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Atrian liikevoitto ja -vaihto pysyivät vakaina toisella 

vuosineljänneksellä 
 

Huhti–kesäkuu 2020 
- Konsernin liikevaihto oli 366,3 miljoonaa euroa (368,9 milj. euroa).  

- Konsernin liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa) eli 1,1 prosenttia (1,4 %) liikevaihdosta.  

- Koronaviruspandemia (COVID-19) vaikutti Atrian liiketoimintaan: myynti Food Service -asiakkaille heikkeni 

kaikilla liiketoiminta-alueilla, toisaalta myynti vähittäiskauppaan kasvoi.  

- Atria Suomen kohentunut operatiivinen tehokkuus vahvisti liikevoittoa, liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. 

- Atria Ruotsin ja Venäjän liikevaihto ja -tulos supistuivat vähentyneen Food Service ja pikaruokamyynnin 

takia. Myynti ja tulos paranivat katsauskauden lopussa. 

- Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia lisääntyneen vähittäiskauppamyynnin ansiosta. 

- Markkinatilanne kääntyi parempaan kesäkuussa Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla. 

 

Tammi–kesäkuu 2020 
- Konsernin liikevaihto oli 723,0 miljoonaa euroa (705,3 milj. euroa). 

- Konsernin liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa) eli 0,9 prosenttia (0,3 %) liikevaihdosta. 

- Atrian Suomen kasvanut liikevaihto ja hyvä operatiivinen tehokkuus vahvistivat liikevoittoa. 

- Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3 prosenttia ja liiketappio pieneni edellisvuoteen 

verrattuna. Epäsuotuisa myynnin rakenne painoi liikevoittoa. 

- Atria Tanska & Viron liikevaihto parani lisääntyneiden myyntivolyymien ja hinnankorotusten ansiosta. 

- Atria Venäjän liiketulosta painoi poikkeuksellisen heikko myynti huhti-toukokuussa. 

- Koronaviruspandemian aiheuttama markkinahäiriö heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta. 

 

 

 Q2 Q2 H1 H1  

Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019 

Liikevaihto        
   Atria Suomi 263,0 263,7 515,6 504,7 1 033,8 

   Atria Ruotsi 71,7 74,4 143,2 141,0 289,4 

   Atria Tanska & Viro 26,9 23,5 53,3 45,3 96,6 

   Atria Venäjä 13,3 18,5 29,4 34,2 73,8 

   Eliminoinnit -8,6 -11,2 -18,5 -19,9 -42,3 

Liikevaihto yhteensä 366,3 368,9 723,0 705,3 1 451,3 

        
Liikevoitto        

   Atria Suomi 7,3 6,4 13,5 10,3 40,0 

   Atria Ruotsi -2,1 -1,5 -4,1 -5,6 -6,1 

   Atria Tanska & Viro 1,1 1,0 1,4 1,6 4,4 

   Atria Venäjä -1,4 -0,3 -2,8 -2,5 -4,0 

   Kohdistamattomat -0,7 -0,5 -1,7 -1,5 -3,1 

Liikevoitto yhteensä 4,1 5,1 6,4 2,3 31,1 

Liikevoitto-% 1,1 % 1,4 % 0,9 % 0,3 % 2,1 % 

        
Tulos ennen veroja 3,6 3,5 4,7 -0,3 26,2 

        
Osakekohtainen tulos, € 0,07 0,07 0,08 -0,08 0,54 
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Juha Gröhn,  

toimitusjohtaja 
 

”Atria-konsernin liikevaihto kuluvan vuoden toisella neljänneksellä oli 366,3 

miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa. Kun otamme huomioon 

koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen, voimme suhtautua kohtalaisen 

tyytyväisesti toisen vuosineljänneksen myyntiin ja kannattavuuteen. 

Toiminnallisesti jakso meni sujuvasti - koronaviruksen aiheuttamia 

sairastumisia henkilöstöllä on ollut vähän ja tehtaat pyörivät. Omat 

toimenpiteet viruksen leviämisen estämisessä ovat osoittautuneet tehokkaiksi. 

 

Kaupankäynnin osalta toinen vuosineljännes on ollut poikkeuksellinen. Maaliskuun lopussa kotitaloudet 

täydensivät varastojaan ja kauppa kävi erityisesti kotiruoanlaiton perustuotteilla reippaasti. Huhtikuussa 

kysyntä tasaantui nopeasti ja esimerkiksi pääsiäismyynti oli tavallista pienempi. Myös toukokuu oli 

myynniltään alavireinen. Kesäkuussa koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitteiden lieventäminen lisäsi 

kysyntää kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla ja myynti olikin hyvä. Kesäkuun kauppaa osaltaan vauhditti myös 

lämmin sää. 

 

Suurin vaikutus koronavirusrajoitteilla on ollut Food Service -myyntiin. Ne liiketoiminta-alueet, joissa Food 

Service -myynnin osuus liikevaihdosta on suuri, ovat saaneet pahimman iskun sekä liikevaihtoon että 

tulokseen. Suurimmat vähennykset myyntiin tulivat Venäjälle ja Ruotsiin, mutta myös Suomessa vaikutukset 

olivat merkittävät. Sibyllan myynti pieneni kaikkialla – erityisesti Venäjällä, jossa Sibyllan pudotus 

huhtikuussa oli ankara eli liikevaihdosta katosi 70 prosenttia. Katsauskauden lopulla Sibyllan myynti palautui 

normaalitasolle ja nousi osittain jopa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan yläpuolelle. 

 

Myynti vähittäiskauppaan on kasvanut Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta kasvu ei ole ollut riittävä 

paikkaamaan menetyksiä Food Service -myynnissä. Atrian edustamien tuoteryhmien markkina Suomen 

vähittäiskaupassa on kasvanut peräti 9 prosenttia arvossa mitattuna. Food Service -myynnin hiipuminen on 

vaikeuttanut mm. fileiden ja paistien myyntiä. Myös valmisruoan tietyt tuoreryhmät ovat kärsineet koronasta. 

Esimerkiksi välipaloja on syöty aiempaa vähemmän. Lihavalmisteiden kysyntä on ollut nousussa ja 

siipikarjan kehitys on edelleen kasvava. 

 

Sianlihan vienti Kiinaan on sujunut volyymien osalta jopa odotettua paremmin, mutta toukokuussa hintataso 

Kiinan markkinoilla aleni. Kiinassa hintatason vaihtelut ovat suuria ja nopeita. 

 

Viime viikkojen koronauutiset Atrian kotimarkkinoilla ovat olleet rohkaisevia eli taudin leviäminen on saatu 

hallintaan. Nyt ihmiset voivat ja uskaltavat liikkua ja myös kuluttaa - hyvä myynti kesäkuussa osoitti tämän. 

Myyntivolyymin vaihteluihin on kuitenkin syytä varautua. Atrian arki on sujunut hyvin, joten kyky toimia 

markkinan mukaan on kunnossa.” 
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Huhti–kesäkuu 2020 
 

Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 366,3 miljoonaa euroa (368,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,1 

miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla: myynti 

vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille kasvoi ja toisaalta myynti Food Service -asiakkaille heikkeni. Atria 

Ruotsin ja Venäjän liikevaihto heikkeni ravintola- ja pikaruokamyynnin laskun myötä. Atria Tanska & Viron 

liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia lisääntyneiden myyntivolyymien ja hinnankorotusten ansiosta.  

 

Atria Suomen liikevoitto kasvoi, mikä johtui hyvästä operatiivisesta tehokkuudesta ja sesonkien hallinnasta. 

Atria Ruotsin ja Venäjän myynnin voimakas heikkeneminen Food Service ja pikaruoka-asiakkaille painoi 

liiketulosta huhti-toukokuussa. Atria Tanska & Viron liikevoitto parani liikevaihdon kasvun myötä. 

Tulosparannusta heikensi alkuvuoden aikana nousseet liharaaka-aineiden hinnat ja epäsuotuisa myynnin 

rakenne.  

 

Koronaviruspandemian vaikutukset Atrian liiketoimintaan olivat pahimmillaan huhti-toukokuussa. 

Kesäkuussa pandemiarajoituksia alettiin purkamaaan ja myyntivolyymit kääntyivät parempaan suuntaan. 

Sianlihan vientivolyymit Suomesta Kiinaan olivat hyvällä tasolla, mutta myyntihintojen lasku toukokuussa 

painoi kannattavuutta.  

 

 

Tammi–kesäkuu 2020 
 

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 723,0 miljoonaa euroa (705,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,4 

miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Atrian liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuoden lisääntyneen 

vähittäiskauppamyynnin ja viennin johdosta. Erityisesti sianlihan vientivolyymit Kiinaan olivat hyvällä tasolla. 

Atria Suomen lisääntynyt liikevaihto ja hyvä operatiivinen tehokkuus vahvistivat liikevoittoa. 

 

Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, liiketulos oli 

edellisvuotta parempi. Atria Ruotsin vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa 

henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia. Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi noin 18 prosenttia, mikä 

johtui myyntivolyymien lisääntymisestä vähittäiskauppaan ja hintojen noususta. Atria Venäjän Food Service  

ja Sibylla-tuotteiden myynti lisääntyi vuoden alussa, mutta laski voimakkaasti huhti-toukokuun aikana.  

 

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttivat Atrian toimintaympäristöön ensimmäisen 

vuosineljänneksen lopulta lähtien. Ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin liittyvillä kansallisilla 

rajoituksilla ja suosituksilla oli vaikutuksia Atrian liiketoimintaan. Ravintoloiden aukioloa ja asiakasmäärää on 

rajoitettu, ja ihmisten vähentynyt matkustaminen ja liikkuminen ulkona on pienentänyt ruoan myyntiä myös 

pikaruokaravintoloissa ja huoltoasemilla.   

 

Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen vuoksi 

maaliskuun lopulla. Huhti-toukokuun aikana myyntivolyymit Food Service ja pikaruoka-asiakkaille pienenivät 

merkittävästi. Koronarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä Food Servce -myynti lisääntyi ja markkina 

alkoi elpymään katsauskauden loppua kohden.  

 

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. Erityisjärjestelyt 
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jatkuvat edelleen ja ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Toisaalta etätöihin siirtyminen ja 

työmatkailun loppuminen ovat tuoneet kustannussäästöjä. 

 

Atria on onnistunut tavoitteessaan henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisessa sekä tuotteiden 

toimitusvarmuuden ylläpitämisessä.  

 

 

Energiatehokkuus pienentää ruoan tuotannon hiilijalanjälkeä 
 

Atria-konsernin yritysvastuun keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruoan tuotanto 

hiilineutraalisti. Atria on asettanut tavoitteekseen vähentää teollisen toiminnan hiilidioksidipäästöjä 25 

prosenttia vuoteen 2025 mennessä (vertailuvuosi 2016). Tämä tavoite tullaan saavuttamaan nykyisillä 

kehitystoimenpiteillä. Vuonna 2019 Atrian teollisen toiminnan tuotantoon suhteutettu ominaishiilijalanjälki oli 

noin 15 prosenttia vertailuvuotta pienempi. Alkuvuoden aikana toimenpiteitä on toteutettu edelleen 

johdonmukaisesti. Päästövähennyksiä saavutetaan useilla eri toimenpiteillä:  

- uusiutuvan energian käyttöä on lisätty,  

- lämmön käyttöä ja sen käytön ohjausta on tehostettu ja   

- arkipäiväiseen energiatehokkuustyöhön on panostettu.  

 

Kehitystoimenpiteitä ja energiatehokkuusjärjestelmän mukaisia katselmuksia on toteutettu kaikilla Atrian 

liiketoiminta-alueilla. 

 

 

Tunnusluvut 
 

milj. EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

     
Oma pääoma/osake, EUR 14,24 14,23 14,85 

Korolliset velat 263,0 274,0 228,3 

Omavaraisuusaste, % 43,8 % 43,8 % 46,9 % 

Nettovelkaantumisaste, % 59,7 % 65,7 % 51,6 % 

Bruttoinvestoinnit 23,4 22,5 40,1 

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,2 % 3,2 % 2,8 % 

Henkilöstö keskimäärin 4 515 4 532 4 454 

    
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tiedotteen lopussa.  
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–kesäkuu 2020 
 

Atria Suomi  

 Q2 Q2 H1 H1  

Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019 

Liikevaihto 263,0 263,7 515,6 504,7 1 033,8 

Liikevoitto 7,3 6,4 13,5 10,3 40,0 

Liikevoitto % 2,8 % 2,4 % 2,6 % 2,0 % 3,9 % 
 

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 263,0 miljoonaa euroa (263,7 milj. euroa). Myynti 

vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta myynti Food Service  

-asiakkaille pieneni. Koronarajoitusten purkamisen myötä Food Service -myynti alkoi elpymään kesäkuun 

loppua kohden. Sianlihan vienti Kiinaan lisääntyi, mutta hintataso laski globaalien hintamuutosten mukana. 

Liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Liikevoittoa vahvistivat teollisten toimintojen operatiivinen 

tehokkuus ja sesonkien hyvä hallinta. Koronapandemia heikensi myynnin rakennetta ja aiheutti ylimääräisiä 

kustannuksia, minkä tulosvaikutusta lievensi valtion myöntämä työeläkevakuutusmaksun alennus.  

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 515,6 miljoonaa euroa (504,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui 

lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille. Food Service -tuotteiden myynti kääntyi 

laskuun maaliskuun lopulla, mutta alkoi elpymään jälleen kesäkuussa.  Liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa 

(10,3 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui ensimmäisen vuosineljänneksen kasvaneesta liikevaihdosta ja 

koko alkuvuoden ajan vallinneesta paremmasta kokonaistuottavuudesta.  

 

Koronaviruspandemian vaikutukset liiketoimintaan Suomessa näkyivät maaliskuun lopulta lähtien. Atrian 

edustamien tuotteiden markkina vähittäiskaupassa kasvoi arvossa lähes 9 prosenttia tammi-toukokuun 

aikana. Eniten kasvaneet tuoteryhmät olivat kuluttajapakattu liha +12 %,  siipikarjatuotteet +14 % ja 

ruoanlaittotuotteet +12 % (lähde: Atria). Tammi-toukokuun aikana Atrian toimittajaosuus vähittäiskaupassa 

oli noin 25 prosenttia. 

 

Atrian tuoteryhmien kulutus on korona-aikana siirtynyt ravintoloista koteihin. Atrian edustamien tuoteryhmien 

arvo Food Service -markkinassa pieneni lähes 30 prosenttia alkuvuoden aikana. (lähde: Atria).  

 

Atria Suomi uudistaa Atria brändilogonsa, ja logouudistus tulee näkyväksi pakkauksissa ja 

markkinointimateriaaleissa elokuusta 2020 lähtien. Samalla uudistetaan pakkausten brändi-ilmettä: 

tilajäljitettävyys, vastuullisuus ja suomalaisuus tuodaan selkeämmin esille pakkauksissa. Uusi logo viestii 
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selkeämmin Atria-brändin arvoja: pitkät perinteet ja sen myötä vahva osaaminen, suomalaiset perhetilat 

brändin tuotteiden raaka-aineen takana sekä vastuullisuus.  
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Atria Ruotsi 

 Q2 Q2 H1 H1  

Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019 

Liikevaihto 71,7 74,4 143,2 141,0 289,4 

Liikevoitto -2,1 -1,5 -4,1 -5,6 -6,1 

Liikevoitto % -2,9 % -2,0 % -2,9 % -4,0 % -2,1 % 
 

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 71,7 miljoonaa euroa (74,4 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 

valuutassa laski 3 prosenttia. Liikevaihtoa painoi myynnin heikkeneminen Food Service ja pikaruoka 

-asiakkaille, mikä johtui koronapandemian leviämisen estämiseksi asetetuista rajoitteista ja suosituksista. 

Siipikarjatuotteiden myynti vähittäiskauppaan vahvistui edelleen toisella vuosineljänneksellä. Liiketulos oli  

-2,1 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa). Liiketuloksen lasku oli seurausta heikentyneestä liikevaihdosta ja 

myynnin epäsuotuisasta rakenteesta vähittäiskaupassa. Kaupan omien tuotemerkkien myynti lisääntyi 

katsauskauden aikana. Myynnin voimakas heikkeneminen Food Service ja pikaruoka-asiakkaille painoi 

liiketulosta huhti-toukokuussa. Kesäkuussa myyntivolyymit ja tuloskehitys kääntyivät parempaan suuntaan. 

Koronapandemia heikensi erityisesti myynnin rakennetta ja aiheutti ylimääräisiä kustannuksia, minkä 

tulosvaikutusta lievensivät valtion maksamat korvaukset sairaslomien ajalta. 

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 143,2 miljoonaa euroa (141,0 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 

valuutassa kasvoi 3 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui myynnin lisääntymisestä vähittäiskauppaan 

ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Erityisesti siipikarjatuotteiden hyvä myynti on vahvistanut liikevaihtoa. 

Liiketulos oli -4,1 miljoonaa euroa (-5,6 milj. euroa). Tulosta painoivat heikentynyt kruunun kurssi ja 

kohonneet raaka-aineiden hinnat sekä myynnin heikkeneminen Food Service -asiakkaille toisella 

vuosineljänneksellä. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä 

kustannuksia. 

 

Koronaviruspandemia vaikutti kuluttajien ostokäyttäytymiseen erityisesti maaliskuun lopulta kesäkuun alkuun 

saakka. 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 ylläpiti myyntiä julkisen 

sektorin ruokapalveluasiakkaille. Kesäkuussa Food Service -markkina alkoi jälleen elpymään. 

 

Katsauskauden aikana Atrian edustamien tuoteryhmien markkina vähittäiskaupassa kehittyi myönteisesti. 

Atrian valmistajaosuus siipikarjatuotteissa kasvoi 2,8 prosenttia ja ruokamakkaroissa 0,6 prosenttia. 

Leivänpäällisissä valmistajaosuus pieneni 0,5 prosenttia. Atrian valmistajaosuus siipikarjatuotteissa on  

17,2 %, ruokamakkaroissa 18,8 % ja leivänpäällisissä 13,9 % arvossa mitattuna. (lähde: AC Nielsen) 
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Atria Tanska & Viro  

 Q2 Q2 H1 H1  

Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019 

Liikevaihto 26,9 23,5 53,3 45,3 96,6 

Liikevoitto 1,1 1,0 1,4 1,6 4,4 

Liikevoitto % 4,1 % 4,3 % 2,7 % 3,6 % 4,5 % 
 

Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 26,9 miljoonaa euroa (23,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,1 

miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia lisääntyneen 

vähittäiskauppamyynnin ansiosta. Virossa ja Tanskassa Food Service -myynnin osuus kokonaismyynnistä 

on pieni, minkä vuoksi koronapandemian negatiiviset vaikutukset liiketoiminta-alueen liikevaihtoon jäivät 

vähäisiksi. Liikevoitto kasvoi liikevaihdon kasvun myötä. Tanskassa tulosparannusta heikensi alkuvuoden 

aikana voimakkaasti nousseet liharaaka-aineiden hinnat ja epäsuotuisa myynnin rakenne.  

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 53,3 miljoonaa euroa (45,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa 

(1,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui myynnin lisääntymisestä vähittäiskauppaan ja kevään aikana 

toteutetuista hinnankorotuksista sekä Virossa että Tanskassa. Alkuvuoden aikana kohonneet raaka-

ainehinnat ja epäsuotuisa myynnin rakenne Tanskassa painoivat liikevoittoa.  

 

Tanskassa leivänpäällismarkkina on pysynyt vakaana koko alkuvuoden ajan. Kaupan omien tuotemerkkien 

myynti lisääntyi toisella vuosineljänneksellä.   

 

Koronaviruspandemian vaikutukset Virossa ja Tanskassa ovat kohdistuneet Food Service -markkinaan, 

jossa Atrian markkinaosuus molemmissa maissa on pieni. Myynti vähittäiskauppaan nousi väliaikaisesti 

ennätyslukemiin maalis-huhtikuussa, ja on pysynyt edellisvuotta korkeammalla tasolla koko katsauskauden. 
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Atria Venäjä  

 Q2 Q2 H1 H1  

Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019 

Liikevaihto 13,3 18,5 29,4 34,2 73,8 

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

Liikevoitto % -10,7 % -1,6 % -9,4 % -7,2 % -5,5 % 
 

Atria Venäjän huhti-kesäkuun liikevaihto oli 13,3 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa). Liiketulos oli -1,4 

miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Myynti vähittäiskauppaan kasvoi, erityisesti Casademont-tuotteiden myynti 

oli vahvaa. Myynti Food Service ja pikaruoka-asiakkaille heikkeni merkittävästi huhtikuussa, mutta alkoi 

toipua toukokuun lopulla. Kesäkuussa Sibylla-tuotteiden myynti oli jo huomattavasti edellisvuoden vastaavaa 

jaksoa parempi. Liiketuloksen lasku oli seurausta myynnin heikkenemisestä ja epäsuotuisasta rakenteesta. 

Koronatartuntojen leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet tuotantolaitoksilla aiheuttivat jonkin verran 

ylimääräisiä kustannuksia. 

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (34,2 milj. euroa). Liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa  

(-2,5 milj. euroa). Liikevaihto heikkeni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johtui 

koronaviruspandemian aiheuttamista voimakkaista häiriöistä Food Service ja pikaruokamarkkinassa huhti-

toukokuun aikana. Liiketulosta painoivat alentuneet myyntivolyymit erityisesti Food Service ja 

pikaruokakanavissa. 

 

Koronaviruspandemian vaikutukset Atria Venäjän liiketoimintaympäristöön olivat vähäiset ensimmäisen 

vuosineljänneksen aikana. Huhti-toukokuussa myyntivolyymit pienenivät huomattavasti pandemian vuoksi 

asetettujen rajoitteiden seurauksena. Toukokuun lopulta lähtien myyntimäärät kääntyivät jälleen kasvuun.  

 

Atria Venäjä uudisti vuosi sitten strategiansa. Keskeisenä tavoitteena on liiketoimintojen 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) 

 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain H1 H1  
keskimäärin (FTE) 2020 2019 2019 

     
Atria Suomi 2 430 2 362 2 333 

Atria Ruotsi 840 860 840 

Atria Tanska & Viro 446 432 435 

Atria Venäjä 799 878 846 

Yhteensä 4 515 4 532 4 454 

 
 

Rahoitusasema  
 
Konsernin korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 249,1 miljoonaa euroa (31.12.2019: 223,9 milj. 

euroa). Katsauskauden aikana nettovelka kasvoi 25,2 miljoonaa euroa johtuen käyttöpääoman muutoksesta, 

investoinneista ja maksetuista osingoista. Tammi-kesäkuun aikana yhtiön nettovelkaan sisältyvä 

vuokrasopimusvelka kasvoi 3,7 miljoonaa euroa. Merkittävin lisäys vuokrasopimusveloissa oli A-Rehun 

vuokraaman tuotantolaitoksen laajennusinvestointi. 

 

Konsernin korolliset velat kasvoivat vuoden vaihteesta nettovelkaa enemmän, yhteensä 34,7 miljoonaa 

euroa. Korollisten velkojen suurempi kasvu johtui yhtiön päätöksestä lisätä kassavaroja 

koronaviruspandemian aiheuttaman rahoitusmarkkinoiden epävakauden takia.  

 

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -4,9 

miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Vapaan kassavirran heikennys johtuu pääosin käyttöpääomaerien 

kasvusta. 

 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 43,8 % (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-

kesäkuussa 5,4 miljoonaa euroa (+3,0 milj. euroa). 

 

Koronaviruspandemia on aiheuttanut epätasapainoa lyhytaikaisen rahoituksen yritystodistusmarkkinalle, joka 

on kuitenkin toiminut hieman paremmin alkukesän aikana, vaikka vielä ei olla päästy normaalitilanteeseen. 

Atria on poikkeustilanteesta huolimatta onnistunut jälleenrahoittamaan erääntyvät yritystodistukset uusilla 

yritystodistuksilla. Kassavarojen määrää lisättiin ensimmäisen kvartaalin aikana noin 30 miljoonalla eurolla, 

mutta vähennettiin taas toisen kvartaalin aikana lähemmäksi tavanomaista tasoa. Kassavarojen määrä 

30.6.2020 oli 13,9 miljoonaa euroa (31.12.2019: 4,4 milj. euroa). Konsernin maksuvalmius on pysynyt 

hyvänä koko alkuvuoden ajan. Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.6.2020 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). 

 

 

Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 
 

Ensimmäisen puolivuosikauden aikana koronaviruspandemia (COVID-19) ja sen estämiseksi tehdyt 

toimenpiteet olivat Atrian merkityksellisin riskitapahtuma. Eri maissa toteutetut sulku- ja rajoitustoimenpiteet, 

epätietoisuus pandemian kestosta, geopoliittiset epävarmuustekijät, vaikutukset kansantalouteen ja 

elintarvikemarkkinoihin sekä rahoitusmarkkinoiden nopeat muutokset näkyivät huhti-kesäkuussa 



Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 
      

  11 

aikaisempaa selvemmin riskitekijöinä. Toimintaympäristön epävakaus on edellyttänyt Atrialta joustavaa 

toiminnan sopeuttamista kunkin liiketoiminta-alueen viranomaisohjeita sekä sulku- ja rajoitustoimenpiteitä 

noudattaen.  

 

Atrialla merkittävimmät koronavirusriskit liittyvät henkilöstön terveyteen sekä Atrian myyntiin, tulokseen ja 

kassavirtaan. Katsauskaudella Atria on panostanut henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamiseen 

suojainten käytöllä ja käsienpesuhygienialla, tiedottamisella ja opastamisella, suosimalla etätyöskentelyä 

sekä edellyttämällä sosiaalista etäisyyttä kaikissa tiloissa ja tilanteissa. Vierailuja ja matkustamista on 

rajoitettu.  

 

Tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen on ollut koko konsernissa tärkeää. Tuotantoa on sopeutettu 

kysyntää vastaavasti ja uusia toimintatapoja on käyttöönotettu aina, kun on ollut siihen tarve. Tuotannossa 

tehtyihin nopeisiin sopeuttamistoimiin on liittynyt kustannusriskejä. Kapasiteetin muutokset, ylityöt, 

työturvallisuuden ylläpitäminen sekä kasvaneet hygieniavaatimukset ovat lisänneet kustannuksia. 

Hankinnan suorittamat hankintakanavien riskiarvioinnit ja varmuusvarastokäytännöt ovat estäneet puutteet 

raaka-aineissa ja tarvikkeissa.  

 

Myynnin rakenteeseen liittyvä tulosriski realisoitui puolivuotiskaudella, kun Food Service -myynti pieneni 

useilla liiketoiminta-alueilla. Lähitulevaisuudessa pandemian mahdollisia riskejä ovat Food Service  

-asiakkaiden luottotappiot. Atrian rahoitusasema ja kassavirta ovat pysyneet katsauskaudella hyvinä. Valtiot 

ovat elvyttäneet pandemian aikana taloutta tukitoimilla ja elvytyspaketeilla. Atrian kannalta merkittävin 

tukipaketti on ollut Suomessa toteutunut työnantajan TyEL-maksun 2,6 prosenttiyksikön alennus 1.5.-

31.12.2020 väliseksi ajaksi. Ruotsissa keskeinen tukimuoto ovat olleet sairausloman omavastuuajan poisto 

ja valtion maksamat korvaukset sairasloman ajalta.  

 

Loppuvuoden myyntiin ja tulokseen liittyy epävarmuuksia matkustusrajoitusten voimassaolon, kotimaisen 

kysynnän muutosten ja poikkeustilanteen mahdollisen pitkittymisen takia. Pidemmän aikavälin ennustamisen 

epävarmuutta lisää taloudellisen taantuman kesto ja työttömyysasteen taso. 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 COVID-19 -rajoitukset 

kussakin maassa ovat voimassa. 

 

Koronapandemia 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 kriisinkin keskellä.  

 

Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty vuosikertomuksessa 2019. 

 

 

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.  
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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 voimakkaita ja 

nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on entisestään 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. Koronavirusepidemian vallitessa arkiruuan merkityksen odotetaan vahvistuvan.  

 

Kuluttajien ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian 

tuotteiden myynnin rakennetta epäsuotuisaksi. 

 

 

Tulosjulkistamisajankohdat 2020 
 

Atria Oyj julkaisee vuoden 2020 lopulla vielä yhden osavuosikatsauksen: 

- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 22.10.2020, noin klo 8.00.  

 

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

 

 
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 29.4.2020 
 

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.– 31.12.2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi 

vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä 

tilikaudelta. 

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear 

Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.5.2020 ja maksupäivä 

11.5.2020. 

 

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen esityksen mukaisesti. 
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Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot 
 

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti: 

 

Jäsen Kausi päättyy 

Juho Anttikoski 2022 

Mika Asunmaa 2022 

Lassi-Antti Haarala 2021 

Jyrki Halonen 2022 

Jussi Hantula 2021 

Veli Hyttinen 2023 

Pasi Ingalsuo 2023 

Jussi Joki-Erkkilä 2021 

Marja-Liisa Juuse 2021 

Juha Kiviniemi  2023 

Risto Lahti 2023 

Ari Lajunen 2021 

Vesa Lapatto 2023 

Juha Nikkola 2022 

Mika Niku 2021 

Heikki Panula 2022 

Ari Pöyhönen 2022 

Risto Sairanen 2023 

Ola Sandberg 2021 

Timo Tuhkasaari 2023 

 

Yhteensä 20 jäsentä 

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2019 ja että 

kokouskulujen korvauksia korotetaan seuraavasti: kokouskorvaus 300 euroa per kokous ja työajan 

menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 1 500 

euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio on 750 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus 

yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 

 

 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot 
 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen 

erovuorossa olleet Seppo Paavola ja Jukka Moisio. Uutena jäsenenä valittiin Jukka Kaikkonen hallituksesta 

poisjääneen Jyrki Rantsin tilalle.  

 

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen, Kjell-Göran Paxal, 

Ahti Ritola ja Harri Sivula. Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä 

erovuorossa ovat Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Harri Sivula, ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä Nella Ginman-Tjeder ja Pasi Korhonen.  

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan ja korvaukset pidetään ennallaan. Palkkiot 

ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, 

hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 800 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 600 euroa 
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kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 200 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön 

matkustuspolitiikan mukaan. 

 

 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio 
 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 

PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

 

 

Omien osakkeiden hankkiminen 
 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 

yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan 

pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien 

omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena 

mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien 

rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin 

edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

 

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq 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 26.4.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 

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

kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. 

 

 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 
 

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. 

 

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. 
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Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2019 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 

voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 

saakka. 

 

 

Rahalahjoitusten tekeminen 
 

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. 

 

 

Henkilövalintoja Atria Oyj:n hallituksessa ja hallintoneuvostossa 
 

Atria Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen 

varapuheenjohtajaksi Pasi Korhosen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Paavola. 

 

Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan 

hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Jyrki Halosen. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa Juho 

Anttikoski. 

 

 

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 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

      
Liikevaihto 366,3 368,9 723,0 705,3 1 451,3 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -330,3 -330,4 -653,1 -636,5 -1 288,5 

Bruttokate 36,0 38,5 69,9 68,8 162,7 

      
Myynnin ja markkinoinnin kulut -19,6 -22,6 -39,2 -42,6 -84,3 

Hallinnon kulut -11,9 -11,1 -23,5 -22,5 -44,0 

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

Liiketoiminnan muut kulut -1,1 -0,7 -2,4 -3,0 -6,5 

Liikevoitto 4,1 5,1 6,4 2,3 31,1 

      
Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -1,3 -2,2 -2,5 -5,6 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,2 -0,3 0,6 -0,1 0,6 

Voitto ennen veroja 3,6 3,5 4,7 -0,3 26,2 

      
Tuloverot -1,3 -1,0 -1,7 -1,3 -9,2 

Tilikauden tulos 2,3 2,4 3,0 -1,5 17,0 

      
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 2,1 2,0 2,4 -2,3 15,1 

Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 0,7 0,8 1,9 

Yhteensä 2,3 2,4 3,0 -1,5 17,0 

      
Laimentamaton tulos/osake, € 0,07 0,07 0,08 -0,08 0,54 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,07 0,07 0,08 -0,08 0,54 

      
Laaja konsernituloslaskelma      

      
milj. EUR 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

      
Tilikauden tulos 2,3 2,4 3,0 -1,5 17,0 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:      
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat      
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,1 -0,2 0,1 -0,2 -0,5 

Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä      
siirretään tulosvaikutteisiksi      
Rahavirran suojaus 1,5 -0,3 -2,7 -2,6 -3,6 

Muuntoerot 7,9 -0,1 -5,4 3,0 4,6 

Tilikauden laaja tulos 11,8 1,7 -5,0 -1,4 17,4 

      
Laajan tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 11,6 1,3 -5,7 -2,2 15,6 

Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 0,7 0,8 1,9 

Yhteensä 11,8 1,7 -5,0 -1,4 17,4 
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Konsernitase    

    
Varat    
milj. EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 395,5 402,5 398,1 

Biologiset hyödykkeet 0,6 0,7 0,7 

Käyttöoikeusomaisuus 36,9 36,1 33,3 

Liikearvo 160,4 159,8 160,8 

Muut aineettomat hyödykkeet 82,3 83,8 84,7 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 15,2 14,3 15,0 

Muut rahoitusvarat 1,2 1,2 1,2 

Lainasaamiset ja muut saamiset 4,4 7,8 5,2 

Laskennalliset verosaamiset 4,7 5,4 4,0 

Yhteensä 701,2 711,4 703,0 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 106,9 107,7 110,2 

Biologiset hyödykkeet 4,3 4,3 4,1 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 126,7 123,9 107,0 

Rahat ja pankkisaamiset 13,9 1,1 4,4 

Yhteensä 251,7 236,9 225,7 

    
Varat yhteensä 953,0 948,3 928,7 

    
Oma pääoma ja velat    
milj. EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.19 

    
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 402,5 402,2 419,9 

Määräysvallattomien osuus 15,0 13,3 14,4 

Oma pääoma yhteensä 417,5 415,5 434,3 

    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat 146,9 152,3 140,9 

Vuokrasopimusvelat 27,8 27,5 25,0 

Laskennalliset verovelat 40,1 42,1 40,7 

Eläkevelvoitteet 6,7 6,5 6,8 

Muut korottomat velat 8,8 7,1 7,0 

Varaukset 0,2 1,4 0,7 

Yhteensä 230,5 236,9 221,1 

    
Lyhytaikaiset velat    
Lainat 78,7 85,4 53,9 

Vuokrasopimusvelat 9,5 8,8 8,6 

Ostovelat ja muut velat 216,8 201,7 210,9 

Yhteensä 305,0 295,9 273,3 

    
Velat yhteensä 535,5 532,8 494,4 

Oma pääoma ja velat yhteensä 953,0 948,3 928,7 
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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      -2,3 -2,3 0,8 -1,5 

Muut laajan tuloksen erät            

  Rahavirran suojaukset   -2,6    -2,6   -2,6 

  Vakuutusmatemaattiset            

  tappiot eläke-etuuksista      -0,2 -0,2   -0,2 

  Muuntoerot     3,0  3,0   3,0 

             

Tytäryrityksen hankintaan            

liittyvä määräysvallattomien            

omistajien osuus      0,2 0,2   0,2 

Osakeperusteiset maksut    0,1   0,1   0,1 

Osingonjako      -11,3 -11,3 -0,3 -11,6 

                    

             

Oma pääoma 30.6.2019 48,1 -1,3 1,1 249,3 -57,4 162,4 402,2 13,3 415,5 

             

Oma pääoma 1.1.2020 48,1 -1,2 0,2 249,2 -55,8 179,5 419,9 14,4 434,3 

             

Tilikauden laaja tulos            

Tilikauden tulos      2,4 2,4 0,7 3,0 

Muut laajan tuloksen erät            

  Rahavirran suojaukset   -2,7    -2,7   -2,7 

  Vakuutusmatemaattiset            

  voitot eläke-etuuksista      0,1 0,1   0,1 

  Muuntoerot     -5,4  -5,4   -5,4 

             

Tytäryrityksen hankintaan            

liittyvä määräysvallattomien            

omistajien osuus      0,0 0,0   0,0 

Osakeperusteiset maksut    0,1   0,1   0,1 

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

                    

             

Oma pääoma 30.6.2020 48,1 -1,2 -2,5 249,3 -61,2 170,1 402,5 15,0 417,5 

          
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        
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Konsernin rahavirtalaskelma    

    
milj. EUR 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

    
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 21,5 29,1 102,9 

Rahoituserät ja verot -4,2 -6,7 -14,4 

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 17,2 22,3 88,5 

    
Investointien rahavirta    
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -22,8 -22,9 -39,4 

Pitkäaikaiset lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 0,5 0,4 2,3 

Saadut osingot 0,4 0,1 0,1 

Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -0,2 -0,2 -0,1 

Investointien rahavirta yhteensä -22,1 -22,6 -37,1 

    
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 7,0 0,2 0,6 

Pitkäaikaisten lainojen maksut -10,7 -1,8 -3,7 

Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-) 34,7 13,8 -28,4 

Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus -4,8 -4,1 -8,5 

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

Rahoituksen rahavirta 14,3 -3,6 -51,5 

    
Rahavarojen muutos 9,4 -3,8 -0,1 

    
Rahavarat tilikauden alussa 4,4 4,0 4,0 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 0,9 0,5 

Rahavarat tilikauden lopussa 13,9 1,1 4,4 
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Osavuosikatsauksen liitetiedot 
 

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Atria on tämän 

puolivuosikatsauksen 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. Koronapandemian 

aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden takia yhtiö on arvioinut pandemian vaikutuksia 

puolivuosikatsauksen 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 

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. Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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Toimintasegmentit      

      
milj. EUR 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Tuotot kuluttajatuotteista      
Atria Suomi  205,3 205,6 398,3 387,7 795,6 

Atria Ruotsi 71,7 74,4 143,2 141,0 289,4 

Atria Tanska & Viro 26,3 23,0 52,3 44,1 94,4 

Atria Venäjä  13,3 18,5 29,4 34,2 73,8 

Eliminoinnit -8,6 -11,2 -18,5 -19,9 -42,3 

Yhteensä 308,0 310,3 604,7 587,3 1 210,9 

      
Tuotot alkutuotannosta      
Atria Suomi  57,8 58,1 117,3 116,9 238,2 

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

Atria Venäjä       
Yhteensä 58,3 58,6 118,3 118,1 240,4 

      
Liikevaihto yhteensä 366,3 368,9 723,0 705,3 1 451,3 

      
Liikevoitto      
Atria Suomi  7,3 6,4 13,5 10,3 40,0 

Atria Ruotsi -2,1 -1,5 -4,1 -5,6 -6,1 

Atria Tanska & Viro 1,1 1,0 1,4 1,6 4,4 

Atria Venäjä  -1,4 -0,3 -2,8 -2,5 -4,0 

Kohdistamattomat  -0,7 -0,5 -1,7 -1,5 -3,1 

Yhteensä 4,1 5,1 6,4 2,3 31,1 

      
Investoinnit      
Atria Suomi  7,8 7,1 15,9 12,9 21,8 

Atria Ruotsi 2,9 3,9 5,4 7,2 13,3 

Atria Tanska & Viro 0,6 0,7 1,1 1,5 2,9 

Atria Venäjä  0,2 0,5 1,0 0,9 2,2 

Yhteensä 11,5 12,2 23,4 22,5 40,1 

      
Poistot ja arvonalentumiset      
Atria Suomi  8,7 8,5 17,6 16,9 33,9 

Atria Ruotsi 2,8 2,8 5,6 5,7 11,4 

Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 2,3 2,2 4,3 

Atria Venäjä  1,1 1,2 2,3 2,3 4,7 

Yhteensä 13,8 13,5 27,9 27,1 54,3 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot     

      
milj. EUR      

      
Tase-erä 30.6.2020 Taso 1 Taso 2 Taso 3  

      
Varat      
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta      
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2  
Johdannaissopimukset 0,4  0,4   
Yhteensä 1,6 0,0 0,4 1,2  

      
Velat      
Johdannaissopimukset 5,7  5,7   
Yhteensä 5,7 0,0 5,7 0,0  

      

      
Tase-erä 31.12.19 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:     

      

 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Tavaroiden ja palveluiden myynnit 4,6 5,0 9,6 9,7 18,9 

Tavaroiden ja palveluiden ostot -23,6 -21,6 -48,1 -43,8 -96,0 

      

   30.6.2020 30.6.2019 31.12.19 

Saamiset   1,2 1,6 1,5 

Velat   12,1 14,1 15,0 
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Vastuut    

    
milj. EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

    
Velat, joiden vakuudeksi on annettu     
kiinnityksiä tai muita vakuuksia    
Lainat rahoituslaitoksilta 1,3 1,4 1,4 

Eläkelainat 4,2 4,2 4,2 

Yhteensä 5,6 5,6 5,6 

    
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset     
Kiinteistökiinnitykset 1,3 2,4 1,4 

Yrityskiinnitykset  1,0  
Yhteensä 1,3 3,5 1,4 

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

 
 
 

Tärkeimmät valuuttakurssit     

        

 Tuloslaskelma  Tase 

 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

        
SEK 10,661 10,5187 10,5867  10,4948 10,5633 10,4468 

DKK 7,4648 7,4651 7,4661  7,4526 7,4636 7,4715 

RUB 76,6825 73,7215 72,4593  79,6300 71,5975 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 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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