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Atrialla vahva kasvu ja vakaa tuloskehitys  
 

Loka-joulukuu 2022 
- Konsernin liikevaihto oli 451,2 miljoonaa euroa (403,6 milj. euroa). 

- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa) eli 3,7 % (2,5 %) liikevaihdosta. 

- Konsernin liikevoitto oli -34,5 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa).  

- Liikevoitto sisältää 51,1 miljoonaa euroa Ruotsissa kirjattuja arvonalentumisia, joilla ei ole 

kassavirtavaikutusta. 

- Konsernin liikevaihto kasvoi vakaina pysyneiden vähittäiskauppa- ja Foodservice-myyntivolyymien 

ansiosta sekä myyntihintojen korotusten seurauksena. Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa. 

- Liikevoiton kasvu on seurausta paremmasta liikevaihdosta, joka vahvisti liikevoittoa erityisesti Suomessa. 

- Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat vertailukautta selkeästi 

korkeammat.  

- Atria Suomi Oy osti 51,0 prosenttia Ab Korv-Görans Kebab Oy:n osakkeista. 

- Atria vahvistaa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä Suomessa – siipikarjatuotanto keskitetään Nurmon 

tehtaalle. 

- Atria sai joulukuussa naudanlihalle vientiluvan Japaniin. 

- Atrian ilmastotavoitteille virallinen hyväksyntä Science Based Targets –aloitteelta. 

- Kai Gyllström on nimitetty Atria Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.6.2023 alkaen – Juha Gröhn jää eläkkeelle.  

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2022 osinkoa 0,70 euroa osakkeelle (0,63 

euroa). 

 

Tammi-joulukuu 2022 
- Konsernin liikevaihto oli 1696,7 miljoonaa euroa (1540,2 milj. euroa). 

- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 49,0 miljoonaa euroa (49,2 milj. euroa) eli 2,9 % (3,2 %) liikevaihdosta. 

- Konsernin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). 

- Liikevoittoon vaikuttavat oikaisuerät olivat yhteensä -48,9 miljoonaa euroa. Oikaisuerät, joilla ei ole 

kassavirtavaikutusta, ovat yhteensä -61,8 miljoonaa euroa (-10,7 miljoonan euron muuntoero ja -51,1 

miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset). Liikevoitto sisältää 11,6 miljoonaa euroa myyntivoittoja ja 1,3 

miljoonaa euroa muita tuottoja, joilla on vaikutus kassavirtaan.  

- Vertailukauden liikevoiton oikaisuerät ovat yhteensä -42,8 miljoonaa euroa ja muodostuvat venäläisen 

tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista  

-45,1 miljoonaa euroa ja 2,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksesta Ruotsissa. 

- Liikevaihto kasvoi myyntihintojen korotusten ja vakaina pysyneiden vähittäiskauppa-, Foodservice- ja 

rehumyyntivolyymien johdosta. Liikevaihto vahvistui kaikissa myyntikanavissa paitsi viennissä, johon 

vaikuttivat pienentyneet vientimäärät Kiinaan. 

- Kohonneet kustannukset painoivat konsernin liikevoittoa.  

- 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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 Q4 Q4 Q1 - Q4 Q1 - Q4 

Milj. € 2022 2021 2022 2021 

     

Liikevaihto     

   Atria Suomi 344,4 293,2 1 265,3 1 105,7 

   Atria Ruotsi 86,3 92,7 356,2 351,7 

   Atria Tanska & Viro 29,4 26,4 112,9 104,9 

   Kohdistamattomat* 0,0 0,2 0,0 15,0 

   Eliminoinnit -8,9 -8,9 -37,7 -37,1 

Liikevaihto yhteensä 451,2 403,6 1 696,7 1 540,2 

     

Liikevoitto/ -tappio ennen vertailu-     

kelpoisuuteen vaikuttavia eriä     

   Atria Suomi 20,3 10,6 49,4 48,1 

   Atria Ruotsi -0,9 0,6 2,3 2,7 

   Atria Tanska & Viro -0,9 0,0 1,2 5,1 

   Kohdistamattomat* -1,8 -0,9 -4,0 -6,8 

Oikaistu liikevoitto/ -tappio yhteensä 16,7 10,3 49,0 49,2 

Oikaistu liikevoitto/ -tappio, % 3,7 % 2,5 % 2,9 % 3,2 % 

     

Liikevoiton/ -tappion vertailukelpoisuuteen     

vaikuttavat erät:     

Atria Ruotsi     

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

  Malmön kiinteistön myynti** -0,1 0,0 9,7 0,0 

  Liikearvon ja tuotemerkkien arvonalentuminen*** -51,1 0,0 -51,1 0,0 

Kohdistamattomat     

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

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

Liikevoitto/ -tappio -34,5 12,6 0,1 6,4 

Liikevoitto/ -tappio, % -7,6 % 3,1 % 0,0 % 0,4 % 

     

Voitto/tappio ennen veroja -36,8 12,3 1,7 4,8 

     

Osakekohtainen tulos, € -1,34 0,34 -0,19 -0,24 

Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,36 0,26 1,43 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 
 

”Vuonna 2022 Atrian liikevaihto kasvoi lähes 160 miljoonaa euroa 

vuodesta 2021. Nyt liikevaihto oli 1696,7 miljoonaa euroa (1540,2 

milj. euroa). Kasvu on ollut välttämätöntä, jotta kannattavuus on 

kyetty säilyttämään. Oikaistu liikevoitto oli 49,0 miljoonaa euroa 

(49,2 milj. euroa). Sekä kasvuun että tulokseen voimme olla 

tyytyväisiä. 

 

Vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 451,2 

miljoonaan euroon (403,6 milj. euroa) ja oikaistu liikevoitto oli 16,7 

miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa). Korkea kustannusinflaatio on 

vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja nyt ostoskoriin 

valitaan aiempaa edullisempia tuotteita. Atrian laaja tuotevalikoima antaa hyvän valmiuden sopeutua 

muutoksiin ostoskorissa ja olemme menestyneet hyvin nykyisellä tuotteistolla eri myyntikanavissa. 

 

Kustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen voimakasta ja kustannusten siirtäminen myyntihintoihin on 

ollut välttämätöntä. Atria ja Atrian asiakkaat reagoivat markkinatilanteen muutokseen välittömästi Venäjän 

hyökättyä Ukrainaan. Jo aiemmin sovitut, kesäjaksoa koskeneet kaupat neuvoteltiin uusiksi ja myyntihintoja 

nostettiin. Mikäli asiakkaamme eivät olisi mahdollistaneet uusintaneuvotteluja hinnannousuineen, tilanteesta 

erityisesti alkutuotannossa olisi tullut erittäin hankala. Myyntihintojen nousun myötä myös tuottajahinnat 

nousivat. Kustannusinflaatio jatkuu edelleen ja myös alkaneena vuonna kustannusten ja hinnoittelun 

hallintaan kiinnitetään paljon huomiota.  

 

Kiloissa mitattuna markkina Atrian edustamissa tuoteryhmissä supistui vähittäiskaupassa noin 3 prosenttia. 

Foodservice-myynti on sitä vastoin palautunut odotettua nopeammin korona-aikaa edeltävälle tasolle. Atrian 

myyntikilot vähittäiskauppaan ja Foodservice-asiakkaille olivat vuoden 2021 tasolla eli verrattuna yleiseen 

markkinakehitykseen menestyimme hyvin. Pikaruokamyynti väheni, koska Sibyllan toiminnot Venäjällä 

myytiin. Vienti pieneni vähentyneen Kiinan viennin takia. Muilla vientimarkkinoilla kauppa on käynyt hyvin. 

Rehuteollisuuden myyntivolyymi kasvoi. 

 

Arvossa mitattuna niiden tuotteiden markkina, joissa Atria on mukana, kasvoi vähittäiskaupassa noin 6 

prosenttia kasvun painottuessa vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Vahvimmin kasvanut tuoteryhmä arvossa 

on siipikarjatuotteet, mutta myös valmisruoan, lihan ja lihavalmisteiden myynti euroissa kasvoi. Markkina-

asemamme on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa vahvistunut. Tanskassa menetimme hieman 

markkinaosuutta.  

 

Markkinatilanne ja kuluttajien toiminta ovat samankaltaista kaikissa niissä maissa, jossa Atria toimii. Vuoden 

viimeiselle neljänneksellä loka- ja marraskuun myynti oli odotusten mukainen, mutta joulumyynti jäi 

pienemmäksi kuin vuonna 2021. Nopeat myynnin vaihtelut ovat tyypillisiä, kun kotitalouksien luottamus 

omaan taloustilanteeseen on tavallista alempi. 

 

Vuoden 2022 vapaa kassavirta oli odotetusti negatiivinen, koska bruttoinvestoinnit olivat yli 130 miljoonaa 

euroa. Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Ruotsissa Sköllerstan tehtaan logistiikkaosa Örebrossa 

saatiin valmiiksi vuoden vaihteessa ja sitä ollaan ottamassa käyttöön. Nurmon siipikarjatehtaan investointi on 

laiteasennusten vaiheessa. Kustannusinflaation vaikutuksesta käyttöpääomaan on sitoutunut lähes 40 

miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin vuoden 2021 lopussa.  

 

Päättyneen vuoden aikana toimintaympäristö on ollut vaativa. Korona-ajasta rajoituksineen alettiin päästä 

eroon, mutta sitten Venäjä aloitti sodan. Tässä toistuvien kriisien tilanteessa Atrian henkilöstö on keskittynyt 

määrätietoisesti työhönsä ja suoriutunut hyvin. Samaa otetta tarvitaan myös alkaneena vuonna.” 
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Loka-joulukuu 2022 

 

Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 451,2 miljoonaa euroa (403,6 milj. euroa). Konsernin oikaistu 

liikevoitto oli 16,7 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa) eli 3,7 % (2,5 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli  

-34,5 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa). Liikevoitto sisältää 51,1 miljoonaa euroa Ruotsissa kirjattuja 

arvonalentumisia, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. 

 

Konsernin liikevaihto kasvoi vakaina pysyneiden vähittäiskauppa- ja Foodservice-myyntivolyymien ansiosta 

sekä myyntihintojen korotusten seurauksena. Myynti Foodservice-asiakkaille kasvoi, ja katsauskauden 

myynti ylitti jo selvästi koronaa edeltävän tason. Korkea kustannusinflaatio vaikutti kuluttajakäyttäytymiseen 

ja lisäsi edullisempien tuotteiden kysyntää. Kuluttajakäyttäytymisen muutos on suosinut Atrian 

monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa.  

 

Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Liikevoiton kasvu on seurausta paremmasta 

liikevaihdosta, joka vahvisti liikevoittoa erityisesti Suomessa. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja 

ulkoisten palveluiden kustannukset olivat vertailukautta selkeästi korkeammat.  

   

Atria kirjasi yhteensä 51,1 miljoonaa euroa arvonalentumisia Ruotsissa. Kuluttajien käyttäytymiseen 

vaikuttava korkea inflaatio, pikaruokatoiminnasta luopuminen Venäjällä sekä kohonneet markkinakorot ovat 

heikentäneet Atria Ruotsin rahavirtaennusteiden nykyarvoa. Atria Ruotsin rahavirtaennusteisiin on 

aikaisemmin sisältynyt Venäjällä toiminut Sibylla Rus LLC. Ennustettujen rahavirtojen nykyarvon 

laskennassa käytettävään diskonttokorkoon sisältyvät markkinakorot ovat nousseet noin 2 prosenttiyksiköllä. 

Edellä mainituista syistä johtuen Atria kirjasi alas Atria Ruotsiin kohdistunutta liikearvoa noin 35 miljoonalla 

eurolla. Lisäksi Atria Ruotsi on strategiansa mukaisesti päättänyt tehostaa tuotemerkkien käyttöä ja lopettaa 

neljän tuotemerkin (Charkdelikatesser, Pastejköket, Onsala, Lagerbergs) ylläpidon sekä siirtää suurimman 

osan näiden merkkien tuotteista kasvavien Lönneberga- ja Lithells-tuotemerkkien alle. Päätöksen johdosta 

Atria kirjasi alas tuotemerkkien arvoa noin 16 miljoonalla eurolla. Kirjauksilla ei ole vaikutusta kassavirtaan 

eikä oikaistuun liikevoittoon. 

 

Atrian 19.9.2022 käynnistämät yt-lain mukaiset muutosneuvottelut koskien siipikarjaliiketoiminnan 

kilpailukyvyn parantamista Sahalahden tehtaalla saatiin päätökseen. Muuttuneessa toimintaympäristössä 

sekä kilpailu- ja markkinatilanteessa Atrian tavoitteena on parantaa siipikarjaliiketoiminnan kilpailukykyä, 

kannattavuutta ja lisätä teollisen toiminnan tehokkuutta. Neuvotteluiden tuloksena Atria keskittää 

siipikarjatuotannon Nurmon tehtaalle ja Sahalahden tehdas suljetaan vuoden 2024 aikana.  

Muutosneuvottelut koskivat koko Sahalahden tehtaan henkilöstöä, noin 130 henkilöä. Kaikille irtisanottaville 

on tarjottu mahdollisuutta siirtyä töihin Atrian muille tehtaille Suomessa. Atria tavoittelee toimenpiteillä 

yhteensä noin 5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen arvioidaan toteutuvan 2024 loppuvuodesta 

lähtien. Yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Nurmon siipikarjayksikössä jatkuvat edelleen. Näiden 

neuvotteluiden tavoitteena on valmistautuminen uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon ja varautuminen 

työtehtävien ja toimintatapojen uudistumiseen. 

 

Atria Suomi Oy osti 51,0 prosenttia Ab Korv-Görans Kebab Oy:n osakkeista. Korv-Görans Kebab valmistaa 

pakastettuja lihatuotteita ja on Atrian pitkäaikainen yhteistyökumppani kotimaisesta raaka-aineesta 

valmistettujen kebab-lastujen, kypsien kanatuotteiden ja muiden lihatuotteiden sopimusvalmistajana.  

Yrityshankinnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen asemaan tai tulokseen. 

 

Atria sai joulukuussa naudanlihalle vientiluvan Japaniin. Atrialla on valmiit asiakassuhteet Japanissa ja 

viennin odotetaan käynnistyvän kesällä 2023.  

 

Atrian pitkäaikainen toimitusjohtaja Juha Gröhn jää eläkkeelle 31.5.2023. Atria Oyj:n hallitus on nimittänyt 

KTM, MBA Kai Gyllströmin Atria-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2023 alkaen. Juha Gröhn jatkaa 

toimitusjohtajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka. 
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Tammi–joulukuu 2022 

 

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1696,7 miljoonaa euroa (1540,2 milj. euroa). Oikaistu 

liikevoitto oli 49,0 miljoonaa euroa (49,2 milj. euroa) eli 2,9 % (3,2 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto oli 

0,1 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa).  

 

Atria-konsernin liikevaihto kasvoi vakaina pysyneiden vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehumyyntivolyymien 

sekä myyntihintojen korotusten ansiosta. Myyntihinnat ovat vahvistuneet keväästä lähtien kaikilla 

liiketoiminta-alueilla.  

 

Konsernin oikaistua liikevoittoa painoi raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden 

kustannusten nousu. Hyödykkeistä erityisesti energian kustannukset ovat nousseet. Tuottajahinnat olivat 

edellisvuoden vastaavaa jaksoa merkittävästi korkeammat.  

 

Liikevoitto sisältää Malmössä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,7 miljoonan euron 

myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron 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. Muuntoero kirjattiin 

tulosvaikutteisesti, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan. Vuoden 2022 

lopulla Atria Ruotsissa kirjattiin arvonalentumisia yhteensä 51,1 miljoonaa euroa. Tällä kirjauksella ei ole 

vaikutusta kassavirtaan. 

 

Vertailukauden liikevoiton oikaisuerät ovat yhteensä -42,8 miljoonaa euroa ja muodostuvat venäläisen 

tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan kirjatuista kertyneistä muuntoeroista  

-45,1 miljoonaa euroa ja 2,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksesta Ruotsissa. 
 

Kassavirta oli negatiivinen johtuen isoista investoinneista sekä käyttöpääoman kasvusta. 

 

Osana vuonna 2020 käynnistynyttä tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuun lopulla Malmön 

tehdaskiinteistön noin 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. 

 

Vastuullisuusuutiset: Atrian ilmastotavoitteille virallinen hyväksyntä Science Based Targets 

–aloitteelta 

 
Atria on saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän 

päästövähennystavoitteilleen. Tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan 

maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti. SBTi:n hyväksymissä tavoitteessa Atria sitoutuu 

vähentämään oman toiminnan (Scope 1 ja 2) kasvihuonekaasupäästöjään 42 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä vuoden 2020 tasosta. Scope 3 päästöjen osalta tavoitteen piiriin kuuluvat ostettuihin tavaroihin, 

raaka-aineisiin ja palveluihin liittyvät päästöt. Scope 3 päästöjen vähennystavoite on 20 prosenttia 

prosessoitua lihatonnia kohden vuoteen 2030 mennessä. 
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Atrian rehutehtaalla Ilmajoen Koskenkorvalla investoidaan uuteen tekniikkaan ohrarehun kuivaamisessa. 

Investointi säästää energiaa jopa yli 85 prosenttia verrattuna aikaisempaan laitteistoon. Säästö perustuu 

lämmön ja höyryn talteenottoon ja hyödyntämiseen A-Rehun tehtaalla. 

 

Atria liittyi ensimmäisten yritysten joukossa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen vuonna 

2019 ja jatkaa sitoumustaan nyt uudella toimintakaudella 2022-2026. Materiaalitehokkuussitoumus tähtää 

ympäristövaikutusten vähentämiseen ruoan valmistuksessa, jakelussa ja kulutuksessa. Toimialan yhteisiä 

tavoitteita tukien Atria on sitoumuksessaan määrittänyt konkreettisia materiaalitehokkuustoimia, joissa 

keskitytään sekä tuotantoprosessien materiaalitehokkuuden että tuote- ja pakkausratkaisujen kehittämiseen. 

Atrian tavoitteena on tehostaa jo nyt hyvällä tasolla olevaa raaka-aineiden hyödyntämistä ja vähentää 

materiaali- ja ruokahävikkiä tuotteen kaikissa elinkaaren vaiheissa. Lisäksi Atria on sitoutunut edistämään 

kuluttajien tietoisuutta ruokahävikin vähentämisen keinoista. 
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–joulukuu 2022 

 

Atria Suomi     

 Q4 Q4 Q1 - Q4 Q1 - Q4 

Milj. € 2022 2021 2022 2021 

Liikevaihto 344,4 293,2 1 265,3 1 105,7 

Liikevoitto 20,3 10,6 49,4 48,1 

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

 

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 344,4 miljoonaa euroa (293,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 

kaikissa myyntikanavissa paitsi viennissä, jossa liikevaihto oli viime vuoden tasolla. Kustannusinflaation 

vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen on suosinut Atrian monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti 

vähittäiskaupassa, minkä lisäksi myyntihintojen korotukset kaikissa kanavissa vahvistivat liikevaihtoa. Myynti 

Foodservice-asiakkaille kasvoi, ja katsauskauden myynti ylitti jo selvästi koronaa edeltävän tason. Liikevoitto 

oli 20,3 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa). Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa merkittävästi 

parempi, mikä johtui lisääntyneestä liikevaihdosta, paremmasta myynnin rakenteesta ja tehokkuuden 

parantumisesta. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat 

vertailukautta selkeästi korkeammat. Hyödykkeistä erityisesti energian kustannukset ovat nousseet. Lihan 

tuottajahinnat olivat merkittävästi korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.  

 

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 1265,3 miljoonaa euroa (1105,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui 

vakaina pysyneistä vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehunmyyntivolyymeista sekä myyntihintojen 

korotuksista. Foodservice-myynnin kasvua vauhditti koronarajoitusten poistuminen ravintoloista maaliskuun 

alusta lähtien. Liikevoitto oli 49,4 miljoonaa euroa (48,1 milj. euroa). Toimintaympäristön muutokset 

huomioon ottaen liikevoiton kehitys oli vakaata. Liikevaihdon kasvu vahvisti liikevoittoa. Raaka-aineiden, 

tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat edellisvuotta merkittävästi korkeammat. 

Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa selkeästi korkeammat. Atrian organisaation kyky 

sopeutua nopeisiin muutoksiin ja palautua toimintaan vaikuttavista häiriöistä on ollut erinomainen 

katsauskauden aikana, ja siitä on ollut seurauksena kustannustehokas ja häiriötön toiminta. 

 

Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen markkinaa Suomessa leimasi voimakas kuluttajahintojen nousu Atrian 

edustamissa tuoteryhmissä. Vähittäiskauppamarkkina Atrian edustamissa tuoteryhmissä kasvoi arvossa 

mitattuna 11,7 prosenttia ja Foodservice-markkina 16,0 prosenttia. Volyymissa mitattuna 

vähittäiskauppamarkkina supistui 1,5 prosenttia.  

 

Jo useita vuosia jatkunut valmisruoan kulutuksen kasvu ei pysähtynyt vuoden lopullakaan, vaan volyymissa 

kasvua saatiin aikaan 2,5 prosenttia ja arvossa 12,6 prosenttia. Atrian toimittajaosuus edustamissaan 

tuoteryhmissä vähittäiskauppamarkkinassa oli loka-joulukuussa 27,6 prosenttia. 
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Foodservice-markkina kasvoi syys-marraskuussa kaikissa Atrian edustamissa tuoteryhmissä. Suurinta kasvu 

oli siipikarjatuotteissa: 28 prosenttia arvossa mitattuna. Myös muut Atrian edustamat tuoteryhmät olivat 13-

17 prosenttia kasvussa arvossa mitattuna. Atrian toimittajaosuus Foodservice-markkinassa oli loka-

joulukuussa 21,6 prosenttia. (Lähde: Atrian markkinanäkemys, vähittäiskauppamarkkina 10–12/2022, 

Foodservice-markkina 9–11/2022) 

 

Tammi-joulukuussa Atrian edustamien tuoteryhmien markkina vähittäiskaupassa kasvoi arvossa mitattuna 

yhteensä 6,7 prosenttia. Atrian markkinaosuus edustamissaan tuoteryhmissä vähittäiskaupassa oli 25,1 

prosenttia ja Foodservice-markkinassa 21 prosenttia. (Lähde: Atrian markkinanäkemys) 

 

Tammi-joulukuussa vienti arvossa mitattuna supistui hieman edellisvuoteen 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. Joulukuussa Atria sai naudanlihalle vientiluvan Japaniin. Atrialla on valmiit asiakassuhteet 

Japanissa ja viennin odotetaan käynnistyvän kesällä 2023.  

 

Atrian syyskuussa käynnistämät yt-lain mukaiset muutosneuvottelut koskien siipikarjaliiketoiminnan 

kilpailukyvyn parantamista Sahalahden tehtaalla saatiin päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena Atria päätti 

keskittää siipikarjatuotannon Nurmon tehtaalle ja Sahalahden tehdas suljetaan vuoden 2024 aikana.  

Muutosneuvottelut koskivat koko Sahalahden tehtaan henkilöstöä, noin 130 henkilöä. Kaikille irtisanottaville 

on tarjottu mahdollisuutta siirtyä töihin Atrian muille tehtaille Suomessa. Atria tavoittelee toimenpiteillä 

siipikarjaliiketoiminnan kannattavuuden parantamista, teollisen toiminnan tehokkuuden lisäämistä ja 

yhteensä noin 5 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Säästöjen arvioidaan toteutuvan 2024 loppuvuodesta 

lähtien. Yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Nurmon siipikarjayksikössä jatkuvat edelleen. Näiden 

neuvotteluiden tavoitteena on valmistautuminen uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon ja varautuminen 

työtehtävien ja toimintatapojen uudistumiseen. 

 

Atria osti joulukuussa 51,0 prosenttia Ab Korv-Görans Kebab Oy:n osakkeista. Korv-Görans Kebab 

valmistaa pakastettuja lihatuotteita ja on Atrian pitkäaikainen yhteistyökumppani kotimaisesta raaka-aineesta 

valmistettujen kebab-lastujen, kypsien kanatuotteiden ja muiden lihatuotteiden sopimusvalmistajana. 

Atrian tavoitteena on vahvistaa asemiaan valmisruoan ja Foodservice-tuotteiden markkinassa. 

Yrityshankinta tuo Atrialle uusia mahdollisuuksia vastata valmisruoan markkinakasvuun ja Foodservice- 

markkinoiden kehitykseen ja asiakkaiden toiveisiin. 

 

Uuden siipikarjatehtaan rakennustyöt etenevät aikataulussa. Alkuvuoden 2023 aikana tehdään ensimmäisiä 

laiteasennuksia ja samalla aloitetaan talotekniikan järjestelmien yhteistoimintakokeita. Rakennusteknisissä 

töissä keskitytään seinien ja lattioiden pinnoitetöihin. 
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Atria Ruotsi     

 Q4 Q4 Q1 - Q4 Q1 - Q4 

Milj. € 2022 2021 2022 2021 

Liikevaihto 86,3 92,7 356,2 351,7 

Oikaistu liikevoitto/ -tappio -0,9 0,6 2,3 2,7 

Oikaistu liikevoitto/ -tappio, % -1,0 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 

     

Liikevoiton/ -tappion vertailukelpoisuuteen     

vaikuttavat erät:     

   Liikearvon ja tuotemerkkien arvonalentuminen -51,1 0,0 -51,1 0,0 

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

   Malmön kiinteistön myynti -0,1 0,0 9,7 0,0 

Liikevoitto/ -tappio -52,1 2,9 -37,8 5,0 

Liikevoitto/ -tappio, % -60,4 % 3,2 % -10,6 % 1,4 % 

 

Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 86,3 miljoonaa euroa (92,7 milj. euroa). Liikevaihdon 

kehitykseen vaikutti Atrian päätös vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä toukokuussa 2022. 

Liiketoiminta raportoitiin Atria Ruotsin segmentissä. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman 

Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli 12,5 prosenttia. Myyntihintojen korotukset kasvattivat liikevaihtoa. 

Oikaistu liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Korkeina pysyneet raaka-aine-, kuljetus- ja 

energiakustannukset painoivat liikevoittoa katsauskauden aikana eikä myyntihintojen korotukset olleet 

riittäviä kattamaan kustannusten nousuja. 

 

Liiketulos oli -52,1 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa). Liiketulos sisältää yhteensä -51,1 miljoonan euron 

arvonalentumiskirjaukset: 35,0 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksen ja 16,1 miljoonan euron 

tuotemerkkien alaskirjauksen.  

 

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 356,2 miljoonaa euroa (351,7 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti 

Atrian päätös vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä toukokuussa 2022. Liiketoiminta raportoitiin Atria 

Ruotsin segmentissä. Liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa ilman Venäjän pikaruokaliiketoimintaa oli 

15,4 prosenttia. Myyntihintojen korotukset vahvistivat liikevaihtoa. Koronarajoitusten poistumisen myötä 

Foodservice-tuotteiden myynti on kasvanut. Oikaistu liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). 

Kohonneet kustannukset ja inflaation seurauksena heikentynyt kuluttajien ostovoima painoivat liikevoittoa. 

Kuluttajat suosivat edullisemman hintaluokan tuotteita. Myyntihintojen korotukset eivät ole olleet riittäviä 

kattamaan nopeasti kohonneita kustannuksia. 
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Liiketulos oli -37,8 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa). Liiketulos sisältää Malmössä sijaitsevan 

tehdaskiinteistön myynnistä kirjatun 9,7 miljoonan euron kertaluonteisen myyntivoiton ja 1,3 miljoonan euron 

kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen ja -51,1 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset. 

Vertailukauden liiketulos sisältää 2,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautuksen. 

 

Tammi-joulukuussa Atrian edustamien tuoteryhmien myynnin arvo Ruotsin vähittäiskaupassa kasvoi 

edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Arvossa mitattuna ruokamakkaramarkkina kasvoi 4,1 

prosenttia, leivänpäällisten markkina kasvoi 3,6 prosenttia ja siipikarjatuotteiden markkina kasvoi 6,3 

prosenttia. Atrian markkinaosuudet vähittäiskaupassa vahvistuivat kaikissa edustamissaan tuoteryhmissä 

edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tammi-joulukuussa Atrian toimittajaosuus oli 

ruokamakkaroissa 20,3 prosenttia, leivänpäällisissä 13,3 prosenttia ja tuoreissa kanatuotteissa 19,1 

prosenttia. (Lähde: AC Nielsen).  

 

Atria kirjasi yhteensä 51,1 miljoonaa euroa arvonalentumisia Ruotsissa. Kuluttajien käyttäytymiseen 

vaikuttava korkea inflaatio, pikaruokatoiminnasta luopuminen Venäjällä sekä kohonneet markkinakorot ovat 

heikentäneet Atria Ruotsin rahavirtaennusteiden nykyarvoa. Atria Ruotsin rahavirtaennusteisiin on 

aikaisemmin sisältynyt Venäjällä toiminut Sibylla Rus LLC. Ennustettujen rahavirtojen nykyarvon 

laskennassa käytettävään diskonttokorkoon sisältyvät markkinakorot ovat nousseet noin 2 prosenttiyksiköllä. 

Edellä mainituista syistä johtuen Atria kirjasi alas Atria Ruotsiin kohdistunutta liikearvoa noin 35 miljoonalla 

eurolla. Lisäksi Atria Ruotsi on strategiansa mukaisesti päättänyt tehostaa tuotemerkkien käyttöä ja lopettaa 

neljän tuotemerkin (Charkdelikatesser, Pastejköket, Onsala, Lagerbergs) ylläpidon sekä siirtää suurimman 

osan näiden merkkien tuotteista kasvavien Lönneberga- ja Lithells-tuotemerkkien alle. Päätöksen johdosta 

Atria kirjasi alas tuotemerkkien arvoa noin 16 miljoonalla eurolla. Kirjauksilla ei ole vaikutusta kassavirtaan 

eikä oikaistuun liikevoittoon. 

 

Osana vuonna 2020 käynnistettyä tehostamisohjelmaa Atria myi huhtikuun lopulla Malmön tehdaskiinteistön 

noin 21 miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa lopetetaan 

vuoden 2023 aikana. Kauppa toteutui 26.4.2022. Kiinteistön myynnistä kirjattiin 9,7 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. Osa Malmön 

tehtaan leivänpäällisten tuotannosta siirrettiin Tanskaan Horsensin tuotantolaitokselle lokakuussa. Loput 

Malmön tehtaan tuotannosta siirretään Sköllerstaan syksyyn 2023 mennessä.  
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Atria Tanska & Viro     

 Q4 Q4 Q1 - Q4 Q1 - Q4 

Milj. € 2022 2021 2022 2021 

Liikevaihto 29,4 26,4 112,9 104,9 

Liikevoitto/ -tappio -0,9 0,0 1,2 5,1 

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

 

Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa). Liikevoitto oli  

-0,9 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi noin 24 prosenttia edellisvuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna sekä myyntihintojen korotusten että myyntivolyymien lisääntymisen 

seurauksena. Tanskassa liikevaihto vahvistui hieman, mikä johtui myyntihintojen korotuksista.  

 

Liikevoittoa painoivat voimakkaasti kohonneet energia- ja raaka-ainekustannukset. Myyntihintojen korotukset 

eivät ole olleet riittäviä kattamaan kohonneita kustannuksia. Kuluttajat suosivat nyt selkeästi edullisemman 

hintaluokan tuotteita, mikä on seurausta ennätyskorkeasta inflaatiosta. Kotitalouksien ostovoimaa heikentää 

erittäin korkeat sähkön ja kaasun hinnat. Leivänpäällisten tuotannon siirto Malmöstä Tanskaan Horsensin 

tuotantolaitokselle lokakuussa aiheutti ylimääräisiä kustannuksia.   

 

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 112,9 miljoonaa euroa (104,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,2 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 sekä 

tuotantolinjan siirrosta aiheutuneet ylimääräiset kulut.  

 

Vuoden 2022 Atrian kokonaismarkkinaosuus edustamissaan tuoteryhmissä Viron vähittäiskaupassa oli 18,7 

prosenttia arvossa mitattuna. Kasvua edellisvuoden kokonaismarkkinaosuuteen on noin yhden 

prosenttiyksikön verran. Atrian myynti Foodservice-asiakkaille on palautunut koronaa edeltävälle vuoden 

2019 tasolle. Virossa korkea inflaatiotaso on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa ja lisännyt edullisempien 

tuoteryhmien myyntiä ruokakaupoissa ja ravintoloissa. Tanskassa Atrian markkinaosuus vähittäiskaupassa 

leivänpäällisissä laski vuonna 2022 ja oli 16 prosenttia arvossa mitattuna. Pizzapäällisten vienti Atria 

Tanskasta Englantiin jatkui vahvana vuonna 2022. 

 

Virossa Atrian menestynein uutuustuote vuonna 2022 oli Kodu-tuotesarja. Kodu on Maks&Moorits-brändin 

edullisempi tuotesarja. Kuluttajien ostovoiman heikentymisen myötä edullisimmat tuotteet kävivät parhaiten 

kaupaksi. 

 

Atrian menestynein tuote Tanskassa jo toista vuotta peräkkäin oli Aalbaek Specialiteterin viipaloitu kinkku. 

Sen myynti on jatkunut vahvana koko vuoden.    
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Henkilöstö keskimäärin (FTE)   

   

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1 - Q4 Q1 - Q4 

keskimäärin (FTE) 2022 2021 

   

Atria Suomi 2 437 2 390 

Atria Ruotsi 819 876 

Atria Tanska & Viro 442 445 

Yhteensä 3 698 3 711 

   

 

Rahoitusasema  

 

Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2022 oli 234,7 miljoonaa euroa (31.12.2021: 152,6 milj. euroa).  

 

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -47,7 

miljoonaa euroa (62,4 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli 53,8 miljoonaa euroa (88,2 milj. euroa). 

Käyttöpääomaerien kasvu heikensi liiketoiminnan kassavirtaa. Investointien kassavirtaan sisältyy Malmön 

tehdaskiinteistön myynnistä saatu kauppahinta 20,4 miljoonaa euroa ja Sibylla Rusin myynnin 

nettokassavirtavaikutus 7,4 miljoonaa euroa. Siipikarjatehtaan rakentaminen Suomessa, Sköllerstan tehtaan 

laajennusinvestoinnit Ruotsissa ja Ab Korv-Görans Kebab Oy:n osakkeiden hankinta (51 %) lisäsivät 

investointien kassavirtaa, joka oli -101,5 miljoonaa euroa (-25,8 milj. euroa). Vertailukauden investointien 

kassavirtaan sisältyy myydyn tytäryrityksen nettokassavirtavaikutus 29,3 miljoonaa euroa. 

 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 44,8 % (31.12.2021: 48,7 %). Omaa pääomaa lisäsi 

suojauksena käytettävien korko- ja sähköjohdannaisten tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos, joka 

kaudella oli +19,0 miljoonaa euroa (+5,7 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.  

 

Atria nosti marraskuussa vastuullisuustavoitteisiin sidotun ja kerralla takaisinmaksettavan 50 miljoonan 

euron lainan, jonka maturiteetti on viisi vuotta ja jossa on 1+1 vuoden jatko-optiot. Lainan 

vastuullisuustavoitteina on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja työtapaturmia sekä parantaa energiatehokkuutta.  

 

Konsernin maksuvalmius on pysynyt hyvänä katsauskauden aikana. Konsernin käyttämättömien sitovien 

luottolimiittien määrä 31.12.2022 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2021: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen 

ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 4 vuotta 1 kuukautta (31.12.2021: 4 

vuotta 11 kuukautta). Tilikauden lopussa konsernin kiinteäkorkoisen velan osuus koko lainasalkusta oli 25,7 

prosenttia (31.12.2021: 17,0 %). 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

 

Atria-konsernin henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Lars Ohlin jää eläkkeelle 1.3.2023 alkaen. 

 

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.  
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Helmikuusta 2022 jatkunut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Venäjälle asetetut pakotteet aiheuttivat 

epävakautta liiketoiminnassa myös vuoden viimeisellä kvartaalilla. Taloudellisen taantuman merkit lisäsivät 

epävarmuutta. Kustannusinflaatio sekä kohonneet markkinakorot ovat heikentäneet kotitalouksien 

ostovoimaa ja julkista taloutta sekä kasvattaneet yritysten kustannuksia. Atrialla raaka-aineiden sekä 

pakkausmateriaalien hinnat ovat nousseet ja energiakustannukset kasvaneet. Atrian hyvät asiakassuhteet 

ovat kuitenkin mahdollistaneet kasvaneiden kustannusten osittaisen siirtämisen hintoihin.  

 

Lannoitteiden ja energian hintojen nousut ovat pitäneet viljojen hinnat korkealla ja kasvattaneet 

lihantuotantotilojen kustannuksia. Energian hintojen nousu jatkuu jo toista vuotta. Venäjän sotatoimet 

Ukrainassa 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. 70 %. Sähkön hintariskiä, joka johtuu 

aluehintaerosta, on suojattu noin 45 %:n edestä. Suojauslaskennan alaisten sähkösuojien käyvän arvon 

muutos kirjataan omaan pääomaan.  

 

Atria on varautunut lisääntyneeseen kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin. Suunnitelmallisella 

valvonnalla pyritään takaamaan nopea reagointikyky poikkeamatilanteessa. Atrialla kyberturvallisuuden 

parantaminen on jatkuva prosessi.  

 

Covid-19 virus on vaikuttanut maailmantalouteen nyt kolme vuotta. Virus muuntautuu edelleen eri 

varianteiksi ja sen ilmaantuvuus vaihtelee. Muutoksia on vaikea ennustaa ja pandemian hillitseminen 

rokotusohjelmien avulla sisältää epävarmuuksia. 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 2023 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,0 

miljoonaa euroa). 

 

Vuoden 2023 aikana yhtiö ottaa käyttöön merkittävän laajennuksen Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa, ja uuden 

siipikarjatehtaan vaiheittainen käynnistäminen ja testaaminen aloitetaan Nurmossa. Nämä toimenpiteet 

aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia vuoden 2023 aikana.  

 

Lisäksi korkea kustannustaso, kuluttajien heikentynyt ostovoima ja maailmanlaajuinen poliittinen 

epävarmuus vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön myös vuonna 2023. Atrian hyvä markkina-asema 

vahvoine tuotemerkkeineen ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat 

edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2023. 
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Hallituksen voitonjakoehdotus vuodelta 2022 

 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2022 osinkoa 0,70 euroa osakkeelle (0,63 euroa). 

 

Tulosjulkistamisajankohdat ja taloudellinen raportointi 2023 
 

Atria Oyj:n 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 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. 

 

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 
 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.  

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat 

Seppo Paavola ja Mika Joukio.  

 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan ja uudet palkkiot 

ovat seuraavat: 

 

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous 

- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa 

- hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000 euroa kuukaudessa 

- varapuheenjohtajan palkkio 2 800 euroa kuukaudessa 

- hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa kuukaudessa 

- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan 

  

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin 

vuonna 2022. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat: 

 

- kokouskorvaus 300 euroa per kokous 

- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa 

- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa 

- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa 

- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan 

 

Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös 

heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin. 
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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 

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 
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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. 

 

Hallinnointiperiaatteet 

 

Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä palkitsemisraportti 

on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.atria.com. 

 

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät 
 

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023  

 

Atrialla on Atria Oyj:n hallituksen hyväksymä avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmä vuosille 

2021–2023. Järjestelmä on sama kuin vuosina 2018–2020. Osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on 

kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön 

pitkäaikaista arvonnousua.  

 

Osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon. 

Ensimmäinen ansaintajakso oli 1.1.2021-31.12.2021 ja toinen 1.1.2022-31.12.2022. Osittain yhtiön 
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osakkeina ja osittain rahana maksettavat palkkiot maksetaan kolmena yhtä suurena eränä ansaintajaksoa 

seuraavien kolmen vuoden aikana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia 

veroja ja veroluontoisia maksuja. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakekohtaiseen 

tulokseen EPS (70 %) ja orgaaniseen kasvuun (30 %). Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen 

palkkion maksamista, palkkio voidaan jättää maksatta. Annettujen osakkeiden omistamiseen ei liity 

rajoituksia. 

 

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Yhdeltä ansaintajaksolta 

maksettavien palkkioiden arvo on yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Ansaintajaksolta 2022 maksettavien 

palkkioiden arvioitu kokonaismäärä on noin 1,1 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).  

 

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä  

 

Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän 

tulosvaikutuksen ja tehtävän vaativuustason perusteella 25–50 prosenttia vuosipalkasta. 

Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset ja 

liikevaihto. Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmissä on 

mukana yhteensä noin 40 henkilöä. 
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Suurimmat osakkeenomistajat     

     

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2022    

 KII A Yhteensä % 

Itikka osuuskunta 4 914 281 3 537 652 8 451 933 29,90 

Lihakunta 4 020 200 3 848 073 7 868 273 27,83 

Mandatum Henkivakuutusyhtiö  1 074 362 1 074 362 3,80 

Skandinaviska Enskilda Banken Ab *  781 310 781 310 2,76 

Osuuskunta Pohjanmaan Liha 269 500 480 038 749 538 2,65 

Etola Group Oy  625 000 625 000 2,21 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma  524 640 524 640 1,86 

Citibank Europe Plc *  471 198 471 198 1,67 

von Julin Sofia Margareta kuolinpesä  160 000 160 000 0,84 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo  126 289 126 289 0,45 

     

Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2022   

     

 KII A Yhteensä % 

Itikka osuuskunta 49 142 810 3 537 652 52 680 462 47,42 

Lihakunta 40 202 000 3 848 073 44 050 073 39,65 

Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2 695 000 480 038 3 175 038 2,86 

Mandatum Henkivakuutusyhtiö  1 074 362 1 074 362 0,97 

Skandinaviska Enskilda Banken Ab *  781 310 781 310 0,70 

Etola Group Oy  625 000 625 000 0,56 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma  524 640 524 640 0,47 

Citibank Europe Plc *  471 198 471 198 0,42 

von Julin Sofia Margareta kuolinpesä  160 000 160 000 0,14 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo  126 289 126 289 0,11 

     

*) Hallintarekisteröity     
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 

      
milj. EUR 31.12.22 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18 

Liikevaihto 1 696,7 1 540,2 1 504,0 1 451,3 1 438,5 

Liikevoitto 0,1 6,4 40,5 31,1 28,2 

% lv:sta 0,0 0,4 2,7 2,1 2,0 

Oikaistu liikevoitto 49,0 49,2 40,5 31,1 28,2 

% lv:sta 2,9 3,2 2,7 2,1 2,0 

Rahoitustuotot ja -kulut -3,4 -4,9 -4,5 -5,6 -6,2 

% lv:sta -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 

Voitto ennen veroja 1,7 4,8 37,3 26,2 22,3 

% lv:sta 0,1 0,3 2,5 1,8 1,6 

Oikaistu voitto ennen veroja 50,5 47,6 37,3 26,2 22,3 

% lv:sta 3,0 3,1 2,5 1,8 1,6 

Oman pääoman tuotto (ROE), % -0,8 -1,2 5,7 3,9 4,1 

Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE), % 8,9 8,2 5,7 3,9 4,1 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,1 1,9 7,2 5,3 5,0 

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,5 8,3 7,2 5,3 5,0 

Omavaraisuusaste, % 44,8 48,7 46,8 46,9 47,7 

Korolliset velat 265,7 209,9 218,1 228,3 227,2 

Velkaantumisaste, % 57,2 44,9 49,7 52,6 53,1 

Nettovelkaantumisaste, % 50,5 32,6 43,6 51,6 52,1 

Bruttoinvestoinnit  131,4 55,6 45,6 40,1 44,5 

% lv:sta 7,7 3,6 3,0 2,8 3,1 

Henkilöstö keskimäärin 3 698 3 711 4 444 4 454 4 460 

Tutkimus ja kehitysmenot 13,5 15,3 15,0 15,3 13,7 

% lv:sta * 0,8 1,0 1,0 1,1 1,0 

Tilauskanta ** - - - - - 

      
* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi. 

**Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä. 

      

Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut 

      
 31.12.22 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18 

Tulos/osake (EPS), EUR -0,19 -0,24 0,81 0,54 0,58 

Oikaistu tulos/osake (EPS), EUR 1,43 1,27 0,81 0,54 0,58 

Oma pääoma/osake, EUR 15,90 16,08 14,96 14,85 14,69 

Osinko/osake, EUR* 0,70 0,63 0,50 0,42 0,40 

Osinko/tulos, %* -371,4 -257,2 61,4 78,4 68,8 

Oikaistu osinko/tulos, %* 49,0 49,5 61,4 78,4 68,8 

Efektiivinen osinkotuotto, %* 7,6 5,5 5,1 4,2 6,1 

Hinta/voittosuhde (P/E) -49,2 -47,0 12,1 18,7 11,3 

Oikaistu hinta/voittosuhde (P/E) 6,5 9,1 12,1 18,7 11,3 

Osakekannan markkina-arvo 262,0 325,6 278,4 283,8 186,0 

Osakekannan markkina-arvo, A-sarja 176,7 219,6 187,8 191,4 125,4 

Osakkeiden vaihto/1000 kpl, A-sarja 3 505 3 536 4 599 3 831 5 696 

Osakkeiden vaihto %, A-sarja 18,4 18,6 24,1 20,1 29,9 

Osakkeiden lukumäärä, milj. kpl yht. 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 

   Osakkeiden lukumäärä, A-sarja 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 

   Osakkeiden lukumäärä, KII-sarja 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Osakkeiden osakeantioikaistu luku-      

määrä keskimäärin 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 

Osakkeiden osakeantioikaistu luku-      

määrä 31.12. 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 

      
*Hallituksen ehdotus 2022 vuodelta 25.4.2023 kokoontuvalle yhtiökokoukselle. 
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Osakkeen kurssikehitys, A-sarja (EUR) 

      
 31.12.22 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18 

Kauden alin 8,24 9,85 7,13 6,61 6,42 

Kauden ylin 11,68 13,44 10,86 10,04 13,48 

Kauden lopussa 9,27 11,52 9,85 10,04 6,58 

Kauden keskikurssi 9,71 11,60 9,08 8,28 9,58 
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ATRIA OYJ -KONSERNI     

     

Konsernituloslaskelma     

     

milj. EUR 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

     

Liikevaihto 451,2 403,6 1 696,7 1 540,2 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -402,5 -359,5 -1 528,2 -1 363,7 

Bruttokate 48,7 44,1 168,5 176,5 

     

Myynnin ja markkinoinnin kulut -20,0 -21,5 -76,6 -81,0 

Hallinnon kulut -12,4 -12,5 -44,5 -45,8 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 3,4 16,4 6,0 

Liiketoiminnan muut kulut -51,6 -0,8 -63,6 -49,4 

Liikevoitto -34,5 12,6 0,1 6,4 

     

Rahoitustuotot ja -kulut -1,5 -0,9 -3,4 -4,9 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista -0,8 0,6 4,9 3,4 

Voitto ennen veroja -36,8 12,3 1,7 4,8 

     

Tuloverot 0,2 -2,2 -5,5 -10,2 

Tilikauden tulos -36,6 10,1 -3,9 -5,4 

     

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:     

Emoyhtiön omistajille -37,9 9,6 -5,3 -6,9 

Määräysvallattomille omistajille 1,2 0,5 1,5 1,5 

Yhteensä -36,6 10,1 -3,9 -5,4 

     

Laimentamaton tulos/osake, € -1,34 0,34 -0,19 -0,24 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € -1,34 0,34 -0,19 -0,24 

     

Laaja konsernituloslaskelma   

     

milj. EUR 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

     

Tilikauden tulos -36,6 10,1 -3,9 -5,4 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:     

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi    

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat     

vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,2 0,2 1,1 0,2 

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta      

arvostettavien erien käyvän arvon muutokset 0,0 -0,4 0,0 -0,4 

Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä     

siirretään tulosvaikutteisiksi     

Rahavirran suojaus -10,3 1,8 19,0 5,7 

Muuntoerot -0,5 -1,1 1,9 42,7 

Tilikauden laaja tulos -47,2 10,5 18,0 42,8 

     

Laajan tuloksen jakaantuminen:     

Emoyhtiön omistajille -48,4 10,1 16,6 41,3 

Määräysvallattomille omistajille 1,2 0,5 1,5 1,5 

Yhteensä -47,2 10,5 18,0 42,8 
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Konsernitase   

   

Varat   

milj. EUR 31.12.2022 31.12.2021 

   

Pitkäaikaiset varat   

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 466,8 385,5 

Biologiset hyödykkeet 0,7 0,6 

Käyttöoikeusomaisuus 30,0 30,4 

Liikearvo 125,0 162,7 

Muut aineettomat hyödykkeet 54,0 77,5 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 20,0 17,2 

Muut rahoitusvarat 0,9 0,8 

Lainasaamiset ja muut saamiset 18,3 6,1 

Laskennalliset verosaamiset 0,9 1,8 

Yhteensä 716,5 682,6 

   

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 152,8 109,6 

Biologiset hyödykkeet 4,3 3,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 135,3 108,3 

Rahat ja pankkisaamiset 31,0 57,3 

Yhteensä 323,3 278,9 

   

Varat yhteensä 1 039,8 961,5 

   

Oma pääoma ja velat   

milj. EUR 31.12.2022 31.12.2021 

   

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 449,4 454,6 

Määräysvallattomien osuus 15,0 12,9 

Oma pääoma yhteensä 464,5 467,6 

   

Pitkäaikaiset velat   

Lainat 232,4 176,1 

Vuokrasopimusvelat 20,8 21,3 

Laskennalliset verovelat 36,3 37,4 

Eläkevelvoitteet 4,8 6,7 

Muut korottomat velat 6,9 3,0 

Varaukset 0,6 0,0 

Yhteensä 301,8 244,5 

   

Lyhytaikaiset velat   

Lainat 2,7 2,9 

Vuokrasopimusvelat 9,8 9,6 

Ostovelat ja muut velat 261,1 236,8 

Yhteensä 273,6 249,3 

   

Velat yhteensä 575,4 493,9 

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 039,8 961,5 
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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      -6,9 -6,9 1,5 -5,4 

Muut laajan tuloksen erät          

Käyvän arvon muutokset   -0,4    -0,4  -0,4 

Rahavirran suojaukset   5,7    5,7  5,7 

Vakuutusmatemaattiset 0,0         

voitot eläke-etuuksista      0,2 0,2  0,2 

Muuntoerot   0,0  42,7  42,7  42,7 

Muutokset määräysvallattomien          

omistajien osuuksissa      4,6 4,6 -4,1 0,5 

Osakeperusteiset maksut  0,1  -0,1   0,0  0,0 

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

          

          

Oma pääoma 31.12.2021 48,1 -1,1 4,0 249,4 -20,0 174,2 454,6 12,9 467,6 

          

Tilikauden tulos      -5,3 -5,3 1,5 -3,9 

Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   19,0    19,0  19,0 

Vakuutusmatemaattiset          

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

Muuntoerot      1,9  1,9  1,9 

Muutokset määräysvallattomien          

omistajien osuuksissa      -4,0 -4,0 1,4 -2,6 

Osakeperusteiset maksut  0,3  -0,3   0,0  0,0 

Osingonjako      -17,8 -17,8 -0,8 -18,5 

          

          

Oma pääoma 31.12.2022 48,1 -0,8 23,0 249,1 -18,1 148,1 449,4 15,0 464,5 

          

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
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Konsernin rahavirtalaskelma   

   

milj. EUR 1-12/2022 1-12/2021 

   

Liiketoiminnan rahavirta   

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 63,9 105,6 

Rahoituserät ja verot -10,2 -17,4 

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 53,8 88,2 

   

Investointien rahavirta   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -126,4 -56,0 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 20,7 0,2 

Hankitut liiketoimet -4,2 -0,1 

Myydyt liiketoimet 7,4 30,3 

Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -0,2 -0,4 

Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos -0,8 -0,5 

Saadut osingot 2,1 0,7 

Investointien rahavirta yhteensä -101,5 -25,8 

   

Rahoituksen rahavirta   

Pitkäaikaisten lainojen nostot 75,0 120,0 

Pitkäaikaisten lainojen maksut -27,1 -89,7 

Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-) 0,3 -35,3 

Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus -9,4 -9,5 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 0,0 -4,0 

Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset 0,0 0,9 

Osinkojen maksut -18,5 -14,6 

Rahoituksen rahavirta 20,3 -32,2 

   

Rahavarojen muutos -27,4 30,2 

   

Rahavarat tilikauden alussa 57,3 26,6 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,1 0,6 

Rahavarat tilikauden lopussa 31,0 57,3 
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Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 
 

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 

 

Tämä tilinpäätöstiedote 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 ja kustannusinflaation 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.  

 

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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Toimintasegmentit      

      

milj. EUR 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021  

      

Tuotot kuluttajatuotteista      

Atria Suomi  257,1 221,0 942,3 846,6  

Atria Ruotsi 86,3 92,7 356,2 351,7  

Atria Tanska & Viro 28,7 25,7 110,4 102,6  

Kohdistamattomat  0,0 0,2 0,0 15,0  

Eliminoinnit -8,9 -8,9 -37,7 -37,1  

Yhteensä 363,3 330,7 1 371,2 1 278,8  

      

Tuotot alkutuotannosta      

Atria Suomi  87,2 72,2 323,0 259,1  

Atria Ruotsi - - - -  

Atria Tanska & Viro 0,7 0,7 2,5 2,3  

Kohdistamattomat  - - - -  

Yhteensä 87,9 72,9 325,5 261,4  

      

Liikevaihto yhteensä 451,2 403,6 1 696,7 1 540,2  

      

Liikevoitto/-tappio      

Atria Suomi  20,3 10,6 49,4 48,1  

Atria Ruotsi * -52,1 2,9 -37,8 5,0  

Atria Tanska & Viro -0,9 0,0 1,2 5,1  

Kohdistamattomat ** -1,8 -0,9 -12,8 -51,9  

Yhteensä -34,5 12,6 0,1 6,4  

      

Investoinnit      

Atria Suomi  33,1 15,6 98,3 40,0  

Atria Ruotsi 11,4 5,0 26,5 11,5  

Atria Tanska & Viro 1,8 1,6 6,5 4,1  

Yhteensä 46,4 22,2 131,4 55,6  

      

Poistot ja arvonalentumiset      

Atria Suomi  9,4 9,3 36,7 37,1  

Atria Ruotsi 53,8 3,6 62,8 14,0  

Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 4,3 4,5  

Kohdistamattomat  0,1 0,0 0,1 1,4  

Yhteensä 64,4 14,0 103,9 57,1  

      

* Oikaisuerät Q4/2022: -51,1 milj. euroa, Q1-Q4/2022: -40,1 miljoonaa euroa 

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

** Myytyjen tytäryritysten myynnin vaikutus Q1-Q4/2022-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 31.12.2022 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     

Varat     

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     

arvostettavat rahoitusvarat 0,9   0,9 

Johdannaissopimukset 32,2  32,2  

Yhteensä 33,1 0,0 32,2 0,9 

     

Velat     

Johdannaissopimukset 0,7  0,7  

Yhteensä 0,7 0,0 0,7 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: 

     

 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 

Tavaroiden ja palveluiden myynnit 8,0 6,9 27,7 23,7 

Tavaroiden ja palveluiden ostot -25,2 -27,7 -115,8 -103,3 

     

   31.12.2022 31.12.2021 

Saamiset   1,8 1,7 

Velat   7,4 6,3 
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Hankitut liiketoimet 
 
Atria Suomi Oy osti 51,0 prosenttia Ab Korv-Görans Kebab Oy:n osakkeista 30.12.2022. Atrialle muodostui 

määräysvalta. Korv-Görans Kebab valmistaa pakastettuja lihatuotteita ja on Atrian pitkäaikainen yhteistyökumppani 

kotimaisesta raaka-aineesta valmistettujen kebab-lastujen, kypsien kanatuotteiden ja muiden lihatuotteiden 

sopimusvalmistajana. Kypsät, irtopakastetut kebab-lastut ovat yhtiön päätuotteita. Lisäksi yhtiö valmistaa kypsiä liha- ja 

kanatuotteita, kebab-vartaita ja kypsiä jauhelihatuotteita. Korv-Görans Kebabin tuotantolaitos sijaitsee Pietarsaaressa ja 

se on perustettu vuonna 1988. Yhtiö rakensi uudet toimitilat vuonna 2019. Yritys työllistää vakituisesti 65 henkilöä.  

 

Atrian tavoitteena on vahvistaa asemaa valmisruoan ja Foodservice-tuotteiden markkinassa. Atria on pitkään tehnyt 

yhteistyötä Korv-Görans Kebabin kanssa. Yrityshankinta tuo Atrialle uusia mahdollisuuksia vastata valmisruoan 

markkinakasvuun ja Foodservice- markkinan kehitykseen ja asiakkaiden toiveisiin. Kaupalla yhdistetään pienen toimijan 

joustava toimintatapa ja suuren yhtiön osaaminen ja markkina-asema. 

 

Yrityskaupalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen asemaan tai tulokseen. 

 
 Yhdistämisessä  

 30.12.2022 

 käytetyt käyvät 

Ab Korv-Görans Kebab Oy  arvot, milj. euroa 

  

Hankintahinta 51 %:n osuudesta 4,9 

  

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10,1 

Aineettomat hyödykkeet 3,5 

Vaihto-omaisuus 2,8 

Lyhytaikaiset saamiset  1,1 

Rahat ja pankkisaamiset 0,4 

Varat yhteensä 18,0 

  

Laskennallinen verovelka 0,2 

Pitkäaikaiset velat 6,5 

Lyhytaikaiset velat 5,0 

Velat yhteensä 11,7 

  

Nettovarat 6,3 

  

Rahassa maksettu kauppahinta 30.12.2022 4,7 

Yrityskaupan rahavirtavaikutus 4,2 

  

Laskelma on alustava.  
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Myydyt liiketoimet 
 

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. 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 tai saatava 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 



Osavuosikatsaus 1.1.–31.12.2022 
 

31 
 

Vastuut   

   

milj. EUR 31.12.2022 31.12.2021 

   

Velat, joiden vakuudeksi on annettu    

kiinnityksiä tai muita vakuuksia   

Lainat rahoituslaitoksilta * 8,6 1,2 

Eläkelainat 4,3 4,2 

Yhteensä 13,0 5,4 

   

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset    

Kiinteistökiinnitykset * 9,8 1,2 

   

Taseeseen sisältymättömät vastuu-   

sitoumukset   

Takaukset 0,1 0,1 

   

* Kasvu johtuu hankitusta tytäryhtiöstä.   

 

 

Tärkeimmät valuuttakurssit    

      

 Tuloslaskelma  Tase 

 1-12/2022 1-12/2021  31.12.2022 31.12.2021 

      

SEK 10,6273 10,1445  11,1218 10,2503 

DKK 7,4396 7,4371  7,4365 7,4364 
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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   
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