Saadut osingot  0,1 0,6 0,6 

Lyhytaikaiset lainasaamiset -1,1 -1,6 -1,1 

Investointien rahavirta yhteensä -41,7 -4,2 -22,3 
    

Rahoituksen rahavirta    

Pitkäaikaisten lainojen nostot 73,2 - 30,2 

Pitkäaikaisten lainojen maksut -85,2 -6,3 -40,8 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 39,7 -22,3 -44,3 

Osinkojen maksut -11,3 -11,3 -11,3 

Rahoituksen rahavirta 16,5 -39,8 -66,2 
    

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

Rahavarat tilikauden alussa 4,1 3,4 3,4 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,8 0,0 1,0 

Rahavarat tilikauden lopussa 2,4 1,2 4,1 
    

Rahoituslaskelman erien sisältöä on muutettu vuoden 2016 alussa.    

Vertailutiedot on muutettu vastaamaan nykyistä esitystapaa.    
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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 2015 

kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2016 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2015 

laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. 

Näillä uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudella 

esitettyihin lukuihin. 

 
Taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut 
Atria on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market 

Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. 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 liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot     

ja -tappiot, arvonalentumiset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut sekä toiminnan 

uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut. Oikaistuun liikevoittoon katsauskausilla ja vertailukausilla 

vaikuttaneet erät on eritelty osavuosikatsauksen taulukoissa. 

 

Yhtiö julkaisee myös tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa 

tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuositilinpäätöksessä 

2015. 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 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 1-12/15 
Liikevaihto      

Atria Suomi  227,0 235,1 685,7 681,0 929,0 

Atria Skandinavia 90,6 81,3 255,1 246,7 330,5 

Atria Venäjä  19,5 19,1 50,6 56,5 75,1 

Atria Baltia 8,7 8,4 25,6 24,9 32,9 

Eliminoinnit -6,7 -6,9 -22,1 -20,0 -27,4 

Yhteensä 339,1 337,1 994,9 989,2 1 340,2 
      

Liikevoitto      

Atria Suomi  8,7 9,5 13,4 16,1 29,8 

Atria Skandinavia 3,5 5,2 7,7 9,6 12,8 

Atria Venäjä  0,5 0,5 -0,1 0,2 -0,2 

Atria Baltia 0,5 0,0 0,1 0,1 -9,0 

Kohdistamattomat  -0,1 -0,2 -0,1 -1,8 -4,4 

Yhteensä 13,2 15,1 21,0 24,2 28,9 
      

Investoinnit      

Atria Suomi  7,8 6,3 24,1 21,5 33,0 

Atria Skandinavia 2,6 3,1 26,9 14,6 19,3 

Atria Venäjä  0,2 0,3 1,1 1,7 2,9 

Atria Baltia 0,6 0,5 1,9 1,1 1,8 

Yhteensä 11,2 10,2 54,0 39,0 56,9 
      

Poistot ja arvonalentumiset      

Atria Suomi  6,8 7,0 21,3 21,7 29,2 

Atria Skandinavia 3,0 2,7 8,9 8,1 10,9 

Atria Venäjä  1,1 1,0 3,0 3,3 4,2 

Atria Baltia 0,5 0,6 1,7 1,7 11,4 

Yhteensä 11,4 11,3 34,8 34,7 55,7 
 
  



19/22 

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016 

27.10.2016 klo 8.00 

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄN ARVON HIERARKIA    

      

milj. EUR      

      

Tase-erä   30.9.16 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
      

Varat      

Myytävissä olevat rahoitusvarat  1,1   1,1 

Johdannaissopimukset   2,6   2,6   

Yhteensä  3,7 0,0 2,6 1,1 
      

Velat      

Joukkovelkakirjalainat  50,0  50,0  

Johdannaissopimukset   5,8   5,8   

Yhteensä  55,8 0,0 55,8 0,0 
      

      

Tase-erä   31.12.15 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
      

Varat      

Myytävissä olevat rahoitusvarat  1,1   1,1 

Johdannaissopimukset   1,0   1,0   

Yhteensä  2,1 0,0 1,0 1,1 
      

Velat      

Joukkovelkakirjalainat  50,0  50,0  

Johdannaissopimukset   8,9   8,9   

Yhteensä  58,9 0,0 58,9 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:     

      

 7-9/16 7-9/15 1-9/16 1-9/15 1-12/15 
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 2,8 2,4 8,1 7,0 9,9 

Tavaroiden ja palveluiden ostot 20,4 20,1 59,6 58,6 82,0 

      

   30.9.16 30.9.15 31.12.15 
Saamiset   2,3 2,2 2,4 

Velat   4,2 4,9 5,3 
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VASTUUT      

      

milj. EUR     30.9.16 30.9.15 31.12.15 
      

Velat, joiden vakuudeksi on annettu       

kiinnityksiä tai muita vakuuksia      

Lainat rahoituslaitoksilta   1,3 2,7 2,7 

Eläkelainat   5,2 5,4 5,5 

Yhteensä   6,6 8,1 8,2 
      

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset       

Kiinteistökiinnitykset   3,7 3,8 3,8 

Yrityskiinnitykset   1,1 1,3 1,2 

Yhteensä   4,8 5,1 5,0 
      

Taseeseen sisältymättömät vastuu-      

sitoumukset      

Takaukset   0,4 0,4 0,4 

      

      

MYYDYT LIIKETOIMET 
 
Atria myi 29.4.2016 Pohjois-Virossa sijaitsevan sikatilan. Sikatilan myynnistä aiheutui noin yhden 

miljoonan euron myyntitappio, joka on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. 
 
Ruotsissa Atria on myynyt 1.6.2016 kiinteistöyhtiö Kb Joddlaren. Yhtiö omistaa logistiikkakiinteistön 
Göteborgissa. Kauppahinta oli 3,8 miljoonaa euroa ja Atria Skandinavia kirjasi kaupasta 1,4 miljoonan 

euron myyntivoiton, joka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. 
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HANKITUT TYTÄRYRITYKSET 
 
Atria on ostanut ruotsalaisen siipikarjayhtiön, Lagerberg i Norjeby AB:n koko osakekannan. Kauppa  

hyväksyttiin Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajavirastossa 1.4.2016. Sopimus yrityskaupan toteutumisesta 

Atrian ja Lagerbergsin välillä vahvistettiin huhtikuun lopussa ja liiketoiminnot siirtyivät Atrialle  

toukokuun alusta alkaen. Kauppahinta 18,7 miljoonaa euroa maksettiin rahana. 

 

Kaupan myötä Atria laajensi liiketoimintaansa Ruotsin siipikarjamarkkinaan. Yhtiö on kolmanneksi 

suurin toimija Ruotsin broilerimarkkinoilla. Lagerbergs-tuotemerkki siirtyi Atrialle kaupan yhteydessä. 

Ruotsissa broilerin lihan kysyntä on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Vuonna 2015 

siipikarjalihan markkina vähittäiskaupassa kasvoi 7 prosenttia. 

 

Lagerbergsillä on tuotantolaitos ja omia broilerikasvattamoja Blekingessä, Etelä-Ruotsissa. Omissa 

kasvattamoissa tuotettujen broilereiden lisäksi Lagerbergs hankkii broilereita tuotantolaitoksen 

läheisyydessä sijaitsevilta sopimustuottajilta. Yhtiössä työskentelee 120 työntekijää. Atrian  

vuosittaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 30 miljoonaa euroa.  

 

 Yhdistämisessä    

Lagerberg i Norjeby AB 
käytetyt käyvät 

arvot   

    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6,4   

Aineettomat hyödykkeet    

   Liiketoiminnan sopimuskanta 4,8   

   Tuotemerkki 5,7   

   Liikearvo 3,9   

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,9   

Vaihto-omaisuus 1,8   

Lyhytaikaiset saamiset 4,0   

Rahat ja pankkisaamiset 2,8   

Varat yhteensä 30,2   

    

Pitkäaikaiset velat 3,0   

Laskennallinen verovelka 2,7   

Lyhytaikaiset velat 5,8   

Velat yhteensä 11,5   

    

Nettovarat 18,7   

    

Kauppahinta  18,7   

Yrityskaupan rahavirtavaikutus 15,9   
 
Laskelmaa päivitettiin alkuperäisen esittämisen jälkeen, koska siirtyneiden omaisuuserien arvo 

ja siten myös kauppahinta tarkentui.  
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ATRIA OYJ 
Hallitus 
 

 

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224. 

 

JAKELU 
Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.atria.com 

 

Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com. 

http://www.atria.com/
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