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Atrian liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla – 

kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa  
 

Tammi-maaliskuu 2022 
- Konsernin liikevaihto oli 374,8 miljoonaa euroa (361,3 milj. euroa). 

- Konsernin liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa) eli 0,6 % (1,8 %) liikevaihdosta.  

- Konsernin liikevaihto kasvoi, mikä johtui myynnin lisääntymisestä rehu- ja Foodservice-asiakkaille. 

- Myyntihinnat vahvistuivat hieman vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa. 

- Kohonneet kustannukset heikensivät liikevoittoa. 

- Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä 

Etelä-Koreaan toimitettiin maaliskuussa.   

- Atria teki päätöksen vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä.  

- Hallituksen osinkoehdotus vuodelta 2021 yhtiökokoukselle on 0,63 euroa osakkeelle (0,50 euroa). 

 

 

Katsauskauden jälkeen 
- Atria myi Malmön tehdaskiinteistön Ruotsissa, kertaluonteinen tulosvaikutus on noin 10 miljoonaa euroa.
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 Q1 Q1   

Milj. € 2022 2021 2021  

     

Liikevaihto     

   Atria Suomi 274,3 260,2 1 105,7  

   Atria Ruotsi 82,1 76,7 351,7  

   Atria Tanska & Viro 26,0 24,5 104,9  

   Kohdistamattomat* 0,0 10,0 15,0  

   Eliminoinnit -7,6 -10,1 -37,1  

Liikevaihto yhteensä 374,8 361,3 1 540,2  

     

Liikevoitto ennen vertailu-     

kelpoisuuteen vaikuttavia eriä     

   Atria Suomi 3,0 9,8 48,1  

   Atria Ruotsi -0,9 -1,2 2,7  

   Atria Tanska & Viro 0,8 1,9 5,1  

   Kohdistamattomat* -0,6 -4,0 -6,8  

Oikaistu liikevoitto yhteensä 2,3 6,6 49,2  

Oikaistu liikevoitto-% 0,6 % 1,8 % 3,2 %  

     

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen     

vaikuttavat erät:     

Atria Ruotsi     

  Työeläkemaksun palautus** 0,0 0,0 2,3  

Kohdistamattomat     

  Tytäryrityksen myynnin vaikutus*** 0,0 0,0 -45,1  

Liikevoitto 2,3 6,6 6,4  

Liikevoitto-% 0,6 % 1,8 % 0,4 %  

     

Voitto ennen veroja 2,9 5,1 4,8  

     

Osakekohtainen tulos, € 0,09 0,13 -0,24  

Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,09 0,13 1,27  

  

* Konsernikulut ja vuonna 2021 myös myydyn tytäryhtiön liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa. 

** Sisältyy vuoden 2021 liiketoiminnan muihin tuottoihin. 

*** Sisältyy vuoden 2021liiketoiminnan muihin kuluihin. 
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Juha Gröhn,  

toimitusjohtaja 

 

“Vuoden 2022 alku on ollut monella tavalla poikkeuksellinen. 

Viime vuonna käynnistynyt kustannusten nousu on jatkunut 

edelleen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vauhditti edelleen 

kustannusten nousua ja monien hyödykkeiden hinnoittelu ei ole 

enää perinteiseen markkinatalouteen perustuvaa, vaan ollaan 

poikkeusolojen hinnoittelussa. Koronaviruksen omikron-muunnos 

on osoittautunut erittäin herkästi tarttuvaksi ja Atrian 

henkilöstössäkin sairauksista aiheutuvat poissaolot ovat noin 

kaksinkertaistuneet normaalitilanteeseen verrattuna. Vaikka 

toimitusketjun toiminta on ollut epävakaa, Atrian toimintakyky on pysynyt hyvänä eikä merkittäviä poikkeamia 

tuotteiden valmistamisessa ja toimittamisessa ole ollut. 

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 375 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan 

jaksoon on noin 13 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla on osaltaan hintojen nousu, joka ei ollut riittävä 

suhteessa kustannusten nousuun, sillä liikevoitto heikkeni 6,6 miljoonasta eurosta 2,3 miljoonaan euroon. 

Myyntikanavista vahvinta kehitys on ollut koronasta palautuvalla Foodservice-sektorilla sekä rehukaupassa.  

 

Kustannusnousu koskettaa koko ruokajärjestelmää kaikkialla maailmassa, joten se koskettaa kaikkia Atrian 

toimintoja. Viime vuoden alkuun verrattuna liikevoitto heikkeni Ruotsia lukuun ottamatta kaikilla liiketoiminta-

alueilla. Erityisesti raaka-aineiden kustannukset ovat kasvaneet kaikilla liiketoiminta-alueilla. Hyvää on se, 

että kaupallinen asemamme on säilynyt vahvana ja olemme sitä jopa pystyneet vahvistamaan. Nyt huomio 

on kohdistettu marginaalien hallintaan ja hinnoitteluun. 

 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Atria teki päätöksen luopua pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. Toimenpiteet 

päätöksen toteuttamiseksi ovat käynnissä ja arvioidaan saatavan päätökseen toisen vuosineljänneksen 

aikana. Teollista toimintaa Atrialla ei ole ollut kevään 2021 jälkeen Venäjällä, jolloin Pit-Product myytiin. 

 

Suurinvestoinnit Nurmon siipikarjatehtaaseen sekä Ruotsissa Sköllerstan lihavalmistetehtaaseen etenevät 

suunnitellussa aikataulussa. Nurmon investoinnin arvioidaan edelleen pysyvän 155 miljoonan euron tasossa. 

Ruotsin investoinnin arvioitiin olevan 30 miljoonaa euroa, mutta materiaalikustannusten nousun vuoksi 

investointi tulee olemaan jonkin verran budjetoitua suurempi. 

 

Ruoan hinta on noussut kaikkialla maailmassa ja nousu jatkuu. Käännettä laskeviin hintoihin ei ole 

lähitulevaisuudessa tapahtumassa. Atrian kasvuun ja kannattavuuteen vaikuttaa suuresti kuluttajien 

ostokäyttäytyminen eli mitä, mistä ja milloin ihmiset ruokansa ostavat. Kuluttajahintojen asetannan 

suorittavat Atrian asiakkaat, mutta oletettavaa on, että kustannusinflaatio tulee näkymään myös 

kuluttajahinnoissa ja hintamuutoksilla on aina vaikutusta kuluttajien tekemiin päätöksiin.” 
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Tammi-maaliskuu 2022 

 

Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 374,8 miljoonaa euroa (361,3 milj. euroa). Konsernin 

liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa) eli 0,6 % (1,8 %) liikevaihdosta. Konsernin liikevaihto 

kasvoi lisääntyneen Foodservice-myynnin ansiosta, mikä johtui koronarajoitusten poistumisesta ravintoloista. 

Myynti rehuasiakkaille kasvoi Suomessa. Rehujen hinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa 

korkeammalla tasolla, mikä oli seurausta rehuraaka-aineiden kustannusten noususta. Myynti 

vähittäiskauppaan oli Suomessa ja Ruotsissa edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, Virossa ja Tanskassa 

myynti vähittäiskauppaan kasvoi. Pääsiäismyynti sijoittuu tänä vuonna toiselle vuosineljännekselle.  

 

Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui liharaaka-aineiden, materiaalien, 

tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden hintojen noususta kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lihan 

tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Alkuvuoden aikana koronaan liittyviä 

henkilöstön poissaoloja on ollut runsaasti, ja niistä aiheutuneet kustannukset olivat vertailukauden 

kustannuksia suuremmat.   

 

Atria Suomi sai tammikuussa siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä 

toimitettiin maaliskuussa. Etelä-Korea on yksi Atrian pitkäaikaisimmista vientikohteista, jonne on viety 

sianlihaa 90-luvulta lähtien.  
 

Atria teki maaliskuussa päätöksen vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. Vetäytymisen arvioidaan 

tapahtuvan toisen vuosineljänneksen aikana.  

 

Tunnusluvut    

    

milj. EUR 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

    

Oma pääoma/osake, EUR 16,33 15,22 16,08 

Korolliset velat 220,5 227,6 209,9 

Omavaraisuusaste, % 49,2 % 47,5 % 48,7 % 

Nettovelkaantumisaste, % 45,6 % 49,4 % 32,6 % 

Bruttoinvestoinnit 21,5 8,5 55,6 

Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 5,7 % 2,4 % 3,6 % 

Henkilöstö keskimäärin 3 724 4 461 3 711 

    

 

Atria pienentää hiilijalanjälkeään konkreettisilla hankkeilla  

 
Atria pyrkii vähentämään lehmien metaanipäästöjä Bovaer®-rehulisäaineen avulla. Atria on yhdessä Valion 

kanssa testannut alkuvuonna ensimmäisenä Suomessa hollantilaisen DSM:n valmistamaa Bovaer®-

rehulisäainetta, joka tutkitusti vähentää lehmien metaanipäästöjä 30 prosenttia. Testatulla lisäaineella on 

saatu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lupaavia koetuloksia. Testijaksolla 400 lehmää ruokittiin usean 

viikon ajan Bovaer® rehulisäainetta sisältävällä rehulla. Bovaer® on vastikään saanut myyntiluvan EU:n 

alueella. A-Rehu pyrkii aloittamaan Bovaer® rehulisäainetta sisältävän rehun valmistuksen tämän vuoden 

aikana.  

 

Atria on mukana hankkeessa, jossa vuonna 2021 aloitettiin tuulipuiston suunnittelu Nurmoon. Hanke otti 

merkittävän askeleen eteenpäin maaliskuussa 2022, kun Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi hankeyhtiö 

Lakeuden Taivaanraapija Oy:n kaavoitusaloitteen. Kaavoitusaloitteessa Lakeuden Taivaanraapija esittää 

enintään seitsemän voimalan sijoittamista Atrian Nurmon tehtaan välittömään läheisyyteen. Tavoitteena on, 

että kaava olisi hyväksyttynä vuoden 2023 lopulla. Tuulipuiston rakentaminen kestää noin kaksi vuotta ja on 

toteutuessaan kansallisesti ainutlaatuinen hanke, jossa aurinko- ja tuulipuistot integroidaan yhteen 
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merkittävän teollisen tuotannon kanssa. Hanke tukee osaltaan Atrian tavoitetta hiilineutraalista 

ruoantuotannosta sekä ajankohtaista energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden parantamista.  

 

Atrian Boråsin tehtaalle Ruotsissa asennettiin maaliskuussa uusi biopolttoainekattila. Tehtaan 

energiankulutus on nyt täysin fossiilivapaata ja hiilidioksidipäästöt vähenevät 580 tonnia vuodessa. 
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–maaliskuu 2022 

 

Atria Suomi    

 Q1 Q1  

Milj. € 2022 2021 2021 

Liikevaihto 274,3 260,2 1 105,7 

Liikevoitto 3,0 9,8 48,1 

Liikevoitto % 1,1 % 3,8 % 4,4 % 

 

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 274,3 miljoonaa euroa (260,2 milj. euroa). Liikevaihdon 

kasvu johtui rehumyynnin ja Foodservice-tuotteiden myynnin kasvusta. Rehujen myyntihinnat olivat 

edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla, mikä oli seurausta rehuraaka-aineiden kustannusten 

noususta. Foodservice-myynnin kasvu johtui koronarajoitusten poistumisesta ravintoloista. Myynti 

vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Pääsiäismyynti sijoittuu tänä vuonna toiselle 

vuosineljännekselle. Vienti pieneni edellisvuoteen verrattuna. Myyntihinnat vahvistuivat hieman 

vähittäiskauppa- ja Foodservice-kanavissa, mutta eivät kustannusnousuja vastaavasti. Liikevoitto oli 3,0 

miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui raaka-

aineiden, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden kustannusten noususta. Lihan tuottajahinnat 

olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. Alkuvuoden aikana koronaan liittyviä henkilöstön 

poissaoloja on ollut runsaasti, ja niistä aiheutuneet kustannukset olivat vertailukauden kustannuksia 

suuremmat.   

 

Vähittäiskaupassa markkina on ollut alkuvuoden aikana lievässä laskussa, kun taas Foodservice-markkina 

on kasvanut selvästi. Koronarajoitusten purkautuessa suomalaiset ovat siirtyneet takaisin 

ravintolapalveluiden pariin. 

 

Vähittäiskaupan markkinassa Atrian tuoteryhmissä markkina oli 0,5 prosenttia laskussa tammi-maaliskuun 

aikana. Valmisruoka-tuoteryhmä jatkaa voimakkaasti jo pitkään jatkunutta kasvuaan ja oli katsauskaudella 

+7,9 prosenttia. Atrian toimittajaosuus edustamissaan tuoteryhmissä oli edellisvuoden tasolla 24,3 

prosenttia.  

 

Foodservice-markkina kasvoi katsauskaudella noin 8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon 

verrattuna. Myös ravintoloiden ja ruokaloiden keittiöissä käytetään yhä enemmän valmisruokaa ja 

lihajalosteita, sillä Foodservice-markkinassa nämä tuoteryhmät kasvoivat voimakkaimmin, noin 10 prosenttia. 

Atrian toimittajaosuus oli 21,2 prosenttia, jossa oli kasvua 0,5 prosenttiyksikköä. (Lähde: Atrian 

markkinanäkemys) 
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Lihan asema suomalaisten ruokalautasilla on pysynyt vakaana. Suurimmalla osalla suomalaisista lihan 

käyttö on säilynyt ennallaan ja 93 prosenttia syö lihaa jossain muodossa. Kotimaisuus on suomalaisille 

edelleen tärkeä kriteeri lihan valinnassa. Lihatiedotuksen teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että lihan 

kokonaiskäyttö ja lihaa syövien määrä ovat pysyneet vakaana suomalaisten keskuudessa. Kantarin 

lokakuussa 2021 tekemässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten lihan syöntiä ja lihan kulutusta ohjaavia 

tekijöitä. Vuoteen 2020 verrattuna lihaa syövien määrä on pysynyt samalla tasolla. Myös lihaa syömättömien 

määrä on pysynyt samalla tasolla. Päivittäin tai lähes päivittäin lihaa syövien määrä on noussut. Useamman 

kerran viikossa lihaa syödään 78 prosentissa kotitalouksista. (Lähde: Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2021, 

Kantar TNS Agri Oy) 

 

Atria Suomi sai tammikuussa siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä 

toimitettiin maaliskuussa. Etelä-Korea on yksi Atrian pitkäaikaisimmista vientikohteista, jonne on viety 

sianlihaa 90-luvulta lähtien.  

 

Uuden siipikarjatehtaan rakennusprojekti on edennyt suunnitellusti. Tällä hetkellä menossa on rakennuksen 

runkovaiheen viimeiset osat sekä katto- ja seinärakenteiden asentaminen. Talotekniikan asennukset ovat 

myös käynnistyneet. 
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Atria Ruotsi    

 Q1 Q1  

Milj. € 2022 2021 2021 

Liikevaihto 82,1 76,7 351,7 

Oikaistu liikevoitto -0,9 -1,2 2,7 

Oikaistu liikevoitto % -1,1 % -1,6 % 0,8 % 

    

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen    

vaikuttavat erät:    

   Työeläkemaksun palautus 0,0 0,0 2,3 

Liikevoitto -0,9 -1,2 5,0 

Liikevoitto % -1,1 % -1,6 % 1,4 % 

 

Atria Ruotsin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 82,1 miljoonaa euroa (76,7 milj. euroa). Liikevaihto 

paikallisissa valuutoissa kasvoi 11,2 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Koronarajoitusten 

poistumisen myötä Foodservice- ja Sibylla-tuotteiden myynti Ruotsissa oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa 

selvästi parempi. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Liiketulos oli -0,9 

miljoonaa euroa (-1,2 milj. euroa). Kohonneet raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat 

liiketulosta katsauskauden aikana. Kustannusten nousua kompensoitiin hinnankorotuksilla ja tuotannon 

tehostamisella. 

 

Atrian edustamien tuoteryhmien myynti vähittäiskauppaan oli katsauskaudella lievässä laskussa: 

ruokamakkaramarkkina pieneni 3,3 prosenttia, leivänpäällisten markkina pieneni 0,2 prosenttia ja 

siipikarjatuotteiden markkina pieneni 0,8 prosenttia arvossa mitattuna. Atrian markkinaosuudet 

vähittäiskaupassa vahvistuivat kaikissa edustamissaan tuoteryhmissä. Tammi-maaliskuussa Atrian 

toimittajaosuus oli ruokamakkaroissa 20,7 prosenttia, leivänpäällisissä 13,4 prosenttia ja tuoreissa 

kanatuotteissa 18,8 prosenttia (Lähde: AC Nielsen).  

 

Atrian myynti Foodservice-asiakkaille elpyi katsauskaudella koronarajoitusten poistumisen myötä. Kaikki 

ravintoloita koskevat rajoitukset poistettiin helmikuussa. Myös Ruotsin pikaruokamarkkinat ovat kääntyneet 

kasvuun edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
 

Muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi Atria teki maaliskuussa päätöksen vetäytyä 

pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. Venäjällä toimivan pikaruokayhtiön liikevaihto on noin 1,5 prosenttia 

koko konsernin liikevaihdosta, tulos on ollut voitollinen ja yhtiön nettovarallisuuden arvo 31.3.2022 oli 4,8 

miljoonaa euroa. Venäjän pikaruokaliiketoiminta raportoidaan Atria Ruotsi -segmentissä.  
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Atria Tanska & Viro    

 Q1 Q1  

Milj. € 2022 2021 2021 

Liikevaihto 26,0 24,5 104,9 

Liikevoitto 0,8 1,9 5,1 

Liikevoitto % 3,0 % 7,9 % 4,9 % 

 

Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 26,0 miljoonaa euroa (24,5 milj. euroa). Liikevoitto 

oli 0,8 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi yli 8 prosenttia edellisvuoden 

vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu oli seurausta Atrian markkinaosuuden vahvistumisesta 

erityisesti kuluttajapakatussa lihassa. Tanskassa myynti vähittäiskauppaan sekä Foodservice- ja 

vientiasiakkaille kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tanskassa myyntihinnat olivat 

edellisvuotta korkeammat. Katsauskaudella liikevoittoa painoivat liharaaka-aineiden, materiaalien, 

tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu. Koronan aiheuttamat sairauspoissaolot 

ja niistä johtuvat korkeammat tuotantokustannukset heikensivät tulosta.  

 

Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkina Viron vähittäiskaupassa kasvoi katsauskaudella lähes 7 

prosenttia arvossa mitattuna. Kasvu johtui kuluttajapakatun lihan myynnin kasvusta: +16,2 prosenttia 

edellisvuoteen verrattuna. Atrian markkinaosuus kuluttajapakatussa jauhelihassa nousi 17,9 prosenttiin 

arvossa mitattuna. Tanskassa Atrian edustamien tuoteryhmien markkinaosuus vähittäiskaupassa kasvoi 

selvästi. Hanke Tanskassa myytävien leivänpäällisten tuotannon siirtämisestä Malmön tehtaalta Tanskaan 

saadaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä.  
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Henkilöstö keskimäärin (FTE)    

    

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1 Q1  

keskimäärin (FTE) 2022 2021 2021 

    

Atria Suomi 2 395 2 379 2 390 

Atria Ruotsi 899 884 876 

Atria Tanska & Viro 430 436 445 

Yhteensä 3 724 3 699 3 711 

 

Rahoitusasema  

 

Konsernin korollinen nettovelka 31.3.2022 oli 216,5 miljoonaa euroa (31.12.2021: 152,6 milj. euroa).  

 

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli -56,7 

miljoonaa euroa (-21,6 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli -35,2 miljoonaa euroa (-11,9 milj. euroa). 

Kustannusten nousu sekä normaali kausivaihtelun aiheuttama käyttöpääomaerien kasvu heikensivät 

liiketoiminnan kassavirtaa. Siipikarjatehtaan rakentaminen lisäsi investointien kassavirtaa, joka oli -21,4 

miljoonaa euroa (-9,6 milj. euroa). 

 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 49,2 % (31.12.2021: 48,7 %). Muuntoerojen muutos omassa 

pääomassa oli -1,5 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa).  

 

Konsernin maksuvalmius on pysynyt hyvänä katsauskauden aikana. Konsernin käyttämättömien sitovien 

luottolimiittien määrä 31.3.2022 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2021: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen 

ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 4 vuotta 7 kuukautta (31.12.2021: 4 

vuotta 11 kuukautta). 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

 

Atria teki huhtikuussa 2022 sopimuksen Malmön tehdaskiinteistön myymisestä Ruotsissa. Vuonna 2020 

Atria käynnisti tehostamisohjelman Ruotsissa ja päätti vuonna 2021 keskittää tuotantoa Malmön tehtaalta 

Sköllerstaan Örebrohon. Osana tehostamisohjelmaa Atria on päättänyt myydä Malmön tehdaskiinteistön 

noin 22 miljoonalla eurolla. Atria jatkaa teollista toimintaa tehtaalla, kunnes tuotanto tiloissa lopetetaan 

vuoden 2023 aikana. Kauppa toteutui 26.4.2022. Kiinteistön myynnistä kirjataan noin 10 miljoonan euron 

kertaluonteinen myyntituotto konsernin liikevoittoon. Taseessa 31.3.2022 tehdaskiinteistö esitetään 

myytävänä olevana omaisuuseränä. 

 

Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 

 

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

sekä liiketoiminnan riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2021, joka löytyy osoitteesta 

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

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on lisännyt riskejä Atrian toiminnassa. Sotatoimet 

vaikuttavat elintarvikkeiden, viljojen ja energian maailmankauppaan niin tuotteiden saatavuuden kuin 

hintojen muutosten kautta. 

 

Ukraina on merkittävä rehuviljojen tuottaja. Viime kesä oli Euroopassa kuiva ja poikkeuksellisen lämmin. 

Viljasadot olivat pieniä ja rehuviljoista on ollut puutetta jo ennen sotatoimia. Sotatoimet heikentävät rehuviljan 

riittävyyttä entisestään. Tämän takia tuotantotilojen kustannukset ovat lisääntyneet ja lihan hinta on noussut.  
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Myös energian hintaan liittyvä riski on kasvanut sotatoimien takia, sillä Venäjä on merkittävä energiantuottaja 

Euroopassa. Polttoaineiden ja sähkön hinta ovat olleet kasvussa sodan alkamisesta lähtien ja 

energiakustannusten merkittävän hintavaihtelun ennustetaan jatkuvan. 

 

Etenkin kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen ovat nousseet puheenaiheiksi sotatoimien myötä. Atria 

on varautunut lisääntyvään kyberrikollisuuteen ja tietojärjestelmähäiriöihin. Suunnitelmallisella valvonnalla 

pyritään takaamaan nopea reagointikyky poikkeamatilanteessa. Atrialla kyberturvallisuuden parantaminen on 

jatkuva prosessi.  

 

Covid-19 virus vaikuttaa kolmatta vuotta Atrian toimintaan. Vaikutus näkyy muun muassa asiakkaiden 

ostokäyttäytymisessä, tavarantoimittajien toimitusvarmuuden vaihteluna ja logistiikkaketjun toiminnassa. 

Sairauspoissaolot ovat olleet merkittäviä vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ja on mahdollista, että niitä 

esiintyy myös toisella kvartaalilla. Viruksen muuntautumista on edelleen vaikea ennustaan ja pandemian 

hillitseminen rokotusohjelmien avulla sisältää epävarmuuksia. 

 

Atrian pyrkii ehkäisemään pandemian vaikutusta henkilöstön terveyteen ja työskentelyn turvallisuuteen sekä 

varmistamaan häiriöttömän toimitusketjun. Keinoina käytetään turvallisuutta lisääviä työskentelytapoja, 

suojaimia, sosiaalista etäisyyttä, tiedottamista ja opastusta sekä vierailu- ja matkustusrajoituksia.  

 

Atrian Nurmon tehtaalla käsiteltävästä sianlihasta viedään merkittävä osa Kiinaan. Kiinan markkinoilla lihan 

hinta ja kysyntä voivat vaihdella hyvin nopeasti, mikä on riski sekä volyymille että kannattavuudelle.  

 

Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Euroopassa todetut 

korkeapatogeeniset lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta 

siipikarjanlihamarkkinoissa. Koska on olemassa riski näiden tautien leviämisestä Suomeen, Atrialla on 

leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla. 

 

Tulevaisuuden näkymät  

 

Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 

miljoonaa euroa). 

 

Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan 

epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, 

pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset 

prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa. 

 

Hallituksen voitonjakoehdotus 2021 

 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,63 euroa osakkeelle (0,50 euroa). 

 

Tulosjulkistamisajankohdat 2022 
 

Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2022.  

 

Atria Oyj julkaisee vuoden 2022 aikana vielä yhden osavuosikatsauksen ja yhden puolivuosikatsauksen: 

 

- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 19.7.2022, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 26.10.2022, noin klo 8.00 
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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 

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. 

 



Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022 
 

14 
 

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 66 182 kpl. 

 

Hallinnointiperiaatteet 

 

Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä palkitsemisraportti 

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

    

Konsernituloslaskelma    

    

milj. EUR 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 

    

Liikevaihto 374,8 361,3 1 540,2 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -343,2 -323,2 -1 363,7 

Bruttokate 31,5 38,2 176,5 

    

Myynnin ja markkinoinnin kulut -18,4 -18,9 -81,0 

Hallinnon kulut -10,9 -12,7 -45,8 

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

Liiketoiminnan muut kulut -1,2 -1,1 -49,4 

Liikevoitto 2,3 6,6 6,4 

    

Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -2,3 -4,9 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 1,4 0,8 3,4 

Voitto ennen veroja 2,9 5,1 4,8 

    

Tuloverot -0,2 -0,9 -10,2 

Tilikauden tulos 2,7 4,2 -5,4 

    

Tilikauden tuloksen jakaantuminen:    

Emoyhtiön omistajille 2,5 3,8 -6,9 

Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 1,5 

Yhteensä 2,7 4,2 -5,4 

    

Laimentamaton tulos/osake, € 0,09 0,13 -0,24 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,09 0,13 -0,24 

    

Laaja konsernituloslaskelma  

    

milj. EUR 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 

    

Tilikauden tulos 2,7 4,2 -5,4 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:    

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat    

vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,0 0,0 0,2 

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     

arvostettavien erien käyvän arvon muutokset 0,0 0,0 -0,4 

Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä    

siirretään tulosvaikutteisiksi    

Rahavirran suojaus 6,0 0,2 5,7 

Muuntoerot -1,5 -0,9 42,7 

Tilikauden laaja tulos 7,1 3,4 42,8 

    

Laajan tuloksen jakaantuminen:    

Emoyhtiön omistajille 6,9 3,0 41,3 

Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,4 1,5 

Yhteensä 7,1 3,4 42,8 
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Konsernitase    

    

Varat    

milj. EUR 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 386,3 370,4 385,5 

Biologiset hyödykkeet 0,6 0,6 0,6 

Käyttöoikeusomaisuus 34,9 31,4 30,4 

Liikearvo 161,9 162,8 162,7 

Muut aineettomat hyödykkeet 75,7 80,2 77,5 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 18,6 15,2 17,2 

Muut rahoitusvarat 0,8 1,2 0,8 

Lainasaamiset ja muut saamiset 10,6 4,8 6,1 

Laskennalliset verosaamiset 1,9 2,1 1,8 

Yhteensä 691,3 668,9 682,6 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 120,9 92,8 109,6 

Biologiset hyödykkeet 4,0 3,8 3,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 135,5 119,9 108,3 

Rahat ja pankkisaamiset 4,0 9,2 57,3 

Yhteensä 264,4 225,7 278,9 

    

Myytävänä olevat omaisuuserät 9,8 38,6 0,0 

Varat yhteensä 965,5 933,2 961,5 

    

Oma pääoma ja velat    

milj. EUR 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

    

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 461,6 430,2 454,6 

Määräysvallattomien osuus 13,2 12,1 12,9 

Oma pääoma yhteensä 474,8 442,2 467,6 

    

Pitkäaikaiset velat    

Lainat 176,1 138,2 176,1 

Vuokrasopimusvelat 25,7 23,9 21,3 

Laskennalliset verovelat 37,5 37,0 37,4 

Eläkevelvoitteet 7,2 7,0 6,7 

Muut korottomat velat 2,7 4,0 3,0 

Varaukset 0,0 0,2 0,0 

Yhteensä 249,2 210,3 244,5 

    

Lyhytaikaiset velat    

Lainat 9,0 57,5 2,9 

Vuokrasopimusvelat 9,7 8,0 9,6 

Ostovelat ja muut velat 222,8 209,7 236,8 

Yhteensä 241,5 275,1 249,3 

    

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 5,5 0,0 

Velat yhteensä 490,7 490,9 493,9 

Oma pääoma ja velat yhteensä 965,5 933,2 961,5 
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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 1.1.2021 48,1 -1,2 -1,3 249,5 -62,7 190,4 422,8 16,1 438,9 

          

Tilikauden tulos      3,8 3,8 0,4 4,2 

Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   0,2    0,2  0,2 

Muuntoerot     -0,9  -0,9  -0,9 

Muutokset määräysvallattomien          

omistajien osuuksissa      4,3 4,3 -4,4 -0,1 

          

          

Oma pääoma 31.3.2021 48,1 -1,2 -1,1 249,5 -63,6 198,5 430,2 12,1 442,2 

          

Oma pääoma 1.1.2022 48,1 -1,1 4,0 249,4 -20,0 174,2 454,6 12,9 467,6 

          

Tilikauden tulos      2,5 2,5 0,2 2,7 

Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   6,0    6,0  6,0 

Muuntoerot      -1,5  -1,5  -1,5 

Muutokset määräysvallattomien          

omistajien osuuksissa      0,1 0,1  0,1 

          

          

Oma pääoma 31.3.2022 48,1 -1,1 10,0 249,4 -21,5 176,8 461,6 13,2 474,8 

          

*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
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Konsernin rahavirtalaskelma    

    

milj. EUR 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 

    

Liiketoiminnan rahavirta    

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -32,0 -5,5 105,6 

Rahoituserät ja verot -3,2 -6,4 -17,4 

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -35,2 -11,9 88,2 

    

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -21,0 -8,6 -55,8 

Hankitut liiketoimet 0,0 -0,1 -0,1 

Myydyt liiketoimet 0,0 0,0 30,3 

Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 0,4 -0,3 -0,4 

Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos -0,8 -0,7 -0,5 

Saadut osingot 0,0 0,0 0,7 

Investointien rahavirta yhteensä -21,4 -9,6 -25,8 

    

Rahoituksen rahavirta    

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0 120,0 

Pitkäaikaisten lainojen maksut 0,0 -7,4 -89,7 

Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-) 6,1 19,1 -35,3 

Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus -2,6 -2,4 -9,5 

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

Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset 0,0 0,3 0,9 

Osinkojen maksut 0,0 0,0 -14,6 

Rahoituksen rahavirta 3,5 5,6 -32,2 

    

Rahavarojen muutos -53,2 -16,0 30,2 

    

Rahavarat tilikauden alussa 57,3 26,6 26,6 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 -1,4 0,6 

Rahavarat tilikauden lopussa 4,0 9,2 57,3 
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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 2021 

kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2022 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2021 

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. Geopoliittisen tilanteen ja 

koronapandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden takia yhtiö on arvioinut näiden vaikutuksia 

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

omaisuuserien arvonalentumisesta tai tarvetta päivittää varauksia tai muita kirjanpidollisia arvioita.  

 

Muuttuneen geopoliittisen tilanteen takia Atria teki päätöksen vetäytyä pikaruokaliiketoiminnasta Venäjällä. 

Toimenpiteet päätöksen toteuttamiseksi on käynnistetty. Venäjällä olevan nettovarallisuuden arvo 31.3.2022 

oli 4,8 miljoonaa euroa. Yhtiöön liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä on noin 10 miljoonaa euroa. 

Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät, jo aikaisemmin omassa pääomassa 

esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo 

konsernin omaa pääomaa, muuntoerokirjauksella ei tule olemaan vaikutusta konsernin omavaraisuuteen 

eikä kassavirtaan. Muuntoerokirjaukset tehdään vasta lopullisen transaktion yhteydessä. 

 

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 

2021 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.  

 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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Toimintasegmentit     

     

milj. EUR 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021  

     

Tuotot kuluttajatuotteista     

Atria Suomi  201,3 198,7 846,6  

Atria Ruotsi 82,1 76,7 351,7  

Atria Tanska & Viro 25,3 24,0 102,6  

Kohdistamattomat  0,0 10,0 15,0  

Eliminoinnit -7,6 -10,1 -37,1  

Yhteensä 301,2 299,3 1 278,8  

     

Tuotot alkutuotannosta     

Atria Suomi  72,9 61,5 259,1  

Atria Ruotsi - - -  

Atria Tanska & Viro 0,6 0,6 2,3  

Kohdistamattomat  - - -  

Yhteensä 73,6 62,0 261,4  

     

Liikevaihto yhteensä 374,8 361,3 1 540,2  

     

Liiketulos     

Atria Suomi  3,0 9,8 48,1  

Atria Ruotsi *) -0,9 -1,2 5,0  

Atria Tanska & Viro 0,8 1,9 5,1  

Kohdistamattomat **) -0,6 -4,0 -51,9  

Yhteensä 2,3 6,6 6,4  

     

Investoinnit     

Atria Suomi  17,4 5,3 40,0  

Atria Ruotsi 2,9 2,4 11,5  

Atria Tanska & Viro 1,2 0,8 4,1  

Yhteensä 21,5 8,5 55,6  

     

Poistot ja arvonalentumiset     

Atria Suomi  9,2 9,2 37,1  

Atria Ruotsi 3,2 3,5 14,0  

Atria Tanska & Viro 1,1 1,1 4,5  

Kohdistamattomat  0,0 1,5 1,4  

Yhteensä 13,5 15,4 57,1  

     

*) Vuoden 2021 lukuihin sisältyy 2,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautus. 

**) 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 31.3.2022 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     

Varat     

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     

arvostettavat rahoitusvarat 0,8   0,8 

Johdannaissopimukset 13,9  13,9  

Yhteensä 14,8 0,0 13,9 0,8 

     

Velat     

Johdannaissopimukset 0,9  0,9  

Yhteensä 0,9 0,0 0,9 0,0 

     

     

Tase-erä 31.12.2021 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     

Varat     

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     

arvostettavat rahoitusvarat 0,8   0,8 

Johdannaissopimukset 6,3  6,3  

Yhteensä 7,2 0,0 6,3 0,8 

     

Velat     

Johdannaissopimukset 0,8  0,8  

Yhteensä 0,8 0,0 0,8 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: 

    

 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 

Tavaroiden ja palveluiden myynnit 7,3 5,1 23,7 

Tavaroiden ja palveluiden ostot -29,4 -24,7 -103,3 

    

 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

Saamiset 2,8 1,6 1,7 

Velat 6,4 5,3 6,3 
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Vastuut    

    

milj. EUR 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

    

Velat, joiden vakuudeksi on annettu     

kiinnityksiä tai muita vakuuksia    

Lainat rahoituslaitoksilta 1,1 1,3 1,2 

Eläkelainat 4,7 4,3 4,2 

Yhteensä 5,8 5,6 5,4 

    

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset     

Kiinteistökiinnitykset 1,1 1,3 1,2 

    

Taseeseen sisältymättömät vastuu-    

sitoumukset    

Takaukset 0,1 0,1 0,1 

 

 

Tärkeimmät valuuttakurssit      

        

 Tuloslaskelma  Tase 

 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

        

SEK 10,4795 10,1167 10,1445  10,3370 10,2383 10,2503 

DKK 7,4408 7,4373 7,4371  7,4379 7,4373 7,4364 

RUB * 95,5554 89,7335 87,2392  90,4700 88,3175 85,3004 

        

 * Reuters vuodesta 2022 lähtien     
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT   

     

Atria julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella myös muita yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja,    

jotka ovat johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta.    

   

Tunnuslukujen laskentakaavat:   

     

Oikaistu liikevoitto,   Yhtiö julkaisee liikevoiton, voiton ennen veroja ja tilikauden voiton ohella    

oikaistu voitto ennen veroja  oikaistun liikevoiton, oikaistun voiton ennen veroja ja oikaistun tilikauden   

ja oikaistu tilikauden voitto  voiton kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja   

  parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Oikaistut luvut   

  määritetään oikaisemalla yllä mainittuja eriä vertailukelpoisuuteen   

  olennaisesti vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen   

  liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleen-   

  järjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot,   

  arvonalentumiset ja merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut.    

     

Bruttoinvestoinnit  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen   

  hankitut liiketoimet   

     

Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan kassavirta - investointien kassavirta   

     

FTE = Raportointikauden tehdyt työtunnit    

  Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä 

     

Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto/tappio * 100 

  Oma pääoma keskimäärin   

     

Oikaistu oman pääoman = Oikaistu tilikauden voitto/tappio * 100 

tuotto (%)  Oma pääoma keskimäärin   

     

Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100 

  Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin    

     

Oikaistu sijoitetun = Oikaistu voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100 

pääoman tuotto (%)  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 = Korolliset velat - rahavarat   

     

Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset velat - rahavarat * 100 

  Oma pääoma   

     

Laimentamaton tulos / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto   

  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo   

     

Oikaistu laimentamaton = Emoyhtiön omistajille kuuluva oikaistu tilikauden voitto 

tulos / osake  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo   

     

Oma pääoma / osake  = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.   
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Osakekohtainen osinko = Tilikauden osingonjako   

  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.   

     

Osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100 

  Tulos / osake (EPS)   

     

Oikaistu osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100 

  Oikaistu tulos / osake (oikaistu EPS)   

     

Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osinko / osake * 100 

  Tilikauden päätöskurssi   

     

Hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi   

  Tulos / osake   

     

Oikaistu hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi   

  Oikaistu 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 

  A-sarjan osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä   
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