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ATRIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2018 
 
Atria-konsernin liikevaihto edellisvuoden tasolla, Suomessa tulos parani - Ruotsissa 
kannattavuus heikkeni 
 
Heinä-syyskuu 2018 
– Konsernin liikevaihto oli 357,1 miljoonaa euroa (360,8 milj. euroa). 
– Konsernin liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 3,5 prosenttia (4,5 %) liikevaihdosta.  
– Atria Suomen liikevaihdon ja markkinaosuuksien kasvu jatkui.  
- Atria Ruotsin ja Venäjän heikentynyt kannattavuus painoi konsernin liikevoittoa. 
- Atria investoi 3,4 miljoonaa euroa siipikarjatuotantoon Nurmossa ja Sahalahdella. 
 
Tammi-syyskuu 2018  
– Konsernin liikevaihto oli 1 061,6 miljoonaa euroa (1 061,7 milj. euroa).  
– Konsernin liikevoitto oli 21,5 miljoonaa euroa (27,5 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,6 %) liikevaihdosta. 
– Atria Suomen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat. 
– Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit painoivat konsernin liikevaihtoa. 
– Atria Ruotsin siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus ja kohonneet raaka-aineiden hinnat painoivat 

liiketulosta. 
– Atria Oyj alensi vuoden 2018 liikevoitto- ja liikevaihtoennustettaan. Yhtiö ennustaa konsernin koko 

vuoden liikevoiton jäävän alhaisemmaksi kuin vuoden 2017 liikevoiton. Liikevaihdon arvioidaan pysyvän 
vuoden 2017 tasolla. 
 

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2018 2017 2018 2017 2017 
Liikevaihto        
   Atria Suomi 250,1 245,0 750,7 725,7 986,4 
   Atria Ruotsi 72,5 78,6 213,8 229,5 307,2 
   Atria Tanska & Viro 24,7 25,0 72,0 73,6 98,9 
   Atria Venäjä 19,4 22,4 55,2 64,0 85,7 
   Eliminoinnit -9,6 -10,2 -30,0 -31,0 -42,0 
Liikevaihto yhteensä 357,1 360,8 1 061,6 1 061,7 1 436,2 

        
Liikevoitto        
   Atria Suomi 13,6 13,1 27,2 24,9 36,3 
   Atria Ruotsi -1,0 0,7 -6,0 1,0 2,4 
   Atria Tanska & Viro 1,6 1,4 4,3 3,9 5,2 
   Atria Venäjä -0,8 1,3 -1,4 0,1 0,8 
   Kohdistamattomat -0,8 -0,3 -2,5 -2,3 -3,7 
Liikevoitto yhteensä 12,7 16,2 21,5 27,5 40,9 
Liikevoitto-% 3,5 % 4,5 % 2,0 % 2,6 % 2,8 % 

        
Tulos ennen veroja 11,6 14,3 16,8 23,3 35,5 

        
Osakekohtainen tulos, € 0,30 0,37 0,46 0,58 0,92 

        
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen        
vaikuttavat erät:        
Tytäryrityksen myynti - - - - 1,4 
Oikaistu liikevoitto 12,7 16,2 21,5 27,5 39,6 
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Toimitusjohtaja Juha Gröhn 
 
”Kohtalaisen hyvä taloussuhdanne on vaikuttanut kulutuskysyntään myönteisesti ja markkinoiden kehitys 
on jatkunut suotuisana kaikissa liiketoiminta-alueemme maissa. Kasvavimpia tuoteryhmiä ovat siipikarja ja 
valmisruoka. Kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu lisääntyy edelleen ja antaa kiinnostavia 
mahdollisuuksia Food Service -myynnin kasvuun. Toisaalta lisääntynyt kysyntä on nostanut useiden 
materiaalien, tarvikkeiden ja palveluiden kustannuksia. Hintakilpailu on jatkunut edelleen voimakkaana. 
 
Suomessa kesäkauden myynti onnistui hyvin ja Atria onkin grillaustuotteiden markkinajohtaja. Sekä 
kasvuun että kannattavuuteen voimme olla tyytyväisiä. 
 
Ruotsissa ei saavutettu kasvun ja kannattavuuden tavoitteita. Tähän vaikuttivat korkeat raaka-aineiden 
hinnat, siipikarjatoiminnan heikko kannattavuus sekä heikkona pysynyt Ruotsin kruunu, joka nosti 
tuotavien materiaalien ja tarvikkeiden hintoja. 
 
Tanskan ja Viron liiketoiminta saavutti tulostavoitteen. Kasvussa jäätiin tavoitteesta, koska Tanskassa 
joidenkin lihavalmisteiden valikoimapaikat menetettiin kovassa hintakisassa. 
 
Venäjän tulos ja liikevaihto jäivät tavoitteista. Liharaaka-aineiden hinta on noussut kahdessa piikissä – 
ensin keväällä ja toisen kerran syyskesällä. Tästä syystä marginaalitaso on alentunut. Sibylla-tuotteiden 
kauppa on käynyt hyvin. Samoin Food Service -myynti kasvaa. 
 
Kuiva ja kuuma kesä alensi pelloilta saatavaa satotasoa laajalla alueella Euroopassa. Viljan, peltokasvien 
ja eläinten rehujen hinnat ovat nousseet syksyn aikana voimakkaasti. Myös lihan hinta on nousussa. 
Atrialla varaudutaan nouseviin raaka-ainekustannuksiin.” 
 
 
Heinä-syyskuu 2018 
 
Atria-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 357,1 miljoonaa euroa (360,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 
12,7 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 5,1 miljoonaa euroa 
edellisvuoteen verrattuna; myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille kasvoi edelleen. Atria 
Ruotsin liikevaihtoa laskivat Ruotsin kruunun heikko valuuttakurssi ja Nordic Fast Food -liiketoimintojen 
myynti joulukuussa 2017. Siipikarjatuotteiden myynti vähittäiskauppaan kasvoi. Atria Tanska & Viron 
liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Atria Venäjän liikevaihdon lasku johtui valuuttakurssin 
heikentymisestä ja myynnin pienentymisestä vähittäiskauppaan.  
 
Atria Suomen liikevoitto vahvistui, mikä johtui myynnin paremmasta rakenteesta. Konsernin liikevoittoa 
rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset Ruotsissa ja Venäjällä sekä Atria Ruotsin 
siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus. Atria Tanska & Viron liikevoitto vahvistui edellisvuoteen 
verrattuna.    
 
Atria lanseerasi elokuussa uuden Vegyu-brändin, joka on sataprosenttisesti lihaton tuotesarja. Laajan 
sarjan tuotteissa on valmisruokia, leikkeleitä ja ruuanlaittotuotteita. Vegyu on tarkoitettu kuluttajille, 
jotka etsivät vaihtoehtoja lihapohjaisille tuotteille tai haluavat vaihtelua ruokaratkaisuihin.  
 
Atria Suomi vastaa siipikarjamarkkinan kasvuun investoimalla Nurmon ja Sahalahden 
siipikarjatuotantolaitoksiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Sekä Nurmossa että Sahalahdella lisätään 
broilereiden leikkuukapasiteettia. Hankkeet toteutetaan vuoden 2018 lopulla ja kevään 2019 aikana. 
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Tammi-syyskuu 2018 
 
Atria-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 061,6 miljoonaa euroa (1 061,7 milj. euroa). Liikevoitto 
oli 21,5 miljoonaa euroa (27,5 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 25 miljoonaa euroa 
edellisvuoteen verrattuna.  Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit laskivat 
konsernin liikevaihtoa tammi-syyskuussa. 
 
Atria Suomen ja Tanska & Viron liikevoitto vahvistui paremman myynnin rakenteen ansiosta. Ruotsissa 
liiketulosta painoivat siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus, kruunun heikentynyt kurssi ja 
kohonneet raaka-ainekustannukset. Venäjällä merkittävästi kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat 
tulosta.  
 
Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutettiin vuoden 2018 alusta 
lähtien. Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä ja Atria 
Tanska & Viro.  
 
Katsauskaudella Atria-konsernin vastuullisuushankkeet etenivät suunnitellusti. Atrian Tapa Johtaa  
-koulutusohjelmaa ja Turvallisesti Atrialta Kotiin –työturvallisuusohjelmaa toteutettiin kaikilla 
liiketoiminta-alueilla. Aurinkosähköpuisto valmistui syyskuussa ja helmikuussa markkinoille tuotiin 
antibioottivapaat sianlihatuotteet. Konsernissa käynnistettiin Atrian yritysvastuustrategian uudistaminen.  
 
Tunnusluvut    
milj. EUR 30.9.18 30.9.17 31.12.17 

     
Oma pääoma/osake, EUR 14,61 14,55 14,81 
Korolliset velat 255,1 244,9 214,3 
Omavaraisuusaste, % 45,8 % 46,0 % 47,5 % 
Nettovelkaantumisaste, % 59,7 % 56,6 % 49,0 % 
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 33,1 38,5 53,9 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,1 % 3,6 % 3,8 % 
Henkilöstö keskimäärin 4 446 4 447 4 449 

    
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tiedotteen lopussa.   

 
 
 
  



4/21 

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018 

25.10.2018 klo 8.00 

Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi-syyskuu 2018 
 
Atria Suomi  

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2018 2017 2018 2017 2017 
Liikevaihto 250,1 245,0 750,7 725,7 986,4 
Liikevoitto 13,6 13,1 27,2 24,9 36,3 
Liikevoitto % 5,4 % 5,4 % 3,6 % 3,4 % 3,7 % 

        
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - - - - - 
Oikaistu liikevoitto 13,6 13,1 27,2 24,9 36,3 

 
Atria Suomen heinä-syyskuun liikevaihto oli 250,1 miljoonaa euroa (245,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 
5,1 miljoonaa euroa. Myynti vähittäiskauppa- ja Food Service -asiakkaille kasvoi edelleen edellisvuoteen 
verrattuna. Liikevoitto oli 13,6 miljoonaa euroa (13,1 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui edellisvuoden 
vastaavaa jaksoa paremmasta myynnin rakenteesta. 
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 750,7 miljoonaa euroa (725,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 25,0 
miljoonaa euroa. Myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille on ollut edellisvuotta selvästi 
parempaa.  Liikevoitto oli 27,2 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa). Myynnin rakenne tammi-syyskuun 
aikana on ollut edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi.   
 
Kesän huono satokausi on nostanut tuotantokustannuksia suomalaisilla lihatiloilla syksyn aikana. Tämä toi 
nousupaineita Atrian raaka-aineiden hintoihin kolmannen vuosineljänneksen aikana.  
 
Kesä-elokuussa Atrian edustamien tuoteryhmien markkina vähittäiskaupassa kasvoi noin 3 % edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi markkinaa 
nopeammin. Erityisesti Atrian brändituotteiden myynnin kehitys oli erittäin vahvaa, kasvua oli 14 % 
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atria oli omilla tuotemerkeillään markkinajohtaja 
kaikissa edustamissaan tuoteryhmissä paitsi valmisruoassa, jossa Atria on markkinakakkonen. Atrian 
toimittajaosuus oli 26 %.  Siipikarjassa Atrian toimittajaosuus on yli 50 % (Lähde: Atria).  
 
Atrian myynti Food Service -asiakkaille on kasvanut koko alkuvuoden ajan markkinaa nopeammin. Atrian 
toimittajaosuus Food Service -markkinassa oli noin 23 %. (Lähde: Atria) 
 
Atria Suomi vastaa siipikarjatuotteiden kysynnän kasvuun ja investoi Nurmon ja Sahalahden 
tuotantolaitoksiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Sekä Nurmossa että Sahalahdella lisätään broilereiden 
leikkuukapasiteettia. Uudet tuotantolinjat otetaan käyttöön kevään 2019 aikana. 
 
Atria lanseerasi elokuussa uuden Vegyu-brändin, joka on sataprosenttisesti lihaton tuotesarja. Laajan 
sarjan tuotteissa on valmisruokia, leikkeleitä ja ruuanlaittotuotteita. Vegyu on tarkoitettu kuluttajille, 
jotka etsivät vaihtoehtoja lihapohjaisille tuotteille tai haluavat vaihtelua ruokaratkaisuihin. Tärkeä 
kohderyhmä on fleksaajat: kuluttajat, jotka pyrkivät vähentämään lihan syöntiä, mutta ovat asian suhteen 
joustavia. 
 
Atrian suomalainen nurminaudan ulkofileepihvi valittiin maailman parhaaksi pihviksi heinäkuussa pidetyssä 
World Steak Challenge -kilpailussa Lontoossa. Atrian tanskalainen yhteistyökumppani JN Meat International 
osallistui kilpailuun Atrian naudanlihatuotteilla ja voitti neljättä kertaa järjestettävissä kisoissa peräti 
neljä kuudesta kilpailukategoriasta. 
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Atria toi helmikuussa markkinoille kokonaan ilman antibiootteja kasvatetun sianlihan. Kaikki Atria 
Perhetiloilta tuleva sianliha on kasvatettu ilman antibiootteja. Perhetilan nimi näkyy tuotepakkauksissa ja 
kertoo lihan alkuperän tilalle asti.  
 
Aurinkosähköpuisto saatiin valmiiksi syyskuun aikana. Aikataulussaan valmistunut projekti aloitettiin 
kesäkuussa 2017 ja se on tuottanut energiaa Atrian tarpeisiin jo heinäkuusta 2017 lähtien.  
 
 
Atria Ruotsi      
 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2018 2017 2018 2017 2017 
Liikevaihto 72,5 78,6 213,8 229,5 307,2 
Liikevoitto -1,0 0,7 -6,0 1,0 2,4 
Liikevoitto % -1,3 % 0,9 % -2,8 % 0,4 % 0,8 % 

        
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät:        
   Tytäryrityksen myynti - - - - 1,4 
Oikaistu liikevoitto -1,0 0,7 -6,0 1,0 1,0 

 
Atria Ruotsin heinä-syyskuun liikevaihto oli 72,5 miljoonaa euroa (78,6 milj. euroa). Paikallisessa 
valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Siipikarjatuotteiden myynti kasvoi 
kesäkaudella merkittävästi ja paransi liikevaihtoa. Toisaalta heikentynyt Ruotsin kruunu ja Nordic Fast 
Food -liiketoimintojen myynti joulukuussa 2017 laskivat liikevaihtoa. Liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa 
(0,7 milj. euroa). Liiketuloksen lasku johtui siipikarjaliiketoiminnan heikosta kannattavuudesta. Lisäksi 
heikkona pysynyt Ruotsin kruunu nosti tuontiraaka-aineiden hintoja.   
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 213,8 miljoonaa euroa (229,5 milj. euroa). Liiketulos oli -6,0 miljoonaa 
euroa (1,0 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Ruotsin kruunun heikosta valuuttakurssista ja Nordic Fast 
Food -liiketoimintojen myynnistä joulukuussa 2017. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden 
vastaavan jakson tasolla. Tulosta painoivat edelleen korkeammat raaka-ainekustannukset, 
siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus ja alkuvuonna toteutuneet henkilöstöjärjestelyt. 
Siipikarjaliiketoiminnan kannattavuus on heikentynyt alkuvuoden markkinoiden alavireisyyden 
aiheuttaman hintapaineen ja myynnin epäsuotuisan rakenteen vuoksi. Uudistetun siipikarjatehtaan 
käyttöönotto jatkui edelleen kolmannella vuosineljänneksellä. 
 
Siipikarjayksikön 2-vuotisen kehitysohjelman merkittävimmät investoinnit ovat nyt valmiit. Loppuvuoden 
aikana Atria panostaa kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun kustannustehokkuuden parantamiseen 
siipikarjayksikössä.  
 
Atrian ruokamakkaroiden ja tuoreiden siipikarjatuotteiden toimittajaosuus vähittäiskaupassa vahvistui, 
leivänpäällisissä toimittajaosuus pieneni hieman.   
 
Sibylla-liiketoiminta laajeni Aasiaan, kun Etelä-Koreaan perustettiin heinäkuussa tytäryhtiö Atria Korea 
LLC.  
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Atria Tanska & Viro 
  

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2018 2017 2018 2017 2017 
Liikevaihto 24,7 25,0 72,0 73,6 98,9 
Liikevoitto 1,6 1,4 4,3 3,9 5,2 
Liikevoitto % 6,7 % 5,7 % 6,0 % 5,2 % 5,2 % 

        
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - - - - - 
Oikaistu liikevoitto 1,6 1,4 4,3 3,9 5,2 

 
Atria Tanska & Viron heinä-syyskuun liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa (25,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 
1,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi arvossa mitattuna 
noin 6 prosenttia ja Tanskassa liikevaihto pieneni hieman. Heinä-syyskuussa myynnin rakenne oli 
edellisvuotta parempi.  
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 72,0 miljoonaa euroa (73,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa 
(3,9 milj. euroa). Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan on vahvistunut koko alkuvuoden ajan. Tanskassa 
liikevaihto pieneni kireän hintakilpailun vuoksi. Liiketoiminta-alueen liikevoitto vahvistui hieman hyvän 
kustannusten hallinnan ja suotuisan myynnin rakenteen ansiosta. 
 
Virossa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy edelleen villisioissa, mutta uusia tautitapauksia ei ole enää 
löydetty sikatiloilta. 
 
 
Atria Venäjä  

 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3  
Milj. € 2018 2017 2018 2017 2017 
Liikevaihto 19,4 22,4 55,2 64,0 85,7 
Liikevoitto -0,8 1,3 -1,4 0,1 0,8 
Liikevoitto % -3,9 % 5,7 % -2,6 % 0,1 % 0,9 % 

        
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - - - - - 
Oikaistu liikevoitto -0,8 1,3 -1,4 0,1 0,8 

 
Atria Venäjän heinä-syyskuun liikevaihto oli 19,4 miljoonaa euroa (22,4 milj. euroa). Liiketulos oli -0,8 
miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Liikevaihdon lasku oli seurausta Venäjän ruplan heikkenemisestä ja 
myynnin pienentymisestä vähittäiskauppa-asiakkaille. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski noin 4 
prosenttia. Sibylla ja Food Service -tuotteiden myynti vahvistui edellisvuoteen verrattuna. Liiketulosta 
heikensi raaka-aineiden kohonneet hinnat ja myyntivolyymien pienentyminen vähittäiskauppaan. 
 
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 55,2 miljoonaa euroa (64,0 milj. euroa). Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa 
(0,1 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui heikentyneestä ruplan kurssista ja pienentyneestä myynnistä 
vähittäiskauppaan. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski noin 2 prosenttia. Kohonneet liharaaka-
aineiden hinnat painoivat liiketulosta.   
 
Sinyavinon kestomakkaratehtaalla vuoden alussa käynnistetty investointihanke on edennyt suunnitellusti.  
Investointi mahdollistaa uudentyyppisten kestomakkara- ja kokolihatuotteiden valmistuksen 
vähittäiskauppa-asiakkaille. Hankkeen kustannusarvio oli noin 0,8 miljoonaa. 
 
Ilari Hyyrynen aloitti Atria Venäjän liiketoiminta-alueen johtajana 9.7.2018. 
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Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1-Q3 Q1-Q3  
keskimäärin (FTE) 2018 2017 2017 

     
Atria Suomi 2 331 2 323 2 314 
Atria Ruotsi 841 838 846 
Atria Tanska & Viro 419 428 429 
Atria Venäjä 855 858 860 
Yhteensä 4 446 4 447 4 449 

 
 
Rahoitusasema ja verot 
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -29,1 
miljoonaa euroa (-14,8 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli +3,8 miljoonaa euroa (+21,6 milj. euroa) 
ja investointien kassavirta oli -33,0 miljoonaa euroa (-36,4 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirtaa 
heikensi käyttöpääomaerien kasvu. Korkeammat raaka-ainehinnat ovat nostaneet vaihto-omaisuuden 
arvoa. 
 
Katsauskauden kokonaisinvestoinnit konsernissa olivat 33,1 miljoonaa euroa (38,5 milj. euroa). 
 
Omavaraisuusaste oli 45,8 prosenttia (31.12.2017: 47,5 %). Omaan pääomaan kirjatut Ruotsin kruunun ja 
Venäjän ruplan yhteenlasketut muuntoerot vähensivät omaa pääomaa tammi-syyskuussa 7,3 miljoonaa 
euroa (-3,4 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 254,0 miljoonaa euroa (31.12.2017: 211,1 milj. euroa). 
Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.9.2018 oli 85,0 miljoonaa euroa 
(31.12.2017: 105,0 milj. euroa). Toukokuussa yhtiö pienensi tarpeettomana 50 miljoonan euron sitovaa 
luottolimiittiä 20 miljoonalla eurolla uuden määrän ollessa katsauskauden lopussa 30 miljoonaa euroa.  
Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 3 vuotta 
(31.12.2017: 3 vuotta 4 kuukautta). 
 
Ruotsin asteittain tapahtuva yhteisöveroprosentin lasku on huomioitu laskennallisissa veroissa. 
 
 
Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 
 
Raaka-aineen ja valmisteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät häiriötekijät alkutuotannosta kulutukseen 
ovat Atrian toimintaympäristössä tavanomaisia lähiajan riskejä.  Raaka-aineiden hintakehitys, yleinen 
taloudellinen tilanne, markkinoiden kehitys sekä kilpailijoiden toiminta voivat luoda epävarmuutta Atrian 
tuotteiden kysynnän kehitykseen.  
 
Kesän huono satokausi on nostanut tuotantokustannuksia lihatiloilla syksyn aikana. Tämä aiheuttaa 
nousupainetta raaka-aineiden hintoihin.  
 
Muut mahdolliset lähiajan epävarmuudet Atrian toiminnassa liittyvät strategian toteuttamiseen, 
liiketoiminta-alueiden taloudellisten tulosten ylläpitämiseen tai parantamiseen. Afrikkalainen sikarutto on 
edelleen häiriötekijä Virossa. Sen leviäminen Suomeen on riski. Atria käyttää useita taudin leviämisen 
estäviä varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan ja pyrkii hallitsemaan riskiä.  
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Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutokset heijastuvat konsernin euromääräiseen liikevaihtoon, 
tulokseen ja omaan pääomaan. Tarkempi kuvaus toimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty 
vuosikertomuksessa 2017. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2017 oli 40,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 liikevoiton ennustetaan olevan 
alhaisempi kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla. 
 
 
Tulosjulkistamisajankohdat vuonna 2019 
 
Atria Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan 13.2.2019 noin klo 8.00. Varsinainen yhtiökokous 
pidetään Helsingissä 26.4.2019. 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 22.2.2019. Pyyntö on lähetettävä 
perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, 
Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki. 
 
Vuoden 2018 vuosikertomus julkaistaan viikolla 13/2019. 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2019 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuosikatsauksen: 
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 26.4.2019, noin klo 8.00 
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 18.7.2019, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 23.10.2019, noin klo 8.00. 
 
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com. 
 
 

Osakkeet 
 
Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 19 063 747 
ja KII-sarjan osakkeita 9 203 981 kappaletta. Kukin A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa 
äänestämään yhdellä (1) äänellä ja KII-sarjan osake kymmenellä (10) äänellä, joten Atrian Oyj:n kaikkien 
osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103 557 ääntä. Yhtiön hallussa on omia A-sarjan 
osakkeita 111 312 kpl. 
 
 
Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja 
erityisten oikeuksien antamiseen sekä rahalahjoitusten tekemiseen 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön 
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa 
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön 
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, 
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 
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Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki 
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja 
maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2017 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai 
yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai 
muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta 
voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai 
investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 
 
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 27.4.2017 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 
saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisen rahalahjoituksen 
tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan. 
 
 
Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano 
 
Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt: 
 
- maanviljelijä Jukka Kaikkonen, Lihakunnan edustaja 
- maanviljelijä Kjell-Göran Paxal, Pohjanmaan Lihan edustaja 
- maanviljelijä Juho Anttikoski, Itikka osuuskunnan edustaja 
- sijoitusjohtaja (listatut sijoitukset) Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja 
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 
 
Nimitystoimikunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan. 
Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen 
jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan 
tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 1.2.2019. 
 
Nimitystoimikuntaan valitaan seuraavaa yhtiökokousta edeltävän syyskuun alun tilanteen mukaan 
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 suurin A-sarjan osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy 
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osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle. Itikka osuuskunta, 
Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha ovat KII-sarjan osakkeenomistajia. 
 
Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa 
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen 
vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan 
yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt 
omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan 
nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja 
esittää asiaa koskevan yhtiön hallitukselle osoitetun vaatimuksen viimeistään varsinaista yhtiökokousta 
edeltävän elokuun loppuun mennessä. 
 
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön 
verkkosivuilla www.atria.com. 
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ATRIA OYJ -KONSERNI      
      
KONSERNITULOSLASKELMA      

      
milj. EUR 7-9/18 7-9/17 1-9/18 1-9/17 1-12/17 

      
Liikevaihto 357,1 360,8 1 061,6 1 061,7 1 436,2 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -316,4 -314,8 -946,9 -934,2 -1 262,9 
Bruttokate 40,7 45,9 114,7 127,6 173,3 

      
Myynnin ja markkinoinnin kulut -18,3 -20,4 -60,8 -69,4 -92,4 
Hallinnon kulut -9,5 -9,4 -31,4 -31,0 -42,7 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 0,9 3,2 2,5 5,7 
Liiketoiminnan muut kulut -1,4 -0,9 -4,2 -2,3 -3,0 
Liikevoitto 12,7 16,2 21,5 27,5 40,9 

      
Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -2,1 -5,0 -5,6 -7,3 
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,2 0,1 0,3 1,4 1,9 
Voitto ennen veroja 11,6 14,3 16,8 23,3 35,5 

      
Tuloverot -2,9 -2,9 -2,6 -5,1 -7,1 
Tilikauden tulos 8,8 11,3 14,1 18,2 28,4 

      
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 8,4 10,5 12,9 16,5 25,9 
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,8 1,2 1,8 2,5 
Yhteensä 8,8 11,3 14,1 18,2 28,4 

      
Laimentamaton tulos/osake, € 0,30 0,37 0,46 0,58 0,92 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,30 0,37 0,46 0,58 0,92 

      
LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA      
      
milj. EUR 7-9/18 7-9/17 1-9/18 1-9/17 1-12/17 

      
Tilikauden tulos 8,8 11,3 14,1 18,2 28,4 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:      
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat      
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot - - - - -0,1 
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä      
siirretään tulosvaikutteisiksi      
Rahavirran suojaus -0,5 0,9 2,8 1,5 2,1 
Muuntoerot -0,6 -0,7 -7,3 -3,5 -6,1 
Tilikauden laaja tulos 7,7 11,5 9,6 16,3 24,3 

      
Laajan tuloksen jakaantuminen:      
Emoyhtiön omistajille 7,4 10,7 8,3 14,6 21,9 
Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,8 1,3 1,7 2,4 
Yhteensä 7,7 11,5 9,6 16,3 24,3 
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KONSERNITASE    
    
Varat    
milj. EUR 30.9.18 30.9.17 31.12.17 

    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 404,3 407,6 408,7 
Biologiset hyödykkeet 0,6 0,7 0,6 
Liikearvo 162,1 168,9 166,8 
Muut aineettomat hyödykkeet 84,1 90,2 89,1 
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 14,7 14,3 14,7 
Muut rahoitusvarat 1,2 1,2 1,2 
Lainasaamiset ja muut saamiset 9,3 9,0 9,2 
Laskennalliset verosaamiset 5,4 6,0 6,0 
Yhteensä 681,8 697,8 696,3 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 108,4 95,8 93,0 
Biologiset hyödykkeet 3,5 3,1 3,1 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 135,5 124,9 114,2 
Rahat ja pankkisaamiset 1,1 4,1 3,1 
Yhteensä 248,5 227,9 213,5 

    
Varat yhteensä 930,3 925,7 909,8 

    
Oma pääoma ja velat    
milj. EUR 30.9.18 30.9.17 31.12.17 

    
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 413,1 411,3 418,6 
Määräysvallattomien osuus 12,7 14,0 12,1 
Oma pääoma yhteensä 425,8 425,3 430,7 

    
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset rahoitusvelat 156,1 124,5 122,4 
Laskennalliset verovelat 45,4 48,3 47,2 
Eläkevelvoitteet 6,1 7,0 6,3 
Muut korottomat velat 7,8 8,2 8,1 
Yhteensä 215,4 188,0 184,0 

    
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset rahoitusvelat 99,1 120,4 91,9 
Ostovelat ja muut velat 190,0 192,0 203,2 
Yhteensä 289,1 312,4 295,1 

    
Velat yhteensä 504,5 500,4 479,1 
Oma pääoma ja velat yhteensä 930,3 925,7 909,8 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
          

milj. EUR 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma   Mää- Oma 

  Osa- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 
  ke- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 
  pää- keet has-  erot voitto- sä tomien yhteen- 
  oma   tot     varat   osuus sä 
             
Oma pääoma 1.1.17 48,1 -1,3 -2,5 249,1 -44,7 161,2 409,7 12,4 422,2 
             
Tilikauden tulos      16,5 16,5 1,8 18,2 
Muut laajan tuloksen erät            
  Rahavirran suojaukset   1,5    1,5   1,5 
  Muuntoerot     -3,4  -3,4 0,0 -3,5 
             
Tytäryrityksen hankintaan            
liittyvä määräysvallattomien            
omistajien osuus      -0,1 -0,1   -0,1 
Osingonjako      -13,0 -13,0 -0,2 -13,1 
                    
             
Oma pääoma 30.9.17 48,1 -1,3 -1,0 249,1 -48,2 164,6 411,3 14,0 425,3 
             
Oma pääoma 1.1.18 48,1 -1,3 -0,4 249,1 -50,8 173,9 418,6 12,1 430,7 
             
Tilikauden tulos      12,9 12,9 1,2 14,1 
Muut laajan tuloksen erät            
  Rahavirran suojaukset   2,8    2,8   2,8 
  Muuntoerot     -7,3  -7,3   -7,3 
             
Tytäryrityksen hankintaan            
liittyvä määräysvallattomien            
omistajien osuus      0,0 0,0   0,0 
Osakeperusteiset maksut    0,2   0,2   0,2 
Osingonjako      -14,1 -14,1 -0,7 -14,8 
              
                   
Oma pääoma 30.9.18 48,1 -1,3 2,4 249,3 -58,1 172,8 413,1 12,7 425,8 

          
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
    
milj. EUR 1-9/18 1-9/17 1-12/17 

    
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9,8 36,8 82,3 
Rahoituserät ja verot -6,0 -15,2 -17,8 
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 3,8 21,6 64,5 

    
Investointien rahavirta    
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -32,8 -38,8 -53,1 
Liiketoimintojen myynti - - 4,0 
Pitkäaikaiset lainasaamiset -0,8 1,9 2,3 
Saadut osingot  0,2 0,7 0,8 
Lyhytaikaiset lainasaamiset 0,4 -0,3 0,7 
Investointien rahavirta yhteensä -33,0 -36,4 -45,3 

    
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 35,0 0,1 - 
Pitkäaikaisten lainojen maksut -53,6 -3,7 -5,5 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 59,2 30,7 2,0 
Osinkojen maksut -14,8 -13,1 -13,1 
Rahoituksen rahavirta 25,9 13,9 -16,6 

    
Rahavarojen muutos -3,3 -0,9 2,6 

    
Rahavarat tilikauden alussa 3,1 4,6 4,6 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,2 0,3 -4,0 
Rahavarat tilikauden lopussa 1,1 4,1 3,1 
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OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET  
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 
osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2017 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2018 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2017 
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat.  
 
Atria on soveltanut seuraavia uusia standardeja vuoden 2018 alusta lähtien: 
• IFRS 15, Myyntituotot Asiakassopimuksista ja 
• IFRS 9, Rahoitusinstrumentit  
 
IFRS 15 
 
Uuden IFRS 15 -standardin voimaantulo ei ole edellyttänyt muutoksia Atrian tuloutuskäytännöissä. Siten 
sillä ei myöskään ole vaikutusta Atria-konsernin tulokseen, taseeseen tai kassavirtaan.  
 
Atria myy elintarvikkeita, rehuja, eläimiä ja palvelusuoritteita. Myynti perustuu kirjallisiin tai suullisiin 
asiakassopimuksiin, joissa suoritevelvoitteet, hinnat, maksuehdot ja osapuolten oikeudet ovat yksilöity. 
Atria toimittaa myydyt tuotteet asiakkaille pääosin vuorokauden kuluessa, suoritevelvoite täytetään 
yhtenä ajankohtana ja määräysvallan siirto sekä laskutus tapahtuvat toimitushetkellä. Myynnin alennukset 
ja jälkihyvitteet kirjataan toimituskuukaudelle. 
 
Osana segmentti-informaatiota Atria esittää myynnin jaettuna kuluttajatuotemyyntiin ja myyntituottoihin 
alkutuotannosta, johon sisältyvät välityseläinten ja rehun myynti. Atria katsoo, että nämä kaksi 
liikevaihtovirtaa ovat olennaisimpia asiakassopimuksista syntyvien myyntituottojen ja rahavirtojen 
luonteen ymmärtämisessä. 
 
Kuluttajatuoteasiakkaat ovat pääosin suuria keskusliikkeitä. Odotettavissa olevien luottotappioiden määrä 
on vähäinen. Alkutuotannossa luottotappiovaraus lasketaan yhtiökohtaisesti perustuen historiaan, yleisiin 
sekä asiakaskohtaisiin ennusteisiin.  
 
IFRS 9 
 
IFRS 9, Rahoitusinstrumentit määrittää rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua ja arvostamista, niiden 
arvonalentumisen määrittämistä sekä suojauslaskennan soveltamisen periaatteita.  
 
Uusi standardi ei tuonut muutoksia Atrian vuoden 2018 avaavaan taseeseen. Pääosa konsernin 
rahoitusvaroista on myyntisaamisia, lainasaamisia ja muita saamisia. Ne arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon. Liiketoimintamallin mukaisesti nämä sijoitukset pidetään eräpäivään asti ja sopimukseen 
perustuvat rahavirrat kertyvät pääoman maksusta ja korosta. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen 
erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen myynnistä realisoituvia voittoja tai tappioita ei enää siirretä 
myyntihetkellä tulosvaikutteisiksi. Käyvän arvon muutokset siirretään laajan tuloksen kautta 
voittovaroihin. Uuden arvonalentumismallin mukaan odotettavista olevista luottotappioista kirjataan 
arvonalentuminen.  Viime vuosina konsernissa toteutuneiden luottotappioiden määrä on ollut vähäinen ja 
odotettavissa olevien luottatappioiden määrän oletetaan olevan vähäinen myös tulevaisuudessa, joten 
luottotappiovarauksen määrään ei tehty muutoksia. Rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittely ei muuttunut. 
 
Standardin vaikutukset Atria-konsernissa liittyvät lähinnä suojauslaskentaan. Suojauslaskentaa koskevat 
uudet säännöt toivat suojauslaskennan lähemmäs konsernin riskienhallinnan käytäntöjä. Sähkön 
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suojauslaskennassa systeemihintainen riski ja aluehintaeroriski voidaan käsitellä suojauslaskennassa 
erikseen. 
 
IFRS 16 
 
Atria aloitti standardin käyttöönottoon liittyvän selvitysprojektin vuonna 2017. Konsernin 
vuokrasopimukset on tunnistettu ja vuokrasopimusten hallintaan tarvittavan järjestelmän käyttöönotto on 
meneillään. 
 
Vuoden 2017 lopussa konsernilla oli noin 30 miljoonaa euroa operatiivisiin vuokrasopimuksiin perustuvia ei 
peruutettavissa olevia vuokravelvoitteita. Näistä pääosa tullaan merkitsemään taseeseen IFRS 16:n 
mukaisesti. Vuokra-ajan määrittelystä sekä vuokrien jatko- ja päättämisoptioiden erilaisesta käsittelystä 
aiheutuvien oikaisujen laskenta on vielä meneillään. Tämän vuoksi uuden standardin käyttöönoton 
yhteydessä kirjattavien käyttöoikeusomaisuuserien, vuokrasopimusvelkojen ja tulosvaikutuksen laskenta 
on vielä kesken. 
 
Standardi otetaan käyttöön 1.1.2019 alkavalla tilikaudella. Atria hyödyntää standardin sallimaa 
kirjaamista koskevaa helpotusta, eikä sovella standardia lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin tai sopimuksiin, 
joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Siirtymiseen on tarkoitus soveltaa yksinkertaistettua 
menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole tarkoitus oikaista. 
 
RAPORTOITAVAT SEGMENTIT  
 
Vuoden 2018 alusta lähtien Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia 
muutettiin. Atria Skandinavian organisaatiota yksinkertaistettiin ja Ruotsin toiminnoille muodostettiin oma 
segmentti. Tanskan ja Viron liiketoiminnoista muodostettiin yksi liiketoiminta-alue ja raportoitava 
segmentti. Uuden liiketoiminta-alueen nimi on Atria Tanska & Viro. Atria Suomi ja Atria Venäjä 
liiketoiminta-alueet raportoidaan jatkossakin itsenäisinä segmentteinä.  
 
Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2018 lähtien: 
- Atria Suomi 
- Atria Ruotsi 
- Atria Tanska & Viro 
- Atria Venäjä 
 
Vuoden 2017 vertailutiedot uudistetuista segmenteistä on esitetty Q1/2018 -osavuosikatsauksessa. 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tiedotteen lopussa. Yhtiön näkemyksen mukaan esitetyt 
tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta.  
 
Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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TOIMINTASEGMENTIT      
      

milj. EUR 7-9/18 7-9/17 1-9/18 1-9/17 1-12/17 
Tuotot kuluttajatuotteista      
Atria Suomi  193,1 191,2 582,1 565,5 767,0 
Atria Ruotsi 72,5 78,6 213,8 229,5 307,2 
Atria Tanska & Viro 24,0 24,1 70,1 71,0 95,6 
Atria Venäjä  19,4 22,4 55,2 64,0 85,7 
Eliminoinnit -9,6 -10,2 -30,0 -31,0 -42,0 
Yhteensä 299,3 306,0 891,1 899,0 1 213,5 

      
Tuotot alkutuotannosta      
Atria Suomi  57,1 53,8 168,6 160,2 219,4 
Atria Ruotsi - - - - - 
Atria Tanska & Viro 0,7 0,9 1,9 2,6 3,3 
Atria Venäjä  - - - - - 
Yhteensä 57,8 54,7 170,5 162,8 222,7 

      
Liikevaihto yhteensä 357,1 360,8 1 061,6 1 061,7 1 436,2 

      
Liikevoitto      
Atria Suomi  13,6 13,1 27,2 24,9 36,3 
Atria Ruotsi -1,0 0,7 -6,0 1,0 2,4 
Atria Tanska & Viro 1,6 1,4 4,3 3,9 5,2 
Atria Venäjä  -0,8 1,3 -1,4 0,1 0,8 
Kohdistamattomat  -0,8 -0,3 -2,5 -2,3 -3,7 
Yhteensä 12,7 16,2 21,5 27,5 40,9 

      
Investoinnit      
Atria Suomi  4,0 5,3 14,9 17,2 23,4 
Atria Ruotsi 2,6 6,3 11,2 15,6 22,8 
Atria Tanska & Viro 0,8 1,3 3,3 3,9 4,8 
Atria Venäjä  1,5 0,5 3,6 1,6 2,9 
Yhteensä 9,0 13,5 33,1 38,4 53,9 

      
Poistot ja arvonalentumiset      
Atria Suomi  6,5 6,5 20,1 19,9 26,5 
Atria Ruotsi 2,5 2,7 7,6 7,9 10,5 
Atria Tanska & Viro 1,0 1,0 3,1 3,1 4,4 
Atria Venäjä  1,0 1,1 3,1 3,6 4,7 
Yhteensä 11,1 11,2 33,8 34,5 46,1 
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄN ARVON HIERARKIA    
      
milj. EUR      
      
Tase-erä 30.9.18 Taso 1 Taso 2 Taso 3  
      
Varat      
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta      
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2  
Johdannaissopimukset 4,3  4,3   
Yhteensä 5,5 0,0 4,3 1,2  
      
Velat      
Johdannaissopimukset 2,7  2,7   
Yhteensä 2,7 0,0 2,7 0,0  
      
      
Tase-erä 31.12.17 Taso 1 Taso 2 Taso 3  
      
Varat      
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta      
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2  
Johdannaissopimukset 2,9  2,9   
Yhteensä 4,1 0,0 2,9 1,2  
      
Velat      
Joukkovelkakirjalainat 50,0  50,0   
Johdannaissopimukset 1,9  1,9   
Yhteensä 51,9 0,0 51,9 0,0  
      
Katsauskaudella ei ole siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä.      
      
Taso 1: Täysin samanlaisille varoille ja veloille toimivilla markkinoilla noteeratut hinnat.   
Taso 2: Käyvät arvot ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnasta johdettuna). 

Taso 3: Käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin.   
      
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoarvosta.   
      
      
LÄHIPIIRILIIKETOIMET      
      
milj. EUR           

      
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet:     
      
 7-9/18 7-9/17 1-9/18 1-9/17 1-12/17 
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 4,8 2,6 13,6 7,6 15,1 
Tavaroiden ja palveluiden ostot 23,3 20,7 66,4 60,4 87,2 

      
   30.9.18 30.9.17 31.12.17 
Saamiset   1,5 0,7 0,9 
Velat   14,3 4,2 6,6 
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VASTUUT    
    
milj. EUR 30.9.18 30.9.17 31.12.17 

    
Velat, joiden vakuudeksi on annettu     
kiinnityksiä tai muita vakuuksia    
Lainat rahoituslaitoksilta 1,5 1,6 1,6 
Eläkelainat 4,3 5,1 4,4 
Yhteensä 5,8 6,8 6,0 

    
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset     
Kiinteistökiinnitykset 2,5 2,7 2,7 
Yrityskiinnitykset 1,1 1,1 1,1 
Yhteensä 3,6 3,9 3,8 

    
Taseeseen sisältymättömät vastuu-    
sitoumukset    
Takaukset 0,2 0,3 0,2 
 
 
 
 
 
TÄRKEIMMÄT VALUUTTAKURSSIT     
        
 Tuloslaskelma  Tase 

 1-9/18 1-9/17 1-12/17  30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017 

        
SEK 10,2365 9,5826 9,6369  10,3090 9,6490 9,8438 
DKK 7,4502 7,4373 7,4387  7,4564 7,4423 7,4449 
RUB 73,4244 64,9077 65,8877  76,1422 68,2519 69,3920 
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Tunnuslukujen laskentakaavat:   
     
Oikaistu liikevoitto 

 
Yhtiö julkaisee liikevoiton ohella oikaistun liikevoiton kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan 
taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Oikaistu 
liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan 
kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen 
myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset, merkittävien 
liiketoimintojen lopettamiskulut.  

   

   

    

        
     
Bruttoinvestoinnit  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen hankitut liiketoimet    

 
 

  
FTE = Raportointikauden tehdyt työtunnit  

    
Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä      

  
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto/tappio 

* 100   
Oma pääoma keskimäärin      

  
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 

* 100   
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin       

  
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma  

* 100   
Taseen loppusumma - saadut ennakot      

  
Velkaantumisaste (%) = Korolliset rahoitusvelat 

* 100   
Oma pääoma      

  
Korolliset nettovelat = Korolliset rahoitusvelat - rahavarat      

  
Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset rahoitusvelat - rahavarat 

* 100   
Oma pääoma      

  
Laimentamaton tulos / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 

    
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo      

  
Oma pääoma / osake  = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

    
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.      

  
Osakekohtainen osinko = Tilikauden osingonjako 

    
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.      

  
Osinko / tulos (%) = Osinko / osake 

* 100   
Tulos / osake (EPS)      

  
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osinko / osake 

* 100   
Tilikauden päätöskurssi      

  
Hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi 

    
Tulos / osake      

  
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto 

    
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä      

  
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa * viimeinen pörssikurssi 31.12.      

  
Osakkeiden vaihto (%) = Osakkeen vaihtomäärä tilikauden aikana 

* 100  

 
Osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä 
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ATRIA OYJ 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224. 
 
JAKELU 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.atria.com 
 
Osavuosikatsaus on saatavilla kotisivuiltamme www.atria.com. 

http://www.atria.com/
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