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Atria Capital Markets Day 25.11.2021 –ohjelma

• 10.00 – 11.00: Tervetuloa! Atria Oyj:n talouskatsaus, lihamarkkinakatsaus, strategian 

eteneminen ja vastuullisuus Atrialla - toimitusjohtaja Juha Gröhn, Atria Oyj

• 11.00 – 11.30: Atria Suomen strategian eteneminen – toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi, Atria Suomi

• 11.30 – 12.00 Sibylla-pikaruokaliiketoiminnan tilanne ja Atria Ruotsin strategiset hankkeet –

toimitusjohtaja Jarmo Lindholm, Atria Ruotsi 

• 12.00 – 12.30 Yhteenveto ja keskustelua

Atrian pääomamarkkinapäivää voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa 

www.atria.fi/konserni/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää webcast-linkissä olevan kommenttikentän 

kautta. Tilaisuutta voi seurata myös Twitterissä tunnuksella #AtriaCMD21.



Atria Oyj
Osavuosikatsaus

1.1. – 30.9.2021



Atria-konserni 1.1.–30.9.2021
Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020

Liikevaihto 388,0 382,4 1 136,6 1 105,4 1 504,0

Liikevoitto ennen vertailu-

kelpoisuuteen vaikuttavia eriä 19,7 19,0 38,9 25,4 40,5

Oikaistu liikevoitto-% 5,1 % 5,0 % 3,4 % 2,3 % 2,7 %

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen

vaikuttavat erät:

Tytäryrityksen myynnin vaikutus 0,0 0,0 -45,1 0,0 0,0

Liiketulos 19,7 19,0 -6,2 25,4 40,5

Liiketulos-% 5,1 % 5,0 % -0,5 % 2,3 % 2,7 %

Heinä-syyskuu 2021

• Konsernin liikevaihto, ilman myydyn venäläisen tytäryhtiön vaikutusta, kasvoi noin 4 prosenttia.

• Koronarajoitusten poistumisen myötä Food Service - ja pikaruokamarkkinat kääntyivät kasvuun kaikilla liiketoiminta-alueilla. 

• Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Kesän grillauskauden myynti onnistui hyvin.

• Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan pieneni ja viennin kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

• Kohonneet kustannukset painoivat liikevoiton kasvua katsauskauden lopulla.

• Atria sitoutuu kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi) jonka avulla Atrian vastuullistyö sidotaan 

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen rajata maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 astetta. 



Atria-konserni 1.1.–30.9.2021

Tammi-syyskuu 2021

• Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa. Konsernin liikevoiton oikaisuerä muodostuu myydyn 

venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoeroista. Kertyneiden muuntoerojen määrä oli -45,1 miljoonaa euroa, joka kirjattiin tulosvaikutteisesti.

• Atria Suomen liikevaihto ja -voitto vahvistuivat selvästi. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja rehumyynti 

lisääntyivät. Liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. 

• Atria Ruotsin liikevoiton paraneminen oli seurausta hyvästä myynnin kehityksestä Food Service- ja pikaruoka-asiakkaille. 

• Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtui liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta.

• Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja segmenttiraportointia muutettiin. Raportoitavat segmentit ovat jatkossa Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria 

Tanska & Viro. 

• Atria investoi 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa – tuotantoa keskitetään Sköllerstan tehtaalle ja Malmön tehdas suljetaan.

Katsauskauden jälkeen

• Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 47 – 54 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020

Liikevaihto 388,0 382,4 1 136,6 1 105,4 1 504,0

Liikevoitto ennen vertailu-

kelpoisuuteen vaikuttavia eriä 19,7 19,0 38,9 25,4 40,5

Oikaistu liikevoitto-% 5,1 % 5,0 % 3,4 % 2,3 % 2,7 %

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen

vaikuttavat erät:

Tytäryrityksen myynnin vaikutus 0,0 0,0 -45,1 0,0 0,0

Liiketulos 19,7 19,0 -6,2 25,4 40,5

Liiketulos-% 5,1 % 5,0 % -0,5 % 2,3 % 2,7 %



Atria-konsernin kumulatiivinen liikevaihto, milj. EUR



Atria-konsernin kumulatiivinen oikaistu liikevoitto, milj. EUR



Atria-konsernin tunnusluvut 1.1.–30.9.2021

• Konsernin korollinen nettovelka 30.9.2021 oli 176,2 miljoonaa euroa (31.12.2020: 191,6 milj. euroa). 

• Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 36,7 miljoonaa euroa (6,8 

milj. euroa). Vapaaseen kassavirtaan sisältyy OOO Pit-Productin myynnin nettokassavirtavaikutus 29,3 miljoonaa euroa. 

• Myytyyn tytäryhtiöön, OOO Pit- Productiin liittyvät kertyneet muuntoerot olivat -45,1 miljoonaa euroa ja ne kirjattiin pois 

muuntoeroista tulosvaikutteisesti kertyneisiin voittovaroihin. Tällä kirjauksella ei ole vaikutusta omavaraisuusasteeseen eikä 

kassavirtaan.

• Atria jälleenrahoitti huhtikuussa 40 miljoonan euron lainan, joka olisi erääntynyt huhtikuussa 2023 uudella 60 miljoonan 

euron seitsemän vuoden pituisella kerralla takaisinmaksettavalla lainalla. 

• Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.9.2021 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2020: 85,0 milj. euroa). 

Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 4 vuotta 2 kuukautta (31.12.2020: 

3 vuotta 2 kuukautta).

milj. EUR 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020

Oma pääoma/osake, EUR 15,72 14,58 14,96

Korolliset velat 191,0 245,1 218,1

Omavaraisuusaste, % 49,6 % 46,0 % 46,8 %

Nettovelkaantumisaste, % 38,6 % 55,7 % 43,6 %

Bruttoinvestoinnit 33,4 31,2 45,6

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,9 % 2,8 % 3,0 %

Henkilöstö keskimäärin* 3 690 4 453 4 444

*Katsauskauden luku on ilman OOO Pit-Productin henkilömäärää.



Atria-konsernin tuloslaskelma

Milj. € 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020

LIIKEVAIHTO 388,0 382,4 1 136,6 1 105,4 1 504,0

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -339,2 -335,2 -1 004,1 -988,3 -1 337,7

BRUTTOKATE 48,9 47,3 132,4 117,2 166,3

% liikevaihdosta 12,6 % 12,4 % 11,7 % 10,6 % 11,1 %

Muut tuotot 0,6 0,8 2,7 2,5 3,2

Muut kulut -29,7 -29,1 -141,3 -94,3 -129,0

LIIKEVOITTO 19,7 19,0 -6,2 25,4 40,5

% liikevaihdosta 5,1 % 5,0 % -0,5 % 2,3 % 2,7 %

Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 -1,4 -4,0 -3,7 -4,5

Osuus yhteis- ja osakkuusyhtiöiden tuloksista 1,0 0,3 2,8 0,9 1,2

VOITTO ENNEN VEROJA 19,4 17,9 -7,5 22,6 37,3

Tuloverot -4,2 -3,0 -8,0 -4,7 -12,6

TILIKAUDEN VOITTO 15,2 14,9 -15,5 17,9 24,7



Atria-konsernin kassavirta

Milj. € 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020

Liiketoiminnan rahavirta 55,8 46,7 115,2

Rahoituserät ja verot -13,9 -9,4 -13,0

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 41,9 37,3 102,2

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -33,6 -30,7 -40,8

Hankitut liiketoimet 0,0 0,0 -3,4

Myydyt liiketoimet 29,3 0,0 0,0

Pitkäaikaiset lainasaamisten muutos -0,5 0,2 0,7

Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos -1,0 -0,5 -0,1

Saadut osingot 0,7 0,5 0,5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5,2 -30,5 -43,2

VAPAA KASSAVIRTA 36,7 6,8 59,0

Korollisten velkojen muutos -31,3 7,8 -22,4

Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa -3,1 0,0 0,0

Maksetut osingot -14,6 -11,9 -11,9

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -49,1 -4,2 -34,4

RAHAVAROJEN MUUTOS -12,4 2,6 24,6



Atria-konsernin bruttoinvestoinnit, milj. EUR

V. 2020 yritysostot lisäsivät 

bruttoinvestointien määrää 3,5 

milj. euroa.



Atria-konsernin korollinen nettovelka, milj. EUR

Vuodet 2017-2018 eivät sisällä IFRS 

16:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja.



Atria-konsernin omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste, %

Vuodet 2017-2018 eivät sisällä IFRS 

16:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja.



Tulevaisuuden näkymät: 

ohjeistus päivitetty 18.10.2021 

• Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 

47 – 54 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa).

• Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on Food Service – ja pikaruokamarkkinan 

odotettua nopeampi elpyminen koronarajoitusten poistumisen jälkeen ja odotettua 

parempi myynti näihin kanaviin. Myös kesän grillaustuotteiden myynti oli ennakoitua 

parempi. Loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat eri myyntikanavien kysynnän 

kehittyminen, viennin kannattavuus sekä kustannusinflaation vaikutukset.

• Ohjeistuksessa päivitettiin liikevoiton kehitystä kuvaava lause sekä vientiä ja Food 

Service -markkinatilannetta kuvaavat lauseet. Muilta osin ohjeistus on pysynyt 

ennallaan. 
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”Alkaneen syksyn ja tulevan talven keskeisin tehtävä on hallita 

kustannusten nousua ja inflaation vaikutusta.”

Juha Gröhn, toimitusjohtaja

Taloudellinen kehitys



Inflaatio lisää kustannuksia merkittävästi

• Huomattavasti korkeammat panoskustannukset nostavat kokonaiskustannustasoa. Toteutuneiden ja arvioitujen 

hinnankorotusten perusteella materiaali- ja hyödykekustannukset nousevat 40-50 M € vuonna 2022. 

Kustannusinflaatio johtuu yhteisistä ja arvaamattomista tekijöistä, kuten:

• Alhainen satotaso nostaa viljan, rehun ja lihan hintoja

• Raaka-ainepula nostaa kaikentyyppisten pakkausten ja raaka-aineiden kustannuksia

• Käyttöhyödykkeiden eli sähkön, kaasun ja öljyn hintojen nousu

• Työvoimapula monilla alueilla vaikuttaa mm. kuljetus- ja muihin ulkoistettujen palveluiden kuluhin

• Pullonkaulat globaalissa logistiikkaverkostossa

• Kustannusnäkymiä hämärtää entisestään afrikkalainen sikarutto, mikä on johtanut sianlihan kysynnän ja 

tarjonnan maailmanlaajuiseen epätasapainoon.



Lihamarkkinakatsaus



Maailman lihantuotanto lihalajeittain 2016 - 2021



Maailman lihankulutuksen muutos 



Kantar TNS Agri Oy

2020 ennakko

Sianlihan kulutus eri maissa

Lähde: AMI/Eurostat, (1 Kantar TNS Agri Oy

kg/henkilö  - Luullisena; lihana, lihavalmisteissa ja -ruuissa syötynä

ELINTARVIKKEIDEN KULUTUS

Ruokatietoa 2021 20



Kantar TNS Agri Oy

2020 ennakko

Naudanlihan kulutus eri maissa
kg/henkilö  - Luullisena; lihana, lihavalmisteissa ja -ruuissa syötynä

ELINTARVIKKEIDEN KULUTUS

Ruokatietoa 2021

Lähde: AMI/Eurostat, (1 Kantar TNS Agri Oy
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Kantar TNS Agri Oy

2019 ennakko

Broilerinlihan kulutus eri maissa
kg/henkilö  - Luullisena; lihana, lihavalmisteissa ja -ruuissa syötynä

ELINTARVIKKEIDEN KULUTUS

Ruokatietoa 2021

* 2016

** 2017

***2018 Lähde: AMI/Eurostat, (1 Kantar TNS Agri Oy
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Atria-konsernin strategia 2025



STOR

E

Vahva taloudellinen 
suorituskyky



Strategian toteutuminen 2021
Painopiste/ Tavoite Toteutuminen

Voitamme siipikarjassa - Uuden siipikarjayksikön laajennushanke etenee aikataulun mukaisesti. 

Vahva taloudellinen suorituskyky - OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa. 

Kasvamme kannattavasti Ruotsissa - Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon 

uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. Investointi sisältää tuotantotilojen 

laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. 

Vastuullisuuden edelläkävijä - Atria sitoutuu kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen 

(SBTi) jonka avulla Atrian vastuullistyö sidotaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 

asteen tavoitteeseen. 

- Atria tuotemerkin kana- ja sianlihatuotteiden pakkauksiin lisätään tuotteen 

hiilijalanjäljestä kertova merkintä. 

- Atria Ruotsi toi markkinoille uuden Lönneberga-kanapakkauksen, jossa on 57 

prosenttia aiempaa vähemmän muovia.

- Atria Tanska toi markkinoille Aalbaek-leivänpäällisiin uuden pakkauksen, jossa 

on käytetty noin 20 prosenttia aiempaa vähemmän muovia.

- Atria Suomi käynnisti toukokuussa hankkeen tuulivoimapuiston rakentamiseksi.

- Atria Suomi toteuttaa aurinkovoimalan laajennuksen: nykyisen vuonna 2018 

käyttöönotetun voimalan paneeliteho lähes kaksinkertaistuu.

Paras kumppani omistaja-tuottajille - Atria ja osuuskunta Lihakunta, Itikka Osuuskunta ja Osuuskunta Pohjanmaan 

Liha perustivat maaliskuussa yhdessä Osuuskunta Maitosuomen kanssa 

nautarehuja kehittävän yhtiön Nautasuomi Oy:n, jonka omistajina ovat 

suomalaiset maidon- ja lihantuottajat. Tavoitteena on yhdistää maidon- ja 

lihantuotantoa harjoittavien toimijoiden osaamista ja resursseja.



Strategiset tavoitteemme

Vahva 

taloudellinen 

suorituskyky

Halutuimmat 

brändit
Vastuullisuuden 

edelläkävijä

Paras kumppani 

asiakkaillemme
Sitoutunut henkilöstö

Paras kumppani 

tuottajaomistajille

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo

Visiomme



Taloudelliset tavoitteemme

5 %
EBIT

40 %
Oma-

varaisuus-

aste

10 %
Oman 

pääoman 

tuottoaste

50 %
Varojenjako 

tilikauden 

voitosta

Kasvu
Markkinaa 

nopeampi



Strategiset painopisteemme

Voitamme

siipikarjassa

Laajennamme

valmisruoissa
Parannamme

punaisen lihan

kannattavuutta

Kasvamme kannattavasti

Ruotsissa

Vahvistamme Food Servicea,

ml. pikaruoka

Parannamme

toimitusketjun

tehokkuutta

Nykyisen liiketoimintamme terve pohja



Atria-konsernin 

vastuullisuusstrategia 2022–2025

Kohti hiilineutraalia 

tulevaisuutta



Välitämme ympäristöstä ja sitoudum-

me vähentämään ympäristö-

vaikutuksia ruokaketjun

jokaisessa vaiheessa.

Tavoitteena hiilineutraali

ruokaketju
1,5°Olemme 

sitoutuneet SBTi

tavoitteeseen.

Maailman puhtain, turvallisin ja 

läpinäkyvin ruokaketju, jossa eläinten

hyvinvoinnista huolehditaan todistetusti.

Vähemmän 

antibiootteja

Hyvinvoivat 

eläimet

Laadukasta ja 

turvallista ruokaa

Turvallisuutta ja 

läpinäkyvyyttä koko ketjun 

tarkalla jäljitettävyydellä

Välitämme ihmisten hyvinvoinnista ja 

olemme sitoutuneet edistämään hyvää 

elämää. Tarjoamme kestävästi tuotettua, 

maistuvaa ja terveellistä ruokaa kaikkiin 

ruokahetkiin.

Tarjoamme kuluttajille 

turvallista ja ravitsevaa ruokaa 

ja henkilöstöllemme hyvän ja 

turvallisen työpaikan

Hyvinvoiva henkilöstö ja 

turvallinen työympäristö

Reilu työsuhde

Hyvää ruokaa 

kaikkiin 

ruokahetkiin

Vastuullinen 

kuluttajaviestintä
Vahva 

bioturva

Ekologisia 

pakkausratkaisuja
Biodiversiteettia

turvaavia valintoja

Jäljitettävät 

raaka-aineet

Vastuullinen Atria

Mahdollisuus 

kehittyä

Uusiutuvia 

energialähteitä

Kestävää veden 

käyttöä

Vähemmän 

hävikkiä

Vähemmän päästöjä 

koko ketjussa 
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Mahdollistamme kestäviä 

valintoja kuluttajille ja 

asiakkaille. Edistämme 

yhteiskunnan hyvinvointia.

Vastuullinen toimintamme kattaa koko ketjun

TUOTTEET JA PALVELUT

Kehitämme vastuullisuutta 

yhteistyössä  

toimitusketjumme 

kumppanien kanssa.

TOIMITUSKETJU

Noudatamme parhaita 

käytäntöjä ja parannamme 

niitä jatkuvasti.

OMA TOIMINTA



www.atria.com


