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Atrian liikevaihto kasvoi merkittävästi – kohonneet 
kustannukset painoivat liikevoittoa 
 
Heinä-syyskuu 2022 
- Konsernin liikevaihto oli 438,8 miljoonaa euroa (388,0 milj. euroa). 
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa) eli 3,7 % (5,1 %) liikevaihdosta. 
- Konsernin liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa) eli 3,7 % (5,1 %) liikevaihdosta.  
- Konsernin liikevaihto kasvoi myyntihintojen korotusten seurauksena. Foodservice-tuotteiden myynti kasvoi 

myös volyymissa.  
- Kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla.   
- Siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmoon ja tehtaan laajennus Sköllerstassa Ruotsissa etenevät 

suunnitelmien mukaisesti.  
- Atria Suomi käynnisti syyskuussa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavan 

kehitysohjelman. 
- Atrian korkealaatuinen naudanliha menestyi Maailman Paras Pihvi -kilpailussa. 

 

Tammi-syyskuu 2022 
- Konsernin liikevaihto oli 1245,5 miljoonaa euroa (1136,6 milj. euroa). 
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (38,9 milj. euroa) eli 2,6 % (3,4 %) liikevaihdosta. 
- Konsernin liikevoitto oli 34,6 miljoonaa euroa (-6,2 milj. euroa) eli 2,8 % (-0,5 %) liikevaihdosta. 
- Liikevoitto sisältää yhteensä +13,0 miljoonaa euroa kassavirtaan vaikuttavia oikaisueriä. Lisäksi konsernin 

liikevoittoon sisältyy -10,7 miljoonan euron muuntoero, jolla ei ole kassavirtavaikutusta.   
- Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin 

yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.  
- Liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehumyynnin ansiosta. 
- Vienti pieneni edellisvuoteen verrattuna.  
- Kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla.  
- Vapaa kassavirta oli negatiivinen johtuen isoista investoinneista sekä käyttöpääoman kasvusta. 
- Osana Atria Ruotsin tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuussa Malmön tehdaskiinteistön Ruotsissa.  
- Atria vetäytyi toukokuussa liiketoiminnastaan Venäjällä ja myi pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan 

tytäryhtiönsä.  
- Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan.  
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 Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3   

Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021  

       

Liikevaihto       

   Atria Suomi 327,2 274,6 920,9 812,5 1 105,7  

   Atria Ruotsi 92,7 94,3 269,9 259,0 351,7  

   Atria Tanska & Viro 29,1 27,3 83,5 78,5 104,9  

   Kohdistamattomat* 0,0 0,2 0,0 14,8 15,0  

   Eliminoinnit -10,1 -8,3 -28,9 -28,2 -37,1  

Liikevaihto yhteensä 438,8 388,0 1 245,5 1 136,6 1 540,2  
       
Liikevoitto/-tappio ennen vertailu-       

kelpoisuuteen vaikuttavia eriä       

   Atria Suomi 12,7 16,4 29,2 37,5 48,1  

   Atria Ruotsi 3,4 3,0 3,2 2,1 2,7  

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

   Kohdistamattomat* -0,6 -0,9 -2,2 -5,9 -6,8  

Oikaistu liikevoitto yhteensä 16,2 19,7 32,3 38,9 49,2  

Oikaistu liikevoitto, % 3,7 % 5,1 % 2,6 % 3,4 % 3,2 %  
       
Liikevoiton/-tappion vertailukelpoisuuteen       

vaikuttavat erät:       

Atria Ruotsi       

  Työeläkemaksun palautus** 0,3 0,0 1,3 0,0 2,3  

  Malmön kiinteistön myynti** -0,1 0,0 9,8 0,0 0,0  

Kohdistamattomat       

  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Sibylla Rus*** 0,0 0,0 -8,8 0,0 0,0  

  Tytäryrityksen myynnin vaikutus, Pit-Product*** 0,0 0,0 0,0 -45,1 -45,1  

Liikevoitto/-tappio 16,4 19,7 34,6 -6,2 6,4  

Liikevoitto/-tappio, % 3,7 % 5,1 % 2,8 % -0,5 % 0,4 %  
       
Voitto/tappio ennen veroja 18,3 19,4 38,5 -7,5 4,8  
       
Osakekohtainen tulos, € 0,58 0,53 1,15 -0,59 -0,24  

Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,57 0,53 1,07 1,01 1,27  

  

* Konsernikulut ja vuonna 2021 myydyn tytäryhtiön liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa. 

** Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin. 

*** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin. 
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Juha Gröhn,  
toimitusjohtaja 

 
”Atria-konsernin liikevaihdon kasvu heinä-syyskuussa jatkui. Nyt 
liikevaihto oli noin 439 miljoonaa euroa eli kasvu vuoden 2021 
kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoon oli 51 miljoonaa 
euroa. Vuoden alusta liikevaihto on kasvanut 109 miljoonaa 
euroa ja oli tammi-syyskuussa 1 245 miljoonaa euroa.  
  
Liikevaihto kasvoi pääosin myyntihintojen korotusten 
seurauksena. Foodservice-kanavassa myyntivolyymi kehittyi 
hyvin koronarajoitteiden poistuttua. Vähittäiskauppaan 
suuntautuvan myynnin kehitys on tasaantunut koronajan vahvan kasvun jälkeen, ja on ollut joillakin 
liiketoiminta-alueilla ja joidenkin tuoteryhmien osalta laskeva.  
 
Sibylla-myynti jäi viime vuoden myyntiä pienemmäksi, koska Atrian Venäjän Sibylla-toiminnat myytiin 
keväällä 2022. Rehuliiketoiminta on kasvanut. Vientivolyymi oli pienempi kuin vuosi sitten, mutta kolmannella 
vuosineljänneksellä viennin arvossa ollaan suunnilleen viime vuoden tasossa.  
 
Konsernin oikaistu liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 16,2 miljoonaa euroa eli noin 3,5 miljoona 
euroa pienempi kuin vuosi sitten vastaavalla aikajaksolla. Tuloskuntoa rasittivat kohonneet kustannukset. 
Voimakkaimmin on noussut sähköenergian hinta - huolimatta hintasuojauksesta. Atrian lihantuottajille 
maksamat tilityshinnat olivat kolmannella kvartaalilla yli 30 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten 
vastaavaan aikaan. Tammi-syyskuun oikaistu liikevoitto oli 32 miljoonan euroa, kun se vuosi sitten oli 39 
miljoonaa euroa. Toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisessa on onnistuttu hyvin. 
 
Suurimmat meneillään olevat investoinnit eli siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmoon ja tehtaan laajennus 
Sköllerstassa Ruotsissa etenevät suunnitelmien mukaisesti.  
 
Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muutoksessa. Inflaatio heikentää ostovoimaa ja myös ruoan ostoissa on 
siirtymää yksikköhinnaltaan kalliimmista tuotteista edullisempiin. Ruokailu kodin ulkopuolella mahdollisesti 
vähenee säästösyistä.  
 
Kustannusinflaatio ei ole pysähtynyt. Erityisesti nopeasti heilahteleva energian hinta on merkittävä 
epävarmuustekijä tulevan talven aikana.  
 
Vapaa kassavirta on vuoden aikana ollut negatiivinen johtuen isoista investoinneista sekä käyttöpääoman 
kasvusta. Tase on kuitenkin pysynyt vahvana. 
 
Atrian menestys Dublinissa käydyissä World Steak Challenge 2022 -kilpailussa jatkui edelleen. Tällä kertaa 
Atrian Suomessa kasvatettu nurminaudan pihviliha sai lukuisia kunniamainintoja useissa eri kilpailuluokissa. 
Vuodesta toiseen jatkuva menestys kertoo atrialaisen naudanlihan korkeasta ja tasaisesta laadusta.  
 
Työturvallisuudessa tehtaillamme ja toimistoissamme on tapahtunut selkeä parannus. Työtapaturmien 
määrä on pienentynyt vuodesta 2017 lähtien kahdella kolmasosalla. Tällainen muutos ei olisi ollut 
mahdollista ilman jokaisen atrialaisen panostusta työturvallisuuteen.”   
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Heinä-syyskuu 2022 
 
Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 438,8 miljoonaa euroa (388,0 milj. euroa). Konsernin oikaistu 
liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa) eli 3,7 % (5,1 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 
16,4 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa) eli 3,7 % (5,1 %) liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0,3 miljoonan 
euron työeläkemaksun palautuksen Ruotsissa. 
 
Konsernin liikevaihto kasvoi pääosin myyntihintojen korotusten seurauksena. Foodservice-kanavassa myös 
volyymit olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmat. Ravintoloiden koronarajoitukset poistettiin 
keväällä, mikä on vahvistanut myyntiä Foodservice-asiakkaille. Suomessa myynti rehuasiakkaille kasvoi ja 
myös vienti oli edellisvuotta parempaa. Myynti pikaruoka-asiakkaille oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa 
pienempi, koska Atria vetäytyi pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä.  
 
Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä oli seurausta liharaaka-aineiden, 
materiaalien, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden hintojen noususta. Lihan tuottajahinnat 
olivat yli 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.  
 
Siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmoon ja tehtaan laajennus Sköllerstassa Ruotsissa etenevät 
suunnitelmien mukaisesti. Nurmon rakennusprojektissa on meneillään lattiapinnoitusten tekeminen ja 
väliseinien rakentaminen sekä talotekniikan asennustyöt. Sköllerstan rakennusprojekti on edennyt 
taloteknisiin ja kaluston asennusten vaiheeseen, jonka arvioidaan olevan valmis ensi vuoden alkupuolella. 
 
Atria käynnisti syyskuussa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavan 
kehitysohjelman, joka toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Atria aloittaa yt-lain mukaiset 
muutosneuvottelut Sahalahden siipikarjayksikössä. Muutosneuvotteluissa tarkastellaan Sahalahden tehtaan 
mahdollista sulkemista. Muutosneuvottelut koskevat koko Sahalahden tehtaan henkilöstöä, noin 130 
henkilöä. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetyt muutosneuvottelut eivät koske Atrian muita 
tuotantolaitoksia. Atria tavoittelee suunnitelluilla toimenpiteillä yhteensä noin 5 miljoonan euron vuotuisia 
säästöjä. Säästöjen arvioidaan toteutuvan 2024 loppuvuodesta lähtien. Toisessa vaiheessa käynnistetään 
yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Nurmon siipikarjayksikössä. Näiden neuvotteluiden tavoitteena on 
valmistautuminen uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon ja varautuminen työtehtävien ja toimintatapojen 
uudistumiseen. 

 
Tammi–syyskuu 2022 
 
Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1245,5 miljoonaa euroa (1136,6 milj. euroa). Oikaistu 
liikevoitto oli 32,3 miljoonaa euroa (38,9 milj. euroa) eli 2,6 % (3,4 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 
34,6 miljoonaa euroa (-6,2 milj. euroa) eli 2,8 % (-0,5 %) liikevaihdosta.  
 
Atria-konsernin liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehumyynnin ansiosta. Vienti 
pieneni edellisvuoteen verrattuna. Myyntihinnat ovat vahvistuneet keväästä lähtien vähittäiskauppa- ja 
Foodservice-kanavissa kaikilla liiketoiminta-alueilla. Rehujen myyntihinnat olivat edellisvuoden vastaavaa 
jaksoa korkeammalla tasolla.  
 
Konsernin oikaistua liikevoittoa painoi raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden 
kustannusten nousu. Hyödykkeistä erityisesti energian kustannukset ovat nousseet. Tuottajahinnat olivat 
edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.  
 
Liikevoitto sisältää Malmössa sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,8 miljoonan euron 
kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen. Lisäksi 
liikevoittoon sisältyy Venäjällä toimineen Sibylla Rus -pikaruokayhtiön myynnistä kirjattu 1,9 miljoonan euron 
myyntivoitto sekä ruplan ja euron välisistä kurssieroista kertynyt -10,7 miljoonan euron muuntoero. 
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Muuntoero kirjattiin tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä 
kassavirtaan.  
 
Vertailukauden liikevoiton oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin 
yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.  
 
Vapaa kassavirta oli negatiivinen johtuen isoista investoinneista sekä käyttöpääoman kasvusta. 
 
Osana vuonna 2020 käynnistynyttä tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuun lopulla Malmön 
tehdaskiinteistön 21 miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa 
lopetetaan vuoden 2023 aikana.  
 
Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability 
Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppahinta oli 8,2 
miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly Sibylla-tuotemerkkiä. Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on 
ollut noin 2 prosenttia Atria-konsernin liikevaihdosta ja liiketoiminta on ollut kannattavaa.  
 
Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä 
Etelä-Koreaan toimitettiin maaliskuussa. 
 
Tunnusluvut    
 
milj. EUR 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
    
Oma pääoma/osake, EUR 17,75 15,72 16,08 
Korolliset velat 256,2 191,0 209,9 
Omavaraisuusaste, % 48,9 % 49,6 % 48,7 % 
Nettovelkaantumisaste, % 49,5 % 38,6 % 32,6 % 
Bruttoinvestoinnit 85,0 33,4 55,6 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 6,8 % 2,9 % 3,6 % 
Henkilöstö keskimäärin 3 697 3 690 3 711 
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Vastuullisuusuutiset: Atrian korkealaatuinen naudanliha menestyi Maailman Paras Pihvi  
-kilpailussa  
 
Atrian suomalainen nurminaudan liha menestyi jälleen World Steak Challenge 2022 -kilpailussa Dublinissa, 
Irlannissa. Kilpailussa arvioidaan eri valmistajien tuottamia pihvilihoja maun ja laadun osalta, ja palkitaan 
parhaat pihvilihat maailmassa. Atrian tanskalainen yhteistyökumppani JN Meat International osallistui 
kilpailuun Atrian naudanlihatuotteilla ja saavutti kultatasoja useissa eri kilpailukategorioissa: 

 Kultamitalitaso nurminaudan filee -kategoriassa 

 Kultamitalitaso nurminaudan Rib-eye (entrecote-pihvi) -kategoriassa 

 Kultamitalitaso nurminaudan ulkofilee sirloin -kategoriassa 

 
Atrian ensimmäiset tiloille asti jäljitettävät kanatuotteet tulivat kauppoihin 10 vuotta sitten. Samalla 
historiallinen merkintä paketissa lanseerattiin lihatuotteisiin ensimmäisenä maailmassa. Atria on tehnyt 
jäljitettävyyden eteen määrätietoista työtä pitkään. Vastuullisesti täysin avoin lihantuotanto, jonka lopputuote 
on mahdollista jäljittää aina perhetilalle asti, kertoo sekä tuotteen turvallisuudesta että alkuperästä. Se on 
myös takuu eläinten hyvinvoinnista. Jäljitettävyys on tuonut lisäksi Atrialle kilpailuetua. Tilakohtainen 
jäljitettävyys on luonut perustan Atrian ruokatuotteiden hiilijalanjälkimerkinnälle ja myös hiilijalanjäljen 
pienentämiselle. 
 
Atria on johdonmukaisesti kehittänyt ja parantanut työturvallisuuttaan. ”Turvallisesti Atrialta Kotiin” on vuonna 
2017 käynnistetty työturvallisuusohjelma. Ohjelman avulla on saavutettu erinomaisia tuloksia: kaksi 
kolmasosaa tapaturmista on saatu eliminoitua viiden vuoden aikana. Tapaturmien määrä on vähentynyt 
tasaisesti vuodesta 2017 lähtien. 
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–syyskuu 2022 
 
Atria Suomi      
 Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3  

Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021 

Liikevaihto 327,2 274,6 920,9 812,5 1 105,7 

Liikevoitto 12,7 16,4 29,2 37,5 48,1 

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

 

Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 327,2 miljoonaa euroa (274,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 
kaikissa myyntikanavissa, erityisesti vähittäiskauppa-, rehu- ja Foodservice-kanavissa. Liikevaihdon kasvu 
vähittäiskauppaan oli seurausta myyntihintojen korotuksista. Myös vienti kasvoi arvossa mitattuna, vaikka 
volyymit hieman laskivat. Myynti Foodservice-asiakkaille kasvoi sekä arvossa että volyymissa mitattuna. 
Keväällä 2020 asetetut ravintoloiden koronarajoitukset poistettiin kokonaan maaliskuun alussa, mikä on 
vauhdittanut Foodservice-myyntiä. Liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (16,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 
edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja 
ulkoisten palveluiden kustannusten noususta. Hyödykkeistä erityisesti energian kustannukset ovat nousseet. 
Myös logistiikkakustannukset olivat vertailujaksoa selkeästi korkeammalla tasolla. Lihan tuottajahinnat olivat 
yli 30 prosenttia korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.  

 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 920,9 miljoonaa euroa (812,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui 
vähittäiskauppamyynnin, Foodservice- ja rehumyynnin kasvusta. Rehujen myyntihinnat olivat edellisvuoden 
vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla. Foodservice-myynnin kasvu johtui koronarajoitusten poistumisesta 
ravintoloista maaliskuun alusta lähtien. Vienti pieneni edellisvuoteen verrattuna. Myyntihinnat 
vähittäiskauppa- ja Foodservice asiakkaille ovat olleet keväästä lähtien edellisvuoden vastaavaa jaksoa 
korkeammat. Liikevoitto oli 29,2 miljoonaa euroa (37,5 milj. euroa). Liikevoittoa painoivat raaka-aineiden, 
tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu. Lihan tuottajahinnat olivat 
edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat.  
 
Atrian edustamien tuoteryhmien markkinassa Suomessa on vuoden 2022 aikana tapahtunut kaksi 
merkittävää asiaa: koronan jälkeisen ajan voimakas Foodservice-markkinan elpyminen ja keväästä lähtien 
markkinahintojen voimakas nousu. 
 
Suomen vähittäiskauppamarkkina Atrian edustamissa tuoteryhmissä kasvoi 3,7 prosenttia arvossa mitattuna 
tammi-elokuun aikana. Volyymissa mitattuna markkina pieneni 2,4 prosenttia, mikä oli seurausta kulutuksen 
siirtymisestä Foodservice-markkinaan. Valmisruoan myynti kasvoi eniten eli 7,3 prosenttia arvossa mitattuna. 
Valmisruoka oli ainoa tuoteryhmä, jossa kasvua oli myös volyymissa. Muissa Atrian edustamissa 



Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 
 

9 
 

tuoteryhmissä vähittäiskaupan myynti laski 3–8 prosenttia volyymissa. Atrian toimittajaosuus 
vähittäiskauppamarkkinassa on 24,9 prosenttia. (Lähde: Atrian markkinanäkemys) 
 
Tammi-elokuun aikana Suomen Foodservice-markkina Atrian edustamissa tuoteryhmissä kasvoi 12 
prosenttia volyymissa ja noin 21 prosenttia arvossa mitattuna. Voimakkaimmin on kasvanut 
siipikarjatuotteiden markkina: 29 prosenttia arvossa mitattuna. Myös kaikki muut Atrian edustamat 
tuoteryhmät olivat 17–21 prosentin kasvussa arvossa mitattuna. Foodservice-markkinassa Atrian 
toimittajaosuus on 20,8 prosenttia. (Lähde: Atrian markkinanäkemys) 
 
Tammi-syyskuun aikana vienti supistui edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atria Suomen 
tärkeimmät vientimaat ovat Etelä-Korea, Japani, Tanska, Ruotsi ja Kiina. Atria Suomi sai tammikuussa 2022 
siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä Etelä-Koreaan toimitettiin 
maaliskuussa.   

 
Atria käynnisti syyskuussa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavan 
kehitysohjelman, joka toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Atria aloittaa yt-lain mukaiset 
muutosneuvottelut Sahalahden siipikarjayksikössä. Muutosneuvotteluissa tullaan tarkastelemaan 
Sahalahden tehtaan mahdollista sulkemista. Muutosneuvottelut koskevat koko Sahalahden tehtaan 
henkilöstöä, noin 130 henkilöä. Ensimmäisen vaiheen muutosneuvottelut eivät koske Atrian muita 
tuotantolaitoksia. Atria tavoittelee suunnitelluilla toimenpiteillä yhteensä noin 5 miljoonan euron vuotuisia 
säästöjä. Säästöjen arvioidaan toteutuvan 2024 loppuvuodesta lähtien. Toisessa vaiheessa käynnistetään 
yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Nurmon siipikarjayksikössä. Näiden neuvotteluiden tavoitteena on 
valmistautuminen uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon ja varautuminen työtehtävien ja toimintatapojen 
uudistumiseen.   
 
Uuden siipikarjatehtaan rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Rakennusprojektissa on meneillään 
lattiapinnoitusten tekeminen ja väliseinien rakentaminen sekä talotekniikan asennustyöt. 
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Atria Ruotsi      
 Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3  

Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021 

Liikevaihto 92,7 94,3 269,9 259,0 351,7 

Oikaistu liikevoitto 3,4 3,0 3,2 2,1 2,7 

Oikaistu liikevoitto, % 3,7 % 3,2 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 
      
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen      

vaikuttavat erät:      
   Työeläkemaksun palautus 0,3 0,0 1,3 0,0 2,3 

   Malmön kiinteistön myynti -0,1 0,0 9,8 0,0 0,0 

Liikevoitto 3,7 3,0 14,3 2,1 5,0 

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

 

Atria Ruotsin heinä-syyskuun liikevaihto oli 92,7 miljoonaa euroa (94,3 milj. euroa). Liikevaihto 
paikallisissa valuutoissa kasvoi 2,1 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppa-
asiakkaille kasvoi, mikä oli seurausta myyntihintojen korotuksista. Myynti pikaruoka-asiakkaille oli 
edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi, koska Atria vetäytyi toukokuussa pikaruokaliiketoiminnasta 
Venäjällä. Voimakas inflaatio heikensi kuluttajien ostovoimaa. Oikaistu liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (3,0 
milj. euroa). Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 0,3 miljoonan euron 
työeläkemaksun palautuksen. Korkeina pysyneet raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat 
liikevoittoa katsauskauden aikana.  

 

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 269,9 miljoonaa euroa (259,0 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 
valuutassa vahvistui noin 7,8 % prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Myyntihintojen korotukset 
vähittäiskauppa-asiakkaille vahvistivat liikevaihtoa. Koronarajoitusten poistumisen myötä Foodservice-
tuotteiden myynti on kasvanut. Oikaistu liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 14,3 
miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Liikevoitto sisältää Malmössa sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä 
kirjatun 9,8 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron kertaluonteisen 
työeläkemaksun palautuksen. Kohonneet kustannukset ja inflaation seurauksena heikentynyt kuluttajien 
ostovoima painoivat liikevoittoa. Kuluttajat suosivat nyt edullisemman hintaluokan tuotteita. 

 
Tammi-elokuussa Atrian edustamien tuoteryhmien myynnin volyymi Ruotsin vähittäiskaupassa pieneni. 
Arvossa mitattuna ruokamakkaramarkkina kasvoi 2,5 prosenttia, leivänpäällisten markkina kasvoi 3,5 
prosenttia ja siipikarjatuotteiden markkina kasvoi 5,6 prosenttia. Atrian markkinaosuudet vähittäiskaupassa 
vahvistuivat kaikissa Atrian edustamissa tuoteryhmissä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
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Tammi-elokuussa Atrian toimittajaosuus oli ruokamakkaroissa 20,0 prosenttia, leivänpäällisissä 12,9 
prosenttia ja tuoreissa kanatuotteissa 19,4 prosenttia. (Lähde: AC Nielsen) 
 
Osana vuonna 2020 käynnistettyä tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuun lopulla Malmön tehdaskiinteistön 
21 miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa lopetetaan vuoden 
2023 aikana. Kauppa toteutui 26.4.2022. Kiinteistön myynnistä kirjattiin 9,8 miljoonan euron kertaluonteinen 
myyntivoitto. 
 
Atria myi toukokuussa pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability 
Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppaan ei sisälly 
Sibylla-tuotemerkkiä. Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on ollut noin 2 prosenttia Atria-konsernin 
liikevaihdosta ja liiketoiminta on ollut kannattavaa. Pikaruokaliiketoiminta on raportoitu Atria Ruotsi -
segmentissä.  
 
Uusien tuotantotilojen rakennusprojekti Sköllerstan tehtaalla Örebrossa etenee aikataulussaan. 
Rakennusprojekti on edennyt taloteknisiin ja kaluston asennusten vaiheeseen, jonka arvioidaan olevan 
valmis ensi vuoden alkupuolella. Osa Malmön tehtaan leivänpäällisten tuotannosta on siirretty Tanskaan 
Horsensin tuotantolaitokselle lokakuussa 2022. Loput Malmön tehtaan tuotannosta siirretään Sköllerstaan 
ensi vuoden syksyyn mennessä.  
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Atria Tanska & Viro      
 Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3  

Milj. € 2022 2021 2022 2021 2021 

Liikevaihto 29,1 27,3 83,5 78,5 104,9 

Liikevoitto 0,7 1,2 2,2 5,1 5,1 

Liikevoitto, % 2,3 % 4,3 % 2,6 % 6,5 % 4,9 % 

 
Atria Tanska & Viron heinä-syyskuun liikevaihto oli 29,1 miljoonaa euroa (27,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 
0,7 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi noin 15 prosenttia edellisvuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna myyntihintojen korotusten seurauksena. Tanskassa liikevaihto oli 
edellisvuoden vastaavalla tasolla, vienti kasvoi hieman ja myynti vähittäiskauppaan supistui.  
 
Liikevoittoa painoivat voimakkaasti kohonneet energia- ja raaka-ainekustannukset. Ennätyskorkea inflaatio 
heikensi kulutuskysyntää. Kuluttajat suosivat nyt selkeästi edullisemman hintaluokan tuotteita. Kotitalouksien 
ostovoimaa heikentää erittäin korkeat sähkön ja kaasun hinnat.   
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 83,5 miljoonaa euroa (78,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa 
(5,1 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta myyntihintojen korotuksista sekä Virossa että Tanskassa. 
Liikevoittoa painoivat ennätyksellisen korkeat raaka-aineiden ja hyödykkeiden kustannukset.  
 
Atrian kokonaismarkkinaosuus edustamissaan tuoteryhmissä Viron vähittäiskaupassa oli 19,6 prosenttia 
arvossa mitattuna. Virossa korkea inflaatiotaso on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa ja lisännyt 
edullisempien tuoteryhmien myyntiä ruokakaupassa.  
 
Tanskassa ennätyksellisen voimakas energiakustannusten nousu ja kiihtynyt inflaatio ovat vaikuttaneet 
myös kotitalouksien ostovoimaan ja kuluttajakäyttäytymiseen. Kuluttajat suosivat edullisemman hintaluokan 
tuotteita.  
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Henkilöstö keskimäärin (FTE)    
    
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1 - Q3 Q1 - Q3 
keskimäärin (FTE) 2022 2021 2021 
    
Atria Suomi 2 447 2 381 2 390 
Atria Ruotsi 815 866 876 
Atria Tanska & Viro 435 443 445 
Yhteensä 3 697 3 690 3 711 
    
 
Rahoitusasema  
 
Konsernin korollinen nettovelka 30.9.2022 oli 254,5 miljoonaa euroa (31.12.2021: 152,6 milj. euroa). Velan 
kasvu aiheutui pääosin katsauskauden negatiivisesta vapaasta kassavirrasta.  
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -76,7 
miljoonaa euroa (36,7 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli -20,2 miljoonaa euroa (41,9 milj. euroa). 
Liiketoiminnan kassavirtaan vaikuttaa käyttöpääoman kasvu, joka johtuu pääosin inflaation vaikutuksesta 
tuotteiden ja raaka-aineiden arvoon. Investointien kassavirta oli -56,5 miljoonaa euroa (-5,2 milj. euroa). 
Investointien kassavirtaan sisältyy Malmön tehdaskiinteistön myynnistä saatu kauppahinta 21 miljoonaa 
euroa ja Sibylla Rusin myynnin nettokassavirtavaikutus 7,4 miljoonaa euroa. Siipikarjatehtaan rakentaminen 
Suomessa ja Sköllerstan tehtaan laajennusinvestoinnit Ruotsissa lisäsivät investointien kassavirtaa. 
Vertailukauden investointien kassavirtaan sisältyy myydyn tytäryrityksen nettokassavirtavaikutus 29,3 
miljoonaa euroa. 
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,9 % (31.12.2021: 48,7 %). Omaa pääomaa lisäsi 
suojauslaskennan alaisten korko- ja sähkösuojien käyvän arvon muutos, joka kaudella oli +29,3 miljoonaa 
euroa (+4,0 miljoonaa euroa). Myytyyn tytäryhtiöön liittyvät kertyneet muuntoerot -10,7 miljoonaa euroa  
(-45,1 milj. euroa) kirjattiin pois muuntoeroista tulosvaikutteisesti kertyneisiin voittovaroihin. Kirjauksella ei ole 
vaikutusta omavaraisuusasteeseen eikä kassavirtaan.  
 
Konsernin maksuvalmius on pysynyt hyvänä katsauskauden aikana. Konsernin käyttämättömien sitovien 
luottolimiittien määrä 30.9.2022 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2021: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen 
ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 3 vuotta 7 kuukautta (31.12.2021: 4 
vuotta 11 kuukautta). Yhtiö on suojautunut korkojen nousua vastaan korkojohdannaisilla siten, että noin 
neljäsosa lainoista on muutettu kiinteäkorkoisiksi. 
 
Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 
 
Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta 
sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2021, joka löytyy osoitteesta 
www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.  
 
Vuoden kolmannella neljänneksellä taloudellisen taantuman tunnusmerkit lisääntyivät Euroopassa. 
Voimakas kustannusinflaatio sekä kohonneet markkinakorot ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa ja 
julkista taloutta sekä kasvattaneet yritysten kustannuksia. Atrialla raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien 
hinnat ovat nousseet ja energiakustannukset kasvaneet. Kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä energian 
saatavuus ja kustannusten nousu tulevaisuudessa ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä. 
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Vuoden 2021 kuivan kesän jälkeen viljojen hinnat nousivat. Ukraina on merkittävä rehuviljojen tuottaja ja 
sotatoimet sen maaperällä ovat nostaneet viljan hintaa vielä lisää. Ennakkotietojen mukaan tämän kesän 
viljasato oli Suomessa hieman keskimääräistä parempi. Lannoitteiden ja energian hintojen nousut ovat 
kuitenkin pitäneet viljojen hinnat korkealla. Näistä syistä myös lihantuotantotilojen kustannukset ovat 
pysyneet korkealla tasolla. 
  
Runsas vuosi sitten alkanut energian hintojen nousu on jatkunut vuonna 2022. Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan ja Venäjälle asetetut pakotteet ovat nopeuttaneet nousua, sillä Venäjä on ollut huomattava 
energiantuottaja Euroopassa. Energiakustannusten merkittävän hintavaihtelun ennustetaan jatkuvan myös 
lähitulevaisuudessa. Atria on suojannut sähkön systeemihintariskin siten, että seuraavan kahdentoista 
kuukauden käytöstä on suojattu n. 80 % ja sitä seuraavan kahdentoista kuukauden jakson käytöstä n. 60 %. 
Sähkön hintariskiä, joka johtuu aluehintaerosta, on suojattu noin 35 %:n edestä. Suojauslaskennan alaisten 
sähkösuojien käyvän arvon muutos kirjataan omaan pääomaan. 
 
Kyberturvallisuuteen ja informaatiovaikuttamiseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Atria on varautunut 
lisääntyvään kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin. Suunnitelmallisella valvonnalla pyritään 
takaamaan nopea reagointikyky poikkeamatilanteessa. Atrialla kyberturvallisuuden parantaminen on jatkuva 
prosessi.  
 
Covid-19 vaikuttaa kolmatta vuotta Atrian toimintaan. Alkusyksystä viruksen ilmaantuvuus on taas 
lisääntynyt. Atrian pyrkii ehkäisemään pandemian vaikutusta henkilöstön terveyteen ja työskentelyn 
turvallisuuteen sekä varmistamaan häiriöttömän toimitusketjun.  
 
Atria on omistajana noin 2 prosentin osuudella Majakka Voima -yhtiössä, johon on kohdistettu Fennovoima-
hankkeen takia korvausvaateita. Atrian näkemyksen mukaan on epätodennäköistä, että vaateet aiheuttavat 
merkittäviä kustannuksia Atrialle. Atria on kirjannut Majakka Voima Oy:n osakkeiden arvon alas 
kirjanpidossaan vuonna 2021. 
 
Atria Suomi vie sianlihaa Kiinaan. Kiinan markkinoilla lihan kysyntä ja hinta voivat vaihdella hyvin nopeasti, 
mikä on riski sekä volyymille että hintatasolle.  
 
Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Euroopassa todetut 
korkeapatogeeniset lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta 
siipikarjanlihamarkkinoissa. Koska on olemassa riski näiden tautien leviämisestä Suomeen, Atrialla on 
leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla. 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 
miljoonaa euroa). 
 
Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan 
epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, 
pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset 
prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa. 
 
Tulosjulkistamisajankohdat ja taloudellinen raportointi 2023 
 
Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 julkaistaan 22.2.2023 noin klo 8.00. Varsinainen yhtiökokous 
pidetään 25.4.2023. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle 
kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että 
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asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on 
ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 27.2.2023. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai 
päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 
Helsinki. 
 
Vuoden 2022 vuosikertomus ilmestyy viikolla 10/2023. 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2023 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuosikatsauksen: 

 osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 25.4.2023, noin klo 8.00 

 puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 20.7.2023, noin klo 8.00 

 osavuosikatsaus tammi-syyskuu 24.10.2023, noin klo 8.00 

 
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com. 
 
Yhtiökokouksen päätökset 2022 
 
Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteena 3.5.2022. Tiedote on luettavissa Atrian 
sijoittajasivuilla osoitteessa: https://www.atria.fi/konserni/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022. 
 
Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja 
erityisten oikeuksien antamiseen sekä rahalahjoitusten tekemiseen 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 
yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan 
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena 
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien 
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin 
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 
 
Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki 
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja 
maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. 
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai 
useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista 
osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai 
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, 
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  
 
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 
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enimmäismäärästä.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2021 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 
euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan 
tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti hallituksen 
päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen ehdoista. 
 

Osakkeet 
 
Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 
19 063 747 ja KII-sarjan osakkeita 9 203 981 kappaletta. Kukin A-sarjan osake oikeuttaa 
yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä (1) äänellä ja KII-sarjan osake kymmenellä (10) äänellä, joten 
Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103 557 ääntä. Yhtiön hallussa on 
omia A-sarjan osakkeita 66 182 kpl. 

 
Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano 
 
Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt: 
 
- maanviljelijä Juho Anttikoski, Itikka osuuskunnan edustaja 
- maanviljelijä Pasi Korhonen, Lihakunnan edustaja 
- maanviljelijä Ola Sandberg, Pohjanmaan Lihan edustaja 
- sijoitusjohtaja (listatut sijoitukset) Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja 
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 
 
Nimitystoimikunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan. 
Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen 
jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee 
antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 1.2.2023. 
 
Nimitystoimikuntaan valitaan seuraavaa yhtiökokousta edeltävän syyskuun alun tilanteen mukaan 
osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan 
osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Mikäli 
suurin A-sarjan osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy 
osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle. Itikka osuuskunta, 
Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha ovat KII-sarjan osakkeenomistajia. 
 
Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa 
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen 
elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja 
säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen 
ääniosuutta laskettaessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan nimitystoimikunnan 
kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan 
yhtiön hallitukselle osoitetun vaatimuksen viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun loppuun 
mennessä. 
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Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä palkitsemisraportti 
on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.atria.com. 
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ATRIA OYJ -KONSERNI      
      

Konsernituloslaskelma      
 
milj. EUR 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
 
Liikevaihto 438,8 388,0 1 245,5 1 136,6 1 540,2 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -397,0 -339,2 -1 125,6 -1 004,1 -1 363,7 
Bruttokate 41,8 48,9 119,8 132,4 176,5 
      
Myynnin ja markkinoinnin kulut -16,6 -18,2 -56,6 -59,4 -81,0 
Hallinnon kulut -10,4 -9,9 -32,1 -33,3 -45,8 
Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 0,6 15,5 2,7 6,0 
Liiketoiminnan muut kulut -1,0 -1,6 -12,0 -48,6 -49,4 
Liikevoitto 16,4 19,7 34,6 -6,2 6,4 
      
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -1,4 -1,9 -4,0 -4,9 
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 2,2 1,0 5,8 2,8 3,4 
Voitto ennen veroja 18,3 19,4 38,5 -7,5 4,8 
      
Tuloverot -2,4 -4,2 -5,7 -8,0 -10,2 
Tilikauden tulos 15,9 15,2 32,8 -15,5 -5,4 
      
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 16,4 14,8 32,5 -16,5 -6,9 
Määräysvallattomille omistajille -0,5 0,4 0,2 1,0 1,5 
Yhteensä 15,9 15,2 32,8 -15,5 -5,4 
      
Laimentamaton tulos/osake, € 0,58 0,53 1,15 -0,59 -0,24 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,58 0,53 1,15 -0,59 -0,24 
      

Laaja konsernituloslaskelma    
      
milj. EUR 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
      
Tilikauden tulos 15,9 15,2 32,8 -15,5 -5,4 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:      
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat      
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,3 0,0 0,8 0,0 0,2 
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta  
arvostettavien erien käyvän arvon muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä      
siirretään tulosvaikutteisiksi      
Rahavirran suojaus 5,6 2,3 29,3 4,0 5,7 
Muuntoerot -2,3 -0,6 2,3 43,8 42,7 
Tilikauden laaja tulos 19,4 16,9 65,3 32,3 42,8 
      
Laajan tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 19,9 16,5 65,0 31,2 41,3 
Määräysvallattomille omistajille -0,5 0,4 0,2 1,0 1,5 
Yhteensä 19,4 16,9 65,3 32,3 42,8 
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Konsernitase    

    

Varat  

milj. EUR 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
  
Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 427,5 374,5 385,5 

Biologiset hyödykkeet 0,7 0,6 0,6 

Käyttöoikeusomaisuus 31,1 30,8 30,4 

Liikearvo 156,9 163,5 162,7 

Muut aineettomat hyödykkeet 71,4 78,6 77,5 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 20,8 16,6 17,2 

Muut rahoitusvarat 0,9 1,2 0,8 

Lainasaamiset ja muut saamiset 18,3 5,1 6,1 

Laskennalliset verosaamiset 1,0 2,3 1,8 

Yhteensä 728,6 673,3 682,6 
  
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 149,5 100,4 109,6 
Biologiset hyödykkeet 4,9 3,8 3,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 167,7 129,0 108,3 

Rahat ja pankkisaamiset 1,8 14,8 57,3 

Yhteensä 323,9 247,9 278,9 
  
Varat yhteensä 1 052,5 921,2 961,5 

    

Oma pääoma ja velat  

milj. EUR 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 

  

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 501,8 444,5 454,6 

Määräysvallattomien osuus 12,5 12,5 12,9 

Oma pääoma yhteensä 514,2 457,0 467,6 
  
Pitkäaikaiset velat    

Lainat 176,1 157,2 176,1 

Vuokrasopimusvelat 22,0 21,9 21,3 

Laskennalliset verovelat 44,0 37,0 37,4 

Eläkevelvoitteet 5,8 7,0 6,7 

Muut korottomat velat 2,7 3,3 3,0 

Varaukset 0,4 0,0 0,0 

Yhteensä 251,1 226,4 244,5 
  
Lyhytaikaiset velat    

Lainat 48,5 2,5 2,9 

Vuokrasopimusvelat 9,6 9,4 9,6 

Ostovelat ja muut velat 229,1 225,9 236,8 

Yhteensä 287,1 237,8 249,3 
  
Velat yhteensä 538,3 464,2 493,9 

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 052,5 921,2 961,5 
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Laskelma oman pääoman muutoksista      
          
milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Mää- Oma 
 Osa- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 
 ke- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 
 pää- keet has- erot voitto- sä tomien yhteen- 
 oma tot varat osuus sä 
          
Oma pääoma 1.1.2021 48,1 -1,2 -1,3 249,5 -62,7 190,4 422,8 16,1 438,9 
          
Tilikauden tulos      -16,5 -16,5 1,0 -15,5 
Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   4,0    4,0  4,0 
Muuntoerot     43,8  43,8  43,8 

Muutokset määräysvallattomien          
omistajien osuuksissa      4,6 4,6 -4,1 0,5 
Osingonjako 0,0     -14,1 -14,1 -0,5 -14,6 
          
          
Oma pääoma 30.9.2021 48,1 -1,2 2,6 249,5 -18,9 164,4 444,6 12,5 457,0 
          
Oma pääoma 1.1.2022 48,1 -1,1 4,0 249,4 -20,0 174,2 454,6 12,9 467,6 
          
Tilikauden tulos      32,5 32,5 0,2 32,8 
Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   29,3    29,3  29,3 
Vakuutusmatemaattiset 0,0         
voitot eläke-etuuksista      0,8 0,8  0,8 
Muuntoerot      2,3  2,3  2,3 

Muutokset määräysvallattomien          
omistajien osuuksissa      -0,1 -0,1  -0,1 
Osingonjako 0,0     -17,8 -17,8 -0,8 -18,5 
          
          
Oma pääoma 30.9.2022 48,1 -1,1 33,3 249,4 -17,7 189,8 501,8 12,4 514,2 
          
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
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Konsernin rahavirtalaskelma    
  
milj. EUR 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
    
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -12,0 55,8 105,6 
Rahoituserät ja verot -8,2 -13,9 -17,4 
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -20,2 41,9 88,2 
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -65,7 -33,6 -55,8 
Hankitut liiketoimet 0,0 0,0 -0,1 
Myydyt liiketoimet 7,4 29,3 30,3 
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 0,0 -0,5 -0,4 
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos -0,3 -1,0 -0,5 
Saadut osingot 2,1 0,7 0,7 
Investointien rahavirta yhteensä -56,5 -5,2 -25,8 
    
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 60,0 120,0 
Pitkäaikaisten lainojen maksut -1,0 -48,6 -89,7 
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-) 46,6 -35,6 -35,3 
Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus -7,0 -7,1 -9,5 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 0,0 -4,0 -4,0 
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset 0,0 0,9 0,9 
Osinkojen maksut -18,5 -14,6 -14,6 
Rahoituksen rahavirta 20,0 -49,1 -32,2 
    
Rahavarojen muutos -56,7 -12,4 30,2 
    
Rahavarat tilikauden alussa 57,3 26,6 26,6 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,1 0,5 0,6 
Rahavarat tilikauden lopussa 1,8 14,8 57,3 
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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 2021 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2022 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2021 
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. Geopoliittisen tilanteen ja 
koronapandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden takia yhtiö on arvioinut näiden vaikutuksia 
katsauskauden tuloslaskelmaan ja taseeseen. Erityisesti yhtiö on arvioinut, aiheuttaako tilanne viitteitä 
omaisuuserien arvonalentumisesta tai tarvetta päivittää varauksia tai muita kirjanpidollisia arvioita.  
 
Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 
2021 konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tiedotteen lopussa. Yhtiön näkemyksen mukaan esitetyt 
tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta.  
 
Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta.  
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
 



Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 
 

23 
 

Toimintasegmentit       

       
milj. EUR 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
 
Tuotot kuluttajatuotteista       
Atria Suomi  243,7 210,9 685,2 625,6 846,6  
Atria Ruotsi 92,7 94,3 269,9 259,0 351,7  
Atria Tanska & Viro 28,5 26,7 81,7 76,8 102,6  
Kohdistamattomat  0,0 0,2 0,0 14,8 15,0  
Eliminoinnit -10,1 -8,3 -28,9 -28,2 -37,1  
Yhteensä 354,7 323,8 1 007,9 948,0 1 278,8  
       
Tuotot alkutuotannosta       
Atria Suomi  83,4 63,7 235,7 186,9 259,1  
Atria Ruotsi - - - - - 
Atria Tanska & Viro 0,7 0,6 1,9 1,7 2,3  
Kohdistamattomat  - - - - - 
Yhteensä 84,1 64,3 237,6 188,5 261,4  
       
Liikevaihto yhteensä 438,8 388,0 1 245,5 1 136,6 1 540,2  
       
Liikevoitto/-tappio       
Atria Suomi  12,7 16,4 29,2 37,5 48,1  
Atria Ruotsi * 3,7 3,0 14,3 2,1 5,0  
Atria Tanska & Viro 0,7 1,2 2,2 5,1 5,1  
Kohdistamattomat ** -0,6 -0,9 -11,0 -51,0 -51,9  
Yhteensä 16,4 19,7 34,6 -6,2 6,4  
       
Investoinnit       
Atria Suomi  21,8 10,5 65,2 24,4 40,0  
Atria Ruotsi 7,9 1,9 15,1 6,5 11,5  
Atria Tanska & Viro 1,5 0,6 4,7 2,5 4,1  
Yhteensä 31,1 13,0 85,0 33,4 55,6  
       
Poistot ja arvonalentumiset       
Atria Suomi  9,0 9,2 27,3 27,8 37,1  
Atria Ruotsi 2,8 3,4 9,0 10,4 14,0  
Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 3,2 3,4 4,5  
Kohdistamattomat  0,0 0,0 0,0 1,4 1,4  
Yhteensä 12,9 13,8 39,5 43,1 57,1  
       
* Kertaluonteiset erät Q3/2022 +0,3 milj. euroa, Q1-Q3/2022 +11,1 miljoonaa euroa 

 ja Q1-Q4/2021-kaudella +2,3 milj. euroa. 

** Myytyjen tytäryritysten myynnin vaikutus Q1-Q3/2022-kaudella -8,8 miljoonaa euroa 

 ja Q1-Q4/2021 kaudella -45,1 milj. euroa. 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot 
     
milj. EUR     
     
Tase-erä 30.9.2022 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
 
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 0,9   0,9 
Johdannaissopimukset 44,3  44,3  
Yhteensä 45,1 0,0 44,3 0,9 
     
Velat     
Johdannaissopimukset 0,5  0,5  
Yhteensä 0,5 0,0 0,5 0,0 
     
     
Tase-erä 31.12.2021 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
 
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 0,8   0,8 
Johdannaissopimukset 6,3  6,3  
Yhteensä 7,2 0,0 6,3 0,8 
     
Velat     
Johdannaissopimukset 0,8  0,8  
Yhteensä 0,8 0,0 0,8 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: 
      
 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 6,7 6,0 19,7 16,8 23,7 
Tavaroiden ja palveluiden ostot -34,2 -26,9 -90,7 -75,6 -103,3 
      
   30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Saamiset   2,4 2,0 1,7 
Velat   6,4 5,1 6,3 
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Myydyt liiketoimet 
 
Atria myi pikaruokaliiketoimintaa harjoittavan Sibylla Rus LLC tytäryhtiönsä Limited Liability Company Agricultural 
Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Kauppahinta oli 8,2 miljoonaa euroa. Kauppaan ei sisälly 
Sibylla-tuotemerkkiä. 
 
Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on ollut noin 2 prosenttia Atria-konsernin liikevaihdosta ja liiketoiminta on 
ollut kannattavaa. Pikaruokaliiketoiminta on raportoitu Atria Ruotsi -segmentissä. 
 
Atria kirjasi yrityskaupasta 1,9 miljoonan euron myyntivoiton. Lisäksi kaupasta kirjattiin 10,7 miljoonan euron 
muuntoerotappio. Muuntoero kirjataan tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä 
kassavirtaan.  

 
Sibylla RUS 
  
milj. EUR 30.4.2022 
  
Varat  
Aineelliset hyödykkeet 1,0 
Käyttöoikeusomaisuus 0,7 
Vaihto-omaisuus 1,5 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,6 
Rahat ja pankkisaamiset 0,8 
Varat yhteensä 10,7 
  
Velat  
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 0,6 
Laskennalliset verovelat 0,2 
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 0,2 
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 3,8 
Velat yhteensä 4,8 
  
Saatu vastike:  
Käteisvarat 8,2 
  
Myydyt nettovarat -5,9 
Kauppaan kohdistuvat kulut -0,4 
Myyntitulos ennen muuntoerojen luokittelua   
tulosvaikutteiseksi 1,9 
  
Muuntoerojen luokittelu tulosvaikutteiseksi -10,7 
Myyntitappio -8,8 
  
Kaupan rahavirtavaikutus:  
Saatu maksusuoritus 8,2 
Yhtiön rahat ja pankkisaamiset -0,8 
Yhteensä 7,4 
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Vastuut    
   
milj. EUR 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
 
Velat, joiden vakuudeksi on annettu     
kiinnityksiä tai muita vakuuksia    
Lainat rahoituslaitoksilta 1,1 1,2 1,2 
Eläkelainat 4,4 4,2 4,2 
Yhteensä 5,5 5,4 5,4 
    
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset     
Kiinteistökiinnitykset 1,1 1,2 1,2 
    
Taseeseen sisältymättömät vastuu-    
sitoumukset    
Takaukset 0,1 0,1 0,1 

 
 
Tärkeimmät valuuttakurssit      
        
 Tuloslaskelma  Tase 
 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021  30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
     
SEK 10,5235 10,1512 10,1445  10,8993 10,1683 10,2503 
DKK 7,44 7,4368 7,4371  7,4365 7,4360 7,4364 



Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 
 

27 
 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT   
     
Atria julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella myös muita yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja,    
jotka ovat johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta.    
   
Tunnuslukujen laskentakaavat:   
     
Oikaistu liikevoitto/-tappio,   Yhtiö julkaisee liikevoiton, voiton ennen veroja ja tilikauden voiton ohella    
oikaistu voitto/tappio ennen veroja  oikaistun liikevoiton, oikaistun voiton ennen veroja ja oikaistun tilikauden   
ja oikaistu tilikauden voitto/tappio  voiton kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja   
  parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Oikaistut luvut   
  määritetään oikaisemalla yllä mainittuja eriä vertailukelpoisuuteen   
  olennaisesti vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen   
  liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleen-   
  järjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot,   
  arvonalentumiset ja merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut.    
     
Bruttoinvestoinnit  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen   
  hankitut liiketoimet   
     
Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan kassavirta - investointien kassavirta   
     
FTE = Raportointikauden tehdyt työtunnit    
  Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä 
     
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto/tappio * 100 
  Oma pääoma keskimäärin   
     
Oikaistu oman pääoman = Oikaistu tilikauden voitto/tappio * 100 
tuotto (%)  Oma pääoma keskimäärin   
     
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100 
  Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin    
     
Oikaistu sijoitetun = Oikaistu voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100 
pääoman tuotto (%)  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 = Korolliset velat - rahavarat   
     
Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset velat - rahavarat * 100 
  Oma pääoma   
     
Laimentamaton tulos / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto   
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo   
     
Oikaistu laimentamaton = Emoyhtiön omistajille kuuluva oikaistu tilikauden voitto 
tulos / osake  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo   
     
Oma pääoma / osake  = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.   
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Osakekohtainen osinko = Tilikauden osingonjako   
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.   
     
Osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100 
  Tulos / osake (EPS)   
     
Oikaistu osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100 
  Oikaistu tulos / osake (oikaistu EPS)   
     
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osinko / osake * 100 
  Tilikauden päätöskurssi   
     
Hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi   
  Tulos / osake   
     
Oikaistu hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi   
  Oikaistu 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 
  A-sarjan osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä   
 

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


