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ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2012 
 

Atrian liikevoitto kasvoi oleellisesti, liikevaihto parani hieman  
 
1.1. – 31.12.2012 
- Konsernin liikevaihto oli 1 343,6 miljoonaa euroa (1 301,9 milj. euroa) 
- Konsernin liikevoitto nousi 30,2 miljoonaan euroon (8,0 milj. euroa) 
- Atria Suomen liikevoitto nousi 36,5 miljoonaan euroon (19,3 milj. euroa) 
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 8,2 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa) 
- Atria Venäjän liiketulos oli -8,6 miljoonaa  euroa (-18,9 milj. euroa) 
- Atria Baltian liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-2,2 milj. euroa) 
- Konsernin liikevoitto sisältää 0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (-2,2 milj. euroa) 
- Konsernin omavaraisuusaste oli 41,5 prosenttia (39,5 %) 
 
1.10. – 31.12.2012 
- Konsernin Q4/2012–kauden liikevaihto oli 360,6 miljoonaa euroa (338,7 milj. euroa) ja liikevoitto oli 7,8 
miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa) 
 
 

  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2012 2011   2012 2011   

Liikevaihto 360,6 338,7  1 343,6 1 301,9   

Liikevoitto 7,8 4,1  30,2 8,0   

Liikevoitto % 2,2 1,2  2,2 0,6   

Tulos ennen veroja 6,1 0,8  18,9 -4,7   

Osakekohtainen tulos, € 0,18 -0,02  0,35 -0,24   

Kertaluonteiset erät* -0,5 -2,3   -0,5 -2,2  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
 
 
Katsaus 1.10. – 31.12.2012 
 
Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 360,6 miljoonaa euroa (338,7 milj. euroa), ja se kasvoi 21,9 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto kasvoi 7,8 miljoonaan euroon (4,1 milj. 
euroa). Loka-joulukuun liikevoitto sisältää yhteensä 0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (-2,3 milj. euroa).  
 
Katsauskaudella Atria Oyj:n hallitus vahvisti konsernin uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. 
Strategiaprosessin yhteydessä oman pääoman tuottotavoitetta on tarkennettu, ja kansainvälisen toiminnan osuus 
on poistettu taloudellisista tavoitteista.  
 
Atrian uudet taloudelliset tavoitteet ovat: 
- Liikevoitto 5 % 
- Omavaraisuusaste 40 % 
- Oman pääoman tuotto 8 % 
- Osingonjako tilikauden voitosta 50 % 
 
Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 221,4 miljoonaa euroa (206,9 milj. euroa), jossa oli kasvua 14,5 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto kasvoi 11,0 miljoonaan euroon (7,1 milj. 
euroa). Liikevoiton kasvu johtui vertailujaksoa paremmasta lihamarkkinatilanteesta ja korkeammista 
myyntihinnoista. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka liittyy 
nautateurastuksen lopettamiseen Kuopion tehtaalla. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,8 miljoonan euron 
kertaluonteinen arvonalentumiskirjaus Forssan logistiikkakiinteistön arvosta. 
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Atrian hallitus teki joulukuussa päätöksen keskittää kestomakkaratuotantoa Suomesta Atria Skandinavian 
tuotantolaitokselle Tanskaan. Kestomakkaratuotannon keskittämisen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja siten 
vahvistaa Atrian asemaa kestomakkaran valmistajana. Kuopion tehtaan kestomakkaratuotanto loppuu syksyllä 
2013. Tuotannon keskittämisestä arvioidaan syntyvän noin 0,3 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Kaikille 
Kuopion tuotantolaitoksella työskenteleville Atrian työntekijöille tarjotaan mahdollisuus siirtyä yhtiön muihin 
yksiköihin. Atria tuotemerkillä myytävien kestomakkaroiden raaka-aineena käytetään jatkossakin vain suomalaista 
lihaa. 
 
Atria Oyj osti HKScan Finland Oy:ltä lemmikkieläinruokia valmistavan Best-In Oy:n osakkeet. Atria Oyj ja HKScan 
Finland Oy ovat olleet vuonna 2002 perustetun Best-In Oy:n omistajia kumpikin 50 prosentin omistusosuudella. 
20.12.2012 allekirjoitetulla yrityskaupalla Best-In Oy:n osakekanta siirtyi kokonaisuudessaan Atria Oyj:n 
omistukseen. Best-In Oy sijaitsee Kuopiossa ja sen liikevaihto oli 5,1 miljoonaa euroa vuonna 2012. Yritys 
työllistää 19 henkilöä. Best-In Oy:n tuotemerkkejä ovat mm. Best-In, Hubert ja CAT. Yrityskaupasta syntyi 1,5 
miljoonan euron tuotto, joka raportoidaan liikevoiton jälkeen tuloslaskelman rivillä "Osuus yhteis- ja 
osakkuusyritysten tuloksista". 
 
Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 103,2 miljoonaa euroa (97,7 milj. euroa), jossa oli kasvua 5,5 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli 1,4 
prosenttia edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa), joka laski 
2,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoiton lasku johtui liharaaka-aineiden 
hintojen noususta. Kohonneita raaka-ainekustannuksia ei ole täysimääräisesti pystytty viemään myyntihintoihin. 
Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon 
tehdaskiinteistön myynnistä. 
 
Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 32,8 miljoonaa euroa (31,1 milj. euroa), jossa oli kasvua 1,7 miljoonaa 
euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia 
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -3,9 miljoonaa euroa (-4,5 milj. euroa), joka oli 0,6 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi loka-
joulukuun tulosta. Lisäksi Atria Venäjä panosti voimakkaasti markkinointiin myyntivolyymien lisäämiseksi jatkossa.   
 
Atria Venäjän liiketulos sisältää Moskovassa sijaitsevaan tehdaskiinteistöön liittyvän kertaluonteisen myyntivoiton 
ja siihen liittyviä kertaluonteisia kuluja. Näillä kirjauksilla ei yhteensä ollut tulosvaikutusta. Kyseinen kiinteistö on 
aikaisemmin raportoitu myytävänä olevana omaisuuseränä.   
 
Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa (8,9 milj. euroa), jossa oli laskua 0,1 miljoonaa 
euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa). 
Katsauskauden tulosparannus johtuu pidemmälle jalostettujen tuotteiden myynnin kasvusta. Vertailujakson 
liiketulokseen sisältyy 1,2 miljoonaa euroa Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä aiheutunutta kertaluonteista 
myyntitappiota. 
 
 
Katsaus 1.1. – 31.12.2012 
 
Atria-konsernin vuoden 2012 liikevaihto oli 1 343,6 miljoonaa euroa (1 301,9 milj. euroa), jossa oli kasvua 41,7 
miljoonaa euroa vuoteen 2011 verrattuna. Liikevoitto kasvoi oleellisesti 30,2 miljoonaan euroon (8,0 milj. euroa). 
Konsernin liikevoitto sisältää yhteensä 0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (-2,2 milj. euroa).  
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 99,6 miljoonaa euroa (50,3 milj. euroa) ja investointien rahavirta -50,0 
miljoonaa euroa (-40,8 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta oli 49,7 miljoonaa euroa (9,5 milj. euroa). 
Korollinen nettovelka oli 363,9 miljoonaa euroa (402,8 milj. euroa), jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 
verrattuna 38,9 miljoonaa euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä Atria Suomi teki myyntisaamisten myyntiin 
liittyviä sopimuksia. Sopimukset pienensivät myyntisaamisten määrää yhteensä 61,2 miljoonaa euroa tilikauden 
lopussa.  
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Vuoden 2012 alussa Atria Oyj:n hallitus päätti lakkauttaa konsernin avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän ja korvata sen uudella pitkän tähtäimen palkitsemisjärjestelmällä. Osakepalkkiojärjestelmä 
ei ollut enää käytössä vuonna 2012.  
 
Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 819,5 miljoonaa euroa (793,7 milj. euroa), jossa oli kasvua 25,8 
miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 36,5 miljoonaa euroa (19,3 milj. euroa), jossa oli kasvua 
17,2 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton kasvu johtui edellisvuotta paremmasta 
lihamarkkinatilanteesta ja korkeammista myyntihinnoista kaikissa asiakkuuksissa. Lisäksi myynnin rakenne oli 
vertailukautta parempi, ja tehostamistoimista aiheutuneet kustannussäästöt paransivat tulosta. Vuoden 2012 
liikevoittoon sisältyy 0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka liittyy nautateurastuksen lopettamiseen 
Kuopion tehtaalla. Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyy 1,8 miljoonan euron kertaluonteinen arvonalentumiskirjaus 
Forssan logistiikkakiinteistön arvosta. 
 
Atria Skandinavian tammi-joulukuun liikevaihto oli 387,8 miljoonaa euroa (374,9 milj. euroa), jossa oli kasvua 
12,9 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. 
Liikevoitto oli 8,2 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa). Liikevoiton laskun syynä oli edellisvuotta kalliimpi liharaaka-
aine. Kohonneita raaka-ainekustannuksia ei ole pystytty täysimääräisesti viemään myyntihintoihin. Vertailuvuoden 
liikevoittoon sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon tehdaskiinteistön myynnistä. 
 
Tammikuussa 2012 käynnistettiin toimenpideohjelma Atria Skandinavian lihavalmistetuotannon kannattavuuden 
parantamiseksi.  Atria investoi uuteen tuotantolaitteistoon Malmön tehtaalla noin 4,7 miljoonaa euroa. 
Kinkkutuotteiden valmistus ja leivänpäällisten viipalointi siirrettiin Halmstadin tehtaalta Malmön tehtaalle. 
Ohjelmasta arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt alkoivat toteutua vuoden 
2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. 
 
Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 126,3 miljoonaa euroa (123,0 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa 
liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Liiketulos oli -8,6 miljoonaa euroa (-18,9 milj. euroa), joka oli 10,3 
miljoonaa euroa edellisvuoden liiketulosta parempi. Liiketulos parani toteutettujen tehostamistoimien, 
hinnankorotusten ja tuotevalikoiman selkiyttämisen seurauksena. Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi 
tulosta vuoden lopulla. Lisäksi Atria Venäjä panosti voimakkaasti markkinointiin myyntivolyymien lisäämiseksi 
jatkossa.   
 
Atria Venäjän liiketulos sisältää Moskovassa sijaitsevaan tehdaskiinteistöön liittyvän kertaluonteisen myyntivoiton 
ja siihen liittyviä kertaluonteisia kuluja. Näillä kirjauksilla ei yhteensä ollut tulosvaikutusta. Kyseinen kiinteistö on 
aikaisemmin raportoitu myytävänä olevana omaisuuseränä.   
 
Tuotannollisen tehokkuuden parantamiseksi Atria Venäjä on käynnistänyt katsauskaudella toimenpideohjelman 
Pietarin Sinyavinon ja Gorelovon tehtailla. Toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin kahden miljoonan euron 
vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta lähtien. Lihavalmistetuotanto 
on nyt keskitetty Sinyavinon ja Gorelovon tehtaisiin.   
 
Atria Baltiassa tammi-joulukuun liikevaihto oli 34,2 miljoonaa euroa (35,2 milj. euroa). Liiketulos -1,5 miljoonaa 
euroa (-2,2 milj. euroa) oli 0,7 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Katsauskauden tulosparannus johtuu 
pidemmälle jalostettujen tuotteiden myynnin kasvusta. Vertailuvuoden liiketulokseen sisältyy yhteensä 0,3 
miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. 
 
Atria Baltian toimitusjohtajaksi ja Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 15.8.2012 alkaen Olle Horm. 
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Atria Suomi 1.1. - 31.12.2012 
 

  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2012 2011   2012 2011   

Liikevaihto 221,4 206,9   819,5 793,7   

Liikevoitto 11,0 7,1   36,5 19,3   

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

Kertaluonteiset erät* -0,5 -1,8   -0,5 -1,8  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 221,4 miljoonaa euroa (206,9 milj. euroa), jossa oli kasvua 14,5 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto kasvoi 11,0 miljoonaan euroon (7,1 milj. 
euroa). Liikevoiton kasvu johtui vertailujaksoa paremmasta lihamarkkinatilanteesta ja korkeammista 
myyntihinnoista. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 0,5 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka liittyy 
nautateurastuksen lopettamiseen Kuopion tehtaalla. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 1,8 miljoonan euron 
kertaluonteinen arvonalentumiskirjaus Forssan logistiikkakiinteistön arvosta. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 819,5 miljoonaa euroa (793,7 milj. euroa), jossa oli kasvua 25,8 miljoonaa euroa 
edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 36,5 miljoonaa euroa (19,3 milj. euroa), jossa oli kasvua 17,2 miljoonaa 
euroa edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton kasvu johtui edellisvuotta paremmasta lihamarkkinatilanteesta ja 
korkeammista myyntihinnoista kaikissa asiakkuuksissa. Lisäksi myynnin rakenne oli vertailukautta parempi, ja 
tehostamistoimista aiheutuneet kustannussäästöt paransivat tulosta. Vuoden 2012 liikevoittoon sisältyy 0,5 
miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka liittyy naudanteurastuksen lopettamiseen Kuopion tehtaalla. 
Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyy 1,8 miljoonan euron kertaluonteinen arvonalentumiskirjaus Forssan 
logistiikkakiinteistön arvosta. 
 

Vuonna 2012 Atrian tuotteiden raaka-aineena käytettävän suomalaisen lihan hinta oli kaikki lihalajit huomioon 
ottaen noin 10 prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna. Q4/2012-kaudella liharaaka-aineen hinta oli keskimäärin 
14 prosenttia korkeampi kuin Q4/2011-kaudella. 
 
Atrian oman arvion mukaan Atrian loka-joulukuun markkinaosuus vähittäiskaupassa nousi leivänpäällisissä, 
siipikarjassa, valmisruuassa ja ruokamakkaroissa. Atrian asema vahvistui valmistajaosuuden ollessa yli 25 
prosenttia.  
 
Atrian nautateurastamon ja –leikkaamon sekä broilerihautomon uudistamiset etenivät aikataulun mukaisesti. Uusi 
nautateurastamo otettiin käyttöön joulukuun 2012 lopussa ja hautomo valmistuu kokonaisuudessaan keväällä 
2013. Nautateurastamoinvestoinnin aiheuttamat kustannussäästöt (vuositasolla n. 6 miljoonaa euroa) alkavat 
toteutua vuoden 2013 alusta lähtien. 
 
Atrian hallitus teki joulukuussa päätöksen keskittää kestomakkaratuotantoa Suomesta Atria Skandinavian 
tuotantolaitokselle Tanskaan. Kestomakkaratuotannon keskittämisen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja siten 
vahvistaa Atrian asemaa kestomakkaran valmistajana. Kuopion tehtaan kestomakkaratuotanto loppuu syksyllä 
2013. Tuotannon keskittämisestä arvioidaan syntyvän noin 0,3 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Kaikille 
Kuopion tuotantolaitoksella työskenteleville Atrian työntekijöille tarjotaan mahdollisuus siirtyä yhtiön muihin 
yksiköihin. Atria tuotemerkillä myytävien kestomakkaroiden raaka-aineena käytetään jatkossakin vain suomalaista 
lihaa. 
 
Atria Oyj osti HKScan Finland Oy:ltä lemmikkieläinruokia valmistavan Best-In Oy:n osakkeet. Atria Oyj ja HKScan 
Finland Oy ovat olleet vuonna 2002 perustetun Best-In Oy:n omistajia kumpikin 50 prosentin omistusosuudella. 
20.12.2012 allekirjoitetulla yrityskaupalla Best-In Oy:n osakekanta siirtyi kokonaisuudessaan Atria Oyj:n 
omistukseen. Best-In Oy sijaitsee Kuopiossa ja sen liikevaihto oli 5,1 miljoonaa euroa vuonna 2012. Best-In Oy:n 
tuotemerkkejä ovat mm. Best-In, Hubert ja CAT. 
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Atrian Kädenjälki –ohjelmassa yhtenä painopisteenä on tuotannon läpinäkyvyyden lisääminen. Vuosi sitten 
lanseerattujen jäljitettävien Perhetila-broilerituotteiden lisäksi Atria panostaa jatkossa myös naudan- ja sianlihan 
jäljitettävyyteen.  
 
 
Atria Skandinavia 1.1. - 31.12.2012 
 

  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2012 2011   2012 2011   

Liikevaihto 103,2 97,7   387,8 374,9   

Liikevoitto 1,9 4,2   8,2 13,8   

Liikevoitto % 1,8 4,3   2,1 3,7   

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,7   0,0 0,7  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 

 
Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 103,2 miljoonaa euroa (97,7 milj. euroa), jossa oli kasvua 5,5 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli 1,4 
prosenttia edellisvuoden vastaava jaksoa parempi. Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa), joka laski 
2,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoiton lasku johtui liharaaka-aineiden 
hintojen noususta. Kohonneita raaka-ainekustannuksia ei ole täysimääräisesti pystytty viemään myyntihintoihin. 
Vertailukauden liikevoittoon sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon 
tehdaskiinteistön myynnistä. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 387,8 miljoonaa euroa (374,9 milj. euroa), jossa oli kasvua 12,9 miljoonaa euroa 
edellisvuoteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Liikevoitto oli 8,2 
miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa). Liikevoiton laskun syynä oli edellisvuotta kalliimpi liharaaka-aine. Kohonneita 
raaka-ainekustannuksia ei ole pystytty täysimääräisesti viemään myyntihintoihin. Vertailuvuoden liikevoittoon 
sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto Saltsjö-Boon tehdaskiinteistön myynnistä. 
 
Ruotsissa liharaaka-aineen hinta on noussut merkittävästi. Viimeisen 18 kuukauden aikana luuttoman sianlihan 
hinta on noussut 30 prosenttia ja luuttoman naudanlihan hinta 25 prosenttia (lähde: Atria). Syynä raaka-aineiden 
hintojen nousuun on alkutuotannon voimakas vähentyminen Ruotsissa vuoden 2012 aikana. Sian 
teurastusvolyymi on pienentynyt 9,3 prosenttia ja naudan 8,9 prosenttia (lähde: KCF). 
 
Ruotsissa Atria on säilyttänyt markkinaosuutensa vakaana tärkeimmissä tuoteryhmissä ruokamakkaroissa ja 
leivänpäällisissä. Tanskassa Atria on vahvistanut asemaansa leivänpäällistuotteissa (lähde: AC Nielsen).   
 
Tammikuussa käynnistettiin toimenpideohjelma Atria Skandinavian lihavalmistetuotannon kannattavuuden 
parantamiseksi.  Atria investoi uuteen tuotantolaitteistoon Malmön tehtaalla noin 4,7 miljoonaa euroa. 
Kinkkutuotteiden valmistus ja leivänpäällisten viipalointi siirrettiin Halmstadin tehtaalta Malmön tehtaalle. 
Ohjelmasta arvioidaan syntyvän noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt alkoivat toteutua vuoden 
2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. 
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Atria Venäjä 1.1. - 31.12.2012 
 

  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2012 2011   2012 2011   

Liikevaihto 32,8 31,1   126,3 123,0   

Liikevoitto -3,9 -4,5   -8,6 -18,9   

Liikevoitto % -11,8 -14,3   -6,8 -15,4   

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0   0,0 0,0  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 32,8 miljoonaa euroa (31,1 milj. euroa), jossa oli kasvua 1,7 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 1,7 
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -3,9 miljoonaa euroa (-4,5 milj. euroa), 
joka oli 0,6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavan jakson tulosta parempi. Alkutuotannon heikko kannattavuus 
painoi loka-joulukuun tulosta. Lisäksi Atria Venäjä panosti voimakkaasti markkinointiin myyntivolyymien 
lisäämiseksi jatkossa.   
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 126,3 miljoonaa euroa (123,0 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli 
edellisen vuoden tasolla. Liiketulos oli -8,6 miljoonaa euroa (-18,9 milj. euroa), joka oli 10,3 miljoonaa euroa 
edellisvuoden liiketulosta parempi. Liiketulos parani toteutettujen tehostamistoimien, hinnankorotusten ja 
tuotevalikoiman selkiyttämisen seurauksena. Alkutuotannon heikko kannattavuus painoi tulosta vuoden lopulla.  
 
Atria Venäjän liiketulos sisältää Moskovassa sijaitsevaan tehdaskiinteistöön liittyvän kertaluonteisen myyntivoiton 
ja siihen liittyviä kertaluonteisia kuluja. Näillä kirjauksilla ei yhteensä ollut tulosvaikutusta. Kyseinen kiinteistö on 
aikaisemmin raportoitu myytävänä olevana omaisuuseränä.   
 
Liiketuloksen parannus johtuu strategianmukaisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta. Näitä toimenpiteitä 
ovat kustannusrakenteen tehostaminen, raaka-aineen hankinnan ja hallinnan tehostaminen sekä markkina-
aseman vahvistaminen.  
 
Tuottavuuden parantamiseksi Atria Venäjä käynnisti alkuvuoden aikana toimenpideohjelman Pietarin Sinyavinon 
ja Gorelovon tehtailla. Toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, 
jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta lähtien.  
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Atria Baltia 1.1. - 31.12.2012 
 

  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2012 2011 2012 2011   

Liikevaihto 8,8 8,9 34,2 35,2  

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

Liikevoitto % -2,4 -19,6 -4,4 -6,1  

Kertaluonteiset erät* 0,0 -1,2 0,0 -0,3  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa (8,9 milj. euroa), jossa oli laskua 0,1 miljoonaa 
euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa). 
Katsauskauden tulosparannus johtuu jalostusasteen noususta. Vertailujakson liiketulokseen sisältyy 1,2 
miljoonaa euroa Liettuan tehdaskiinteistön myynnistä aiheutunutta kertaluonteista myyntitappiota. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 34,2 miljoonaa euroa (35,2 milj. euroa). Liiketulos -1,5 miljoonaa euroa (-2,2 milj. 
euroa) oli 0,7 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Katsauskauden tulosparannus johtuu pidemmälle 
jalostettujen tuotteiden myynnin kasvusta. Vertailuvuoden liiketulokseen sisältyy yhteensä 0,3 miljoonaa euroa 
kertaluonteisia kuluja. 
 
 
Rahoitus, kassavirta, investoinnit, omavaraisuusaste  
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 99,6 miljoonaa euroa (50,3 milj. euroa) ja investointien rahavirta -50,0 
miljoonaa euroa (- 40,8 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta oli 49,7 miljoonaa euroa (9,5 milj. euroa). 
Korollinen nettovelka oli 363,9 miljoonaa euroa (402,8 milj. euroa), jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 
38,9 miljoonaa euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä Atria Suomi teki myyntisaamisten myyntiin liittyviä 
sopimuksia. Sopimukset pienensivät myyntisaamisten määrää yhteensä 61,2 miljoonaa euroa tilikauden lopussa. 
 
Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä tilikauden lopussa oli 153,0 miljoonaa euroa (152,5 milj. 
euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 2 vuotta 10 
kuukautta (3 vuotta 1 kuukautta). Lainasalkun kiinteäkorkoinen osa oli tilikauden lopussa 49,8 prosenttia (50,2 %).  
 
 
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 4 898 henkilöä (5 467). 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: 
 
Atria Suomi     2 048  (2 113)                       
Atria Skandinavia  1 119    (1 153) 
Atria Venäjä        1 384 (1 812)          
Atria Baltia             347 (   389)    
 
  



 

Tilinpäätöstiedote 2012  
21.2.2013, klo 8.05 

8 (21) 

   
   
 

 

Atria Oyj:n johtoryhmä 
 
Atria Baltian toimitusjohtajaksi ja Atria Oyj:n johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Olle Horm. Hän aloitti 
tehtävässään 15.8.2012. 
 
Atria Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on seuraava: 
- Juha Gröhn, toimitusjohtaja 
- Juha Ruohola, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 
- Mika Ala-Fossi, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Suomi 
- Tomas Back, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Skandinavia 
- Jarmo Lindholm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Venäjä 
- Olle Horm, liiketoiminta-alueen johtaja, Atria Baltia 
- Heikki Kyntäjä, talousjohtaja 
 
Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhnille. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: 
- maanviljelijä Ari Pirkola, Atria Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, osuuskunta Lihakunnan hallituksen 
varapuheenjohtaja, Lihakunnan edustaja 
- maanviljelijä Henrik Holm, Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hallintoneuvoston puheenjohtaja, Pohjanmaan Lihan 
edustaja 
- agronomi Esa Kaarto, Atria Oyj:n hallituksen jäsen,  Itikka osuuskunnan puheenjohtaja, Itikka osuuskunnan 
edustaja 
- salkunhoitaja Kim Fors, Veritas Eläkevakuutuksen edustaja 
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja  
 
Esa Kaarto valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi. A-sarjan suurimmista osakkeenomistajista Mandatum 
Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Työeläkeosakeyhtiö Varma eivät halunneet nimittää edustajaansa 
nimitystoimikuntaan. 
 
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 
2012. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä erovuoroisten jäsenten 
(Komulainen ja Romanainen) ja eroavan jäsenen tilalle (Heikkilä). Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen 
valitaan uudelleen erovuorossa oleva Maisa Romanainen. Loput kaksi ehdokasta vahvistetaan ja tiedotetaan 
myöhemmin. 
 
Atria Suomi käynnisti toimenpideohjelman valmisruokatuotannon tuottavuuden parantamiseksi. Atria selvittää 
vaihtoehdot Karkkilan valmisruokatuotannon siirtämisestä Atria Suomen muihin tuotantoyksiköihin. Toimintojen 
järjestelysuunnitelmia koskevat yt-neuvottelut henkilöstön kanssa on käynnistetty. Toimenpideohjelmasta 
arvioidaan muodostuvan noin yhden miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö. Neuvottelut koskevat 
yhteensä 32 henkilöä Karkkilan tuotantolaitoksella. 
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Liiketoiminnan lähiajan riskit 
 
Atrian liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti kansainvälinen liharaaka-aineen saatavuuteen ja 
markkinahinnan muutoksiin liittyvä riski. Atrian omaan alkutuotantoon liittyy myös viljan hintariski. Atria pyrkii 
suojautumaan epäsuotuisien tuotantokustannusten hintakehityksen vaikutukselta tarvittaessa tuotannollisin 
sopeutuksin ja pyrkii ennakoimaan muutokset lopputuotteiden hinnoittelussa. Raaka-aineostoihin liittyvältä 
valuuttakurssiriskiltä suojautumiseksi konsernissa on laadittu yhtenäinen valuuttariskipolitiikka. Konserni käyttää 
aktiivisesti valuuttajohdannaisia erityisesti Ruotsin valuuttamääräisten materiaaliostojen valuuttakurssiriskin 
suojaamiseen.  
 
Atria Venäjän toiminnassa markkina-alueeseen liittyvänä erityispiirteenä ovat lihan tuontiin liittyvät vaihtuvat 
rajoitukset ja tuontitullit ja muut viranomaismääräykset.  
 
Elintarvikkeita valmistavana yrityksenä Atrialle on erityisen tärkeää huolehtia raaka-aineiden ja valmisteiden 
laadusta ja turvallisuudesta koko tuotantoketjussa. Atrialla on käytössä nykyaikaiset menetelmät tuotanto-
prosessien turvallisuuden varmistamiseksi ja erilaisten mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten 
vaaranaiheuttajien eliminoimiseksi. Atrian tuotantoketjun kriittisessä pisteessä esiintyvä eläintauti voi aiheuttaa 
tuotannon keskeytymisen kyseisessä yksikössä ja häiritä koko ketjun toimintaa. Moniportaisella omavalvonnalla 
pyritään havaitsemaan mahdollinen vaaratekijä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
 
Liiketoiminnan riskit kuvataan tarkemmin vuosikertomuksessa.  
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2012 oli 30,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 liikevoiton ennustetaan olevan tätä 
suurempi. Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran. 
 
 
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 3.5.2012 
 
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011.  
 
Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,20 euroa osakkeelle. Osinko maksettiin 
osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 8.5.2012 ja maksupäivä 15.5.2012.  
 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
loppuun asti. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.  
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen enintään 100 000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä 
korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.  
 
 
Atria Oyj:n hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot: 
 
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa: 
 
Jäsen                                  Toimikausi päättyy 
 
Juho Anttikoski          2013 
Mika Asunmaa                         2013 
Lassi-Antti Haarala                 2015 
Jussi Hantula                           2015 
Juhani Herrala                         2013 
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Henrik Holm                             2015 
Veli Hyttinen                              2014 
Pasi Ingalsuo                           2014 
Juha Kiviniemi                          2014 
Teuvo Mutanen                        2014 
Mika Niku                                   2015 
Heikki Panula                           2013 
Pekka Parikka                          2014 
Juha Partanen                         2013 
Ari Pirkola                                 2013 
Jari Puutio                                2015 
Juho Tervonen                        2015 
Tomi Toivanen                        2015 
Timo Tuhkasaari                    2014 
 
yhteensä 19 jäsentä. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 
euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston 
puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.  
 
Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi  
uudelleen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Ari Pirkolan ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Juho Anttikosken.  
 
 
Atria Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot: 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen erovuoroiset 
Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto ja Harri Sivula. Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2005 toimineen 
Martti Selinin ilmoitettua, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi, valittiin hänen tilalleen uudeksi 
jäseneksi Seppo Paavola. Myös uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kjell-Göran Paxal. Hallituksen jäseninä 
jatkavat Timo Komulainen ja Maisa Romanainen.  
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 300 euroa/kokous, 
työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4400 
euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2200 euroa kuukaudessa ja hallituksen 
jäsenen palkkio 1700 euroa kuukaudessa.  
 
Atria Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen uudeksi 
puheenjohtajaksi Seppo Paavolan ja varapuheenjohtajaksi Timo Komulaisen.  
 
Hallitus valitsi keskuudestaan nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Seppo Paavolan ja jäseniksi Timo 
Komulaisen ja Maisa Romanaisen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Seppo Paavolan ja 
jäseniksi Timo Komulaisen ja Harri Sivulan.  
 
 
Yhtiöjärjestyksen muutos: 
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että jatkossa yhtiön yhtiökokous valitsee myös yhtiön 
hallituksen. Muutos huomioitiin yhtiöjärjestyksen 7§:ssä koskien hallitusta, 8§:ssa koskien hallintoneuvostoa ja 
14§:ssa koskien varsinaista yhtiökokousta.  
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Nimitystoimikunnan perustaminen: 
 
Yhtiökokous päätti perustaa yhtiön osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan 
nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallitusten jäsenten palkitsemista 
koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.  
 
Nimitystoimikuntaan valitaan sellaiset osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan 
osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen 
osakkeenomistajan edustaja. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus 
siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi 
nimeämisoikeutta. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. 
 
 
Voimassa olevat valtuutukset ja valtuudet erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden 
hankinta:  
 
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. 
 
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 29.4.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2013 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 29.4.2011 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. 
 
 
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 
 
Vuoden 2012 alussa Atria Oyj:n hallitus teki päätöksen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän lakkauttamisesta, 
joten järjestelmä ei ole ollut enää käytössä vuonna 2012. Helmikuussa 2012 Atria Oyj:n hallitus teki päätöksen 
uuden konsernin avainhenkilöille suunnatun pitkän tähtäimen tulospalkkiojärjestelmän käyttöön otosta. Uudessa 
järjestelmässä on kolme vuoden mittaista jaksoa; 2012, 2013 ja 2014 ja koko järjestelmän ansaintajakso päättyy 
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31.12.2014. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella 
ansaintajakson päättymisen jälkeen. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita rahapalkkioita ansaintajaksolle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Järjestelmän mahdollinen tuotto koko ansaintajaksolla perustuu 
konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot koko järjestelmän 
ansaintajaksolla 2012–2014 ovat enintään 4,5 miljoonaa euroa. Järjestelmään kuuluu 40 Atria konsernin 
avainhenkilöä. 
 
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön 
verkkosivuilla www.atriagroup.com. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 26.4.2013 
 
Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26. huhtikuuta 
2013, klo 13.00 Helsingissä, Finlandia-talossa. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen 14 §:n 
mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 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 1.3.2013. Pyyntö on lähettävä perusteluineen tai 
päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki. 
 
 
Suurimmat osakkeenomistajat 
 
Osakemäärän mukaan 31.12.2012 

  KII A Yhteensä % 

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

Lihakunta 4 020 200 3 838 797 7 858 997 27,80 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö   800 858 800 858 2,83 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   767 411 767 411 2,71 

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

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas   416 000 416 000 1,47 

Kuisla Reima   307 000 307 000 1,09 

Sijoitusrahasto Taalerintehdas Arvo Markka Osake   180 000 180 000 0,64 

Norvestia Oyj   152 672 152 672 0,54 

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia   126 289 126 289 0,45 

 
Äänimäärän mukaan 31.12.2012 

 
KII A Yhteensä % 

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

Lihakunta 40 202 000 3 838 797 44 040 797 39,64 

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

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö   800 858 800 858 0,72 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   767 411 767 411 0,69 

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas   416 000 416 000 0,37 

Kuisla Reima   307 000 307 000 0,28 

Sijoitusrahasto Taalerintehdas Arvo Markka Osake   180 000 180 000 0,16 

Norvestia Oyj   152 672 152 672 0,14 

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia   126 289 126 289 0,11 
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Osinkoehdotus 
 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2012 osinkoa 0,22 euroa osakkeelle.  
 
 
Tulosjulkistamisajankohdat 2013 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2013 aikana kolme osavuosikatsausta: 
 
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 26.4.2013, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 25.7.2013, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 1.11.2013, noin klo 8.00. 
 
Vuoden 2012 vuosikertomus julkaistaan viikolla 13/2013. Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi 
ja englanniksi. Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös Internetissä osoitteessa 
www.atriagroup.com.  
 
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 
tilinpäätöstiedotteen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2011 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2012 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2011 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 2011.  
Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta.  
 
Tilinpäätöstiedotteen esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 
   milj. EUR 

       31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 

Liikevaihto 1 343,6 1 301,9 1 300,9 1 316,0 1 356,9 

Liikevoitto 30,2 8,0 9,8 27,5 38,4 

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

Rahoitustuotot ja -kulut -14,7 -14,1 -11,1 -12,4 -22,3 

% lv:sta 1,1 1,1 0,9 0,9 1,6 

Voitto ennen veroja 18,9 -4,7 0,3 16,5 16,7 

% lv:sta 1,4 -0,4 0,0 1,3 1,2 

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

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 4,7 1,7 1,9 4,7 5,3 

Omavaraisuusaste, % 41,5 39,5 40,2 39,7 38,4 

Korolliset velat 370,5 409,4 429,9 425,8 448,4 

Velkaantumisaste, % 85,9 97,1 96,4 97,5 103,1 

Nettovelkaantumisaste, % 84,3 95,5 92,2 89,4 94,6 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykk. 56,2 47,0 46,2 33,0 152,6 

% lv:sta 4,2 3,6 3,5 2,5 11,2 

Henkilöstö keskimäärin 4 898 5 467 5 812 6 214 6 135 

Tutkimus ja kehitysmenot 12,0 11,9 10,3 9,4 9,9 

lv:sta%* 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 

Tilauskanta ** 
     * Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi  

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

 
OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT 

 
  31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 

Tulos/osake (EPS), EUR 0,35 -0,24 -0,18 0,25 0,42 

Oma pääoma/osake, EUR 15,15 14,81 15,68 15,39 15,34 

Osinko/osake, EUR* 0,22 0,20 0,25 0,25 0,20 

Osinko/tulos %* 63,1 -84,5 -138,9 99,5 48,1 

Efektiivinen osinkotuotto* 3,5 3,4 2,8 2,3 1,7 

Hinta/voitto-suhde (P/E) 17,9 -25,1 -50,0 44,0 27,9 

Osakekannan markkina-arvo 177,0 168,2 254,4 312,6 327,9 

Osakkeiden vaihto/1000 kpl, A 3 460 5 094 9 702 7 389 4 077 

Osakkeiden vaihto %, A 18,1 26,7 50,9 38,8 21,4 

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

Osakkeiden lukumäärä, A 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 

Osakkeiden lukumäärä, KII 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Osakkeiden osakeantioikaistu luku- 
     määrä keskimäärin 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 

Osakkeiden osakeantioikaistu luku- 
     määrä 31.12. 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 

* Hallituksen ehdotus 
     

      Osakkeiden kurssikehitys, A-sarja, (EUR) 

     Kauden alin 4,76 4,99 8,74 6,50 10,51 

Kauden ylin 7,08 9,15 13,48 13,00 18,29 

Kauden lopussa 6,26 5,95 9,00 11,06 11,60 

Tilikauden keskikurssi 5,89 7,21 10,93 10,76 14,04 
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ATRIA OYJ -KONSERNI 
 

KONSERNITULOSLASKELMA 
     

      milj. EUR 10-12/12 10-12/11   1-12/12 1-12/11 

      Liikevaihto 360,6 338,7 
 

1 343,6 1 301,9 

      Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -315,0 -300,6   -1 172,5 -1 162,7 

Bruttokate 45,6 38,2 
 

171,1 139,2 

      Myynnin ja markkinoinnin kulut -26,0 -23,5 
 

-95,9 -90,5 

Hallinnon kulut -11,1 -10,0 
 

-44,2 -42,4 

Liiketoiminnan muut tuotot 2,0 3,5 
 

3,8 8,4 

Liiketoiminnan muut kulut -2,7 -4,0   -4,6 -6,8 

Liikevoitto 7,8 4,1 
 

30,2 8,0 

      Rahoitustuotot ja -kulut -3,9 -3,8 
 

-14,7 -14,1 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 2,1 0,5   3,4 1,4 

Voitto ennen veroja 6,1 0,8 
 

18,9 -4,7 

      Tuloverot -0,9 -1,5   -8,8 -1,9 

Tilikauden tulos 5,2 -0,7 
 

10,1 -6,6 

      Tilikauden tuloksen jakaantuminen: 
     Emoyhtiön omistajille 5,2 -0,7 

 
9,8 -6,7 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 
 

0,2 0,0 

Yhteensä 5,2 -0,7 
 

10,1 -6,6 

      Laimentamaton tulos/osake, € 0,18 -0,02 
 

0,35 -0,24 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,18 -0,02 
 

0,35 -0,24 

      LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA 
     

      milj. EUR 10-12/12 10-12/11   1-12/12 1-12/11 

      Tilikauden tulos 5,2 -0,7 
 

10,1 -6,6 

      Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 
     Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 -2,2 

 
0,0 0,0 

Rahavirran suojaus -0,1 0,0 
 

-1,2 -6,2 

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat 
     vakuutusmatemaattiset tappiot -0,4 -1,6 

 
-0,4 -1,6 

Muuntoerot -2,4 6,8   6,9 -2,9 

Tilikauden laaja tulos 2,3 2,3 
 

15,4 -17,3 

      Laajan tuloksen jakaantuminen: 
     Emoyhtiön omistajille 2,0 2,3 

 
15,1 -17,3 

Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,0 
 

0,3 0,1 

Yhteensä 2,3 2,3 
 

15,4 -17,3 
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KONSERNITASE 
   

    Varat 
   milj. EUR 31.12.12   31.12.11 

    Pitkäaikaiset varat 
   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 476,1 

 
464,4 

Biologiset hyödykkeet 1,5 
 

1,4 

Liikearvo 168,5 
 

163,1 

Muut aineettomat hyödykkeet 78,4 
 

74,4 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 14,6 
 

13,9 

Muut rahoitusvarat 1,8 
 

1,6 

Lainasaamiset ja muut saamiset 11,6 
 

19,9 

Laskennalliset verosaamiset 15,5   15,9 

Yhteensä 768,0 
 

754,6 

    Lyhytaikaiset varat 
   Vaihto-omaisuus 114,3 

 
108,2 

Biologiset hyödykkeet 5,5 
 

5,3 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 144,8 
 

188,4 

Rahat ja pankkisaamiset 6,6   6,6 

Yhteensä 271,1 
 

308,5 

    Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 2,5 
 

4,4 

Varat yhteensä 1 041,6   1 067,5 

    

    Oma pääoma ja velat 
   milj. EUR 31.12.12   31.12.11 

    Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 428,2 
 

418,8 

Määräysvallattomien osuus 3,2   2,9 

Oma pääoma yhteensä 431,4 
 

421,7 

    Pitkäaikaiset velat 
   Korolliset rahoitusvelat 264,3 

 
297,1 

Laskennalliset verovelat 47,4 
 

48,0 

Eläkevelvoitteet 8,1 
 

7,3 

Muut korottomat velat 7,6 
 

4,2 

Yhteensä 327,4 
 

356,5 

    Lyhytaikaiset velat 
   Korolliset rahoitusvelat 106,1 

 
112,2 

Ostovelat ja muut velat 176,6   177,0 

Yhteensä 282,8 
 

289,3 

    Velat yhteensä 610,2 
 

645,8 

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 041,6   1 067,5 
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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 1.1.11 48,1 138,5 -1,3 1,8 110,6 -14,3 159,8 443,2 2,9 446,0 

  
        

    

Tilikauden laaja tulos 
        

    

Tilikauden tulos 
      

-6,7 -6,7 0,0 -6,6 

Muut laajan tuloksen erät 
        

    

  Myytävissä olevat 
        

    

  rahoitusvarat 
   

0,0 
   

0,0   0,0 

  Rahavirran suojaukset 
   

-6,2 
   

-6,2   -6,2 

  Vakuutusmat. tappiot 
      

-1,6 -1,6   -1,6 

  Muuntoerot 
     

-2,9 
 

-2,9 0,0 -2,9 

Liiketoimet  
        

    

omistajien kanssa 
        

    

Omat osakkeet 
  

0,0 
    

0,0   0,0 

Osingonjako 
      

-7,0 -7,0   -7,0 

  
        

    

                      

Oma pääoma 31.12.11 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 
      

9,8 9,8 0,2 10,1 

Muut laajan tuloksen erät 
        

    

  Myytävissä olevat 
        

    

  rahoitusvarat 
   

0,0 
   

0,0   0,0 

  Rahavirran suojaukset 
   

-1,2 
   

-1,2   -1,2 

  Vakuutusmat. tappiot 
      

-0,4 -0,4   -0,4 

  Muuntoerot 
     

6,9 
 

6,9 0,1 6,9 

Liiketoimet  
        

    

omistajien kanssa 
        

    

Osingonjako 
      

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

  
       

      

                
 

    

Oma pääoma 31.12.12 48,1 138,5 -1,3 -5,6 110,6 -10,3 148,3 428,2 3,2 431,4 

           *) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
  

   milj. EUR 1-12/12 1-12/11 

   Liiketoiminta rahavirta 
    Liiketoiminnan rahavirta 119,2 61,0 

  Rahoituserät ja verot -19,6 -10,7 

   Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 99,6 50,3 

   Investointien rahavirta 
    Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -50,4 -34,2 

  Myydyt tytäryritykset 0,0 2,0 

  Ostetut tytäryritykset -1,8 -6,1 

  Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 0,9 -1,8 

  Muiden sijoitusten muutos 1,4 -0,7 

   Investointien rahavirta yhteensä -50,0 -40,8 

   Rahoituksen rahavirta 
    Pitkäaikaisten lainojen nostot 50,0 50,0 

  Pitkäaikaisten lainojen maksut ja  
    lyhytaikaisten lainojen muutos -94,6 -64,2 

  Osinkojen maksut -5,6 -7,0 

   Rahoituksen rahavirta -50,2 -21,2 

   Rahavarojen muutos -0,6 -11,7 

   Rahavarat tilikauden alussa 6,6 18,5 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,5 -0,2 

Rahavarat tilikauden lopussa 6,6 6,6 
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TOIMINTASEGMENTIT 
     

      milj. EUR 10-12/12 10-12/11   1-12/12 1-12/11 

      Liikevaihto 
     Suomi  221,4 206,9 

 
819,5 793,7 

Skandinavia 103,2 97,7 
 

387,8 374,9 

Venäjä  32,8 31,1 
 

126,3 123,0 

Baltia 8,8 8,9 
 

34,2 35,2 

Eliminoinnit -5,5 -5,9 
 

-24,2 -24,9 

Yhteensä 360,6 338,7   1 343,6 1 301,9 

      Liikevoitto 
     Suomi  11,0 7,1 

 
36,5 19,3 

Skandinavia 1,9 4,2 
 

8,2 13,8 

Venäjä -3,9 -4,5 
 

-8,6 -18,9 

Baltia -0,2 -1,7 
 

-1,5 -2,2 

Kohdistamattomat  -1,0 -0,9 
 

-4,4 -4,1 

Yhteensä 7,8 4,1   30,2 8,0 

      Investoinnit 
     Suomi  9,2 3,9 

 
38,6 28,7 

Skandinavia 5,0 4,2 
 

12,0 10,5 

Venäjä 0,6 1,8 
 

5,1 6,9 

Baltia 0,3 0,2 
 

0,5 1,0 

Yhteensä 15,0 10,1   56,2 47,0 

      Poistot 
     Suomi  5,3 6,2 

 
24,8 25,6 

Skandinavia 2,9 2,7 
 

11,9 11,4 

Venäjä 2,6 2,5 
 

10,4 10,1 

Baltia 0,6 0,7 
 

2,7 2,8 

Yhteensä 11,5 12,2   49,8 50,0 
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HANKITUT LIIKETOIMINNOT     
     
Atria Oyj osti 20.12.2012 HKScan Finland Oy:ltä lemmikkieläinruokia valmistavan Best-In Oy:n osakkeet. Atria 
Oyj ja HKScan Finland Oy ovat olleet vuonna 2002 perustetun Best-In Oy:n omistajia kumpikin 50 prosentin 
omistusosuudella. Nyt toteutetun yrityskaupan jälkeen Best-In Oy:n osakekanta siirtyy kokonaisuudessaan Atria 
Oyj:n omistukseen.       
      
Best-In Oy sijaitsee Kuopiossa ja sen liikevaihto oli 5,1 miljoonaa euroa vuonna 2012. Yritys työllistää 19 
henkilöä. Best-In Oy:n tuotemerkit ovat Best-In, Hubert ja CAT.      
      
Atria haluaa hyödyntää tulevaisuudessa entistä enemmän lemmikkieläinruokamarkkinoiden kasvua. Best-Inin 
tunnetut tuotemerkit ja markkinajohtajan asema Suomessa antavat Atrialle erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa 
liiketoimintaa. Liiketoiminnan painopiste on kotimarkkinassa ja siellä erityisesti koirien tuoreruokaratkaisuissa, 
joissa Best-In on selkeä markkinajohtaja ja tuotteistuksen edelläkävijä.   
 
 

Best-In Oy 
 

Yhdistämisessä  
 

Kirjanpitoarvot 
 

  
käytetyt käyvät 

 
ennen  

 milj. EUR   arvot   yhdistämistä 
 

      Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
 

0,8 
 

0,8 
 Aineettomat hyödykkeet 

       Tuotemerkit 
 

2,5 
     Goodwill 

 
1,1 

   Vaihto-omaisuus 
 

0,6 
 

0,5 
 Lyhytaikaiset saamiset 

 
0,1 

 
0,1 

 Rahat ja pankkisaamiset 
 

0,2 
 

0,2 
 Varat yhteensä 

 
5,2 

 
1,6 

 

      Pitkäaikaiset velat 
 

0,1 
 

0,1 
 Laskennallinen verovelka 

 
0,6 

   Lyhytaikaiset velat 
 

0,5 
 

0,5 
 Velat yhteensä 

 
1,2 

 
0,6 

 Nettovarat 
 

4,0 
 

1,0 
 

      Kauppahinta 50 %:n osuudesta 
 

2,0 
   Yrityskaupan rahavirtavaikutus 

 
-1,8 

   

      Laskelma on tehty alustavana. 
     

       
Best-In Oy on ollut aikaisemmin konsernin yhteisyritys, joka on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 
pääomaosuusmenetelmällä. Yrityskaupasta syntyi 1,5 miljoonan euron tuotto, joka johtuu aikaisemman 50 %:n 
omistusosuuden arvostamisesta käypään arvoon.  
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VASTUUT 
 

  milj. EUR 31.12.12 31.12.11 

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

Eläkelainat 5,7 7,3 

Yhteensä 8,6 10,6 

   Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja muut 
vakuudet 

  Kiinteistökiinnitykset 4,2 4,5 

Yrityskiinnitykset 1,4 1,3 

Yhteensä 5,6 5,8 

   Taseeseen sisältymättömät vastuu sitoumukset  
  Takaukset 0,4 0,5 

 
 
 
ATRIA OYJ 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224. 
 
JAKELU 
Nasdaq OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.atriagroup.com 
 
Tilinpäätöstiedote postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme www.atriagroup.com. 
 

 

 
 

http://www.atriagroup.com/

