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ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 

 
Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta  
 
1.1. – 30.9.2013 
- Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista ja kirjasi tästä 
johtuen 23,0 miljoonan euron arvonalentumiset 
- Venäjän liiketoiminnoista tehtyjen kertaluonteisten kulukirjausten vuoksi Atria alensi liikevoittoennustettaan 
- Konsernin liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 24,4 
miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa) 
- Konsernin liikevaihto oli 1 050,4 miljoonaa euroa (982,9 milj. euroa)  
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi 62,7 miljoonaa euroa ja oli 660,8 miljoonaa euroa (598,1 milj. euroa) 
- Atria Suomen liikevoitto oli 23,8 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
22,7 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa) 
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
7,4 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) 
- Atria Venäjän liiketulos oli -19,1 miljoonaa euroa (-4,7 milj. euroa), liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli  
-3,7 miljoonaa euroa (-4,7  milj. euroa) 
- Atria Baltian liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa) 
- Konsernin omavaraisuusaste oli 40,9 prosenttia (31.12.2012: 41,5 %)  
 
1.7. – 30.9.2013 
- Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista ja kirjasi tästä 
johtuen 23,0 miljoonan euron arvonalentumiset 
- Venäjän liiketoiminnoista tehtyjen kertaluonteisten kulukirjausten vuoksi Atria alensi liikevoittoennustettaan 
- Konsernin liikevaihto oli 358,4 miljoonaa euroa (341,1 milj. euroa) ja liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa (16,6 
milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 14,6 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa) 
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi 19,7 miljoonaa euroa ja oli 224,8 miljoonaa euroa (205,1 milj. euroa) 
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia 
kuluja oli 5,6 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa)  
- Atria Venäjän liiketappio oli -16,4 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Liiketappio ilman kertaluonteisia kuluja 
oli -0,9 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa) 
- Atria Baltian liiketulos oli positiivinen 0,3 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa) 
 

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3   

Milj. € 2013 2012 2013 2012 2012 

Liikevaihto 358,4 341,1 1 050,4 982,9 1 343,6 

Liikevoitto -1,8 16,6 9,1 22,4 30,2 

Liikevoitto % -0,5 4,9 0,9 2,3 2,2 

Voitto ennen veroja -5,0 13,1 -0,2 12,9 18,9 

Osakekohtainen tulos, € -0,54 0,31 -0,48 0,17 0,35 

Kertaluonteiset erät* -16,3 0,0 -15,2 0,0 -0,5 
 
*Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Katsaus 1.7. – 30.9.2013 
 
Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 358,4 miljoonaa euroa (341,1 milj. euroa), ja se kasvoi 17,3 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Katsauskaudella Atria kirjasi Venäjän 
liiketoiminnoista kertaluonteisia kuluja yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon kohdistui 15,4 
miljoonaa euroa. Lisäksi Skandinavian liiketoiminnoista kirjattiin 0,9 miljoonan euron arvon alentuminen 
myytävänä olevasta kiinteistöstä. Konsernin liiketulos heikkeni edellisvuodesta 18,4 miljoonaa euroa ja oli     
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-1,8 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja laski hieman ja oli 14,6 
miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa).  
 
Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 224,8 miljoonaa euroa (205,1 milj. euroa), jossa oli kasvua 19,7 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa (12,5 milj. 
euroa) oli 2,7 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella kaikissa 
myyntikanavissa. Liikevoittoa painoivat vuosineljänneksen lopulla entisestään kiristynyt hintakilpailu 
vähittäiskaupan tuotteissa, alhaiset vientihinnat sekä korkeat liharaaka-aineiden hinnat. 
 
Atria Skandinavian heinä-syyskuun liikevaihto oli 99,7 miljoonaa euroa (100,1 milj. euroa), joka oli 0,4 
miljoonaa euroa vertailujaksoa pienempi. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto oli 2,8 prosenttia edellisvuotta 
suurempi. Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (4,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 0,9 miljoonan euron 
kertaluonteinen kulu, joka johtuu myytävänä olevan kiinteistön arvon alentumisesta. Myönteinen tuloskehitys 
johtuu paremmasta myynnin rakenteesta ja vakaina pysyneistä raaka-aineiden hinnoista.  
 
Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa (33,9 milj. euroa). Paikallisessa 
valuutassa liikevaihto nousi 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli       
-16,4 miljoona euroa (0,6 milj. euroa). Kertaluonteisia arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 23,0 miljoonaa 
euroa, josta liiketulokseen kohdistui 15,4 miljoonaa euroa. Arvonalentumiskirjauksista käyttöomaisuuteen 
kohdistui 14,3 miljoonaa euroa, laskennallisiin verosaamisiin 7,6 miljoonaa euroa ja muihin varoihin 1,1 
miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli -0,9 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). 
Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi heinä-syyskuun tuloksen ilman kertaluonteisia kuluja 
tappiolliseksi. Kannattamattomasta alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista luopumisen 
seurauksena arvioidaan syntyvän jatkossa noin 6 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö vuoteen 
2013 verrattuna. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2015 alusta alkaen. 
 
Atria Baltian heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Toiminnan tehostamisen 
ansiosta liikevoitto parani 0,7 miljoonaa euroa ja oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa).  
 
 
Katsaus 1.1. – 30.9.2013 
 
Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 050,4 miljoonaa euroa (982,9 milj. euroa), ja se kasvoi 67,5 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Katsauskaudella Atria kirjasi Venäjän 
liiketoiminnoista kertaluonteisia kuluja yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon kohdistui 15,4 
miljoonaa euroa. Lisäksi Skandinavian liiketoiminnoista kirjattiin 0,9 miljoonan euron arvon alentuminen 
myytävänä olevasta kiinteistöstä. Suomessa kirjattiin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu 
arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä. Konsernin liikevoitto heikkeni 
edellisvuodesta 13,3 miljoonaa euroa ja oli 9,1 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa). Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli 24,4 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa). 
 
Atria laski maaliskuussa liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. 
Saadut varat käytettiin jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina-aika on viisi vuotta ja 
lainalle maksetaan 4,375 prosentin kuponkikorkoa. Joukkovelkakirjat ovat kaupankäynnin kohteena 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli 20,7 
miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa) ja nettovelka oli 343,8 miljoonaa euroa (417,8 milj. euroa). 
 
Atria Suomen tammi-syyskuun liikevaihto oli 660,8 miljoonaa euroa (598,1 milj. euroa), jossa oli kasvua 
62,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 23,8 miljoonaa euroa (25,5 
milj. euroa) oli 1,7 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi. Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron 
kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta 
kiinteistöstä Forssassa. Liikevoittoa painoivat katsauskauden lopulla kiristynyt hintakilpailu, korkea 
kotimaisen liharaaka-aineen hinta ja alhaisena pysyneet vientihinnat.  
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Atria Skandinavian tammi-syyskuun liikevaihto oli 292,0 miljoonaa euroa (284,6 milj. euroa), jossa oli 
kasvua 7,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa 
liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa 
euroa (6,3 milj. euroa).  Liikevoittoon sisältyy 0,9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka johtuu 
myytävänä olevan kiinteistön arvon alentumisesta. Myönteinen liikevoiton kehitys johtui vakaampina 
pysyneistä raaka-aineiden hinnoista ja paremmasta myynnin rakenteesta.  
 
Atria Venäjän tammi-syyskuun liikevaihto oli 90,8 miljoonaa euroa (93,5 milj. euroa). Paikallisessa 
valuutassa liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli     
-19,1 miljoona euroa (-4,7 milj. euroa). Kertaluonteisia arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 23,0 miljoonaa 
euroa, josta liiketulokseen kohdistui 15,4 miljoonaa euroa. Arvonalentumiskirjauksista käyttöomaisuuteen 
kohdistui 14,3 miljoonaa euroa, laskennallisiin verosaamisiin 7,6 miljoonaa euroa ja muihin varoihin 1,1 
miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli -3,7 miljoonaa euroa (-4,7 milj. euroa). Teollisen 
toiminnan tulos parani tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi 
tuloksen ilman kertaluonteisia kuluja tappiolliseksi. Kannattamattomasta alkutuotannosta ja Moskovan 
tuotannollisista toiminnoista luopumisen seurauksena arvioidaan syntyvän jatkossa noin 6 miljoonan euron 
vuosittainen kustannussäästö vuoteen 2013 verrattuna. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2015 
alusta alkaen. 
 
Atria Baltian tammi-syyskuun liikevaihto oli 25,0 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa), jossa oli laskua 0,4 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos -0,1 miljoonaa euroa (-1,3 milj. 
euroa) oli 1,2 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi.  
 
 
 
Tunnusluvut 
 

milj. EUR 30.9.13 30.9.12   31.12.12 

     Oma pääoma/osake, EUR 14,26 15,07 
 

15,15 

Korolliset velat 361,0 425,8 
 

370,5 

Omavaraisuusaste, % 40,9 39,4 
 

41,5 

Velkaantumisaste, % 88,7 99,2 
 

85,9 

Nettovelkaantumisaste, %        84,5 97,4 
 

84,3 

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 29,2 41,2 
 

56,2 

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,8 4,2 
 

4,2 

Henkilöstö keskimäärin 4 688 4 927 
 

4 898 
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Atria Suomi 1.1. - 30.9.2013 
 
 

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3   

Milj. € 2013 2012 2013 2012 2012 

Liikevaihto 224,8 205,1 660,8 598,1 819,5 

Liikevoitto 9,8 12,5 23,8 25,5 36,5 

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

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 1,1 0,0 -0,5 
 
*Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
                                
Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 224,8 miljoonaa euroa (205,1 milj. euroa), jossa oli kasvua 19,7 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa (12,5 milj. 
euroa) oli 2,7 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi.  Liikevaihto kasvoi katsauskaudella kaikissa 
myyntikanavissa: vähittäiskaupassa, Food Service -asiakkuuksissa sekä vienti- ja tukkumarkkinassa. Atrian 
oman arvion mukaan Atrian kokonaismarkkinaosuus vahvistui vähittäiskaupassa ja oli noin 28 prosenttia. 
Liikevoiton kasvua painoivat vuosineljänneksen lopulla kiristynyt hintakilpailu vähittäiskaupan tuotteissa, 
alhaiset vientihinnat sekä korkeat liharaaka-aineen hinnat.  
 
Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 62,7 miljoonaa euroa ja oli 660,8 miljoonaa euroa (598,1 milj. euroa). 
Tammi-syyskuun liikevoitto 23,8 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa) oli 1,7 miljoonaa euroa vertailujaksoa 
heikompi. Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu 
arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä Forssassa. Liikevoittoa painoivat 
katsauskauden lopulla kiristynyt hintakilpailu, korkea kotimaisen liharaaka-aineen hinta ja alhaisena 
pysyneet vientihinnat.  
 
Atria Oyj ja Saarioinen Oy tekivät heinäkuussa esisopimuksen, jonka mukaan Atria ostaa Saarioisten 
naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Kaupassa Atrialle siirtyy 
broilerituotannon koneet ja laitteet sekä Kangasalan Sahalahdella sijaitseva broilerituotantoon liittyvä 
rakennus ja tontti. Jyväbroiler-tuotemerkki siirtyy myös Atrian omistukseen. Lisäksi Atria saa kaupassa 
Jyväskylän teurastamon koneet ja laitteet. Kaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen tekevät 
yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta Saarioisille. Saarioisten hankinta-, teurastus- ja 
leikkuutoimintojen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Atrian palvelukseen ja Atria jatkaa teollista 
toimintaa Jyväskylässä ja Sahalahdella. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen palveluksessa 
työskentelee noin 400 henkilöä. Kaupan johdosta Atrian liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 70 
miljoonaa euroa vuodessa. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2014 ensimmäisen 
neljänneksen aikana. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. 
 
Valmisruokatuotannon siirto Karkkilasta Nurmon tehtaalle on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tuotannon 
siirrosta arvioidaan muodostuvan noin yhden miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö, joka toteutuu 
täysimääräisesti vuoden 2014 alusta alkaen.  
 
Atrian Kädenjälki –ohjelman hankkeet etenivät suunnitelman mukaisesti. Atria panostaa edelleen 
tuotantoketjun läpinäkyvyyteen ja tuotteiden jäljitettävyyteen. Jouluksi Atria tuo markkinoille jäljitettävän 
joulukinkun, jonka pakkaukseen on merkitty sian kasvattaneen tilan nimi.  
 
Vuonna 2009 käynnistetyn Varhaisen välittämisen –hankkeen  tulokset näkyvät nyt monella rintamalla. 
Atrian keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut 63,2 vuoteen. Vuonna 2009 atrialaiset siirtyivät 
eläkkeelle keskimäärin 60,5-vuotiaana. Myönteisen kehityksen taustalla on määrätietoinen työ 
työhyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä henkilöstön kanssa. Eläketurvakeskuksen kesällä julkaiseman 
tilaston mukaan suomalaisten eläkkeellesiirtymisikä on keskimäärin 60,9 vuotta.  
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Atria Skandinavia 1.1. - 30.9.2013 
 

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3   

Milj. € 2013 2012 2013 2012 2012 

Liikevaihto 99,7 100,1 292,0 284,6 387,8 

Liikevoitto 4,7 4,4 6,5 6,3 8,2 

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

Kertaluonteiset erät* -0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 
 
*Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
Atria Skandinavian heinä-syyskuun liikevaihto oli 99,7 miljoonaa euroa (100,1 milj. euroa), jossa oli laskua 
0,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 
2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (4,4 milj. 
euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 0,9 miljoonan euron kulu, joka johtuu myytävänä olevan 
Halmstadin tehdaskiinteistön arvon alentumisesta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 5,6 miljoonaa 
euroa (4,4 milj. euroa). Myönteinen tuloskehitys johtuu paremmasta myynnin rakenteesta ja vakaina 
pysyneistä raaka-aineiden hinnoista.  
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 292,0 miljoonaa euroa (284,6 milj. euroa). Paikallisissa valuutoissa liikevaihto 
kasvoi 1,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tammi-syyskuun liikevoitto oli 6,5 
miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 0,9 miljoonan euron kulu, joka johtuu 
myytävänä olevan Halmstadin tehdaskiinteistön arvon alentumisesta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja 
oli 7,4 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa).  Alkuvuoden lisääntyneet markkinointipanostukset ja vakaampina 
pysyneet liharaaka-aineiden hinnat paransivat liikevoittoa. 
 
Ruotsin vähittäiskaupassa kaupan omien tuotemerkkien asema on edelleen säilynyt vahvana. Atria on 
säilyttänyt kokonaismarkkinaosuutensa vakaana. Lithells-tuotevalikoiman uusien konseptien "Lithells 
världskorv" ja "Oskar Lithells finaste" myynti käynnistyi hyvin. Deli-tuotevalikoimaan lanseerattiin 
katsauskaudella useita uutuustuotteita. 
 
Atria Skandinavian Kädenjälki-ohjelmassa panostettiin liharaaka-aineen jäljitettävyyteen. Yhtiö on edelleen 
kehittänyt lihan hankintaan liittyviä toimintatapojaan lihan alkuperän ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. 
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Atria Venäjä 1.1. - 30.9.2013 
 

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3   

Milj. € 2013 2012 2013 2012 2012 

Liikevaihto 32,0 33,9 90,8 93,5 126,3 

Liikevoitto -16,4 0,6 -19,1 -4,7 -8,6 

Liikevoitto % -51,2 1,8 -21,1 -5,0 -6,8 

Kertaluonteiset erät* -15,4 0,0 -15,4 0,0 0,0 
 
*Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa (33,9 milj. euroa). Paikallisessa 
valuutassa liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  Liiketulos oli    
-16,4 miljoona euroa (0,6 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli -0,9 miljoonaa euroa (0,6 milj. 
euroa). Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi heinä-syyskuun tuloksen ilman kertaluonteisia kuluja 
tappiolliseksi. 
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 90,8 miljoonaa euroa (93,5 milj. euroa). Liiketulos oli -19,1 miljoona euroa     
(-4,7 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli -3,7 miljoonaa euroa (-4,7 milj. euroa). Teollisen 
toiminnan tulos parani tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi 
tuloksen ilman kertaluonteisia kuluja tappiolliseksi. 
 
Atria Venäjä luopuu kannattamattomasta sianlihan alkutuotannosta Venäjällä. Lisäksi Moskovassa sijaitseva 
teollinen tuotanto ja oma logistiikkayksikkö lopetetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Kertaluonteisia 
arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liiketulokseen kohdistui 15,4 miljoonaa 
euroa. Arvonalentumiskirjauksista käyttöomaisuuteen kohdistui 14,3 miljoonaa euroa, laskennallisiin 
verosaamisiin 7,6 miljoonaa euroa ja muihin varoihin 1,1 miljoonaa euroa. Toimintojen lopettamisen 
seurauksena arvioidaan jatkossa syntyvän noin 6 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö vuoteen 
2013 verrattuna. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2015 alusta alkaen. 
 
Katsauskaudella Atria myi vähemmistöosuutensa Venäjällä toimivasta OOO Dan-Invest sikalayhtiöstä. Atrian 
omistusosuus yhtiöstä oli 26 prosenttia. Kaupasta ei aiheutunut merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen 
asemaan tai tulokseen. 
 
Sianlihan alkutuotannosta luopuminen ei vaikuta Atria Venäjän liharaaka-aineen saantiin. Atria Venäjän 
lihavalmisteteollisuus käyttää sekä Venäjällä tuotettua lihaa että tuontilihaa. 
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Atria Baltia 1.1. - 30.9.2013 
 

  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3   

Milj. € 2013 2012 2013 2012 2012 

Liikevaihto 8,5 8,4 25,0 25,4 34,2 

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

Liikevoitto % 3,6 -4,2 -0,2 -5,0 -4,4 

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
*Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Baltian heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa 
euroa (-0,4 milj. euroa). Vähittäiskauppamyynnin osuus kokonaismyynnistä on kasvanut katsauskauden 
aikana. Kesäsesongissa erityisesti kuluttajapakatun lihan myynti onnistui hyvin. 
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 25,0 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa). Tammi-syyskuun liiketulos oli -0,1 
miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa), joka oli 1,2 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavan jakson tulosta 
parempi. Myönteinen tuloskehitys johtuu tehostamistoimien tuomista kustannussäästöistä ja myynnin 
paremmasta rakenteesta.  
 
 
Rahoitus, kassavirta, investoinnit ja omavaraisuusaste 
 
Atria laski maaliskuussa liikkeeseen 50 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. 
Saadut varat käytettiin jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina-aika on viisi vuotta ja 
lainalle maksetaan 4,375 prosentin kuponkikorkoa. Joukkovelkakirjat ovat kaupankäynnin kohteena 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 
 
Kesäkuussa Atria jälleenrahoitti 50 miljoonan euron sitovan luottolimiitin, joka olisi erääntynyt syyskuussa 
2015. Uuden luottolimiitin maturiteetti on viisi vuotta. 
 
Syyskuussa Atria vähensi sitovien luottolimiittien määrää yhteensä 50 miljoonalla eurolla lopettaen 
marraskuussa 2014 erääntyvän 40 miljoonan euron luottolimiitin ja jälleenrahoittamalla syyskuussa 2015 
erääntyvän 50 miljoonan euron luottolimiitin uudella 40 miljoonan euron luottolimiitillä. 
 
Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.9.2013 oli 147,3 miljoonaa euroa (31.12.2012: 
153,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 
3 vuotta (31.12.2012: 2 vuotta 10 kuukautta). 
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli 20,7 
miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 343,8 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä 
vuoden vaihteeseen 20,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinnit konsernissa olivat 29,2 miljoonaa 
euroa (41,2 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 40,9 prosenttia (31.12.2012: 41,5 %). 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Atria ilmoitti 21.10.2013 luopuvansa kannattamattomasta sianlihan alkutuotannosta Venäjällä. Lisäksi 
Moskovassa sijaitseva teollinen tuotanto ja oma logistiikkayksikkö lopetetaan vuoden 2014 loppuun 
mennessä. Pizzan tuotanto siirretään Gorelovon tehtaalle Pietariin, jonne tehdään 4,6 miljoonan euron 
investoinnit. Myynti Moskovassa jatkuu edelleen Campomos-tuotemerkillä. Liiketoimintojen lopettamisesta 
aiheutuvat arvonalentumiset kirjattiin Q3/2013-kaudelle. Arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 23,0 miljoonaa 
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euroa, josta liikevoittoon kohdistuu 15,4 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintojen lopettamiseen liittyvänä 
kuluvarauksena kirjataan 2,0 miljoonaa euroa, joka kohdistuu Q4/2013-kaudelle. 
 
Venäjän liiketoiminnoista tehtyjen kertaluontoisten kulukirjausten vuoksi Atria ilmoitti 21.10.2013 alentavansa 
liikevoittoennustettaan. Yhtiö arvioi koko vuoden 2013 liikevoiton olevan edellisvuoden 30,2 miljoonan euron 
liikevoittoa heikompi. Yhtiön liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan suurempi kuin 30,2 
miljoonaa euroa. Atrian aikaisemman liikevoittoennusteen mukaan konsernin vuoden 2013 liikevoiton 
ennustettiin olevan suurempi kuin 30,2 miljoonaa euroa. 
 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 28.10.2013 päätöksensä aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa 
Atria Oyj ostaa Saarioinen Oy:n lihanhankinta-, teurastus- ja lihanleikkuutoiminnat.  
 
Henkilöstö 
 
Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 4 688 henkilöä (4 927). 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: 
 
Atria Suomi     2 154 (2 057)                       
Atria Skandinavia  1 044 (1 110)     
Atria Venäjä        1 168 (1 413)           
Atria Baltia             322 (   347) 
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit 
 
Lihamarkkinatilanteen heikkeneminen ja valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa epävarmuutta 
konsernin tuloskehitykseen. Muutoin Atria-konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia vuoden 2012 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2012 oli 30,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 liikevoiton ennustetaan olevan tätä 
heikompi. Yhtiön liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan suurempi kuin 30,2 miljoonaa euroa. 
Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. 
 
 
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 tuottaa yhden (1) äänen ja KII-sarjan 
osake kymmenen (10) ääntä, joten Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä       
111 103 557 ääntä. Yhtiön hallussa on omia A-sarjan osakkeita 111 312 kpl. 
 
 
Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja erityisten 
oikeuksien antamiseen 
 
Yhtiökokous valtuutti 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.  
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Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet 
hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 
Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 12.800.000 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 3.5.2012 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 
saakka.  
 
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 
osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2012 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2013 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2012 
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat. 
Näillä uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudella esitettyihin 
lukuihin.  
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty vuositilinpäätöksessä 
2012. Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

  



 

Osavuosikatsaus Q3/2013 
1.11.2013, klo 8.00 

10 (16) 

   
   
 

 

ATRIA OYJ -KONSERNI 
 

KONSERNITULOSLASKELMA 
      

       milj. EUR 7-9/13 7-9/12 1-9/13 1-9/12   1-12/12 

Liikevaihto 358,4 341,1 1 050,4 982,9 
 

1 343,6 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -311,3 -291,8 -921,2 -857,5   -1 172,5 

Bruttokate 47,1 49,3 129,2 125,4 
 

171,1 

       Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,3 -22,2 -73,9 -69,9 
 

-95,9 

Hallinnon kulut -9,5 -10,6 -31,8 -33,0 
 

-44,2 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,6 3,0 1,8 
 

3,8 

Liiketoiminnan muut kulut -17,0 -0,6 -17,4 -2,0   -4,6 

Liikevoitto -1,8 16,6 9,1 22,4 
 

30,2 

       Rahoitustuotot ja -kulut -3,6 -3,5 -11,2 -10,8 
 

-14,7 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,4 -0,1 1,9 1,3   3,4 

Voitto ennen veroja -5,0 13,1 -0,2 12,9 
 

18,9 

       Tuloverot -10,1 -4,1 -13,0 -8,0   -8,8 

Tilikauden tulos -15,1 8,9 -13,2 4,9 
 

10,1 

       Tilikauden tuloksen jakaantuminen: 
      Emoyhtiön omistajille -15,3 8,7 -13,6 4,7 

 
9,8 

Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,2 0,4 0,2 
 

0,2 

Yhteensä -15,1 8,9 -13,2 4,9 
 

10,1 

       Laimentamaton tulos/osake, € -0,54 0,31 -0,48 0,17 
 

0,35 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € -0,54 0,31 -0,48 0,17 
 

0,35 

       

       LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA 
      

       milj. EUR 7-9/13 7-9/12 1-9/13 1-9/12   1-12/12 

Tilikauden tulos -15,1 8,9 -13,2 4,9 
 

10,1 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 
      Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 
      Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat 
      vakuutusmatemaattiset tappiot 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
-0,4 

Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä 
      siirretään tulosvaikutteisiksi 
      Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

Rahavirran suojaus 1,0 -1,0 2,1 -1,2 
 

-1,2 

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

Tilikauden laaja tulos -14,5 13,7 -18,5 13,1 
 

15,4 

       Laajan tuloksen jakaantuminen: 
      Emoyhtiön omistajille -14,8 13,4 -18,9 12,7 

 
15,1 

Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,3 0,4 0,3 
 

0,3 

Yhteensä -14,5 13,7 -18,5 13,1 
 

15,4 
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KONSERNITASE 
     

      Varat 
     milj. EUR 30.9.13   30.9.12   31.12.12 

      Pitkäaikaiset varat 
     Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 444,9 

 
475,1 

 
476,1 

Biologiset hyödykkeet 0,9 
 

1,5 
 

1,5 

Liikearvo 167,4 
 

169,3 
 

168,5 

Muut aineettomat hyödykkeet 76,5 
 

75,8 
 

78,4 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 13,9 
 

14,5 
 

14,6 

Muut rahoitusvarat 2,2 
 

1,7 
 

1,7 

Lainasaamiset ja muut saamiset 9,7 
 

16,1 
 

11,6 

Laskennalliset verosaamiset 5,3   15,7   15,5 

Yhteensä 720,8 
 

769,7 
 

768,0 

      Lyhytaikaiset varat 
     Vaihto-omaisuus 127,0 

 
117,2 

 
114,3 

Biologiset hyödykkeet 5,1 
 

6,2 
 

5,5 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 121,1 
 

184,8 
 

144,8 

Rahat ja pankkisaamiset 17,2   8,0   6,6 

Yhteensä 270,4 
 

316,2 
 

271,1 

      Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 2,5 
 

4,5 
 

2,5 

Varat yhteensä 993,6   1 090,4   1 041,6 

      

      Oma pääoma ja velat 
     milj. EUR 30.9.13   30.9.12   31.12.12 

      Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma 403,1 

 
425,9 

 
428,2 

Määräysvallattomien osuus 3,6   3,2   3,2 

Oma pääoma yhteensä 406,8 
 

429,1 
 

431,4 

      Pitkäaikaiset velat 
     Korolliset rahoitusvelat 222,4 

 
274,5 

 
264,3 

Laskennalliset verovelat 46,5 
 

48,0 
 

47,4 

Eläkevelvoitteet 8,2 
 

7,8 
 

8,1 

Muut korottomat velat 5,1   7,3   7,6 

Yhteensä 282,2 
 

337,6 
 

327,4 

      Lyhytaikaiset velat 
     Korolliset rahoitusvelat 138,6 

 
151,3 

 
106,1 

Ostovelat ja muut velat 166,1   172,3   176,6 

Yhteensä 304,6 
 

323,6 
 

282,8 

      Velat yhteensä 586,8 
 

661,3 
 

610,2 

Oma pääoma ja velat yhteensä 993,6   1 090,4   1 041,6 

 



 

Osavuosikatsaus Q3/2013 
1.11.2013, klo 8.00 

12 (16) 

   
   
 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 

       

           milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   Mää- Oma 

  Osa- Yli- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 

  ke- kurssi- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 

  pää- rahas- keet has- 
 

erot voitto- sä tomien yhteen- 

  oma hasto   tot     varat   osuus sä 

  
        

    

Oma pääoma 1.1.12 48,1 138,5 -1,3 -4,4 110,6 -17,2 144,5 418,8 2,9 421,7 

  
        

    

Tilikauden laaja tulos 
        

    

Tilikauden tulos 
      

4,7 4,7 0,2 4,9 

Muut laajan tuloksen erät 
        

    

  Myytävissä olevat 
        

    

  rahoitusvarat 
   

0,0 
   

0,0   0,0 

  Rahavirran suojaukset 
   

-1,2 
   

-1,2   -1,2 

  Vakuutusmat. tappiot 
      

0,0 0,0   0,0 

  Muuntoerot 
     

9,2 
 

9,2 0,1 9,4 

Liiketoimet  
        

    

omistajien kanssa 
        

    

Osingonjako 
      

-5,6 -5,6   -5,6 

  
        

    

                      

Oma pääoma 30.9.12 48,1 138,5 -1,3 -5,6 110,6 -7,9 143,6 425,9 3,2 429,1 

  
        

    

Oma pääoma 1.1.13 48,1 138,5 -1,3 -5,6 110,6 -10,3 148,3 428,2 3,2 431,4 

  
        

    

Tilikauden laaja tulos 
        

    

Tilikauden tulos 
      

-13,6 -13,6 0,4 -13,2 

Muut laajan tuloksen erät 
        

    

  Myytävissä olevat 
        

    

  rahoitusvarat 
   

0,0 
   

0,0   0,0 

  Rahavirran suojaukset 
   

2,1 
   

2,1   2,1 

  Vakuutusmat. tappiot 
      

0,0 0,0   0,0 

  Muuntoerot 
     

-7,4 
 

-7,4 0,0 -7,4 

Liiketoimet  
        

    

omistajien kanssa 
        

    

Osingonjako 
      

-6,2 -6,2   -6,2 

  
       

      

                
 

    

Oma pääoma 30.9.13 48,1 138,5 -1,3 -3,5 110,6 -17,7 128,6 403,1 3,6 406,8 

           *) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
    

     milj. EUR 1-9/13 1-9/12   1-12/12 

     Liiketoiminta rahavirta 
    Liiketoiminnan rahavirta 59,6 42,2 

 
119,2 

Rahoituserät ja verot -14,7 -6,5   -19,6 

     Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 44,8 35,7 
 

99,6 

     Investointien rahavirta 
    Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -27,4 -40,0 

 
-50,4 

Ostetut tytäryritykset 0,0 0,0 
 

-1,8 

Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos -0,1 0,0 
 

0,9 

Muiden sijoitusten muutos 3,3 2,8   1,4 

     Investointien rahavirta yhteensä -24,1 -37,3 
 

-50,0 

     Rahoituksen rahavirta 
    Pitkäaikaisten lainojen nostot 50,0 30,0 

 
50,0 

Pitkäaikaisten lainojen maksut ja  
    lyhytaikaisten lainojen muutos -53,5 -22,0 

 
-94,6 

Osinkojen maksut -6,2 -5,6   -5,6 

     Rahoituksen rahavirta -9,7 2,4   -50,2 

     Rahavarojen muutos 11,0 0,9 
 

-0,6 

     Rahavarat tilikauden alussa 6,6 6,6 
 

6,6 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,3 0,5 
 

0,5 

Rahavarat tilikauden lopussa 17,2 8,0   6,6 
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TOIMINTASEGMENTIT 
      

       milj. EUR 7-9/13 7-9/12 1-9/13 1-9/12   1-12/12 

       Liikevaihto 
      Suomi  224,8 205,1 660,8 598,1 

 
819,5 

Skandinavia 99,7 100,1 292,0 284,6 
 

387,8 

Venäjä  32,0 33,9 90,8 93,5 
 

126,3 

Baltia 8,5 8,4 25,0 25,4 
 

34,2 

Eliminoinnit -6,5 -6,3 -18,3 -18,6 
 

-24,2 

Yhteensä 358,4 341,1 1 050,4 982,9   1 343,6 

       Liikevoitto 
      Suomi  9,8 12,5 23,8 25,5 

 
36,5 

Skandinavia 4,7 4,4 6,5 6,3 
 

8,2 

Venäjä -16,4 0,6 -19,1 -4,7 
 

-8,6 

Baltia 0,3 -0,4 -0,1 -1,3 
 

-1,5 

Kohdistamattomat  -0,2 -0,6 -2,0 -3,5 
 

-4,4 

Yhteensä -1,8 16,6 9,1 22,4   30,2 

       Investoinnit 
      Suomi  5,9 10,1 19,0 29,4 

 
38,6 

Skandinavia 1,7 3,9 7,6 7,0 
 

12,0 

Venäjä 0,8 1,5 2,4 4,5 
 

5,1 

Baltia 0,1 0,1 0,2 0,2 
 

0,5 

Yhteensä 8,5 15,5 29,2 41,2   56,2 

       Poistot ja arvonalentumiset 
      Suomi  6,3 6,3 19,6 19,4 

 
24,8 

Skandinavia 2,9 3,1 9,1 9,0 
 

11,9 

Venäjä 16,6 2,6 21,6 7,7 
 

10,4 

Baltia 0,6 0,7 1,9 2,2 
 

2,7 

Yhteensä 26,4 12,7 52,1 38,3   49,8 
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RAHOITUSVARAT JA -VELAT 
    

     Käyvän arvon hierarkia: 
    

     milj. EUR 
    

     Tase-erä 30.9.13 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     Pitkäaikaiset varat 
    Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,2 0,2 

 
2,0 

Lyhytaikaiset varat 
    Johdannaissopimukset 0,1   0,1   

Yhteensä 2,2 0,2 0,1 2,0 

     Pitkäaikaiset velat 
    Johdannaissopimukset 5,1 

 
5,1 

 Lyhytaikaiset velat 
    Johdannaissopimukset 0,9   0,9   

Yhteensä 6,0 0,0 6,0 0,0 

     

     Tase-erä 31.12.12 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     Pitkäaikaiset varat 
    Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,7 0,2 

 
1,6 

Lyhytaikaiset varat 
    Johdannaissopimukset 0,1   0,1   

Yhteensä 1,9 0,2 0,1 1,6 

     Pitkäaikaiset velat 
    Johdannaissopimukset 7,6 

 
7,6 

 Lyhytaikaiset velat 
    Johdannaissopimukset 3,1   3,1   

Yhteensä 10,6 0,0 10,6 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. 

     Tasolle 3 kuuluvien rahoitusinstrumenttien muutokset: 
 Noteeraamattomat osakkeet 30.9.13 31.12.12 

  

     Alkusaldo  1,6 1,5 
  Ostot 0,4 0,1 
  Vähennykset 

 
0,0 

  Loppusaldo 2,0 1,6 
  

     Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoarvosta. 



 

Osavuosikatsaus Q3/2013 
1.11.2013, klo 8.00 

16 (16) 

   
   
 

 

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT 
  

    milj. EUR 30.9.13 30.9.12 31.12.12 

Suomi  
 

1,4 1,4 

Skandinavia 1,4 
  Venäjä  

 
2,0 

 Baltia 1,1 1,1 1,1 

Yhteensä 2,5 4,5 2,5 

    Tilikaudella Forssassa sijaitseva logistiikkakiinteistö palautettiin myytävissä olevista 

omaisuuseristä takaisin aineellisiin hyödykkeisiin. Jatkossa kiinteistöä tullaan käyttämään 

omassa tuotannossa. Luokittelun muutoksesta johtuen aikaisemmilla tilikausilla tehtyjä 

arvonalentumiskirjauksia peruutettiin 1,1 miljoonaa euroa. Tämä kertaluonteinen tuotto on 

kirjattu tilille Liiketoiminnan muut tuotot. 
   

    Ruotsissa Halmstadin tehtaan tuotannon siirryttyä Malmön tehtaalle tyhjäksi jäänyt 
Halmstadin tehdaskiinteistö luokiteltiin myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. 
Katsauskaudella kiinteistön arvoa alennettiin 0,9 miljoonaa euroa. 

    

    VASTUUT 
   

    milj. EUR 30.9.13 30.9.12 31.12.12 

    Velat, joiden vakuudeksi on annettu  
   kiinnityksiä tai muita vakuuksia 
   Lainat rahoituslaitoksilta 2,8 2,6 3,0 

Eläkelainat 5,7 5,8 5,7 

Yhteensä 8,5 8,4 8,6 

    Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja 
   muut vakuudet 
   Kiinteistökiinnitykset 4,0 3,9 4,2 

Yrityskiinnitykset 1,4 1,4 1,4 

Yhteensä 5,4 5,3 5,6 

    Taseeseen sisältymättömät vastuu- 
   sitoumukset 
   Takaukset 0,6 0,5 0,4 
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