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ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2013 
 
Atria-konsernin liikevaihto kasvoi – Atria Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 
 
1.1. – 31.12.2013 
- Konsernin liikevaihto oli 1 411,0 miljoonaa euroa (1 343,6 milj. euroa). 
- Konsernin liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa (30,2 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 37,0 
miljoonaa euroa (30,7 milj. euroa). 
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi 67,3 miljoonaa euroa ja oli 886,8 miljoonaa euroa (819,5  milj. euroa).  
- Atria Suomen liikevoitto oli 32,9 miljoonaa euroa (36,5 miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
31,8 miljoonaa euroa (37,0 miljoonaa euroa). 
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 12,2 miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 
13,2 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa). 
- Atria Venäjän liiketulos oli -21,0 miljoonaa  euroa (-8,6 milj. euroa), liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -3,6 
miljoonaa euroa (-8,6 milj. euroa). 
 - Atria luopui sianlihan alkutuotannosta Venäjällä ja päätti lopettaa teollisen tuotannon Moskovassa. Järjestelyt 
johtivat yhteensä 25,0 miljoonan euron kertaluonteisiin kulukirjauksiin, joista 17,4 miljoonaa euroa kohdistuu 
liikevoittoon. 
- Atria Baltian liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa). 
- Konsernin omavaraisuusaste oli 42,2 prosenttia (41,5 %). 
 
1.10. – 31.12.2013 
- Konsernin liikevaihto oli 360,6 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). 
- Konsernin liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa). 
- Atria Suomen liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa). 
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). 
- Atria Venäjän liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa), liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,1 
miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa). 
- Atria Venäjän toimintojen järjestelyyn liittyviä kertaluonteisia kuluja kirjattiin 2,0 miljoonaa euroa. 
- Atria Baltian liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). 
 
 
  Q4 Q4  Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2013 2012  2013 2012   

Liikevaihto 360,6 360,6  1 411,0 1 343,6   

Liikevoitto 10,6 7,8  19,7 30,2   

Liikevoitto % 2,9 2,2  1,4 2,2   

Tulos ennen veroja 7,1 6,1  6,9 18,9   

Osakekohtainen tulos, € 0,33 0,18  -0,15 0,35   

Kertaluonteiset erät* -2,0 -0,5  -17,3 -0,5  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
 
 
Katsaus 1.10. – 31.12.2013 
 
Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 360,6 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 10,6 
miljoonaan euroon (7,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,6 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). 
Loka-joulukuun liikevoitto sisältää yhteensä 2,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja (0,5 milj. euroa).  
 
Atria päätti luopua sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista. Arvonalentumisia kirjattiin 
Q3/2013 –kaudelle yhteensä 23,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon kohdistui 15,4 miljoonaa euroa. Lisäksi 
toimintojen lopettamiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja kirjattiin 2,0 miljoonaa euroa, jotka kohdistuivat Q4/2013  
–kaudelle. 
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Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 226,0 miljoonaa euroa (221,4 milj. euroa), jossa oli kasvua 4,6 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (11,0 milj. 
euroa). Liikevaihdon parannus johtui markkinaosuuksien vahvistumisesta ja myyntivolyymien kasvusta 
vähittäiskauppa-asiakkuuksissa. Atrian oman arvion mukaan Atrian kokonaismarkkinaosuus oli noin 27 
prosenttia. Vähittäiskaupassa sekä tukku- ja teollisuusmarkkinassa vallinnut kireä markkinatilanne painoi 
liikevoiton kehitystä. Liharaaka-aineiden hinnat olivat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.  
 
Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 102,9 miljoonaa euroa (103,2 milj. euroa). Paikallisissa 
valuutoissa liikevaihto oli 2,1 prosenttia edellisvuotta suurempi. Liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (1,9 milj. 
euroa). Liikevoiton kasvu johtui vakaina pysyneistä raaka-aineiden hinnoista ja paremmasta myynnin rakenteesta. 
Myynnin kehitys oli hyvä erityisesti Food Service- ja pikaruoka-asiakkuuksissa.  
 
Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 30,6 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa 
liikevaihto nousi 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -1,9 miljoonaa 
euroa (-3,9 milj. euroa). Venäjän liiketoimintojen järjestelyyn liittyviä kertaluonteisia kuluja kirjattiin 2,0 miljoonaa 
euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,1 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa). Teollisen toiminnan 
kannattavuus parani toteutettujen kehittämistoimenpiteiden ansiosta.  
 
Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 7,9 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Toiminnan tehostamisen ansiosta 
liikevoitto parani 0,3 miljoonaa euroa ja oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa).  
 
 
Katsaus 1.1. – 31.12.2013 
 
Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 411,0 miljoonaa euroa (1 343,6 milj. euroa), ja se kasvoi 67,4 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kertaluonteisten kulujen vuoksi konsernin 
liikevoitto heikkeni edellisvuodesta 10,5 miljoonaa euroa ja oli 19,7 miljoonaa euroa (30,2 milj. euroa). Liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä oli 37,0 miljoonaa euroa (30,7 milj. euroa). 
 
Atria kirjasi Venäjän liiketoiminnoista kertaluonteisia kuluja yhteensä 25,0 miljoonaa euroa, josta liikevoittoon 
kohdistui 17,4 miljoonaa euroa. Atria Skandinavian liiketoiminnoista kirjattiin 1,0 miljoonan euron arvon 
alentuminen myydystä kiinteistöstä. Suomessa kirjattiin 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu 
arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä.  
 
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 54,1 miljoonaa 
euroa (49,7 milj. euroa) ja nettovelka oli 305,9 miljoonaa euroa (363,9 milj. euroa). 
 
Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 886,8 miljoonaa euroa (819,5 milj. euroa), jossa oli kasvua 67,3 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 32,9 miljoonaa euroa (36,5 milj. 
euroa). Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden 
peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä Forssassa. Koko vuoden liikevaihto kasvoi kaikissa 
myyntikanavissa, erityisen voimakasta kasvu oli vähittäiskaupassa. Liikevoittoa painoivat vuoden loppua kohden 
kiristynyt markkinatilanne, edellisvuotta korkeampi liharaaka-aineen hinta ja alhaisena pysyneet lihan vientihinnat.  
 
Atria Skandinavian tammi-joulukuun liikevaihto oli 395,0 miljoonaa euroa (387,8 milj. euroa), jossa oli kasvua 
7,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 1,8 
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 12,2 miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa).  
Liikevoittoon sisältyy 1,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu, joka johtuu myydyn kiinteistön arvon 
alentumisesta. Alkuvuoden markkinointipanostukset ja loppuvuoden parempi myynnin rakenne sekä vakaampina 
pysyneet liharaaka-aineiden hinnat paransivat liikevoittoa. 
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Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 121,5 miljoonaa euroa (126,3 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa 
liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -21,0 miljoonaa 
euroa (-8,6 milj. euroa). Atria päätti luopua alkutuotannosta Venäjällä ja keskittää tuotannollisen toiminnan 
Moskovasta Pietariin. Järjestelyistä johtuen kertaluonteisia kuluja kirjattiin yhteensä 25,0 miljoonaa euroa, josta 
liiketulokseen kohdistui 17,4 miljoonaa euroa ja laskennallisiin verosaataviin 7,6 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman 
kertaluonteisia kuluja oli -3,6 miljoonaa euroa (-8,6 milj. euroa). Teollisen toiminnan tulos parani, mutta 
alkutuotannon heikko kannattavuus painoi tuloksen ilman kertaluonteisia eriä tappiolliseksi. 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-joulukuun liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (34,2 milj. euroa), jossa oli laskua 1,3 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa) oli 
1,6 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. Myönteinen tuloskehitys johtui tehostamistoimien tuomista 
kustannussäästöistä ja myynnin paremmasta rakenteesta. 
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Atria Suomi 1.1. - 31.12.2013 
 
  Q4 Q4  Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2013 2012  2013 2012   

Liikevaihto 226,0 221,4  886,8 819,5   

Liikevoitto 9,1 11,0  32,9 36,5   

Liikevoitto % 4,0 5,0  3,7 4,5   

Kertaluonteiset erät* 0,0 -0,5  1,1 -0,5  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 226,0 miljoonaa euroa (221,4 milj. euroa), jossa oli kasvua 4,6 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (11,0 milj. 
euroa). Liikevaihdon parannus johtui markkinaosuuksien vahvistumisesta ja myyntivolyymien kasvusta 
vähittäiskauppa-asiakkuuksissa. Atrian oman arvion mukaan Atrian kokonaismarkkinaosuus oli noin 27 
prosenttia. Vähittäiskaupassa sekä tukku- ja teollisuusmarkkinassa vallinnut kireä markkinatilanne painoi 
liikevoiton kehitystä. Liharaaka-aineiden hinnat pysyivät edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.  
 
Tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 67,3 miljoonaa euroa ja oli 886,8 miljoonaa euroa (819,5 milj. euroa). 
Tammi-joulukuun liikevoitto oli 32,9 miljoonaa euroa (36,5 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron 
kertaluonteinen tuotto, joka johtuu arvonalentumistappioiden peruuttamisesta myytävänä olleesta kiinteistöstä 
Forssassa. Koko vuoden liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisen voimakasta kasvu oli 
vähittäiskaupassa. Kokonaismarkkinaosuus vahvistui vuoden aikana 2 prosenttiyksikköä ja oli Atrian oman arvion 
mukaan 27 prosenttia. Liikevoittoa painoivat vuoden loppua kohden kiristynyt markkinatilanne, edellisvuotta 
korkeampi liharaaka-aineen hinta ja alhaisena pysyneet lihan vientihinnat.  
 
Atria Oyj ja Saarioinen Oy tekivät heinäkuussa esisopimuksen, jonka mukaan Atria ostaa Saarioisten naudan, 
sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Kaupassa Atrialle siirtyi broilerituotannon koneet ja 
laitteet sekä Kangasalan Sahalahdella sijaitseva broilerituotantoon liittyvä rakennus ja tontti. Oikeudet Jyväbroiler-
tuotemerkkiin siirtyivät myös Atrialle. Lisäksi Atria osti kaupassa Jyväskylän teurastamon koneet ja laitteet. 
Kaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen tekivät yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta Saarioisille. 
Henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä Atrian palvelukseen ja Atria jatkaa teollista toimintaa Jyväskylässä ja 
Sahalahdella. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen palveluksessa työskentelee keskimäärin 400 henkilöä. 
Kaupan johdosta Atrian liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto hyväksyi 21.1.2014 antamallaan päätöksellä yrityskaupan. Yrityskaupan kohteena olevat 
liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. Kauppahinta oli noin 30 miljoonaa euroa ja se maksettiin rahana. 
 
Valmisruokatuotannon siirto Karkkilasta Nurmon tehtaalle toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tuotannon siirrosta 
arvioidaan muodostuvan noin yhden miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö, joka toteutuu 
täysimääräisesti vuoden 2014 alusta alkaen.  
 
Atria Suomi osti 24,9 prosenttia elintarvikealan sopimusvalmistaja Domretor Oy:n osakkeista. Domretor Oy on 
Atrian pitkäaikainen yhteistyökumppani erilaisten valmisruokatuotteiden ja puolivalmisteiden 
sopimusvalmistajana. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Atrian taloudelliseen asemaan tai tulokseen. 
 
Atrian Kädenjälki –ohjelman hankkeet etenivät suunnitelman mukaisesti. Atria käynnisti laajan mainos- ja 
viestintäkampanjan, jonka tavoitteena on vahvistaa kuvaa Atria-tuotemerkistä Suomessa puhtaasti kotimaisena. 
Kampanjan pääroolissa ovat suomalaiset lihatilalliset ja lihan alkuperän merkitys.  
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Atria Skandinavia 1.1. - 31.12.2013 
 
  Q4 Q4  Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2013 2012  2013 2012   

Liikevaihto 102,9 103,2  395,0 387,8   

Liikevoitto 5,7 1,9  12,2 8,2   

Liikevoitto % 5,6 1,8  3,1 2,1   

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0  -1,0 0,0  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 102,9 miljoonaa euroa (103,2 milj. euroa). Paikallisissa 
valuutoissa liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 5,7 
miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui vakaina pysyneistä raaka-aineiden hinnoista ja 
paremmasta myynnin rakenteesta. Myynnin kehitys oli hyvä erityisesti Food Service- ja pikaruoka-
asiakkuuksissa.  
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 395,0 miljoonaa euroa (387,8 milj. euroa). Paikallisissa valuutoissa liikevaihto 
kasvoi 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 12,2 
miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 1,0 miljoonan euron kulu, joka johtuu 
myydyn Halmstadin tehdaskiinteistön arvon alentumisesta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 13,2 
miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa). Alkuvuoden markkinointipanostukset ja loppuvuoden parempi myynnin rakenne 
sekä vakaampina pysyneet liharaaka-aineiden hinnat paransivat liikevoittoa. 
 
Atria Skandinavia panosti strategiansa mukaisesti vahvoihin tuotemerkkeihin ja pidemmälle jalostettujen 
tuotteiden myyntiin. Kaupan omilla tuotemerkeillä on vahva asema Ruotsin vähittäiskaupassa. 3-Stjernet  
–leivänpäällisten markkinaosuus vahvistui Tanskan vähittäiskaupassa. Atria Concept toi markkinoille uuden  
Sibylla Pulled Pork -tuoteryhmän, jonka myynti käynnistyi lupaavasti katsauskauden aikana.  
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Atria Venäjä 1.1. - 31.12.2013 
 
  Q4 Q4  Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2013 2012  2013 2012   

Liikevaihto 30,6 32,8  121,5 126,3   

Liikevoitto -1,9 -3,9  -21,0 -8,6   

Liikevoitto % -6,0 -11,8  -17,3 -6,8   

Kertaluonteiset erät* -2,0 0,0  -17,4 0,0  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 30,6 miljoonaa euroa (32,8 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa 
liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.  Liiketulos oli -1,9 miljoonaa 
euroa (-3,9 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,1 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa).  Teollisen 
toiminnan kannattavuus parani toteutettujen kehittämistoimenpiteiden ansiosta.  
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 121,5 miljoonaa euroa (126,3 milj. euroa). Paikallisessa valuutassa liikevaihto 
kasvoi 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -21,0 miljoona euroa (-8,6 
milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli -3,6 miljoonaa euroa (-8,6 milj. euroa). Teollisen toiminnan 
tulos parani, mutta alkutuotannon heikko kannattavuus painoi tuloksen ilman kertaluonteisia eriä tappiolliseksi.  
 
Atria Venäjä luopui kannattamattomasta sianlihan alkutuotannosta Venäjällä. Lisäksi Moskovassa sijaitseva 
teollinen tuotanto ja oma logistiikkayksikkö päätettiin lopettaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Q3/2013  
-kaudelle kirjattiin kertaluonteisia arvonalentumisia 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. Lisäksi Q4/2013  
–kaudelle kirjattiin 2,0 miljoonaa euroa toimintojen lopettamiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja. Toimintojen 
lopettamisen seurauksena arvioidaan jatkossa syntyvän noin 6 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö 
vuoteen 2013 verrattuna. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2015 alusta alkaen. 
 
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. - 31.12.2013 
 
  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4   
Milj. € 2013 2012 2013 2012   

Liikevaihto 7,9 8,8 32,9 34,2  

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

Liikevoitto % 1,6 -2,4 0,2 -4,4  

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 0,0 0,0  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 7,9 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa 
(-0,2 milj. euroa).  Virossa edullisten lihaerien tuonti kasvoi vuoden lopulla, mikä heikensi Atrian kuluttajapakatun 
lihan myyntiä ja kannattavuutta katsauskaudella. Atria Baltia käyttää Virossa tuotettua lihaa kuluttajapakatussa 
lihassa.  
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 32,9 miljoonaa euroa (34,2 milj. euroa). Tammi-joulukuun liiketulos oli 0,1 
miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa), joka oli 1,6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavan jakson tulosta 
parempi. Myönteinen tuloskehitys johtuu tehostamistoimien tuomista kustannussäästöistä ja myynnin 
paremmasta rakenteesta.  
 
 
Rahoitus, kassavirta, investoinnit, 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. Atria lopetti 
marraskuussa 2014 erääntyvän 40 miljoonan euron luottolimiitin ja jälleenrahoitti syyskuussa 2015 erääntyvän 50 
miljoonan euron luottolimiitin uudella 40 miljoonan euron luottolimiitillä. Uuden luottolimiitin maturiteetti on neljä 
vuotta. 
 
Marraskuussa yhtiö jälleenrahoitti 50 miljoonan euron sitovan luottolimiitin, joka olisi erääntynyt marraskuussa 
2015. Uuden luottolimiitin maturiteetti on kuusi vuotta. 
 
Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 31.12.2013 oli 148,2 miljoonaa euroa (31.12.2012: 
153,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 3 
vuotta 4 kuukautta (31.12.2012: 2 vuotta 10 kuukautta). 
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 88,9 miljoonaa euroa (99,6 milj. euroa) ja investointien rahavirta -34,8 
miljoonaa euroa (- 50,0 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta oli 54,1 miljoonaa euroa (49,7 milj. euroa). 
Korollinen nettovelka oli 305,9 miljoonaa euroa (363,9 milj. euroa), jossa oli laskua edelliseen vuoteen verrattuna 
58,0 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 42,2 prosenttia (41,5 %). 
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Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 4 669 henkilöä (4 898). 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: 
 
Atria Suomi     2 146  (2 048)                       
Atria Skandinavia  1 050    (1 119) 
Atria Venäjä        1 151 (1 384)          
Atria Baltia             322 (   347)    
 
 
Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät 
 
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 
 
Atrian pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme vuoden mittaista jaksoa; 2012, 2013 ja 2014 ja koko 
järjestelmän ansaintajakso päättyy 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). Järjestelmään kuuluu noin 40 Atria 
konsernin avainhenkilöä. Järjestelmällä ei ole kuluvaikutusta vuoden 2013 tilinpäätöksessä. 
 
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä 
 
Atria Oyj:n toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän tulosvaikutuksen 
ja tehtävän vaativuustason perusteella 35 % - 50 % vuosipalkasta. Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmässä 
kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset ja käyttöpääoma. Toimitusjohtajan, 
varatoimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmissä on mukana 
yhteensä noin 40 johtotasolle kuuluvaa henkilöä. Järjestelmällä ei ole olennaista kuluvaikutusta vuoden 2013 
tilinpäätöksessä. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Atria Oyj ja Saarioinen Oy tekivät heinäkuussa esisopimuksen, jonka mukaan Atria ostaa Saarioisten naudan, 
sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Kaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen tekivät 
yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta Saarioisille. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen 
palveluksessa työskentelee keskimäärin 400 henkilöä. Kaupan johdosta Atrian liikevaihdon ennakoidaan 
kasvavan noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 21.1.2014 antamallaan 
päätöksellä yrityskaupan. Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. 
Kauppahinta oli noin 30 miljoonaa euroa ja se rahoitettiin kassavaroilla ja vieraalla pääomalla. Yrityskaupalla ei 
ole olennaista vaikutusta konsernin tunnuslukuihin. 
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit 
 
Atrian liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti kansainvälinen liharaaka-aineen markkinahinnan 
muutoksiin liittyvä riski. Riskiä hallitaan konsernissa keskitetyllä lihan oston ohjauksella, myynnin raaka-
ainehintaklausuulein sekä ennakoivalla lopputuotteiden hinnoittelulla. 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. Riskin hallitsemiseksi Atria Venäjä pyrkii löytämään yhä 
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enemmän myös paikallisia toimittajia. Venäjän ruplan voimakas heikkeneminen voi johtaa lyhyellä aikavälillä 
raaka-ainehintojen nousuun. Kohonneita raaka-ainekustannuksia ei voida heti viedä myyntihintoihin. Lisäksi 
hintojen nousulla saattaa olla vaikutusta kulutuskysyntään.  
 
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. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2013 ilman kertaluonteisia kuluja oli 37,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 liikevoiton 
ennustetaan olevan tätä suurempi. Vuoden 2014 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. 
 
 
Nimitystoimikunnan kokoonpano ja ehdotukset yhtiökokoukselle 
 
Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:  
 
- agrologi Timo Komulainen, Lihakunnan edustaja 
- maanviljelijä Henrik Holm, Pohjanmaan Lihan edustaja 
- maanviljelijä Juho Anttikoski, Itikka osuuskunnan edustaja 
- osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja  
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja  
 
Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juho Anttikoski. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten 
valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
Atria Oyj:n hallitus on ilmoittanut ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä 
muutettaisiin siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärää lisättäisiin kahdella. Hallitukseen voisi jatkossa 
kuulua vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä aikaisemman enintään seitsemän jäsenen sijasta. 
 
Edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdottaman muutoksen, nimitystoimikunta on päättänyt 
ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin nykyisen seitsemän jäsenen sijasta yhteensä kahdeksan 
jäsentä. 
 
Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan jäsen erovuoroisen jäsenen 
(Seppo Paavola) tilalle sekä yksi uusi jäsen. Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
hallituksen jäseneksi valitaan uudelleen erovuorossa oleva Seppo Paavola sekä uutena jäsenenä Jukka Moisio. 
 
Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina 
kuin vuonna 2013. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat olleet seuraavat: 
- kokouskorvaus 300 euroa per kokous 
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa 
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4.400 euroa kuukaudessa 
- varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa 



 

Tilinpäätöstiedote 2013  
13.2.2014, klo 8.00 

10 (22)

   
   
 

 

- hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa 
- matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan  
 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 
 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2013 osinkoa 0,22 euroa osakkeelle.  
 
 
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 26.4.2013 
 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi 
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa vuodelta 2012 osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 2.5.2013 ja maksupäivä 10.5.2013. 
 
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä 
korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava: 
 
Jäsen    Toimikausi päättyy 
Juho Anttikoski   2016 
Mika Asunmaa   2016 
Lassi-Antti Haarala  2015 
Jussi Hantula   2015 
Henrik Holm   2015 
Hannu Hyry   2016 
Veli Hyttinen   2014 
Pasi Ingalsuo   2014 
Jukka Kaikkonen  2016 
Juha Kiviniemi   2014 
Pasi Korhonen   2015 
Ari Lajunen   2015 
Mika Niku  2015 
Pekka Ojala   2014 
Heikki Panula   2016 
Jari Puutio   2015 
Ahti Ritola   2016 
Risto Sairanen   2014 
Timo Tuhkasaari  2014 
Yhteensä 19 jäsentä. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa 
per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan 
palkkio on 3.000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa. 
 
Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan Atria Oyj:n hallintoneuvosto on valinnut 
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Hannu Hyryn ja uudelleen varapuheenjohtajaksi Juho Anttikosken. 
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Atria Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen erovuoroiset: Timo 
Komulainen ja Maisa Romanainen. Hallituksen jäsen Tuomo Heikkilä ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä 
hallituksen jäseneksi. Hänen tilalleen valittiin uudeksi jäseneksi Jyrki Rantsi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa 
seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 300 euroa per 
kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on 
4.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 
1.700 euroa kuukaudessa. 
 
Atria Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan valinnut uudelleen hallituksen 
puheenjohtajaksi Seppo Paavolan ja varapuheenjohtajaksi Timo Komulaisen. 
 
Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola, 
varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal, Jyrki Rantsi, Maisa Romanainen ja 
Harri Sivula. 
 
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. 
 
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. 
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Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön 
verkkosivuilla www.atriagroup.com. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 6.5.2014 
 
Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 6. toukokuuta 
2014, 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 21.2.2014. Pyyntö on lähettävä perusteluineen tai 
päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki. 
 
 
Suurimmat osakkeenomistajat 
 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013 

  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 Life   821 562 821 562 2,91
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 269 500 480 038 749 538 2,65
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   524 640 524 640 1,86
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas   425 000 425 000 1,50
Kuisla Reima   285 117 285 117 1,01
Sijoitusrahasto Taalerintehdas Arvo Markka Osake   180 000 180 000 0,64
Norvestia Oyj   147 672 147 672 0,52
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia   126 289 126 289 0,45

Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2013 

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 Life   821 562 821 562 0,74
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   524 640 524 640 0,47
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas   425 000 425 000 0,38
Kuisla Reima   285 117 285 117 0,26
Sijoitusrahasto Taalerintehdas Arvo Markka Osake   180 000 180 000 0,16
Norvestia Oyj   147 672 147 672 0,13
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia   126 289 126 289 0,11
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Tulosjulkistamisajankohdat 2014 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2014 aikana kolme osavuosikatsausta: 
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 6.5.2014, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 24.7.2014, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.10.2014, noin klo 8.00. 
 
Vuoden 2013 vuosikertomus ilmestyy viikolla 13/2014. 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 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.  
 
Tilinpäätöstiedotteen esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 
milj. EUR 

  31.12.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 
Liikevaihto 1 411,0 1 343,6 1 301,9 1 300,9 1 316,0 
Liikevoitto 19,7 30,2 8,0 9,8 27,5 
% lv:sta 1,4 2,2 0,6 0,8 2,1 
Rahoitustuotot ja -kulut -15,2 -14,7 -14,1 -11,1 -12,4 
% lv:sta -1,1 -1,1 -1,1 -0,9 -0,9 
Voitto ennen veroja 6,9 18,9 -4,7 0,3 16,5 
% lv:sta 0,5 1,4 -0,4 0,0 1,3 
Oman pääoman tuotto (ROE) % -1,0 2,4 -1,5 -1,0 1,7 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 3,7 4,7 1,7 1,9 4,7 
Omavaraisuusaste, % 42,2 41,5 39,5 40,2 39,7 
Korolliset velat 334,7 370,5 409,4 429,9 425,8 
Velkaantumisaste, % 81,3 85,9 97,1 96,4 97,5 
Nettovelkaantumisaste, % 74,3 84,3 95,5 92,2 89,4 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykk. 41,1 56,2 47,0 46,2 33,0 
% lv:sta 2,9 4,2 3,6 3,5 2,5 
Henkilöstö keskimäärin 4 669 4 898 5 467 5 812 6 214 
Tutkimus ja kehitysmenot 11,8 12,0 11,9 10,3 9,4 
lv:sta%* 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 
Tilauskanta ** - - - - - 

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



 

Tilinpäätöstiedote 2013  
13.2.2014, klo 8.00 

14 (22)

   
   
 

 

OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT

  31.12.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 
Tulos/osake (EPS), EUR -0,15 0,35 -0,24 -0,18 0,25 
Oma pääoma/osake, EUR 14,45 15,15 14,81 15,68 15,39 
Osinko/osake, EUR* 0,22 0,22 0,20 0,25 0,25 
Osinko/tulos %* -142,8 63,1 -84,5 -138,9 99,5 
Efektiivinen osinkotuotto* 2,8 3,5 3,4 2,8 2,3 
Hinta/voitto-suhde (P/E) -50,2 17,9 -25,1 -50,0 44,0 
Osakekannan markkina-arvo 218,5 177,0 168,2 254,4 312,6 
Osakkeiden vaihto/1000 kpl , A 3 223 3 460 5 094 9 702 7 389 
Osakkeiden vaihto %,  A 16,9 18,1 26,7 50,9 38,8 
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 6,01 4,76 4,99 8,74 6,50 
Kauden ylin 8,39 7,08 9,15 13,48 13,00 
Kauden lopussa 7,73 6,26 5,95 9,00 11,06 
Tilikauden keskikurssi 7,21 5,89 7,21 10,93 10,76 
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ATRIA OYJ -KONSERNI 

KONSERNITULOSLASKELMA 

milj. EUR 10-12/13 10-12/12 1-12/13 1-12/12 
Liikevaihto 360,6 360,6 1 411,0 1 343,6 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -316,0 -315,0 -1 237,1 -1 172,5 
Bruttokate 44,6 45,6 173,9 171,1 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -24,3 -26,0 -98,2 -95,9 
Hallinnon kulut -11,7 -11,1 -43,5 -44,2 
Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 2,0 6,1 3,8 
Liiketoiminnan muut kulut -1,2 -2,7 -18,6 -4,6 
Liikevoitto 10,6 7,8 19,7 30,2 

Rahoitustuotot ja -kulut -4,0 -3,9 -15,2 -14,7 
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,1 2,3 3,4 
Voitto ennen veroja 7,1 6,1 6,9 18,9 

Tuloverot 1,8 -0,9 -11,2 -8,8 
Tilikauden tulos 8,9 5,2 -4,3 10,1 

Tilikauden tuloksen jakaantuminen: 
Emoyhtiön omistajille 9,2 5,2 -4,3 9,8 
Määräysvallattomille omistajille -0,3 0,0 0,0 0,2 
Yhteensä 8,9 5,2 -4,3 10,1 

Laimentamaton tulos/osake, € 0,33 0,18 -0,15 0,35 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,33 0,18 -0,15 0,35 

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA 

milj. EUR 10-12/13 10-12/12 1-12/13 1-12/12 
Tilikauden tulos 8,9 5,2 -4,3 10,1 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat 
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,9 -0,4 0,9 -0,4 
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä 
siirretään tulosvaikutteisiksi 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rahavirran suojaus -0,6 -0,1 1,5 -1,2 
Muuntoerot -4,2 -2,4 -11,6 6,9 
Tilikauden laaja tulos 5,0 2,3 -13,5 15,4 

Laajan tuloksen jakaantuminen: 
Emoyhtiön omistajille 5,4 2,3 -13,5 15,1 
Määräysvallattomille omistajille -0,4 0,0 0,0 0,3 
Yhteensä 5,0 2,3 -13,5 15,4 
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KONSERNITASE 

Varat 
milj. EUR 31.12.13  31.12.12

Pitkäaikaiset varat 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 433,5 476,1
Biologiset hyödykkeet 0,8 1,5
Liikearvo 164,8 168,5
Muut aineettomat hyödykkeet 77,0 78,4
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 15,3 14,6
Muut rahoitusvarat 2,2 1,7
Lainasaamiset ja muut saamiset 7,5 11,6
Laskennalliset verosaamiset 4,9   15,5
Yhteensä 705,9 768,0

Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus 114,1 114,3
Biologiset hyödykkeet 3,3 5,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 118,8 144,8
Rahat ja pankkisaamiset 28,8   6,6
Yhteensä 265,1 271,1

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 7,0 2,5

Varat yhteensä 978,1   1 041,6

Oma pääoma ja velat 
milj. EUR 31.12.13  31.12.12

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma 408,5 428,2
Määräysvallattomien osuus 3,2   3,2
Oma pääoma yhteensä 411,7 431,4

Pitkäaikaiset velat 
Korolliset rahoitusvelat 215,8 264,3
Laskennalliset verovelat 44,7 47,4
Eläkevelvoitteet 6,9 8,1
Muut korottomat velat 5,7   7,6
Yhteensä 273,2 327,4

Lyhytaikaiset velat 
Korolliset rahoitusvelat 118,9 106,1
Ostovelat ja muut velat 174,3   176,6
Yhteensä 293,1 282,8

Velat yhteensä 566,3 610,2

Oma pääoma ja velat yhteensä 978,1   1 041,6
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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 1.1.12 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 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
      
Tilikauden laaja tulos     
Tilikauden tulos -4,3 -4,3 0,0 -4,3
Muut laajan tuloksen erät     
  Myytävissä olevat     
  rahoitusvarat 0,0 0,0   0,0
  Rahavirran suojaukset 1,5 1,5   1,5
  Vakuutusmat. voitot 0,9 0,9   0,9
  Muuntoerot -11,5 -11,5 -0,1 -11,6
Liiketoimet      
omistajien kanssa     
Osingonjako -6,2 -6,2   -6,2
        
                    
Oma pääoma 31.12.13 48,1 138,5 -1,3 -4,1 110,6 -21,9 138,6 408,5 3,2 411,7

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
 
  



 

Tilinpäätöstiedote 2013  
13.2.2014, klo 8.00 

18 (22)

   
   
 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

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

Liiketoiminta rahavirta 
Liiketoiminnan rahavirta 110,6 119,2
Rahoituserät ja verot -21,7 -19,6

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 88,9 99,6

Investointien rahavirta 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -38,7 -50,4
Ostetut tytäryritykset 0,0 -1,8
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 2,1 0,9
Muiden sijoitusten muutos 1,8 1,4

Investointien rahavirta yhteensä -34,8 -50,0

Rahoituksen rahavirta 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 50,0 50,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut -62,3 -39,6
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -13,0 -55,0
Osinkojen maksut -6,2 -5,6

Rahoituksen rahavirta -31,5 -50,2

Rahavarojen muutos 22,6 -0,6

Rahavarat tilikauden alussa 6,6 6,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,3 0,5

Rahavarat tilikauden lopussa 28,8 6,6
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TOIMINTASEGMENTIT 

milj. EUR 10-12/13 10-12/12 1-12/13 1-12/12 

Liikevaihto 
Suomi  226,0 221,4 886,8 819,5 
Skandinavia 102,9 103,2 395,0 387,8 
Venäjä  30,6 32,8 121,5 126,3 
Baltia 7,9 8,8 32,9 34,2 
Eliminoinnit -6,8 -5,5 -25,1 -24,2 

Yhteensä 360,6 360,6 1 411,0 1 343,6 

Liikevoitto 
Suomi  9,1 11,0 32,9 36,5 
Skandinavia 5,7 1,9 12,2 8,2 
Venäjä -1,9 -3,9 -21,0 -8,6 
Baltia 0,1 -0,2 0,1 -1,5 
Kohdistamattomat  -2,5 -1,0 -4,5 -4,4 

Yhteensä 10,6 7,8 19,7 30,2 

Investoinnit 
Suomi  7,7 9,2 26,7 38,6 
Skandinavia 3,0 5,0 10,6 12,0 
Venäjä 1,2 0,6 3,6 5,1 
Baltia 0,0 0,3 0,2 0,5 

Yhteensä 11,9 15,0 41,1 56,2 

Poistot ja arvonalentumiset 
Suomi  6,3 5,3 25,9 24,8 
Skandinavia 3,8 2,9 12,9 11,9 
Venäjä 1,6 2,6 23,2 10,4 
Baltia 0,6 0,6 2,5 2,7 

Yhteensä 12,3 11,5 64,4 49,8 
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RAHOITUSVARAT JA -VELAT 

Käyvän arvon hierarkia: 

milj. EUR 

Tase-erä 31.12.13 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Pitkäaikaiset varat 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,2 0,2 2,0
Lyhytaikaiset varat 
Johdannaissopimukset 0,5   0,5   
Yhteensä 2,7 0,2 0,5 2,0

Pitkäaikaiset velat 
Johdannaissopimukset 5,7 5,7
Lyhytaikaiset velat 
Johdannaissopimukset 1,4   1,4   
Yhteensä 7,1 0,0 7,1 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 31.12.13 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. 
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MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT 

milj. EUR 31.12.13 31.12.12

Suomi  1,4
Skandinavia 
Venäjä  5,9
Baltia 1,1 1,1
Yhteensä 7,0 2,5

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät -tili sisältää teollisuuskiinteistön Liettuassa ja 
sikatilan Venäjällä. Syyskuussa Atria ilmoitti luopuvansa alkutuotannosta Venäjällä. Joulukuussa 
tyhjäksi jääneen sikatilan rakennukset siirrettiin myytäviin omaisuuseriin. 

Tilikaudella Forssassa sijaitseva logistiikkakiinteistö palautettiin myytävissä olevista 
omaisuuseristä takaisin aineellisiin hyödykkeisiin. Nykyisin kiinteistö on omassa käytössä. 
Luokittelun muutoksesta johtuen aikaisemmilla tilikausilla tehtyjä arvonalentumiskirjauksia 
peruuteettiin 1,1 miljoonaa euroa. Tämä kertaluonteinen tuotto on kirjatu tilille Liiketoiminnan 
muut tuotot. 

Ruotsissa Halmstadin tehtaan tuotannon siirryttyä Malmön tehtaalle tyhjäksi jäänyt 
Halmstadin tehdaskiinteistö luokiteltiin maaliskuussa myytävänä olevaksi omaisuuseräksi.  
Kiinteistön arvoa alennettiin yhteensä 1,0 miljoonaa euroa vastaamaan kiinteistön käypää arvoa.  
Arvonalentumiset on kirjattu tilille Liiketoiminnan muut kulut. Kiinteistö myytiin joulukuussa. 

Konserni myy aktiivisesti myytävissä olevia kiinteistöjä, mutta huonon markkinatilanteen vuoksi  
myyntiajat ovat osittain pidentyneet. Konserni ennustaa myynnin tapahtuvan markkinoiden elvyttyä. 

VASTUUT 

milj. EUR 31.12.13 31.12.12

Velat, joiden vakuudeksi on annettu  
kiinnityksiä tai muita vakuuksia 
Lainat rahoituslaitoksilta 2,8 3,0
Eläkelainat 5,6 5,7
Yhteensä 8,4 8,6

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja 
muut vakuudet 
Kiinteistökiinnitykset 4,0 4,2
Yrityskiinnitykset 1,4 1,4
Yhteensä 5,3 5,6

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


