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Atrian vahva kasvu jatkui viimeisellä neljänneksellä - tulos
parani kaikilla liiketoiminta-alueilla
Loka-joulukuu 2020

-

Konsernin liikevaihto oli 398,6 miljoonaa euroa (380,0 milj. euroa).
Konsernin liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa (12,1 milj. euroa) eli 3,8 % (3,2 %) liikevaihdosta.
Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat liiketulostaan.
Atria Suomen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli hieman parempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.
Myynti vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille kasvoi.
Myynnin lisääntyminen vähittäiskauppaan, vahva Ruotsin kruunu ja hyvä kustannusten hallinta vahvistivat
Atria Ruotsin liikevaihtoa ja -voittoa.
Atria Tanska & Viron tuloskehitys oli vakaata. Hyvän tuloksen perustana on myynnin kasvu
vähittäiskauppaan.
Atria Venäjän tulos ja ruplamääräinen liikevaihto kasvoivat lisääntyneen vähittäiskauppa- ja
pikaruokamyynnin ansiosta. Liiketulos sisältää 0,8 miljoonan euron tuotemerkin arvonalentumiskirjauksen.
Atria teki päätöksen investoida 155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajennukseen Suomessa.
Atria julkaisi uuden konsernistrategian: ”Atria on johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo”.

Tammi-joulukuu 2020

- Konsernin liikevaihto oli 1504,0 miljoonaa euroa (1451,3 milj. euroa).
- Konsernin liikevoitto oli 40,5 miljoonaa euroa (31,1 milj. euroa) eli 2,7 % (2,1 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia hyvän vähittäiskauppamyynnin ja viennin ansiosta. Myynti Food
Service -asiakkaille oli noin 20 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna.
- Atria Suomen vahva vähittäiskauppamyynti, sianlihan viennin kasvu Kiinaan sekä parempi tuottavuus
paransivat liikevoittoa.
- Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi vähittäiskauppaan lisääntyneen myynnin myötä. Liiketappio pieneni 4
miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.
- Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia vahvan vähittäiskauppamyynnin ansiosta.
- Koronaviruspandemian aiheuttama markkinahäiriö heikentää edelleen liiketoiminnan ennustettavuutta.
- Konsernin osakohtainen tulos oli 0,81 euroa (0,54 euroa). Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2020
osinkoa 0,50 euroa (0,42 euroa) osakkeelle.

Katsauskauden jälkeen:

- Atria teki sopimuksen venäläisen yhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company
Agricultural Complex Mikhailovskiylle. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisen
hyväksynnän.
- Atria tiedotti noin 30 miljoonan euron arvoisen investointisuunnittelun käynnistämisestä Atria Ruotsin
tuotantolinjojen uudelleenjärjestelemiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa selvitetään
mahdollisuudet siirtää tuotanto Malmön tehtaalta Örebron lähellä sijaitsevaan Sköllerstan
tuotantolaitokseen.
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Milj. €

2020

2019

2020

2019

Liikevaihto
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä
Eliminoinnit
Liikevaihto yhteensä

284,5
78,2
26,6
17,6
-8,4
398,6

271,6
74,5
26,6
18,9
-11,7
380,0

1 066,3
300,8
106,8
66,7
-36,6
1 504,0

1 033,8
289,4
96,6
73,8
-42,3
1 451,3

Liikevoitto
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä
Kohdistamattomat
Liikevoitto yhteensä
Liikevoitto-%

14,4
0,7
1,7
-1,0
-0,7
15,1
3,8 %

14,4
-0,5
1,0
-2,0
-0,8
12,1
3,2 %

43,1
-2,0
5,3
-2,9
-3,0
40,5
2,7 %

40,0
-6,1
4,4
-4,0
-3,1
31,1
2,1 %

Tulos ennen veroja

14,6

10,7

37,3

26,2

Osakekohtainen tulos, €

0,22

0,19

0,81

0,54
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Juha Gröhn,
toimitusjohtaja
”Atrialle vuosi 2020 oli onnistunut erityisesti, kun otetaan
huomioon koronapandemian aiheuttamat muutokset markkinoihin
ja edelleen Atrian päivittäiseen toimintaan. Atrian liikevaihto ylitti
ensimmäisen kerran 1,5 miljardin euron rajan. Liikevoitto parani
40,5 miljoonaan euroon, eli kasvoi noin 30 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. Vapaa kassavirta oli 59,0 miljoonaa
euroa.
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 398,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,1 miljoonaa euroa.
Vuodelle 2020 saatiin hyvä päätösjakso.
Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen myönteisin asia oli hyvä joulumyynti. Ihmiset viettivät joulunsa kotona
ja hankkivat ruoat kotiin. Valitettavasti myynti Food Service -asiakkaille oli koronarajoitteiden vuoksi noin 20
prosenttia jäljessä edellisen vuoden vastaavan ajankohdan myynnistä. Kun liikkumisen rajoitteet aikanaan
poistuvat, palautuminen kohden entistä tulee olemaan ripeää. Tämä havaittiin kesällä niiden viikkojen
aikana, jolloin koronasta johtuvat rajoitteet olivat kevyitä ja luottamus tulevaisuuteen koheni. Tuolloin Food
Service -myynti elpyi nopeasti. Kauko-idän merkitys viennissä kasvaa. Veimme Kiinaan viime vuonna yli 20
miljoona kiloa sianlihaa. Lisäksi Etelä-Korean merkitys vientimaana on edelleen kasvussa.
Viime vuoden aikana Atrian strategiaa uudistettiin. Uuden strategian nimi on “Winning Northern European
Food Company”. Toiminnan painopisteemme on pohjoisessa Euroopassa. Voittajuus tarkoittaa ennen
kaikkea toiminnallista kyvykkyyttä sekä strategian ja arkisen toteutuksen yhdistämistä kokonaisuudeksi,
jonka avulla Atria uudistuu ja elää ajassa.
Lokakuussa 2020 Atria teki päätöksen investoimisesta siipikarjatehtaaseen Nurmon yksikössä. Uusi tehdas
on valmis vuonna 2024. Investoinnin arvo on 155 miljoonaa euroa. Varmistamme menestyksemme
kasvavilla siipikarjamarkkinoilla lisäämällä teollista kapasiteettia nykyisen tehtaan käyttöiän lähestyessä
loppuaan.
Katsauskauden jälkeen Atria teki sopimuksen venäläisen, Pietarin alueella sijaitsevan tytäryhtiönsä PitProductin myymisestä. Olemme selvittäneet eri toimintavaihtoehtoja Atria Venäjän osalta. Selvitystyön
tuloksena olemme päättäneet myydä Pit-Productin. Pit-Product -tuotteiden myynti vähittäiskauppa-asiakkaille
on viime vuodet ollut odotettua heikompaa. Sitä vastoin Sibylla-konseptin kasvu on jatkunut kannattavasti ja
Atria jatkaa toimintaansa Venäjän pikaruokamarkkinoilla.
Päättynyt vuosi on osoittanut sen, että Atrian riskeistä merkittävin on bioturvaan liittyvät pulmat. Vahingot
ovat tyypillisesti onneksemme välillisiä markkinahäiriönä ilmeneviä tapahtumia, kuten afrikkalaisen sikaruton
leviäminen Keski-Euroopassa ja siitä aiheutunut lihamarkkinoiden häiriö. Samankaltainen riski on nyt pitkin
Eurooppaa leviävä, ihmisille vaaraton, mutta linnuille erittäin vaarallinen lintuinfluenssa. Myös COVID-19 on
mitä ikävimmällä tavalla toteutunut bioturvariski.
Alkaneen vuoden myyntiin ja kannattavuuteen vaikuttaa suuresti se, kuinka korona hallitaan ja milloin
poikkeusjärjestelyistä voidaan luopua. Atria on säilyttänyt pandemian aikana toimintakykynsä hyvin ja
uskomme hallitsevamme tilanteen jatkossakin.”
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Loka-joulukuu 2020
Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 398,6 miljoonaa euroa (380,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 15,1
miljoonaa euroa (12,1 milj. euroa). Atrian liikevaihto kasvoi 4,9 %, mikä johtui lisääntyneestä myynnistä
vähittäiskauppaan ja Atria Suomen vientiasiakkaille. Myynti Food Service -asiakkaille oli noin 20 prosenttia
edellisen vuoden vastaavaa jaksoa heikompaa.
Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat liiketulostaan lisääntyneen myynnin ja paremman kustannusten
hallinnan johdosta. Liikevoiton kasvua Suomessa hidasti koronapandemiasta johtuvat muutokset myynnin
rakenteessa. Vakaat raaka-aineiden hinnat vahvistivat liikevoittoa Ruotsissa.
Vuoden loppua kohden kiristyneet koronarajoitukset pienensivät myyntivolyymejä Food Service -asiakkaille.
Toisaalta myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa merkittävästi parempi.
Tuotantolaitoksilla koronaviruksen leviämisen estämiseksi toteutetut erityisjärjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä
kustannuksia.
Lokakuussa Atria Oyj:n hallitus hyväksyi yhtiön uudistetun strategian vuosille 2021-2025 ja päivitetyt
taloudelliset tavoitteet, jotka tulivat voimaan 1.1.2021.
Strategiapäivityksen keskeisenä tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo, jolla on
- vahva taloudellinen tuloksentekokyky,
- halutuimmat brändit,
- syvät kumppanuussuhteet asiakkaidemme kanssa,
- sitoutunut henkilöstö,
- edelläkävijyys vastuullisuudessa, sekä
- paras kumppanuus tuottajaomistajien kanssa.
Keskeisimmät uuteen strategiaan vaikuttaneet muutokset toimintaympäristössä liittyvät kuluttajien
ostokäyttäytymiseen. Ostopäätöksissä korostuvat entistä enemmän tietoisuus vastuullisista ruokavalinnoista
ja valmisruokien sekä erityisesti siipikarjanlihan kysynnän lisääntyminen. Food Service -kanavan ja kaupan
omien tuotemerkkien suosio on myös kasvussa.
Keskeistä tavoitteiden saavuttamiselle on jatkaa panostusta kaupallisen erinomaisuuden, jatkuvan toiminnan
tehostamisen sekä Atrian Tavan Toimia parantamiseksi. Näiden lisäksi on erityisen tärkeää, että
onnistumme strategiamme tuloksenteon kannalta keskeisimmissä kuudessa painopisteessä, jotka ovat:
- kasvamme kannattavasti Ruotsissa
- parannamme toimitusketjun tehokkuutta
- parannamme punaisen lihan kannattavuutta
- voitamme siipikarjassa
- laajennamme valmisruoissa
- vahvistamme Food Servicea, mukaan lukien pikaruoka.
Kokonaisuudessaan Atrian uuden konsernistrategian taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:
- Liikevoittoprosentti 5 % (ei muutosta)
- Omavaraisuusaste 40 % (ei muutosta)
- Varojenjako tilikauden voitosta 50 % (ei muutosta)
- Oman pääoman tuottoaste (ROE) 10 % (päivitetty tavoite)
- Markkinaa nopeampi kasvu (uusi tavoite)
Atria teki lokakuussa päätöksen siipikarjatuotannon laajennusinvestoinnin toteuttamisesta. Investoinnin arvo
on 155 miljoonaa euroa ja se sisältää uusien teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjojen rakentamisen Nurmon
tuotantolaitokselle. Siipikarjalihan kulutus on kasvanut voimakkaasti Suomessa jo usean vuoden ajan.
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Vuosina 2010 – 2019 kananlihan kulutus on kasvanut noin 4 % vuosittain. Vuoden 2020 aikana kasvua oli
3,6 %. Uusi tuotantolaitos vastaa kulutuskysynnän kasvuun ja vahvistaa Atrian markkinajohtajuutta
siipikarjatuotteissa. Uuden tehtaan rakennustyöt käynnistyvät mahdollisimman pian ja sen arvioidaan olevan
kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuoden 2024 aikana. Investoinnin myötä Atria Suomen
siipikarjatuotannon kapasiteetti lisääntyy 40 %.
Atria Suomi Oy hankki lokakuussa omistukseensa elintarvikealan sopimusvalmistaja Domretor Oy:n koko
osakekannan. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyi Atrialle 1.10.2020 alkaen. Domretor Oy on ollut Atrian
osakkuusyhtiö vuodesta 2013 lähtien, jolloin Atria osti Domretorin osakkeista 24,9 prosentin osuuden.
Kauppahinta ei aiheuta merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Domretor Oy:n
tuotantolaitos sijaitsee Kauhavalla ja yritys työllistää ympärivuotisesti 70 henkilöä ja lisäksi kausityöntekijöitä
noin 40 henkilöä. Domretor Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 8,8 miljoonaa euroa.

Tammi–joulukuu 2020
Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1504,0 miljoonaa euroa (1451,3 milj. euroa). Liikevoitto oli
40,5 miljoonaa euroa (31,1 milj. euroa). Atria-konsernin liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppamyynnin ja
viennin ansiosta. Myynti Food Service -asiakkaille oli noin 20 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna.
Konsernin liikevoittoa paransivat liikevaihdon kasvu, viennin hyvä kehitys ja alhaisemmat kustannukset.
Atria Suomen liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppa- ja vientiasiakkaille. Atria
Suomen liikevoitto parani, mikä oli seurausta lisääntyneestä vähittäiskauppamyynnistä, sianlihan viennin
kasvusta Kiinaan sekä paremmasta tuottavuudesta.
Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, liiketulos
parani 4 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Tehokkuuden parantuminen ja alhaisemmat
kustannukset ovat parantaneet kannattavuutta. Ruotsin kruunu on vahvistunut euroon nähden vuoden
aikana ja oli vahvimmalla tasolla viimeisen neljänneksen aikana. Atria Ruotsin vertailukauden liikevoittoon
sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä kustannuksia.
Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia vahvan vähittäiskauppamyynnin ansiosta. Atria
Venäjän myynti vähittäiskauppaan on ollut koko vuoden edellisvuotta merkittävästi parempaa. Liiketuloksen
paraneminen johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja myynnin paremmasta rakenteesta.
Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikuttivat Atrian toimintaympäristöön ensimmäisen
vuosineljänneksen lopulta lähtien. Ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin liittyvillä kansallisilla
rajoituksilla ja suosituksilla oli vaikutuksia Atrian liiketoimintaan. Ravintoloiden aukioloa ja asiakasmäärää on
rajoitettu, ja ihmisten vähentynyt matkustaminen ja liikkuminen ulkona on pienentänyt ruoan myyntiä myös
pikaruokaravintoloissa ja huoltoasemilla.
Vähittäiskauppaan myytävien arkiruokien suosio kasvoi äkillisesti poikkeusolosuhteisiin varautumisen vuoksi
maaliskuun lopulla. Huhti-toukokuun aikana myyntivolyymit pikaruoka- ja Food Service -asiakkaille
pienenivät merkittävästi. Koronarajoitusten asteittaisen purkamisen myötä Food Service -myynti lisääntyi ja
markkina alkoi elpymään toisen vuosineljänneksen loppua kohden, mutta ei kuitenkaan palautunut koronaaikaa edeltävälle tasolle syyskuun loppuun mennessä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä koronarajoituksia
kiristettiin uudelleen, mikä pienensi myyntiä Food Service -asiakkaille. Myynti vähittäiskauppaan on ollut
edellisvuotta merkittävästi suurempaa.
Poikkeusoloihin siirtyminen Atrian toiminnoissa suoritettiin nopeasti, jotta yhtiön toimintakyky pystyttiin
säilyttämään. Toiminnan keskeytymätön jatkaminen ja tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen olivat
Atrian ensisijaisia tehtäviä henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamisen lisäksi. Tuotantolaitoksilla otettiin
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käyttöön uusia käytäntöjä, joilla pyritään estämään mahdollinen virustartunnan leviäminen. Erityisjärjestelyt
jatkuvat edelleen ja ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia. Toisaalta etätöihin siirtyminen ja
työmatkailun loppuminen ovat tuoneet kustannussäästöjä. Atria on onnistunut tavoitteessaan henkilöstön
terveyden ja työkyvyn turvaamisessa sekä tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitämisessä.

Atria kertoo ensimmäisenä lihayhtiönä kanatuotteiden hiilijalanjäljen pakkauksissaan
Atria tuo ensimmäisenä lihayhtiönä kanatuotteidensa hiilijalanjäljestä kertovan merkinnän
kuluttajapakkauksiin. Liharaaka-aineen jäljitettävyys tilalle asti mahdollistaa hiilijalanjäljen merkitsemisen
yksittäisessä tuotepakkauksessa. Ensimmäiset hiilijalanjälkimerkityt tuotteet ovat Alatalon tilan kanatuotteita.
- Tilakohtainen liharaaka-aineen jäljitettävyys on mahdollistanut meille yksittäisten tuotteiden hiilijalanjäljen
laskemisen ja merkitsemisen pakkauksiin tuotekohtaisesti. Aloitamme hiilijalanjäljen merkitsemisen Alatalon
tilan kanatuotteista ja tilakohtaisen laskennan edistyessä tuomme merkinnät asteittain yhä useampiin
tuotteisiimme, kertoo Atria-konsernin vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

Atria kehittää jatkuvasti tuoteturvallisuus-, laatu-, ympäristö- ja energiaosaamistaan
Standardoitujen järjestelmien sertifioinnit ovat kolmannen osapuolen vakuus Atrian tuoteturvallisuus-, laatu-,
ympäristö- ja energiaosaamiseen liittyvästä jatkuvasta kehitystyöstä. Atrian kuusi Ruotsissa sijaitsevaa
tuotantolaitosta sertifioitiin ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmällä. Myös Sköllerstan tehtaalle aiemmin
myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti uudistettiin. Ruotsin kaikkien seitsemän tuotantolaitoksen ISO 50001 energianhallintajärjestelmä uusittiin vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Myös Atria Suomen
FSSC 22000- elintarviketurvallisuusjärjestelmän, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän ja ISO 50001energianhallintajärjestelmän sertifiointien seuranta-auditoinnit tehtiin viimeisen vuosineljänneksen aikana.
Atria Tanska & Viron tuotantolaitokset Horsensissa ja Valgassa sekä Atria Venäjän tuotantolaitokset Pietarin
Gorelovossa ja Sinyavinossa on auditoitu, ja laatujärjestelmiin ja tuoteturvallisuuteen liittyvät sertifikaatit ovat
voimassa.
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–joulukuu 2020
Atria Suomi
Milj. €
Liikevaihto

Q4
2020
284,5

Q4
2019
271,6

Q1 - Q4
2020
1 066,3

Q1 - Q4
2019
1 033,8

Liikevoitto
Liikevoitto %

14,4
5,1 %

14,4
5,3 %

43,1
4,0 %

40,0
3,9 %

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 284,5 miljoonaa euroa (271,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu
johtui lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppaan ja vientiasiakkaille. Sianlihan vienti Kiinaan on kasvanut
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna merkittävästi. Food Service -tuotteiden myynti oli edellisvuoden
vastaavan jakson myyntiä pienempi. Liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa). Liikevoitto oli
edelleen hyvällä tasolla. Liikevoiton kasvua hidasti koronapandemiasta johtuvat muutokset myynnin
rakenteessa. Normaalioloissa joulumyynnin osuus Food Servicen kokonaismyynnistä on merkittävä, mutta
nyt sen osuus oli tavanomaista huomattavasti pienempi.
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 1066,3 miljoonaa euroa (1033,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui
lisääntyneestä myynnistä vähittäiskauppa- ja vientiasiakkaille. Food Service -tuotteiden myynti oli
koronarajoitusten vuoksi noin viidenneksen edellisvuoden myyntiä pienempi. Liikevoitto nousi 43,1
miljoonaan euroon (40,0 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta, viennin hyvästä
kehityksestä ja paremmasta tuottavuudesta. Koronapandemia on aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia,
mutta negatiivista tulosvaikutusta on lieventänyt lakisääteisen työeläkevakuutusmaksun alennus.
Atrian edustamien tuoteryhmien myynnin kasvu vähittäiskaupassa jatkui voimakkaana loka-joulukuussa.
Siipikarjatuotteiden myynti kasvoi peräti 16,3 prosenttia arvossa. Atrian tuoteryhmistä vähiten kasvoivat
valmisruokatuotteet, mutta nekin kuitenkin 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Ruoanlaittotuotteiden (makkarat, nakit, suikaleet, pekonit) myynti kasvoi loka-joulukuussa 14,9 prosenttia.
Atrian toimittajaosuus vähittäiskaupassa oli noin 24 prosenttia. Food Service -markkina pieneni arvossa
vuoden 2020 aikana noin 20 %. (Lähde: Atrian markkinanäkemys)
Lihan asema suomalaisten ruokalautasilla on edelleen vakaata, 93 prosenttia suomalaisista syö lihaa.
Kotimaisen lihan suosio on jatkunut, vuonna 2020 kaikkien lihalajien kotimaisuusaste on ennakkotietojen
mukaan noin 83 prosenttia. (Lähde: Kantar TNS Agri Oy)
Atria Suomi Oy hankki lokakuun alussa yrityskaupalla omistukseensa kauhavalaisen elintarvikealan
sopimusvalmistaja Domretor Oy:n koko osakekannan. Omistus- ja hallintaoikeus siirtyi Atrialle 1.10.2020
alkaen. Domretor Oy on ollut Atrian osakkuusyhtiö vuodesta 2013 lähtien, jolloin Atria osti Domretorin
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osakkeista 24,9 prosentin osuuden. Domretor Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 8,8 miljoonaa euroa.
Lokakuussa Atria teki päätöksen siipikarjatuotannon laajennusinvestoinnin toteuttamisesta. Investoinnin arvo
on 155 miljoonaa euroa ja se sisältää uusien teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjojen rakentamisen Nurmon
tuotantolaitokselle.
Atria on mukana vienninedistämishankkeessa tavoitteenaan tehdä useamman vuoden kestävän ja
monipuolisesti Kiinan markkinoilla näkyvän kampanjan, ja siten edelleen vahvistaa vientiä Kiinaan. Euroopan
unioni myönsi hankkeelle joulukuussa lähes kolmen miljoonan euron rahoituksen maataloustuotteiden
menekinedistämisvaroista vienninedistämiskampanjan toteuttamiseksi Kiinan markkinoilla.

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Atria Ruotsi
Milj. €
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto %

Q4
2020
78,2
0,7

Q4
2019
74,5
-0,5

Q1 - Q4
2020
300,8
-2,0

Q1 - Q4
2019
289,4
-6,1

1,0 %

-0,7 %

-0,7 %

-2,1 %

Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 78,2 miljoonaa euroa (74,5 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa
valuutassa parani 1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koronarajoitukset vaikuttivat
negatiivisesti Atrian Food Service -myyntiin myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto
kokonaisuudessaan kasvoi, koska myynti vähittäiskauppaan jatkui aiempaa vahvempana. Liikevoitto oli 0,7
miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa). Liikevoiton kasvu oli seurausta parantuneesta liikevaihdosta, paremmasta
kustannusten hallinnasta ja Ruotsin kruunun vahvistumisesta.
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 300,8 miljoonaa euroa (289,4 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa
valuutassa vahvistui 3,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koronarajoitukset
vaikuttivat kielteisesti Food Service ja pikaruoka -liiketoimintaan. Toisaalta myynti vähittäiskauppaan on
kasvanut huomattavasti, millä on ollut positiivinen vaikutus koko vuoden liikevaihtoon. Siipikarjatuotteiden
hyvä myynti vahvisti liikevaihtoa. Liiketulos oli -2,0 miljoonaa euroa (-6,1 milj. euroa). Liiketulosta painoivat
myynnin väheneminen pikaruoka- ja Food Service -asiakkaille. Lisäksi koronapandemia aiheutti ylimääräisiä
kustannuksia, minkä tulosvaikutusta lievensivät valtion maksamat korvaukset sairaslomien ajalta.
Tehokkuuden parantuminen, alhaisemmat kustannukset ja Ruotsin kruunun vahvistuminen ovat parantaneet
kannattavuutta. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa henkilöstöjärjestelyihin liittyviä
kustannuksia.
Koronaviruspandemia vaikutti kuluttajien ostokäyttäytymiseen maaliskuun lopusta vuoden loppuun asti.
Atrian edustamien tuoteryhmien myynti vähittäiskauppaan on kasvanut voimakkaasti sekä määrällisesti että
arvossa: ruokamakkaramarkkina kasvoi vuonna 2020 15,7 %, leivänpäällisten markkina kasvoi 7,9 % ja
siipikarjatuotteiden markkina kasvoi 19,2 % arvossa mitattuna. Tammi-joulukuussa Atrian toimittajaosuus
ruokamakkaroissa oli 18,7 %, leivänpäällisissä 13,6 % ja tuoreissa kanatuotteissa 16,8 % (Lähde: AC
Nielsen).
Koronarajoitusten kiristymisen myötä myynnin kasvu Ruotsin vähittäiskauppamarkkinassa voimistui vuoden
loppua kohden. Food Service -markkina Ruotsissa kärsi erittäin voimakkaasti vuoden 2020 pandemian
aikana. Markkinat elpyivät hieman kesän jälkeen, mutta pandemian toinen aalto aiheutti tiukempia rajoituksia
ravintoloille. Koronarajoituksilla oli selkeä kielteinen vaikutus myös pikaruokaliiketoimintaan.
Katsauskauden jälkeen Atria tiedotti investointisuunnittelun käynnistämisestä Atria Ruotsin tuotantolinjojen
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uudelleenjärjestelemiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Investoinnin arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa
euroa. Investointihankkeessa selvitetään yksityiskohtaisesti tuotantolinjojen uudelleenjärjestelyjä, mahdollisia
siirtoja ja uusien tuotantolinjojen rakentamiseen liittyviä investointitarpeita. Hankkeessa selvitetään
mahdollisuudet siirtää tuotanto Malmön tehtaalta Sköllerstaan. Suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös
investoinnin toteutuksesta. Toteutuessaan hankkeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis vuoden
2023 aikana.
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Atria Tanska & Viro
Milj. €
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto %

Q4
2020
26,6
1,7

Q4
2019
26,6
1,0

Q1 - Q4
2020
106,8
5,3

Q1 - Q4
2019
96,6
4,4

6,5 %

3,9 %

4,9 %

4,5 %

Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 26,6 miljoonaa euroa (26,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,7
miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Atria Tanska & Viron tuloskehitys oli vakaata. Myynti vähittäiskauppaan
pysyi hyvällä tasolla. Atrian Food Service -myynti sekä Tanskassa että Virossa oli edellisen vuoden
vastaavaa jaksoa heikompaa. Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa.
Liikevoiton kasvu Tanskassa johtui vakaina pysyneistä raaka-ainehinnoista ja hyvästä
vähittäiskauppamyynnistä.
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 106,8 miljoonaa euroa (96,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa
(4,4 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui myynnin voimakkaasta lisääntymisestä vähittäiskauppaan sekä
Virossa että Tanskassa. Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa.
Koronaviruspandemian vaikutukset Viron liiketoimintaympäristöön alkoivat maaliskuun alkupuolella.
Markkina elpyi kesäkaudella, mutta vuoden loppua kohden kiristyneet koronarajoitukset ovat heikentäneet
Food Service -myyntiä. Jauhelihan myynti vähittäiskauppaan on lisääntynyt huomattavasti uuden
pakkauksen myötä. Atrian markkinaosuus Viron vähittäiskaupassa on pysynyt vakaana.
Tanskassa leivänpäällismarkkina on pysynyt vakaana. Kaupan omien tuotemerkkien myynti on lisääntynyt
jonkin verran ja hintakilpailu on kiristynyt vuoden 2020 aikana. Myynti vähittäiskauppaan nousi väliaikaisesti
ennätyslukemiin maalis-huhtikuussa, ja on pysynyt edellisvuotta korkeammalla tasolla koko vuoden.
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Atria Venäjä
Milj. €
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto %

Q4
2020
17,6
-1,0

Q4
2019
18,9
-2,0

Q1 - Q4
2020
66,7
-2,9

Q1 - Q4
2019
73,8
-4,0

-5,9 %

-10,7 %

-4,3 %

-5,5 %

Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 17,6 miljoonaa euroa (18,9 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa
valuutassa kasvoi lähes 20 prosenttia. Liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,0 milj. euroa). Myynti
vähittäiskauppaan kasvoi lähes 30 prosenttia, erityisesti hyvän Casademont-tuotteiden myynnin ansiosta.
Sibylla-tuotteiden myynti kasvoi yli 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Koronatartuntojen leviämisen estämiseksi tehdyt toimenpiteet tuotantolaitoksilla aiheuttivat edelleen jonkin
verran ylimääräisiä kustannuksia. Atria Venäjän vähittäiskauppamyynnin rakenteen muutosten takia yhden
tuotemerkin arvoa kirjattiin alas 0,8 miljoonaa euroa.
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 66,7 miljoonaa euroa (73,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa
kasvoi 3,0 prosenttia. Liiketulos oli -2,9 miljoonaa euroa (-4,0 milj. euroa). Myynti vähittäiskauppaan oli
edellisvuotta merkittävästi parempaa. Casademont-tuotteiden myynti on kasvanut voimakkaasti koko
katsauskauden. Food Service -tuotteiden myynti heikentyi koronarajoitusten myötä, mutta elpyi viimeisellä
vuosineljänneksellä. Liiketuloksen kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja myynnin paremmasta
rakenteesta.
Koronaviruspandemian vaikutukset Atria Venäjän liiketoimintaympäristöön olivat vähäiset ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Keväällä myyntivolyymit pienenivät huomattavasti koronapandemian vuoksi
asetettujen rajoitteiden seurauksena. Toukokuun lopulta lähtien myyntimäärät kääntyivät jälleen kasvuun,
mutta syyskuussa pandemian aiheuttamat markkinahäiriöt heikensivät jälleen myyntiä. Viimeisellä
vuosineljänneksellä myynti Food Service -asiakkaille kääntyi voimakkaaseen kasvuun.
Atria on selvittänyt eri mahdollisuuksia Atria Venäjän liiketoiminnan kehittämiseksi. Selvitysten tuloksena
Atria teki katsauskauden jälkeen sopimuksen Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company
Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Cherkizovo on Venäjän suurin
lihatuotteita valmistava yritys ja on listattu Moskovan pörssiin vuodesta 2006 alkaen.
OOO Pit-Product on Atrian 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Atria on omistanut yhtiön vuodesta 2005
lähtien. Vuoden 2020 lopussa yhtiöllä oli noin 700 työntekijää. Yhtiö valmistaa tuotteita vähittäiskauppa- ja
Food Service -asiakkaille ja omistaa Gorelovon sekä Sinyavinon tehtaat. Myyntisopimus ei sisällä Atria
Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.
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Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaupan toteutuminen
edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Myytävän liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin
liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista.
Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 31.12.2020 oli noin -45 miljoonaa euroa.
Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti PitProductin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja vuoden 2020 lopulla noin 92.
Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät, jo aikaisemmin omassa pääomassa
esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo
konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei tule olemaan vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä
kassavirtaan. Muuntoerokirjaukset tehdään vasta kaupan lopullisen toteutumisen myötä.
Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä ja yritysmyynnillä ei ennusteta olevan muuta
merkittävää vaikutusta konsernitulokseen.
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Henkilöstö keskimäärin (FTE)
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
keskimäärin (FTE)
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä
Yhteensä

Q1 - Q4
2020

Q1 - Q4
2019

2 398
814
439
793
4 444

2 333
840
435
846
4 454

Rahoitusasema ja verot
Konsernin korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 191,6 miljoonaa euroa (31.12.2019: 223,9 milj.
euroa). Katsauskauden aikana nettovelka väheni 32,3 miljoonaa euroa johtuen hyvästä tuloksesta ja
käyttöpääoman muutoksesta.
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 59,0
miljoonaa euroa (51,4 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46,8 % (31.12.2019: 46,9 %). Omaan pääomaan kirjatut
Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan yhteenlasketut muuntoerot vähensivät omaa pääomaa tammijoulukuussa 6,8 miljoonaa euroa (+4,6 milj. euroa).
Atria jälleenrahoitti syyskuussa 30 miljoonan euron lainan, joka olisi erääntynyt kesäkuussa 2022 uudella 30
miljoonan euron seitsemän vuoden pituisella kerralla takaisinmaksettavalla lainalla. Koronaviruspandemia on
aiheuttanut epätasapainoa lyhytaikaisen rahoituksen yritystodistusmarkkinalle, joka on kuitenkin toiminut
hieman paremmin loppuvuoden aikana, vaikka vielä ei päästy aivan normaalitilanteeseen. Atria on
poikkeustilanteesta huolimatta onnistunut jälleenrahoittamaan erääntyvät yritystodistukset uusilla
yritystodistuksilla. Kassavarojen määrää lisättiin ensimmäisen kvartaalin aikana noin 30 miljoonalla eurolla,
mutta vähennettiin taas toisen ja kolmannen kvartaalin aikana lähemmäksi tavanomaista tasoa.
Kassavarojen määrä 31.12.2020 oli 26,6 miljoonaa euroa (31.12.2019: 4,4 milj. euroa). Konsernin
maksuvalmius on pysynyt hyvänä koko vuoden ajan. Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien
määrä 31.12.2020 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2019: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien
luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 3 vuotta 2 kuukautta (31.12.2019: 3 vuotta 2
kuukautta).
Konsernin tilikauden verot olivat 12,6 miljoonaa euroa (9,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaa UAB
Vilniaus Mesan vuoden 2015 purkutappion verokäsittely, josta saatiin päätös hallinto-oikeudesta
loppuvuodesta 2020. Atria on hakenut valituslupaa korkeimmalta halllinto-oikeudelta.
Varovaisuusperiaatteen mukaisesti verovaikutus 2,1 milj. euroa on kirjattu tulokseen. Lisäksi Venäjän
laskennallisia verosaamisia on kirjattu alas 2,0 milj. euroa, koska yhtiön näkemyksen mukaan vakuuttavaa
näyttöä tulevista verotappioiden hyödyntämismahdollisuuksista ei ollut.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen Atria teki sopimuksen Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company
Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Cherkizovo on Venäjän suurin
lihatuotteita valmistava yritys ja on listattu Moskovan pörssiin vuodesta 2006 alkaen.
OOO Pit-Product on Atrian 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Atria on omistanut yhtiön vuodesta 2005
lähtien. Vuoden 2020 lopussa yhtiöllä oli noin 700 työntekijää. Yhtiö valmistaa tuotteita vähittäiskauppa- ja
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Food Service -asiakkaille ja omistaa Gorelovon sekä Sinyavinon tehtaat. Myyntisopimus ei sisällä Atria
Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.
Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaupan toteutuminen
edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän. Myytävän liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin
liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista.
Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 31.12.2020 oli noin -45 miljoonaa euroa.
Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti PitProductin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja vuoden 2020 lopulla noin 92.
Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät, jo aikaisemmin omassa pääomassa
esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo
konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei tule olemaan vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä
kassavirtaan. Muuntoerokirjaukset tehdään vasta kaupan lopullisen toteutumisen myötä.
Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä ja yritysmyynnillä ei ennusteta olevan muuta
merkittävää vaikutusta konsernitulokseen.
Katsauskauden jälkeen Atria tiedotti investointisuunnittelun käynnistämisestä Atria Ruotsin tuotantolinjojen
uudelleenjärjestelemiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi. Investoinnin arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa
euroa. Investointihankkeessa selvitetään yksityiskohtaisesti tuotantolinjojen uudelleenjärjestelyjä, mahdollisia
siirtoja ja uusien tuotantolinjojen rakentamiseen liittyviä investointitarpeita. Hankkeessa selvitetään
mahdollisuudet siirtää tuotanto Malmön tehtaalta Sköllerstaan. Suunnitteluvaiheen jälkeen tehdään päätös
investoinnin toteutuksesta. Toteutuessaan hankkeen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis vuoden
2023 aikana.

Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit
Koronavirus (COVID-19) – pandemia on ollut Atrian merkittävin riskitapahtuma vuonna 2020. Sen
yhteiskunnalliset, markkinataloudelliset sekä kansanterveydelliset vaikutukset ovat näkyneet toiminnassa
maaliskuusta 2020 alkaen. Riskin merkittävyys on vaihdellut sekä liiketoiminta-alueittain että vuodenaikojen
mukaan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saadut uutiset rokotteista eivät vielä ehtineet vaikuttaa riskiä
pienentävästi. Viruksen muuntautumiskyky aiheutti sen sijaan sen, että osassa maita koronarajoitteita ja
suojautumistoimenpiteitä lisättiin.
Koko pandemian ajan Atria on panostanut henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamiseen sekä
tuotantovarmuuden ylläpitämiseen. Atrian eri yksiköissä on mukautettu toimintaa muuttuneiden olosuhteiden
ja tuotteiden kysynnän mukaan.
Vaikka Atrialle on aiheutunut jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia hygieniavaatimusten ja toiminnan
sopeuttamisen takia, vaikutukset tulokseen ja kassavirtaan ovat maltillisia. Myös rahoitusasema on pysynyt
hyvänä.
Valtiot ovat elvyttäneet pandemian aikana taloutta tukitoimilla ja elvytyspaketeilla. Suomessa Atrian toimintaa
on tukenut työnantajan TyEL-maksun 2,6 prosenttiyksikön alennus 1.5.- 31.12.2020 välisenä aikana.
Ruotsissa valtio on maksanut korvauksia sairaslomista.
Rokoteohjelmat eri maissa ovat alkaneet vuoden 2021 alussa. Rokotusohjelmien läpiviennin kesto, eri
rokotteiden tehokkuus ja viruksen nopea muuntautumiskyky aiheuttavat kuitenkin sen, että pandemian
vaikutuksia Atrian vuoden 2021 tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan on edelleen vaikea ennustaa.
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Atrian tavanomaiset ruokatuotannon riskit liittyvät raaka-aineiden ja valmisteiden laatuun, saatavuuteen,
turvallisuuteen sekä hintaan. Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyvä afrikkalainen
sikarutto on vaikuttanut sianlihan hintaan, kysyntään ja tarjontaan eri puolilla maailmaa. Koska on olemassa
riski sikaruton leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa
tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla. Loppuvuodesta Euroopassa todetut lintuinfluenssatapaukset
ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta siipikarjanlihamarkkinoissa.
Tietoturvakysymykset nousivat enenevässä määrin yhteiskunnallisen keskustelun aiheiksi vuoden 2020
jälkimmäisellä puoliskolla. Huijauksia, tietomurtoja ja tietovuotoja voi kohdistua myös Atrian toimintaan. Niitä
pyritään estämään ja niiltä suojautumaan suunnitelmallisella valvonnalla ja tietoturvallisuutta parantavilla
toimenpiteillä.
Henkilöstö on Atrialla erittäin tärkeä voimavara. Henkilöriskejä hallitaan työn turvallisuuteen ja henkilöstön
terveydenhuoltoon panostavalla ennakoivalla toiminnalla sekä koulutuksilla. Toimenpiteiden tarkoituksena on
turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen sekä Atrian strategian toteutus ja tavoitteiden saavuttaminen.
Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä sekä riskienhallinnasta esitetään vuosikertomuksessa.

Tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 37 - 43 miljoonaa euroa (40,5 milj.
euroa).
Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen
vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat
kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot,
arvonalentumiset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä on
toteutuessaan OOO Pit-Productin myynnistä aiheutuva muuntoerokirjaus. Pit-Productiin liittyvien kertyneiden
muuntoerojen määrä 31.12.2020 oli noin -45 miljoonaa euroa. Muuntoerokirjaukset riippuvat Ruplan kurssin
kehityksestä ja ne tehdään kaupan lopullisen toteutumisen myötä.
Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien
lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja
heikentävät ennustettavuutta.
Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman
pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan edelleen
kasvavan vuoden 2021 aikana.
Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut
elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön
kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi
ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä
Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien
ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden
myynnin rakennetta epäsuotuisaksi.

Hallituksen voitonjakoehdotus 2020
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2020 osinkoa 0,50 euroa osakkeelle (0,42 euroa).
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Tulosjulkistamisajankohdat 2021
Vuoden 2020 vuosikertomus ilmestyy viikolla 12/2021.
Varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 29.4.2021. 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 26.2.2021. Pyyntö on lähetettävä
perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, PL 900,
60060 Atria.
Atria Oyj julkaisee vuoden 2021 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuosikatsauksen:
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 29.4.2021, noin klo 8.00
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 20.7.2021, noin klo 8.00
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 21.10.2021, noin klo 8.00.
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com.

Yhtiökokouksen päätökset 2020
Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteena 29.4.2020. Tiedote on luettavissa Atrian
sijoittajasivuilla osoitteessa: https://www.atria.fi/konserni/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2020

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 26.4.2019 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.
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.
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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 26.4.2019 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2021 saakka
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 105 311 kpl.

Hallinnointiperiaatteet
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön
verkkosivuilla www.atria.com.

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020
Atria Oyj:n hallitus päätti vuonna 2017 johdon ja avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä
vuosille 2018-2020. Osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena oli 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,
kolmas ansaintajakso alkoi 1.1.2020 ja päättyi 31.12.2020. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön
osakekohtaiseen tulokseen EPS (70 %) ja orgaaniseen kasvuun (30 %). Palkkiot kaudelta 2020 maksetaan
kolmena yhtä suurena osana vuosina 2021, 2022 ja 2023 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.
Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli
henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Ansaintajaksolta 2020 maksettavien
palkkioiden arvioitu kokonaismäärä on noin 0,9 miljoonaa euroa.
Päättynyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Vuosina 2015-2017 toteutetun ansaintajakson tuotto perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS)
ilman kertaluonteisia eriä. Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot olivat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko
jakson 2015–2017 aikana. Järjestelmä päättyi 31.12.2017 ja siihen kuului korkeintaan 45 henkilöä.
Toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmät olivat järjestelmän piirissä. Koko
ansaintajaksolta vuosilta 2015-2017 palkkioita kertyi 2,1 miljoonaa euroa. Viimeinen palkkioiden maksuerä
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toteutettiin maaliskuussa 2020 ja sen määrä oli 0,2 miljoonaa euroa.
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän
tulosvaikutuksen ja tehtävän vaativuustason perusteella 25 - 50 % 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.
Uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2021 – 2023
Atria Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2021 2023. Järjestelmä on periaatteessa sama kuin vuosina 2018 - 2020. Uusi osake- ja rahapalkkioon perustuva
järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, ensimmäinen ansaintajakso alkaa
1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021.
Palkkiot kaudelta 2021 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2022, 2023, 2024 osittain yhtiön
vaihto-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia
veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista,
palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Yhdeltä ansaintajaksolta
maksettavien palkkioiden arvo on yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa.
Uuden palkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja lisäämään
päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua.
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Suurimmat osakkeenomistajat
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2020
Itikka osuuskunta
Lihakunta
Mandatum Henkivakuutusyhtiö
Osuuskunta Pohjanmaan Liha
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Oy Etra Invest Ab
von Julin Sofia Margareta kuolinpesä
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Atria Oyj
Sijoitusrahasto Taalerintehdas Arvo Markka Osake

KII
4 914 281
4 020 200
269 500

A
3 537 652
3 848 073
902 578
480 038
524 640
300 000
135 000
126 289
105 311
105 000

Yhteensä
8 451 933
7 868 273
902 578
749 538
524 640
300 000
135 000
126 289
105 311
105 000

%
29,90
27,83
3,19
2,65
1,86
1,06
0,48
0,45
0,37
0,37

A
3 537 652
3 848 073
480 038
902 578
524 640
300 000
135 000
126 289
105 311
105 000

Yhteensä
52 680 462
44 050 073
3 175 038
902 578
524 640
300 000
135 000
126 289
105 311
105 000

%
47,42
39,65
2,86
0,81
0,47
0,27
0,12
0,11
0,09
0,09

Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2020

Itikka osuuskunta
Lihakunta
Osuuskunta Pohjanmaan Liha
Mandatum Henkivakuutusyhtiö
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Oy Etra Invest Ab
von Julin Sofia Margareta kuolinpesä
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Atria Oyj
Sijoitusrahasto Taalerintehdas Arvo Markka Osake

KII
49 142 810
40 202 000
2 695 000
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
milj. EUR
Liikevaihto
Liikevoitto
% lv:sta
Rahoitustuotot ja -kulut
% lv:sta
Voitto ennen veroja
% lv:sta
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Omavaraisuusaste, %
Korolliset velat
Velkaantumisaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
Bruttoinvestoinnit
% lv:sta
Henkilöstö keskimäärin
Tutkimus ja kehitysmenot
% lv:sta *
Tilauskanta **

31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
1 504,0 1 451,3 1 438,5 1 436,2 1 351,8
40,5
31,1
28,2
40,9
31,8
2,7
2,1
2,0
2,8
2,3
-4,5
-5,6
-6,2
-7,3
-6,3
-0,3
-0,4
-0,4
-0,5
-0,5
37,3
26,2
22,3
35,5
26,1
2,5
1,8
1,6
2,5
1,9
5,7
3,9
4,1
6,7
4,7
7,2
5,3
5,0
7,3
5,9
46,8
46,9
47,7
47,5
46,5
218,1
228,3
227,2
214,3
217,8
49,7
52,6
53,1
49,8
51,6
43,6
51,6
52,1
49,0
50,5
45,6
40,1
44,5
53,9
82,9
3,0
2,8
3,1
3,8
6,1
4 444
4 454
4 460
4 449
4 315
15,0
15,3
13,7
12,9
13,1
1,0
1,1
1,0
0,9
1,0
-

* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi.
**Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä.

Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut
Tulos/osake (EPS), EUR
Oma pääoma/osake, EUR
Osinko/osake, EUR*
Osinko/tulos, %*
Efektiivinen osinkotuotto, %*
Hinta/voittosuhde (P/E)
Osakekannan markkina-arvo
Osakekannan markkina-arvo, A-sarja
Osakkeiden vaihto/1000 kpl, A-sarja
Osakkeiden vaihto %, A-sarja
Osakkeiden lukumäärä, milj. kpl yht.
Osakkeiden lukumäärä, A-sarja
Osakkeiden lukumäärä, KII-sarja
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12.

31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16
0,81
0,54
0,58
0,92
0,65
14,96
14,85
14,69
14,81
14,49
0,50
0,42
0,40
0,50
0,46
61,4
78,4
68,8
54,4
71,2
5,1
4,2
6,1
4,1
4,0
12,1
18,7
11,3
13,2
17,8
278,4
283,8
186,0
342,3
324,8
187,8
191,4
125,4
230,9
219,0
4 599
3 831
5 696
3 381
3 313
24,1
20,1
29,9
17,7
17,4
28,3
28,3
28,3
28,3
28,3
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
28,3

28,3

28,3

28,3

28,3

28,3

28,3

28,3

28,3

28,3

10,11
12,96
12,11
11,47

7,61
12,22
11,49
9,49

*Hallituksen ehdotus 2020 vuodelta 29.4.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle

Osakkeiden kurssikehitys, A-sarja (EUR)
Kauden alin
Kauden ylin
Kauden lopussa
Kauden keskikurssi

7,13
10,86
9,85
9,08

6,61
10,04
10,04
8,28

6,42
13,48
6,58
9,58
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ATRIA OYJ -KONSERNI
Konsernituloslaskelma
milj. EUR
Liikevaihto
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut
Bruttokate

10-12/2020 10-12/2019

1-12/2020

1-12/2019

398,6
-349,4
49,1

380,0
-331,9
48,0

1 504,0
-1 337,7
166,3

1 451,3
-1 288,5
162,7

-20,2
-12,4
0,8
-2,1
15,1

-22,7
-11,5
0,9
-2,6
12,1

-77,7
-45,7
3,2
-5,6
40,5

-84,3
-44,0
3,2
-6,5
31,1

Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista
Voitto ennen veroja

-0,8
0,3
14,6

-1,6
0,3
10,7

-4,5
1,2
37,3

-5,6
0,6
26,2

Tuloverot
Tilikauden tulos

-7,9
6,8

-4,9
5,8

-12,6
24,7

-9,2
17,0

6,2
0,6
6,8

5,2
0,6
5,8

22,9
1,8
24,7

15,1
1,9
17,0

0,22
0,22

0,19
0,19

0,81
0,81

0,54
0,54

10-12/2020 10-12/2019

1-12/2020

1-12/2019

Myynnin ja markkinoinnin kulut
Hallinnon kulut
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Yhteensä
Laimentamaton tulos/osake, €
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, €

Laaja konsernituloslaskelma
milj. EUR
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä
siirretään tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaus
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos
Laajan tuloksen jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Yhteensä

6,8

5,8

24,7

17,0

-0,3

-0,1

-0,1

-0,5

0,6
4,1
11,2

-0,6
1,9
7,0

-1,5
-6,8
16,2

-3,6
4,6
17,4

10,6
0,6
11,2

6,4
0,6
7,0

14,5
1,8
16,2

15,6
1,9
17,4
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Konsernitase
Varat
milj. EUR

31.12.2020

31.12.2019

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Biologiset hyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuus
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä
Muut rahoitusvarat
Lainasaamiset ja muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Yhteensä

395,5
0,6
33,7
164,8
83,9
14,5
1,2
4,6
1,5
700,4

398,1
0,7
33,3
160,8
84,7
15,0
1,2
5,2
4,0
703,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Biologiset hyödykkeet
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä

102,9
3,6
106,1
26,6
239,2

110,2
4,1
107,0
4,4
225,7

Varat yhteensä

939,5

928,7

31.12.2020

31.12.2019

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien osuus
Oma pääoma yhteensä

422,8
16,1
438,9

419,9
14,4
434,3

Pitkäaikaiset velat
Lainat
Vuokrasopimusvelat
Laskennalliset verovelat
Eläkevelvoitteet
Muut korottomat velat
Varaukset
Yhteensä

138,8
24,6
39,2
7,2
1,8
0,3
211,9

140,9
25,0
40,7
6,8
7,0
0,7
221,1

Lyhytaikaiset velat
Lainat
Vuokrasopimusvelat
Ostovelat ja muut velat
Yhteensä

45,1
9,6
234,0
288,7

53,9
8,6
210,9
273,3

Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä

500,7
939,5

494,4
928,7

Oma pääoma ja velat
milj. EUR
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Laskelma oman pääoman muutoksista
milj. EUR

Oma pääoma 1.1.2019

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
OsaOmat
Muut
SVOP Muunkeosakra*)
topääkeet
haserot
oma
tot
48,1

-1,3

Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset
Vakuutusmatemaattiset
voitot / tappiot eläke-etuuksista
Muuntoerot

-60,4

4,6

0,0

48,1

-1,2

Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset
Vakuutusmatemaattiset
voitot / tappiot eläke-etuuksista
Muuntoerot

0,0

0,2

249,2

-55,8

-6,8

0,0

48,1

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

-1,2

0,3

-1,3

249,5

-62,7

MääYh- räysteen- vallatsä tomien
osuus

Oma
pääoma
yhteensä

176,0

415,3

12,9

428,2

15,1

15,1

1,9

17,0

-3,6

-3,6

-0,5

-0,5
4,6

-0,5
4,6

0,2
-11,3

0,2
0,1
-11,3

-0,3

0,2
0,1
-11,6

179,5

419,9

14,4

434,3

22,9

22,9

1,8

24,7

-1,4

Tytäryrityksen hankintaan liittyvä
määräysvallattomien omistajien
osuus
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako

Oma pääoma 31.12.2020

249,2

-3,6

Tytäryrityksen hankintaan liittyvä
määräysvallattomien omistajien
osuus
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako

Oma pääoma 31.12.2019

3,7

Kertyneet
voittovarat

-1,4

-1,4

-0,1

-0,1
-6,8

-0,1
-6,8

0,0
-11,8

0,0
0,3
-11,8

-0,1

0,0
0,3
-11,9

190,4

422,8

16,1

438,9
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Konsernin rahavirtalaskelma
milj. EUR

1-12/2020 1-12/2019

Liiketoiminnan rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Rahoituserät ja verot
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä

115,2
-13,0
102,2

102,9
-14,4
88,5

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Hankitut liiketoimet
Pitkäaikaiset lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Saadut osingot
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos
Investointien rahavirta yhteensä

-40,8
-3,4
0,7
0,5
-0,1
-43,2

-39,4

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen maksut
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-)
Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus
Osinkojen maksut
Rahoituksen rahavirta

37,0
-41,7
-8,3
-9,4
-11,9
-34,4

0,6
-3,7
-28,4
-8,5
-11,6
-51,5

Rahavarojen muutos

24,6

-0,1

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa

4,4
-2,4
26,6

4,0
0,5
4,4

2,3
0,1
-0,1
-37,1
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Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot
Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Atria on tämän
osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2019
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2020 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2019
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat.
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.

COVID-19-vaikutukset sekä johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät
keskeiset epävarmuustekijät
COVID-19-pandemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne ja sen luoma epävarmuus ovat edellyttäneet, että
Atrian johto tarkastelee varoja, velkoja, tuottoja ja kuluja kriittisesti, vaikka COVID-19-vaikutukset ovat olleet
Atrian toimintaan maltillisia. Johto on arvioinut epävarmuuksia ja riskejä sekä käyttänyt harkintaa
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Seuraavissa kappaleissa on lyhyt kuvaus COVID-19-pandemian
vaikutuksesta laatimisperiaatteiden soveltamiseen.
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet sekä vaihto-omaisuus:
Atrian toiminta on pandemian aikana jatkunut keskeytyksettä ja myynti on kasvanut. Lisäpoistotarpeita ei ole
havaittu ja Atrian poistopolitiikka on säilytetty entisellään. Varastossa olevien tuotteiden normaalista
poikkeavia arvonalennuksia ei ole ollut tarvetta tehdä.
Atrialla on läpikäyty raportointikauden päättymispäivänä myös mahdolliset viitteet aineettomien
hyödykkeiden arvonalentumisesta. Laskelmissa käytetyt korot on tarkastettu. Konsernissa on testattu
liikearvo ja sellaiset aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika.
Aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisen testauslaskelma perustuu viiden vuoden strategiajakson
lukusarjaan, jota arvioidaan vuosittain liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten, Atrian tekemien
toimenpiteiden ja saavutettujen tulosten perusteella.
Kukin Atrian liiketoiminta-alue on laatinut oman viiden vuoden lukusarjan ja lukusarjan ensimmäisenä
vuotena on myös huomioitu COVID-19-pandemian jatkuminen vuonna 2021. Konsernin johtoryhmä on
yhdessä liiketoiminta-alueiden kanssa arvioinut lukusarjan realistisuutta pandemiatilanteessa ja sen jälkeen
sekä riskejä. Hallitus on käsitellyt luvut viimeisenä ja hyväksynyt tehdyt esitykset. Viitteitä arvonalentumisista
ei ole havaittu. Atria selostaa vuotuisia liikearvon arvonalentumistestauksia tarkemmin vuositilinpäätöksessä.
Käyttöoikeusomaisuus ja vuokrasopimusvelat:
Konserni on ottanut vuokralle kiinteistöjä, koneita ja kalustoa. Vuokrasopimukset tehdään määräajaksi tai
toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten sopimusaika ja mahdolliset
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jatko-opiot arvioidaan tapauskohtaisesti. COVID-19 ei ole vaikuttanut Atrialla vuokrasopimusten ehtoihin eikä
Atria ole saanut vuokrahelpotuksia.
Myyntituottojen tuloutus ja maksuvalmiusriskin hallinta:
Atrian kokonaismyynti on kehittynyt pandemian aikana suotuisasti eikä tuloutusperiaatteita ole tarvinnut
muuttaa. Kasvaneen myynnin ja hyvän tuloskehityksen seurauksena rahoitusasema ja kassavirta ovat olleet
tilikaudella hyviä ja Atria on poikkeustilanteesta huolimatta onnistunut jälleenrahoittamaan erääntyvät
yritystodistukset uusilla yritystodistuksilla. Kassavarojen määrää lisättiin ensimmäisen kvartaalin aikana noin
30 miljoonalla eurolla, mutta vähennettiin taas toisen ja kolmannen kvartaalin aikana lähemmäksi
tavanomaista tasoa.

Myyntisaamiset
Atrian myyntisaamiset kuluttajatuoteasiakkailta ovat lyhytaikaisia eikä niihin sisälly merkittäviä
rahoituskomponentteja. Kuluttajatuoteasiakkaat ovat pääosin keskusliikkeitä. Osa muilta kuin keskusliikkeiltä
olevista myyntisaamisista myydään rahoitusyhtiöille. Myydyt myyntisaamiset kirjataan pois konsernin
taseesta, kun rahoitusyhtiö on suorittanut maksun saamisista ja kun kaikki omistamiseen liittyvät olennaiset
riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Jokaisessa konserniyrityksessä on arvioitu myyntisaamisia ja niiden
ikäjakaumaa. Atria on arvioinut myyntisaamisten odotettavissa olevia luottotappioita koskevan mallinsa,
jossa huomioidaan makrotaloudellinen kehitys. Luottotappiovaraukseen ei ollut tarvetta tehdä olennaisia
muutoksia.
Työsuhde-etuudet:
COVID-19-pandemian takia Suomessa on ollut voimassa 2,6 prosentin alennus työnantajan TyEL-maksussa
1.5. - 31.12.2020. Ruotsissa valtio on korvannut koronaviruksen aiheuttamien sairaslomien palkka- ja
sosiaalikustannuksia 1.3.- 31.12.2020 välisenä aikana. Muilla Atrian liiketoiminta-alueilla ei ole saatu COVID19-pandemiaan liittyviä avustuksia tai tukia.
Hankitut liiketoiminnat:
Tilivuoden aikana Atria hankki omistukseensa Domretor Oy:n koko osakekannan. Koska liiketoimintojen
yhdistämisessä hankitut varat ja velat arvostetaan hankintahetken käypään arvoon, on Atrian johto arvioinut
omaisuuden arvoja, vertaillut niitä markkina-arvoihin ja tehnyt oletuksia niiden vastaisesta käytöstä. Myös
velkoja on tarkasteltu kriittisesti. Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän tarkkoja
käyvän arvon määrityksen pohjaksi.
Verot:
Atrian johto on arvioinut tilinpäätöksen yhteydessä verojen käsittelyyn mahdollisesti liittyvän epävarmuuden
vaikutusta IFRIC 23:n mukaisesti. Atria ei ole käyttänyt verottajan myöntämiä COVID-19-pandemiaan liittyviä
maksuhelpotuksia ja tuloverot kirjataan verovuoden verotettavan tuloksen perusteella. Venäjällä on kirjattu
alas laskennallisia verosaamisia, koska yhtiön näkemyksen mukaan vakuuttavaa näyttöä tulevista
verotappioiden hyödyntämismahdollisuuksista ei ollut. COVID-19-tukien takia Ruotsissa ei voi hyödyntää
konserniavustusta yhtiöiden verotettavien tulosten tasaamiseen. Tämä nostaa hieman Ruotsin yhtiöiden
tuloveroja.
Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden
2019 konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.
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Toimintasegmentit
milj. EUR
Tuotot kuluttajatuotteista
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä
Eliminoinnit
Yhteensä

10-12/2020 10-12/2019

1-12/2020

1-12/2019

219,1
78,2
26,0
17,6
-8,4
332,6

208,5
74,5
26,0
18,9
-11,7
316,3

823,2
300,8
104,7
66,7
-36,6
1 258,9

795,6
289,4
94,4
73,8
-42,3
1 210,9

65,5
0,5
66,0

63,1
0,5
63,6

243,1
2,1
245,2

238,2
2,2
240,4

398,6

380,0

1 504,0

1 451,3

Liikevoitto
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä
Kohdistamattomat
Yhteensä

14,4
0,7
1,7
-1,0
-0,7
15,1

14,4
-0,5
1,0
-2,0
-0,8
12,1

43,1
-2,0
5,3
-2,9
-3,0
40,5

40,0
-6,1
4,4
-4,0
-3,1
31,1

Investoinnit
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä
Yhteensä

9,6
3,4
1,3
0,1
14,4

5,1
3,7
0,9
0,5
10,3

30,6
10,4
3,4
1,2
45,6

21,8
13,3
2,9
2,2
40,1

Poistot ja arvonalentumiset
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä
Yhteensä

9,4
2,9
1,2
1,6
15,1

8,6
2,9
1,0
1,2
13,7

35,8
11,4
4,6
4,9
56,7

33,9
11,4
4,3
4,7
54,3

Tuotot alkutuotannosta
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä
Yhteensä
Liikevaihto yhteensä
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
milj. EUR
Tase-erä

31.12.2020

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Varat
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
arvostettavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset
Yhteensä

1,2
0,9
2,1

0,0

0,9
0,9

Velat
Johdannaissopimukset
Yhteensä

6,0
6,0

0,0

6,0
6,0

0,0

31.12.2019

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Tase-erä
Varat
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
arvostettavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset
Yhteensä

1,2
1,5
2,7

0,0

1,5
1,5

Velat
Johdannaissopimukset
Yhteensä

2,9
2,9

0,0

2,9
2,9

1,2
1,2

1,2
1,2

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:

Tavaroiden ja palveluiden myynnit
Tavaroiden ja palveluiden ostot

Saamiset
Velat

10-12/2020 10-12/2019
5,5
5,1
-24,8
-25,7

1-12/2020
20,1
-98,2

1-12/2019
18,9
-96,0

31.12.2020 31.12.2019
1,0
1,5
8,5
15,0
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Vastuut
milj. EUR

31.12.2020 31.12.2019

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Yhteensä

1,3
4,4
5,7

1,4
4,2
5,6

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset
Kiinteistökiinnitykset
Yhteensä

1,3
1,3

1,4
1,4

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset
Takaukset

0,1

0,1

Hankitut liiketoimet
Atria Suomi Oy hankki lokakuussa omistukseensa elintarvikealan sopimusvalmistaja Domretor Oy:n koko osakekannan.
Omistus- ja hallintaoikeus siirtyi Atrialle 1.10.2020 alkaen. Domretor Oy on ollut Atrian osakkuusyhtiö vuodesta 2013
lähtien, jolloin Atria osti Domretorin osakkeista 24,9 prosentin osuuden. Domretorin toiminta on käynnistynyt vuonna
1999 ja se on korkealaatuisten valmisruokatuotteiden ja puolivalmisteiden sopimusvalmistaja. Yrityskaupan myötä Atria
vahvistaa edelleen asemiaan vähittäiskaupan valmisruokavalikoimissa ja Food Service -tuotteiden markkinassa.
Domretor toimii itsenäisesti omana yrityksenä ja nyt Domretorilla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää Atrian kaikkia
asiakaskanavia. Kauppahinta ei aiheuta merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Domretor
Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Kauhavalla ja yritys työllistää ympärivuotisesti 70 henkilöä ja lisäksi kausityöntekijöitä noin
40 henkilöä. Domretor Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 8,8 miljoonaa euroa.

Domretor Oy
Kauppahinta
Aiemman 24,9 %:n omistuksen käypä arvo
Hankintahinta

Yhdistämisessä
käytetyt käyvät
arvot, milj. euroa
3,5
1,2
4,7

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Varat yhteensä

5,8
0,6
0,6
1,1
0,1
8,1

Laskennallinen verovelka
Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
Velat yhteensä

0,4
2,0
1,1
3,5

Nettovarat

4,7

Rahassa maksettu kauppahinta
Yrityskaupan rahavirtavaikutus

3,5
3,4

Laskelma on alustava.
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Tärkeimmät valuuttakurssit
Tuloslaskelma
1-12/2020 1-12/2019
SEK
DKK
RUB

10,4881
7,4544
82,6454

10,5867
7,4661
72,4593

Tase
31.12.2020 31.12.2019
10,0343
7,4409
91,4671

10,4468
7,4715
69,9563
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Atria julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat
johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta.
Yhtiö julkaisee liikevoiton ohella oikaistun liikevoiton kuvatakseen varsinaisen
liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien
välillä. Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa
olennaisilla vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi
tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan
uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot,
arvonalentumiset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut.

Oikaistu liikevoitto

Bruttoinvestoinnit

= Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen hankitut
liiketoimet

Vapaa kassavirta

=

FTE

= Raportointikauden tehdyt työtunnit
Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä

Oman pääoman tuotto (%)

= Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma keskimäärin

* 100

Sijoitetun pääoman tuotto (%)

= Voitto/tappio ennen veroja + Korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + Korolliset rahoitusvelat keskimäärin

* 100

Omavaraisuusaste (%)

= Oma pääoma
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

* 100

Korolliset velat

= Lainat + Vuokrasopimusvelat

Velkaantumisaste (%)

= Korolliset velat
Oma pääoma

Korolliset nettovelat

= Lainat - Rahavarat

Nettovelkaantumisaste (%)

= Korolliset velat - Rahavarat
Oma pääoma

Laimentamaton tulos / osake

= Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Oma pääoma / osake

= Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.

Osakekohtainen osinko

= Tilikauden osingonjako
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.

Osinko / tulos (%)

= Osinko / osake
Tulos / osake (EPS)

* 100

Efektiivinen osinkotuotto (%)

= Osinko / osake
Tilikauden päätöskurssi

* 100

Hinta / voittosuhde (P/E)

= Tilikauden päätöskurssi
Tulos / osake

Keskikurssi

= Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden laimentamaton keskimääräinen
lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo

= Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa * viimeinen pörssikurssi 31.12.

Osakkeiden vaihto (%)

= Osakkeen vaihtomäärä tilikauden aikana
Osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä

Liiketoiminnan rahavirta – Investointien rahavirta

* 100

* 100

* 100
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ATRIA OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224.
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com
Tilinpäätöstiedote on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com.

