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Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 
 

Atria-konsernin oikaistu liikevoitto parani selvästi – Atria 

Suomen vahva tuloskehitys jatkui 
 

Huhti-kesäkuu 2021 
- Konsernin liikevaihto oli 387,2 miljoonaa euroa (366,3 milj. euroa). 

- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa) eli 3,2 % (1,1 %).  

- Konsernin liiketulos oli -32,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa) eli -8,4 % (1,1 %) liikevaihdosta. Liikevoiton 

oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan 

kirjatuista ruplan ja euron välisistä kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa.  

- Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen. 

- Atria Suomen liikevoitto kasvoi 4,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 14,7 

miljoonaa euroa, mikä johtui Food Service -myynnin ja viennin kasvusta. 

- Atria Ruotsin liikevaihdon ja -voiton kasvu johtui pääosin myynnin lisääntymisestä pikaruoka-asiakkaille.   

- Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi selkeästi alhaisempien liharaaka-ainehintojen johdosta. 

- Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan: oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 41 – 48 miljoonaa 

euroa (40,5 milj. euroa). 

- Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa. 

- Atria investoi 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa – tuotantoa keskitetään 

Sköllerstan tehtaalle ja Malmön tehdas suljetaan. 

- Kaikkiin Atria tuotemerkin kanatuotteiden pakkauksiin lisätään tuotteen hiilijalanjäljestä kertova merkintä. 

Merkintä pakkauksessa kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi 

muutettuna (kg CO2e / tuote). 

- Atria jakoi osinkoa 0,50 euroa osakkeelta 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. 

 

Tammi-kesäkuu 2021 
- Konsernin liikevaihto oli 748,5 miljoonaa euroa (723,0 milj. euroa). 

- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). 

- Konsernin liiketulos oli -26,0 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa) eli -3,5 % (0,9 %) liikevaihdosta. Liikevoiton 

oikaisuerä muodostuu venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) myynnin yhteydessä tuloslaskelmaan 

kirjatuista ruplan ja euron välisistä kertyneistä muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa. 

- Atria Suomen liikevaihto ja -voitto vahvistuivat selvästi. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti 

Food Service -myynti ja Kiinan vienti lisääntyivät. Liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.  

- Atria Ruotsin liikevaihdon ja -tuloksen paraneminen oli seurausta vakaista raaka-aineiden hinnoista, 

Ruotsin kruunun vahvistumisesta ja hyvästä myynnin kehityksestä pikaruoka-asiakkaille.  

- Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä 

pääosin johtui liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta. 

- Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja segmenttiraportointia muutettiin. Raportoitavat segmentit ovat 

jatkossa Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro. Segmenttimuutoksen myötä 

pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria 

Ruotsin segmenttiä.
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 Q2 Q2 H1 H1  

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020 

      

Liikevaihto      

   Atria Suomi 277,7 263,0 537,9 515,6 1 066,3 

   Atria Ruotsi 88,0 78,3 164,7 156,3 332,2 

   Atria Tanska & Viro 26,7 26,9 51,2 53,3 106,8 

   Kohdistamattomat 4,6 10,2 14,6 23,8 51,8 

   Eliminoinnit -9,8 -12,1 -19,9 -26,1 -53,0 

Liikevaihto yhteensä 387,2 366,3 748,5 723,0 1 504,0 

      

Liikevoitto ennen vertailu-      

kelpoisuuteen vaikuttavia eriä      

   Atria Suomi 11,3 7,3 21,1 13,5 43,1 

   Atria Ruotsi 0,3 -1,6 -1,0 -3,3 0,8 

   Atria Tanska & Viro 2,0 1,1 4,0 1,4 5,3 

   Kohdistamattomat -1,0 -2,7 -5,0 -5,2 -8,7 

Oikaistu liikevoitto yhteensä 12,6 4,1 19,1 6,4 40,5 

Oikaistu liikevoitto-% 3,2 % 1,1 % 2,6 % 0,9 % 2,7 % 

      

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen      

vaikuttavat erät:      

Kohdistamattomat      

   Tytäryhtiön myynnin      

   vaikutus -45,1 0,0 -45,1 0,0 0,0 

Liiketulos -32,5 4,1 -26,0 6,4 40,5 

Liiketulos-% -8,4 % 1,1 % -3,5 % 0,9 % 2,7 % 

      

Tulos ennen veroja -31,9 3,6 -26,8 4,7 37,3 

      

Osakekohtainen tulos, € -1,25 0,07 -1,11 0,08 0,81 
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Juha Gröhn,  

toimitusjohtaja 
 

”Vuoden 2021 ensimmäiset 6 kuukautta ovat olleet Atrialle 

suotuisia. Liikevaihto on kasvanut 26 miljoonalla eurolla lähes 

750 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto on nyt 19,1 miljoonaa 

euroa, kun se vuosi sitten oli 6,4 miljoonaa euroa.  

 

Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä kaikki liiketoiminta-alueet 

paransivat kannattavuuttaan viime vuoden vastaavaan aikaan 

verrattuna ja tekivät positiivisen liiketuloksen. Oikaistu liikevoitto 

oli nyt 12,6 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 4,1 miljoonaa euroa.  

 

Atrian venäläinen tytäryhtiö Pit-Product myytiin ja tässä yhteydessä vuosien saatossa kertynyt ruplan ja 

euron välinen muuntoero kirjattiin tuloslaskelmaan. Muuntoero oli -45,1 miljoonaa euroa. Tästä syystä 

liiketulos oli tammi-kesäkuussa -26,0 miljoonaa euroa. Kirjauksella ei ollut vaikusta Atrian rahavirtaan eikä 

omavaraisuuteen. Kesäkuun lopussa Atrian omavaraisuus oli 49 prosenttia. Venäjällä Sibylla-pikaruoan 

myynti jatkuu osana Atrian liiketoimintaa. Toiminta raportoidaan osana Atria Ruotsin liiketoiminta-aluetta. 

Sibyllan myynti Venäjällä on kehittynyt hyvin. 

 

Kevään ja alkukesän aikana koronarajoituksia on purettu kaikissa niissä maissa, joissa Atria toimii ja tämä 

on välittömästi elvyttänyt Food Service - sekä pikaruokamyyntiä. Vielä ei olla sillä tasolla, jolla oltiin ennen 

koronaviruksen ilmaantumista, mutta palautuminen on hyvässä vauhdissa. Vastaavasti myynnin kasvu 

vähittäiskauppaan on taittumassa. Muutokset ovat ennakoituja ja Atria on varautunut myyntikanavien välisen 

painottumisen muutokseen.  

 

Alkuvuonna sianlihan vienti erityisesti Kiinaan on kasvanut. Hintataso Kiinan markkinoilla oli tasainen 

alkukesään saakka, mutta sitten hinnat kääntyivät alaspäin. Nyt olemme uudella hintatasolla loppukesän ja 

alkusyksyn toimitusten osalta. Loppuvuoden tilanne on avoin. 

 

Tuoteryhmistä vahvin kehitys on valmisruoassa. Vuosi sitten valmisruokamarkkina oli laimea pitkän ja 

vahvan kasvujakson jälkeen. Nyt on palattu jälleen kasvuun. Muiden tuoteryhmien osalta tilannetta kuvaa 

parhaiten sana ”vakaa”. 

 

Sekä Food Service -markkinan elpyminen että valmisruoan kysynnän kasvu osoittaa, ettei edes 

koronapandemia aiheuta pysyvää muutosta ruokailutottumuksiimme. Haluamme tasapainon kodin ja kodin 

ulkopuolisen ruokailun välillä. Myös ruoanlaittoon käytetty aika halutaan pitää kohtuullisena.  

 

Siipikarjatehtaan rakentaminen Nurmoon on käynnistynyt maansiirtotöillä suunnitellussa aikataulussa.” 
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Huhti-kesäkuu 2021 

 

Atria-konsernin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 387,2 miljoonaa euroa (366,3 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto 

oli 12,6 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Konsernin liiketulos oli -32,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). 

Liiketulos sisältää myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoerokirjauksen -45,1 miljoonaa 

euroa. Atrian liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia, mikä johtui lisääntyneestä myynnistä Food Service -asiakkaille 

ja vientiasiakkaille Suomessa sekä Atria Ruotsin pikaruokamyynnin kasvusta.  

 

Atria-konsernin oikaistu liikevoitto vahvistui lisääntyneen myynnin, suotuisan myynnin rakenteen ja 

paremman kustannusten hallinnan vuoksi. Erityisesti Atria Suomen liikevoiton kasvu oli selkeä, mikä oli 

seurausta paremmasta liikevaihdosta, lisääntyneestä Food Service -myynnistä ja viennistä sekä hyvästä 

kustannusten hallinnasta. 

 

Atria nosti vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 41 - 48 miljoonaa euroa 

(40,5 milj. euroa). Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on alkuvuoden aikana lisääntynyt sianlihan vienti 

Suomesta Kiinaan, myynnin suotuisa rakenne ja kustannusten hallinta. Lisäksi 30.4.2021 myydyn OOO Pit-

Productin operatiivisen toiminnan negatiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen jäi ennustettua 

lyhytaikaisemmaksi.  

 

Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. 

Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. 

Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä 

Hanstedin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon 

keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja 

logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle 

yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. 

 

Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability 

Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO 

Pit-Productin omistusoikeus siirtyy ostajalle, saatiin päätökseen huhtikuun lopulla. Kauppahinta on noin 32 

miljoonaa euroa. Muuntoeron lisäksi yritysmyynnillä ei ollut muuta vaikutusta Atrian konsernitulokseen. 

Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on 

ollut tappiollista. Myyntisopimus ei sisältänyt Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka 

harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä. 

 

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on 

muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 

2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä 

luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot 

kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo konsernin omaa pääomaa, tällä 

kirjauksella ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.  

 

Atrian venäläisen tytäryhtiön Pit-Productin myynnin seurauksena MBA Ilari Hyyrynen on nimitetty 5.5.2021 

alkaen Venäjällä, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä toimivan pikaruokaketju Sibylla Russian 

toimitusjohtajaksi. Ilari Hyyrynen on aiemmin toiminut Atria Venäjä -liiketoiminta-alueen johtajana. 
Ilari Hyyrynen on Atria-konsernin johtoryhmän jäsen ja raportoi toimitusjohtaja Juha Gröhnille. 

 

Tammi–kesäkuu 2021 

 

Atria-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 748,5 miljoonaa euroa (723,0 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto 

oli 19,1 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Konsernin liiketulos oli -26,0 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). 
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Atria-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisen neljänneksen hyvän vähittäiskauppamyynnin ja viennin 

ansiosta. Myynti Food Service -asiakkaille vahvistui toisella vuosineljänneksellä erityisesti Suomessa. 

Konsernin oikaistua liikevoittoa paransivat liikevaihdon kasvu, viennin hyvä kehitys ja alhaisemmat 

kustannukset.  

 

Atria Suomen liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food 

Service -myynti ja Kiinan vienti kasvoivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atria Suomen 

liikevoitto parani, mikä oli seurausta lisääntyneestä liikevaihdosta, paremmasta myynnin rakenteesta ja 

hyvästä kustannusten hallinnasta. Kiinan vientihinnat kääntyivät laskuun katsauskauden lopulla. 

 

Atria Ruotsin liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon 

verrattuna, liiketulos parani yli 2 miljoonaa euroa. Koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Food Service - 

ja pikaruokaliiketoimintaan, katsauskauden lopulla markkina alkoi kuitenkin elpyä. Atria Ruotsin liiketuloksen 

kehitystä painoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet 

kustannukset. Atria-konsernin segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava 

Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen 

vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon ja -tulokseen.  

 

Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi 2,5 miljoonaa euroa. Liikevoiton parannus johtui alkuvuoden alhaisista 

raaka-aineiden hinnoista ja hyvästä kustannusten hallinnasta.   

 

Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) osakekannasta 

maaliskuussa tehdyillä osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 

2016 Atria osti 70 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa 

korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana.  

 

Atria Suomi kertoo kanatuotteiden hiilijalanjäljen pakkauksissaan ja panostaa uusiutuvan 

energian käyttöön – Atria Ruotsi ja Atria Tanska vähentävät muovin määrää 

pakkauksissaan 

 

Atria Suomi on laajentanut kanatuotteidensa hiilijalanjäljen laskentaa ja nyt kaikkiin Atria tuotemerkin 

kanatuotteiden pakkauksiin lisätään tuotteen hiilijalanjäljestä kertova merkintä. Merkintä pakkauksessa 

kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna. Hiilijalanjälki 

on laskettu ja ilmoitetaan tuotenimikekohtaisesti (kg CO2e / tuote). Alkutuotannon hiilijalanjäljen laskennan 

avulla pystytään perusteellisemmin ymmärtämään koko toiminnan hiilipäästöjen syntyminen ja mistä 

päästöjä voidaan pienentää. Tämä on yksi askel matkalla kohti Atrian tavoitetta, joka on aidosti hiilineutraali 

ruokaketju vuoteen 2035 mennessä.  

 

Atria Ruotsi toi markkinoille uuden Lönneberga-kanapakkauksen, jossa muovin määrää on vähennetty 

huomattavasti. Uudessa pakkauksessa on 57 prosenttia aiempaa vähemmän muovia, mikä tarkoittaa 20 

tonnia vähemmän muovia vuodessa. Atria Tanska toi markkinoille Aalbaek-leivänpäällisiin uuden 

pakkauksen, jossa on käytetty noin 20 prosenttia aiempaa vähemmän muovia. 

 

Atria Suomi käynnisti toukokuussa hankkeen tuulivoimapuiston rakentamiseksi. Suunnitelmissa on noin 45 

megawatin tuulivoimapuiston rakentaminen, mikä tarkoittaisi, että Nurmon tehtaan läheisyyteen nousisi 7 

tuulimyllyä. Tuulivoimapuiston toteuttajaksi on perustettu hankeyhtiö Lakeuden Taivaanraapija Oy. Hanke 

perustuu kotimaiseen, maakunnalliseen omistajuuteen. Yhtiön omistajina ovat Itikka osuuskunta (60 %), 

Skarta Group (30 %) ja Atria (10 %). Yhtiö tuottaisi uusiutuvaa energiaa Atrialle, ja tuotot palautuvat 

omistajille, suomalaisille perhetiloille. 
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Atria Suomi toteuttaa yhdessä Nurmon Aurinko Oy:n kanssa aurinkovoimalan laajennuksen Nurmon tehtaan 

yhteyteen. Nykyisen vuonna 2018 käyttöönotetun voimalan paneeliteho lähes kaksinkertaistuu: 

laajennusosan paneeliteho on 5 MWp ja se koostuu yli 9 400 aurinkopaneelista. Aurinkopuiston pinta-ala on 

lähes 7 hehtaaria, mikä vastaa yli 9 jalkapallokenttää. Se tuottaa vuodessa noin 4 250 MWh aurinkosähköä, 

mikä vastaa noin 2100 kerrostaloyksiön vuosikulutusta. Aurinkopuiston laajennusosan rakennustyöt 

käynnistyvät heinä-elokuussa ja se on valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2022 aikana. Hankkeen toteuttaja 

Nurmon Aurinko Oy on saanut hankkeeseen Business Finlandilta 20 prosentin suuruisen energiatuen. 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa. Laajennusosan käyttöönoton jälkeen Atrian 

vuotuinen aurinkosähkön tuotanto on yli 9 000 MWh. 

 

Tunnusluvut    

    

milj. EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

    

Oma pääoma/osake, EUR 15,14 14,24 14,96 

Korolliset velat 191,2 263,0 218,1 

Omavaraisuusaste, % 48,9 % 43,8 % 46,8 % 

Nettovelkaantumisaste, % 41,5 % 59,7 % 43,6 % 

Bruttoinvestoinnit 20,4 23,4 45,6 

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,7 % 3,2 % 3,0 % 

Henkilöstö keskimäärin* 3 770 4 515 4 444 

    

* Katsauskauden luku on ilman OOO Pit-Productin henkilömäärää. 

 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tiedotteen lopussa. 
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–kesäkuu 2021 

 

Atria Suomi      

 Q2 Q2 H1 H1  

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020 

Liikevaihto 277,7 263,0 537,9 515,6 1 066,3 

Liikevoitto 11,3 7,3 21,1 13,5 43,1 

Liikevoitto % 4,1 % 2,8 % 3,9 % 2,6 % 4,0 % 

 

Atria Suomen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 277,7 miljoonaa euroa (263,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu 

johtui pääosin Food Service -markkinan elpymisestä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Huhti-

kesäkuun Food Service -myynti oli kuitenkin vielä jonkin verran jäljessä vuoden 2019 vastaavaa jaksoa, 

jolloin markkinassa ei vielä ollut koronarajoituksia. Myynti vähittäiskauppaan oli lähes edellisvuoden 

vastaavan jakson tasolla, vaikka vertailukaudella vähittäiskauppamyynti oli merkittävästi paremmalla tasolla 

koronahamstrauksen vuoksi. Vienti Kiinaan lisääntyi edelleen. Myös A-Rehun rehumyynti kehittyi 

myönteisesti katsauskaudella. Liikevoitto oli 11,3 miljoonaa euroa (7,3 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui 

paremmasta liikevaihdosta, suotuisasta myynnin rakenteesta ja hyvästä kustannusten hallinnasta. 

Lakisääteinen työeläkevakuutusmaksun alennus poistui toukokuun alusta lähtien, ja sillä oli negatiivinen 

vaikutus liiketulokseen.  

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 537,9 miljoonaa euroa (515,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui 

lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Food Service -myynti ja Kiinan vienti kasvoivat 

edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto nousi 21,1 miljoonaan euroon (13,5 milj. euroa). 

Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta, paremmasta myynnin rakenteesta ja hyvästä 

kustannusten hallinnasta. Alkuvuoden aikana Kiinan vientihinnat olivat kohtuullisen vakaita, mutta kääntyivät 

laskuun katsauskauden lopulla. 

 

Huhti-kesäkuussa myynti Suomen vähittäiskaupassa oli lievässä noin 0,3 prosentin kasvussa Atrian 

edustamissa tuoteryhmissä. Valmisruokatuotteiden myynti kasvoi eniten, yli 10 prosenttia edellisvuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna. Atrian toimittajaosuus on noin 24 prosenttia Atrian edustamissa 

tuoteryhmissä. (Lähde: Atrian markkinanäkemys) 

 

Food Service -markkina Suomessa on kasvanut voimakkaasti: yli 30 prosenttia verrattuna edelliseen 

vuoteen. Vaikka kasvu on samansuuntaista kaikissa Atrian edustamissa Food Service -tuoteryhmissä, 

markkinan arvo ei vielä ole vuoden 2019 tasolla. Atrian toimittajaosuus Food Service -markkinassa on noin 

21 prosenttia Atrian edustamissa tuoteryhmissä. (Lähde: Atrian markkinanäkemys) 
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Siipikarjatehdasinvestointi etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Toimittajien kilpailutus on meneillään 

ja maanrakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa. 

 

Atria, Lihakunta, Itikka osuuskunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha perustivat maaliskuussa yhdessä 

Osuuskunta Maitosuomen kanssa nautarehuja kehittävän yhtiön Nautasuomi Oy:n, jonka välillisinä 

omistajina ovat suomalaiset maidon- ja lihantuottajat. Järjestelyn tavoitteena on yhdistää maidon- ja 

lihantuotantoa harjoittavien toimijoiden osaamista ja resursseja, ja siten tukea kansainvälisesti 

kilpailukykyistä maidon- ja naudanlihan tuotantoa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa maito- ja 

lihanautatiloille kustannustehokkaat ja laadukkaat teolliset rehut. Rehukustannukset muodostavat 

merkittävän osan tilojen tuotantokustannuksista. Tällä yhteistyöllä voidaan edesauttaa tilojen 

menestymistä panostamalla tuottavuuden kehittymiseen.  

 

Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n (Kaivon Liha) osakekannasta 

maaliskuussa tehdyillä osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 

2016 Atria osti 70 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa 

korkealaatuisten hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana. 
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Atria Ruotsi      

 Q2 Q2 H1 H1  

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020 

Liikevaihto 88,0 78,3 164,7 156,3 332,2 

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

Liikevoitto % 0,3 % -2,0 % -0,6 % -2,1 % 0,2 % 

 

Atria Ruotsin huhti-kesäkuun liikevaihto oli 88,0 miljoonaa euroa (78,3 milj. euroa). Liikevaihto 

paikallisessa valuutassa kasvoi 8,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Sibylla ja Food 

Service -tuotteiden myynti oli edelleen normaalia alhaisemmalla tasolla koronarajoituksien takia. Food 

Service - ja pikaruokamarkkina Ruotsissa alkoi elpyä katsauskauden lopulla koronarajoitusten asteittaisen 

poistumisen myötä. Myynti vähittäiskauppaan oli hieman heikompaa edellisvuoteen verrattuna. Myynti 

pikaruoka-asiakkaille parani merkittävästi – erityisesti Venäjällä. Koronarajoitusten takia kotimaan matkailu 

on lisääntynyt Venäjällä, mikä on kasvattanut paikallista pikaruokamarkkinaa. Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa 

euroa (-1,6 milj. euroa). Liikevoiton kasvu oli seurausta vakaista raaka-ainehinnoista ja Ruotsin kruunun 

vahvistumisesta sekä parantuneesta myynnistä pikaruoka-asiakkaille. 

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 164,7 miljoonaa euroa (156,3 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 

valuutassa vahvistui 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koronarajoitukset 

vaikuttivat negatiivisesti Food Service - ja pikaruokaliiketoimintaan, katsauskauden lopulla markkina alkoi 

kuitenkin elpyä. Myynti vähittäiskauppaan pieneni toisen neljänneksen lopulla. Liiketulos oli -1,0 miljoonaa 

euroa (-3,3 milj. euroa). Liiketuloksen kehitystä painoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset. Atria-konsernin segmenttimuutoksen 

myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana 

Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja vertailukauden liikevaihtoon 

ja -tulokseen.  

 

Atrian edustamien tuoteryhmien myynti vähittäiskauppaan oli vuoden alussa hyvällä tasolla, mutta kasvu 

hidastui toisella vuosineljänneksellä: ruokamakkaramarkkina oli edellisvuoden tasolla, leivänpäällisten 

markkina kasvoi 4,1 prosenttia ja siipikarjatuotteiden markkina kasvoi 10,2 prosenttia arvossa mitattuna. 

Tammi-kesäkuussa Atrian toimittajaosuus pysyi vakaana ja oli ruokamakkaroissa 19,0 prosenttia, 

leivänpäällisissä 12,6 prosenttia ja tuoreissa kanatuotteissa 16,8 % (Lähde: AC Nielsen).  

 

Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. 

Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. 

Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä 

Hanstedin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon 
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keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja 

logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle 

yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. 

 

 

 
 

 

Atria Tanska & Viro      

 Q2 Q2 H1 H1  

Milj. € 2021 2020 2021 2020 2020 

Liikevaihto 26,7 26,9 51,2 53,3 106,8 

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

Liikevoitto % 7,5 % 4,1 % 7,7 % 2,7 % 4,9 % 

 

Atria Tanska & Viron huhti-kesäkuun liikevaihto oli 26,7 miljoonaa euroa (26,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 

2,0 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Atria Tanska & Viron liikevoitto kasvoi selkeästi edellisvuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan kasvoi, mutta koronarajoitukset heikensivät 

vientiä. Liikevoitto kasvoi voimakkaasti, mikä oli seurausta liharaaka-aineen alhaisemmasta hintatasosta. 

 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 51,2 miljoonaa euroa (53,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa 

(1,4 milj. euroa). Alkuvuoden aikana toteutetut hinnankorotukset vahvistivat liikevaihtoa. Liikevoiton kasvuun 

vaikuttivat alhaisella tasolla pysyneet liharaaka-aineiden hinnat ja hyvä kustannusten hallinta.  

 

Virossa grillauskausi käynnistyi tänä kesänä normaalia myöhemmin. Koronarajoitusten poistumisen myötä 

Food Service -markkina elpyi kesäkuussa, mikä painoi vähittäiskaupan kasvua. Viron elintarvikeyhdistys 

valitsi Atrian Maks & Moorits Kotitekoisen Jauhelihan Viron parhaaksi ruokatuotteeksi. Tuote sai erityistä 

kiitosta innovatiivisen pakkauksensa vuoksi. 

 

Uusien vähemmän muovia käyttävien leivänpäällispakkausten lanseeraus onnistui hyvin Tanskassa ja 

kasvatti katsauskauden myyntiä. 
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Henkilöstö keskimäärin (FTE)    

    

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain H1 H1  

keskimäärin (FTE) 2021 2020 2020 

    

Atria Suomi 2 431 2 430 2 398 

Atria Ruotsi 893 903 879 

Atria Tanska & Viro 446 446 439 

Kohdistamattomat *)  736 728 

Yhteensä 3 770 4 515 4 444 

    

*) Myyty liiketoiminta, OOO Pit Product  

 

Rahoitusasema  

 

Konsernin korollinen nettovelka 30.6.2021 oli 182,6 miljoonaa euroa (31.12.2020: 191,6 milj. euroa).  

 

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 28,2 

miljoonaa euroa (-4,9 milj. euroa). Vapaaseen kassavirtaan sisältyy OOO Pit-Productin myynnin 

nettokassavirtavaikutus 29,3 miljoonaa euroa.  

 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,9 % (31.12.2020: 46,8 %). Myytyyn tytäryhtiöön, OOO Pit- 

Productiin liittyvät kertyneet muuntoerot -45,1 miljoonaa euroa kirjattiin muuntoeroista tulosvaikutteisesti 

kertyneisiin voittovaroihin. Kirjauksella ei ole vaikutusta omavaraisuusasteeseen eikä kassavirtaan. Tammi-

kesäkuun omaan pääomaan kirjatut muuntoerot lisäsivät omaa pääomaa tammi-kesäkuussa 0,7 miljoonaa 

euroa (-5,4 milj. euroa).  

 

Atria jälleenrahoitti huhtikuussa 40 miljoonan euron lainan, joka olisi erääntynyt huhtikuussa 2023 uudella 60 

miljoonan euron seitsemän vuoden pituisella kerralla takaisinmaksettavalla lainalla. Koronaviruspandemia 

aiheutti epätasapainoa lyhytaikaisen rahoituksen yritystodistusmarkkinalle viime vuonna, mutta markkina on 

toiminut jälleen hyvin kuluvan vuoden aikana. Atria on katsauskaudella käyttänyt yritystodistusmarkkinaa 

lyhytaikaiseen rahoitukseen normaalisti. Kassavarojen määrää on pienennetty kuluvan vuoden aikana 

lähemmäksi yhtiön tavoitetasoa ja määrä oli 30.6.2021 8,6 miljoonaa euroa (31.12.2020: 26,6 milj. euroa). 

Konsernin maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 

30.6.2021 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2020: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien 

luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 4 vuotta 5 kuukautta (31.12.2020: 3 vuotta 2 

kuukautta). 

 

Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 

 

Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta 

sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2020, joka löytyy osoitteesta 

www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset.  

 

Ihmisten ja eläinten terveyteen sekä hyvinvointiin liittyviä riskejä esiintyi myös vuoden 2021 toisella 

kvartaalilla. Alkuvuodesta 2020 todettu COVID-19 pandemia aiheuttaa epävarmuutta Atrian toiminnassa, 

vaikka koronarokotukset ovat edenneet hyvin ja ihmisten liikkumiseen sekä liiketoimintaan liittyviä rajoitteita 

on pystytty osittain poistamaan. Syinä edelleen esiintyvään epävarmuuteen ovat pandemian kesto, viruksen 

variantit sekä maakohtaisten rokotusohjelmien täytäntöönpanon nopeus. Koronaviruspandemia saattaa 

vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös kansantalouteen, lainsäädäntöön ja viranomaissääntelyyn liittyviin 

riskeihin. Katsauskaudelle Atria on panostanut henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen sekä tuotteiden 

toimitusvarmuuden ylläpitoon.  
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Digitalisoituva ja globalisoituva maailma on tuonut mukanaan kyberriskit. Kyberrikollisuuteen ja 

tietotekniikkahäiriöihin liittyviä riskejä voi kohdistua Atrian toimintaan joko suoraan tai palveluntarjoajien 

järjestelmien kautta. Niitä pyritään estämään ja niiltä suojautumaan suunnitelmallisella valvonnalla ja 

tietoturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. 
 

Alkutuotannon tuotantopanosten kustannusnousut ja kuivuuden jatkuessa syksyn mahdollisesti heikot 

satonäkymät voivat lisätä lihantuotannon kustannuspaineita. 

 

Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyvä afrikkalainen sikarutto on vaikuttanut 

sianlihan hintaan eri puolilla maailmaa. Koska on olemassa riski sikaruton leviämisestä Suomeen, Atrialla on 

leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla. Euroopassa 

todetut lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta siipikarjanlihamarkkinoissa. 

 

Tulevaisuuden näkymät  

 

Atria nosti katsauskaudella vuoden 2021 liikevoitto-ohjeistustaan ja arvioi oikaistun liikevoiton olevan 41 - 48 

miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). 

 

Syy liikevoittoennusteen parantamiselle on alkuvuoden aikana lisääntynyt sianlihan vienti Suomesta Kiinaan, 

myynnin suotuisa rakenne ja kustannusten hallinta. Lisäksi 30.4.2021 myydyn OOO Pit-Productin 

operatiivisen toiminnan negatiivinen vaikutus konsernin liiketulokseen jäi ennustettua lyhytaikaisemmaksi. 

Loppuvuoden tuloskehitykseen vaikuttavat eri myyntikanavien kysynnän kehittyminen, viennin kannattavuus 

sekä kustannusinflaation vaikutukset. 

 

Ohjeistuksessa päivitettiin liikevoiton kehitystä kuvaava lause sekä OOO Pit-Productin myynnistä 

kertyneiden muuntoerojen määrä. Muilta osin ohjeistus on pysynyt ennallaan. 

 

Päivitetty ohjeistus: 

Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 41 - 48 miljoonaa euroa (40,5 milj. 

euroa). 

 

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat 

kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, 

arvonalentumiset sekä merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä 

on OOO Pit-Productin myynnistä aiheutunut muuntoerokirjaus -45,1 miljoonaa euroa, joka kirjattiin kaupan 

lopullisen toteutumisen myötä. 

 

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien 

lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja 

heikentävät ennustettavuutta. 

 

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman 

pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan edelleen 

kasvavan vuoden 2021 aikana. 

 

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut 

elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön 

kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi 

ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä 

Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien 
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ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden 

myynnin rakennetta epäsuotuisaksi. 

 

Aiemmin julkaistu ohjeistus oli: 

Vuonna 2021 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 37 - 43 miljoonaa euroa (40,5 milj. 

euroa). 

 

Oikaistu liikevoitto määritetään oikaisemalla tuloslaskelman liikevoittoa olennaisilla vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat 

kuten toiminnan uudelleenjärjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot, 

arvonalentumiset sekä merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut. Tällainen liiketulokseen vaikuttava erä 

on toteutuessaan OOO Pit-Productin myynnistä aiheutuva muuntoerokirjaus. Pit-Productiin liittyvien 

kertyneiden muuntoerojen määrä 31.12.2020 oli noin -45 miljoonaa euroa. Muuntoerokirjaukset riippuvat 

Ruplan kurssin kehityksestä ja ne tehdään kaupan lopullisen toteutumisen myötä. 

 

Atria toimii pääasiallisesti vähittäiskauppa- ja Food Service -markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Globaalien 

lihamarkkinoiden voimakkaat ja nopeat muutokset vaikuttavat entistä vahvemmin yhtiön kehitykseen ja 

heikentävät ennustettavuutta. 

 

Siipikarjalihan kulutuksen arvioidaan edelleen kasvavan, samalla kun punaisen lihan kulutus hieman 

pienenee. Atria on lisännyt lihan vientiä, ja esimerkiksi sianlihan viennin Kiinaan arvioidaan edelleen 

kasvavan vuoden 2021 aikana. 

 

Vuonna 2020 alkanut ja edelleen vuoden 2021 alussa jatkunut koronaviruspandemia on aiheuttanut 

elintarviketoimialalla voimakkaita ja nopeita muutoksia toimintaympäristöön. Tämä on vaikeuttanut yhtiön 

kehityksen ennustettavuutta. Atrian liiketoimintaan liittyviä välittömiä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi 

ravintolatoimintaan ja julkisiin ruokapalveluihin kohdistetut kansalliset rajoitukset, jotka vähentävät myyntiä 

Food Service -asiakkaille. Koronaviruspandemian vallitessa arkiruuan merkitys on vahvistunut. Kuluttajien 

ostovoiman mahdollinen heikentyminen vaikuttaa myös ruokaostoksiin ja voi muuttaa Atrian tuotteiden 

myynnin rakennetta epäsuotuisaksi. 

 

Tulosjulkistamisajankohdat 2021 
 

Atria Oyj julkaisee vuoden 2021 aikana vielä yhden osavuosikatsauksen: 

 

- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 21.10.2021, noin klo 8.00. 
 

Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com. 

 

Yhtiökokouksen päätökset 2021 
 

Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteena 29.4.2021. Tiedote on luettavissa Atrian 

sijoittajasivuilla osoitteessa: https://www.atria.fi/konserni/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2021 

 

Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja 

erityisten oikeuksien antamiseen sekä rahalahjoitusten tekemiseen 

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 

yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan 

pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien 
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omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena 

mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien 
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin 

edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

 

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki 

Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja 

maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin 

päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. 

 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 

osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 

kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. 

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai 

useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista 

osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 

osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai 

muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, 

yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä 

tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita 

myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden 

antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle 

itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
enimmäismäärästä.  

 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2020 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 

voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. 

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 

euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan 

tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti hallituksen 

päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen ehdoista. 

 

Osakkeet 
 

Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 

19 063 747 ja KII-sarjan osakkeita 9 203 981 kappaletta. Kukin A-sarjan osake oikeuttaa 

yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä (1) äänellä ja KII-sarjan osake kymmenellä (10) äänellä, joten 

Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103 557 ääntä. Yhtiön hallussa on 

omia A-sarjan osakkeita 92 185 kpl. 

 

Hallinnointiperiaatteet 

 

Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä yhtiön 

palkitsemisraportti on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.atria.com. 
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ATRIA OYJ -KONSERNI      

      

Konsernituloslaskelma      

      

milj. EUR 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

      

Liikevaihto 387,2 366,3 748,5 723,0 1 504,0 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -341,8 -330,3 -664,9 -653,1 -1 337,7 

Bruttokate 45,4 36,0 83,6 69,9 166,3 

      

Myynnin ja markkinoinnin kulut -22,3 -19,6 -41,2 -39,2 -77,7 

Hallinnon kulut -10,7 -11,9 -23,4 -23,5 -45,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,7 2,0 1,7 3,2 

Liiketoiminnan muut kulut -45,9 -1,1 -47,0 -2,4 -5,6 

Liikevoitto -32,5 4,1 -26,0 6,4 40,5 

      

Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -0,8 -2,7 -2,2 -4,5 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 1,1 0,2 1,8 0,6 1,2 

Voitto ennen veroja -31,9 3,6 -26,8 4,7 37,3 

      

Tuloverot -2,9 -1,3 -3,8 -1,7 -12,6 

Tilikauden tulos -34,8 2,3 -30,7 3,0 24,7 

      

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:      

Emoyhtiön omistajille -35,1 2,1 -31,3 2,4 22,9 

Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,2 0,7 0,7 1,8 

Yhteensä -34,8 2,3 -30,7 3,0 24,7 

      

Laimentamaton tulos/osake, € -1,25 0,07 -1,11 0,08 0,81 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € -1,25 0,07 -1,11 0,08 0,81 

      

Laaja konsernituloslaskelma    

      

milj. EUR 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

      

Tilikauden tulos -34,8 2,3 -30,7 3,0 24,7 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:      

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat      

vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,1 

Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä      

siirretään tulosvaikutteisiksi      

Rahavirran suojaus 1,5 1,5 1,7 -2,7 -1,5 

Muuntoerot 45,3 7,9 44,4 -5,4 -6,8 

Tilikauden laaja tulos 12,0 11,8 15,4 -5,0 16,2 

      

Laajan tuloksen jakaantuminen:      

Emoyhtiön omistajille 11,7 11,6 14,7 -5,7 14,5 

Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,2 0,7 0,7 1,8 

Yhteensä 12,0 11,8 15,4 -5,0 16,2 
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Konsernitase    

    

Varat    

milj. EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 372,5 395,5 395,5 

Biologiset hyödykkeet 0,6 0,6 0,6 

Käyttöoikeusomaisuus 31,1 36,9 33,7 

Liikearvo 164,1 160,4 164,8 

Muut aineettomat hyödykkeet 79,7 82,3 83,9 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 15,6 15,2 14,5 

Muut rahoitusvarat 1,2 1,2 1,2 

Lainasaamiset ja muut saamiset 4,5 4,4 4,6 

Laskennalliset verosaamiset 2,5 4,7 1,5 

Yhteensä 671,8 701,2 700,4 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 92,9 106,9 102,9 

Biologiset hyödykkeet 4,2 4,3 3,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 123,3 126,7 106,1 

Rahat ja pankkisaamiset 8,6 13,9 26,6 

Yhteensä 229,0 251,7 239,2 

    

Varat yhteensä 900,8 953,0 939,5 

    

Oma pääoma ja velat    

milj. EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

    

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 428,1 402,5 422,8 

Määräysvallattomien osuus 12,1 15,0 16,1 

Oma pääoma yhteensä 440,2 417,5 438,9 

    

Pitkäaikaiset velat    

Lainat 157,2 146,9 138,8 

Vuokrasopimusvelat 22,4 27,8 24,6 

Laskennalliset verovelat 37,1 40,1 39,2 

Eläkevelvoitteet 7,1 6,7 7,2 

Muut korottomat velat 3,6 8,8 1,8 

Varaukset 0,1 0,2 0,3 

Yhteensä 227,5 230,5 211,9 

    

Lyhytaikaiset velat    

Lainat 2,5 78,7 45,1 

Vuokrasopimusvelat 9,1 9,5 9,6 

Ostovelat ja muut velat 221,5 216,8 234,0 

Yhteensä 233,1 305,0 288,7 

    

Velat yhteensä 460,6 535,5 500,7 

Oma pääoma ja velat yhteensä 900,8 953,0 939,5 
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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 1.1.2020 48,1 -1,2 0,2 249,2 -55,8 179,5 419,9 14,4 434,3 

          

Tilikauden tulos      2,4 2,4 0,7 3,0 

Muut laajan tuloksen erät          

  Rahavirran suojaukset   -2,7    -2,7  -2,7 

  Vakuutusmatemaattiset          

  voitot / tappiot eläke-etuuksista      0,1 0,1  0,1 

  Muuntoerot     -5,4  -5,4  -5,4 

Muutokset määräysvallattomien 

omistajien osuuksissa 

         

     0,0 0,0  0,0 

Osakeperusteiset maksut    0,1   0,1  0,1 

Osingonjako 0,0     -11,8 -11,8 -0,1 -11,9 

          

          

Oma pääoma 30.6.2020 48,1 -1,2 -2,5 249,3 -61,2 170,1 402,5 15,0 417,5 

          

Oma pääoma 1.1.2021 48,1 -1,2 -1,3 249,5 -62,7 190,4 422,8 16,1 438,9 

          

Tilikauden tulos      -31,3 -31,3 0,7 -30,7 

Muut laajan tuloksen erät          

  Rahavirran suojaukset   1,7    1,7  1,7 

  Muuntoerot      44,4  44,4  44,4 

Muutokset määräysvallattomien 

omistajien osuuksissa 

         

     4,6 4,6 -4,1 0,5 

Osingonjako 0,0000     -14,1 -14,1 -0,5 -14,6 

          

          

Oma pääoma 30.6.2021 48,1 -1,2 0,4 249,5 -18,3 149,6 428,1 12,1 440,2 

          

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
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Konsernin rahavirtalaskelma    

    

milj. EUR 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

    

Liiketoiminnan rahavirta    

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 29,3 21,5 115,2 

Rahoituserät ja verot -9,9 -4,2 -13,0 

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 19,3 17,2 102,2 

    

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -20,4 -22,8 -40,8 

Hankitut liiketoimet 0,0 0,0 -3,4 

Myydyt liiketoimet 29,3 0,0 0,0 

Pitkäaikaiset lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -0,6 0,5 0,7 

Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos 0,5 -0,2 -0,1 

Saadut osingot 0,0 0,4 0,5 

Investointien rahavirta yhteensä 8,9 -22,1 -43,2 

    

Rahoituksen rahavirta    

Pitkäaikaisten lainojen nostot 60,0 7,0 37,0 

Pitkäaikaisten lainojen maksut -48,6 -10,7 -41,7 

Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-) -35,6 34,7 -8,3 

Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus -4,7 -4,8 -9,4 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat -4,0 0,0 0,0 

Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset 0,9 0,0 0,0 

Osinkojen maksut -14,6 -11,9 -11,9 

Rahoituksen rahavirta -46,7 14,3 -34,4 

    

Rahavarojen muutos -18,5 9,4 24,6 

    

Rahavarat tilikauden alussa 26,6 4,4 4,4 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,5 0,1 -2,4 

Rahavarat tilikauden lopussa 8,6 13,9 26,6 



Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 
 

Puolivuosikatsauksen liitetiedot 
 

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet 

 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Atria on tämän 

puolivuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2020 

kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2021 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2020 

laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat.  

 

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta sellaisten 

arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat laadintahetken taseen varojen ja velkojen sekä tuottojen 

ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 

soveltamisessa. Arviot ja olettamukset perustuvat katsauskauden lopun näkemyksiin ja ne sisältävät riskejä 

ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Koronapandemian 

aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden takia yhtiö on arvioinut pandemian vaikutuksia katsauskauden 

tuloslaskelmaan ja taseeseen. Erityisesti yhtiö on arvioinut, aiheuttaako tilanne viitteitä omaisuuserien 

arvonalentumisesta tai tarvetta päivittää varauksia tai muita kirjanpidollisia arvioita. Yhtiön arvion mukaan 

pandemialla ei tällä hetkellä ole olennaista vaikutusta raportoituihin lukuihin. 

 

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 

2020 konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. 

 

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.  

 

Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

 

Muutoksia segmenttiraportointiin 

 

Atria tiedotti 28.4.2021 pörssitiedotteella, että Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista 

raportointia muutetaan. Muutos toteutetaan raportoinnissa 1.1.2021 alkaen. 

 

OOO Pit-Productin myynnin jälkeen Atria Venäjä ei muodosta itsenäistä liiketoiminta-aluetta, eikä siten ole 

raportoitava segmentti. Tämän johdosta Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia 

muutetaan. Sibylla Rus raportoidaan osana Atria Ruotsin segmenttiä, johon kuuluu suurin osa Sibylla-

liiketoiminnasta. OOO Pit-Productin vuoden 2021 liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa. 

Muutos toteutetaan raportoinnissa 1.1.2021 alkaen. 

 

Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2021 lähtien: 
- Atria Suomi 
- Atria Ruotsi 
- Atria Tanska & Viro 
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Toimintasegmentit      

      

milj. EUR 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

      

Tuotot kuluttajatuotteista      

Atria Suomi  216,0 205,3 414,7 398,3 823,2 

Atria Ruotsi 88,0 78,3 164,7 156,3 332,2 

Atria Tanska & Viro 26,2 26,3 50,2 52,3 104,7 

Kohdistamattomat  4,6 10,2 14,6 23,8 51,8 

Eliminoinnit -9,8 -12,1 -19,9 -26,1 -53,0 

Yhteensä 325,0 308,0 624,3 604,7 1 258,9 

      

Tuotot alkutuotannosta      

Atria Suomi  61,7 57,8 123,2 117,3 243,1 

Atria Ruotsi - - - - - 

Atria Tanska & Viro 0,5 0,6 1,1 1,0 2,1 

Kohdistamattomat  - - - - - 

Yhteensä 62,2 58,3 124,3 118,3 245,2 

      

Liikevaihto yhteensä 387,2 366,3 748,5 723,0 1 504,0 

      

Liiketulos      

Atria Suomi  11,3 7,3 21,1 13,5 43,1 

Atria Ruotsi 0,3 -1,6 -1,0 -3,3 0,8 

Atria Tanska & Viro 2,0 1,1 4,0 1,4 5,3 

Kohdistamattomat * -46,2 -2,7 -50,1 -5,2 -8,7 

Yhteensä -32,5 4,1 -26,0 6,4 40,5 

      

Investoinnit      

Atria Suomi  8,6 7,8 13,8 15,9 30,6 

Atria Ruotsi 2,2 2,9 4,6 6,1 11,2 

Atria Tanska & Viro 1,2 0,6 1,9 1,1 3,4 

Kohdistamattomat  0,0 0,2 0,0 0,2 0,3 

Yhteensä 12,0 11,5 20,4 23,4 45,6 

      

Poistot ja arvonalentumiset      

Atria Suomi  9,3 8,7 18,6 17,6 35,8 

Atria Ruotsi 3,5 3,3 7,0 6,6 13,1 

Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 2,3 2,3 4,6 

Kohdistamattomat  0,0 0,7 1,4 1,3 3,1 

Yhteensä 13,9 13,8 29,3 27,9 56,7 

      

Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutettiin 1.1.2021 alkaen.  

Vertailutiedot julkaistu pörssitiedotteella 28.4.2021. 

      

* Vuoden 2021 lukuihin sisältyy myydyn tytäryrityksen kertyneet muuntoerot  

-45,1 miljoonaa euroa. 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot 
     

milj. EUR     

     

Tase-erä 30.6.2021 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     

Varat     

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     

arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2 

Johdannaissopimukset 2,0  2,0  

Yhteensä 3,2 0,0 2,0 1,2 

     

Velat     

Johdannaissopimukset 2,0  2,0  

Yhteensä 2,0 0,0 2,0 0,0 

     

     

Tase-erä 31.12.2020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     

Varat     

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     

arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2 

Johdannaissopimukset 0,9  0,9  

Yhteensä 2,1 0,0 0,9 1,2 

     

Velat     

Johdannaissopimukset 6,0  6,0  

Yhteensä 6,0 0,0 6,0 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: 

      

 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

Tavaroiden ja palveluiden myynnit 5,7 4,6 10,8 9,6 20,1 

Tavaroiden ja palveluiden ostot -24,1 -23,6 -48,8 -48,1 -98,2 

      

   30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

Saamiset   1,9 1,2 1,0 

Velat   4,2 12,1 8,5 
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Vastuut    

    

milj. EUR 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

    

Velat, joiden vakuudeksi on annettu     

kiinnityksiä tai muita vakuuksia    

Lainat rahoituslaitoksilta 1,2 1,3 1,3 

Eläkelainat 4,4 4,2 4,4 

Yhteensä 5,6 5,6 5,7 

    

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset     

Kiinteistökiinnitykset 1,2 1,3 1,3 

    

Taseeseen sisältymättömät vastuu-    

sitoumukset    

Takaukset 0,1 0,1 0,1 

 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 
 
Atria on kasvattanut omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osakekannasta ja omistaa 

19.3.2021 tehdyn osakekaupan myötä 90 prosenttia yhtiön osakkeista. Kauppahinta oli 4,0 miljoonaa euroa. 

Jäljellä oleva yhtiön vähemmistöosakkaiden (10 %) myyntioption arvo 30.6.2021 oli 2,1 miljoonaa euroa ja 

se on kirjattu pitkäaikaisiin korottomiin velkoihin. Yhtiö on ollut Atrian tytäryhtiö vuodesta 2016. 

 

 

Myydyt liiketoimet 
 

Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability 

Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO 

Pit-Productin omistusoikeus siirtyi ostajalle, saatiin päätökseen 30.4.2021. OOO Pit-Productin varat ja velat 

esitettiin myytävänä olevina varoina ja omaisuuseriin liittyvinä velkoina maaliskuun 2021 

osavuosikatsauksessa. 

 

Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa 

pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä.  

 

Kauppahinta oli 32,2 miljoonaa euroa. Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 

35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista. Myydyssä liiketoiminnassa työskenteli noin 720 

työntekijää. 

 

Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on 

muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 

2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä 

luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot 

kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot vähensivät jo konsernin omaa pääomaa, tällä 

kirjauksella ei ollut vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.  
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Myydyt liiketoimet: 

  

milj. EUR 30.4.2021 

  

Varat  

Aineelliset hyödykkeet 20,8 

Käyttöoikeusomaisuus 0,2 

Muut aineettomat hyödykkeet 1,6 

Vaihto-omaisuus 7,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,5 

Rahat ja pankkisaamiset 1,4 

Varat yhteensä 36,1 

  

Velat  

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 0,1 

Laskennalliset verovelat 1,8 

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 0,1 

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 3,4 

Velat yhteensä 5,5 

  

Saatu tai saatava vastike:  

Käteisvarat 30,8 

Ehdollisen vastikkeen käypä arvo 1,4 

Kauppahinta yhteensä 32,2 

  

Myydyt nettovarat -30,6 

Kauppaan kohdistuvat kulut -1,5 

Myyntitulos ennen muuntoerojen luokittelua   

tulosvaikutteiseksi 0,0 

  

Muuntoerojen luokittelu tulosvaikutteiseksi -45,1 

Myyntitappio -45,1 

  

Kaupan rahavirtavaikutus:  

Vastaanotettu kauppahinta 30,8 

Yhtiön rahat ja pankkisaamiset -1,4 

Yhteensä 29,3 

 

 

Tärkeimmät valuuttakurssit      

        

 Tuloslaskelma  Tase 

 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020  30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

        

SEK 10,1294 10,661 10,4881  10,1110 10,4948 10,0343 

DKK 7,4369 7,4648 7,4544  7,4362 7,4526 7,4409 

RUB 89,6125 76,6825 82,6454  86,7725 79,6300 91,4671 
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 

Atria julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat 

johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta. 

   
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        

Korolliset velat = Lainat + Vuokrasopimusvelat  
 

Velkaantumisaste (%) = Korolliset velat * 100 

  Oma pääoma        
Korolliset nettovelat = Lainat - Rahavarat        
Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset velat - 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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