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ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2014 
 

Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat  
 
1.10. – 31.12.2014 
- Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). 
- Konsernin liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa).  
- Atria Suomen liikevaihto oli 243,6 miljoonaa euroa (226,0 milj. euroa). 
- Atria Suomen liikevoitto oli 15,6 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). 
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa). 
- Atria Venäjän liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa). 
- Atria Baltian liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). 
 
 
1.1. – 31.12.2014 
- Konsernin liikevaihto oli 1 426,1 miljoonaa euroa (1 411,0 milj. euroa). 
- Konsernin liikevoitto oli 40,6 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa). 
- Atria Suomen liikevaihto oli 945,5 miljoonaa euroa (886,8 milj. euroa). 
- Atria Suomen liikevoitto oli 33,6 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa). 
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa). 
- Atria Venäjän liiketulos oli -5,7 miljoonaa euroa (-21,0 milj. euroa). 
- Atria Baltian liiketulos oli -0,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). 
- Konsernin omavaraisuusaste oli 44,0 prosenttia (31.12.2013: 42,2 %). 
- Konsernin nettovelka pieneni ja oli 250,7 miljoonaa euroa (31.12.2013: 305,9 milj. euroa) 
 
 

  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2014 2013   2014 2013   

Liikevaihto 363,4 360,6  1 426,1 1 411,0   

Liikevoitto 18,6 10,6  40,6 19,7   

Liikevoitto % 5,1 2,9  2,8 1,4   

Tulos ennen veroja 16,3 7,1  34,0 6,9   

Osakekohtainen tulos, € 0,48 0,33  0,93 -0,15   

Kertaluonteiset erät* 1,6 -2,0   1,0 -17,3  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihin 
 
 
Katsaus 1.10. – 31.12.2014 
 
Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 2,8 
miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Konsernin liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa (10,6 
milj. euroa). Loka-joulukuun liikevoitto sisältää yhteensä 1,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-2,0 milj. euroa). 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,9 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa).  
 
Marraskuussa Atria muutti ennustettaan ja arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan 
edellisvuoden 37,0 miljoonan euron kanssa samalla tasolla. 
 
Atria keskittyy Ruotsissa ydinliiketoimintaansa ja teki sopimuksen Falbygdens-juustoliiketoiminnan myymisestä 
Arla Foods AB:lle. Kaupassa Arlalle siirtyy Falbygdens-juustoliiketoiminta työntekijöineen, Falköpingissä 
sijaitseva tuotantolaitos ja Falbygdens-tuotemerkki. Siirtyviä työntekijöitä on noin 100. Yrityskauppa pienentää 
Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla. Falbygdens-
juustoliiketoimintaan liittyvät varat ja velat on luokiteltu myytävissä oleviin omaisuuseriin. Kaupan lopullinen 
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toteutuminen edellyttää Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Yrityskauppa siirtyi Ruotsin 
Kilpailuviraston (KKV) jatkokäsittelyyn, joka antoi päätöksensä jatkoselvityksen aloittamisesta 15.12.2014. 
 
Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 243,6 miljoonaa euroa (226,0 milj. euroa), jossa oli kasvua 17,6 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa kasvatti Saarioisilta ostettujen 
liiketoimintojen liittäminen Atriaan ja siipikarjanrehun myynti. Liikevoitto oli 15,6 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). 
Liikevoitto sisältää kertaeränä 1,2 miljoonan euron veroluonteisen maksun palautuksen. Vertailukelpoisen 
liikevoiton kasvu johtui parantuneesta kustannusten hallinnasta ja vertailujaksoa korkeammista myynnin 
keskihinnoista. Jyväskylän ja Sahalahden toimintojen integrointi Atrian tuotantoprosesseihin onnistui hyvin ja 
vahvisti tuottavuutta. 
 
Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 94,9 miljoonaa euroa (102,9 milj. euroa). Liikevaihto 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 4,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
Liikevaihtoa painoivat ruokamarkkinoiden heikko kehitys ja kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuuden 
kasvu. Loka-joulukuun liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa). Liikevoittoa heikensivät pienentyneet 
myyntivolyymit.  
 
Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 22,3 miljoonaa euroa (30,6 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla.  Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,9 milj. 
euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni raaka-ainehintojen voimakkaan nousun johdosta. Atria 
käynnisti vuoden 2013 lopulla toimintojen tehostamisohjelman, jonka yhteydessä päätettiin luopua Moskovassa 
sijaitsevasta teollisesta tuotannosta ja omasta logistiikkayksiköstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Osana 
tehostamisohjelmaa Atria on myynyt Moskovassa sijaitsevan kiinteistöyhtiön 12 miljoonalla eurolla. Kiinteistön 
myynnistä ja toimintojen uudelleen järjestelyistä kirjattiin 0,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. 
Vertailujakson tulokseen sisältyy 2,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.  
 
Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa 
(0,1 milj. euroa). Euroopan lihamarkkinan ylitarjonta painoi sianlihan hintoja vuoden lopulla, mikä heikensi 
alkutuotannon tuloksentekokykyä. Vähittäiskaupassa Atrian omat tuotemerkit kasvattivat markkinaosuuttaan 
erityisesti kuluttajapakatussa lihassa. 
 
Katsaus 1.1. – 31.12.2014 
 
Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 426,1 miljoonaa euroa (1 411,0 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 
15,1 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 40,6 miljoonaa euroa (19,7 milj. 
euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 39,6 miljoonaa euroa (37,0 milj. euroa). 
 
Atria alensi liikevoittoennustettaan huhtikuussa: yhtiö arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia 
eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron liikevoittoa selvästi pienempi. Marraskuussa Atria muutti 
ennustettaan ja arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 
miljoonan euron kanssa samalla tasolla. Nopeat muutokset kansainvälisessä lihamarkkinatilanteessa heikensivät 
liiketoimintojen ennustettavuutta vuoden 2014 aikana.  Lihamarkkinan epätasapainoon johtaneita syitä olivat lihan 
tuontikielto EU-alueelta Venäjälle ja sianlihan markkinahinnan aleneminen Euroopassa. Lisäksi ennustettavuutta 
vaikeutti Atrian altistuminen Venäjän ruplan arvon voimakkaalle vaihtelulle. 
 
Atrian osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tammi-joulukuun tuloksista oli 6,2 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). 
Atrian yhteisyritys Lihateollisuuden Tutkimuskeskus LTK Osuuskunta myi tytäryhtiönsä Maustepalvelu Oy:n. LTK 
kirjasi kaupasta myyntivoittoa, josta Atrialle maksettiin osinkona 7,3 miljoonaa euroa.  
 
Atria osti Saarioinen Oy:n naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Yrityskaupan 
kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. Kauppahinta oli 29,2 miljoonaa euroa. Lisäksi 
tuottajasaamisista maksettiin 4,2 miljoonaa euroa.  
 
Vuoden 2014 kokonaisinvestoinnit olivat 62,7 miljoonaa euroa (41,1 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta 
(liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) katsauskaudella oli 44,3 miljoonaa euroa (54,1 milj. euroa) ja 
nettovelka oli 250,7 miljoonaa euroa (31.12.2013: 305,9 milj. euroa). 
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Atria Suomen tammi-joulukuun liikevaihto oli 945,5 miljoonaa euroa (886,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui 
Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen liittämisestä Atriaan helmikuun alusta lähtien ja vuoden alusta 
käynnistyneestä siipikarjanrehumyynnistä. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 33,6 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa). 
Liikevoitto sisältää 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen 
haltuunottoon. Lisäksi liikevoittoon sisältyy 0,6 miljoonan euron myyntivoitto kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä 
ja kertaeränä 1,2 miljoonan euron veroluonteisen maksun palautus. Vertailujakson liikevoittoon sisältyy 1,1 
miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Liikevoiton kasvu johtui paremmasta kustannustehokkuudesta ja 
vertailujaksoa korkeammista myynnin keskihinnoista. Food Service -tuotteiden myynti on kasvanut tasaisesti koko 
vuoden. Vähittäiskauppamyynti jäi edellisvuoden tasosta.  Raaka-aineiden hinnat olivat edellisvuotta 
alhaisemmat. 
 
Atria Skandinavian tammi-joulukuun liikevaihto oli 371,9 miljoonaa euroa (395,0 milj. euroa). Liikevaihto 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 1,9 prosenttia edelliseen vuoteen. Lihankulutuksen lasku ja kaupan 
omien tuotemerkkien markkinaosuuksien vahvistuminen olivat merkittävimmät tekijät Atria Skandinavian 
liikevaihdon laskuun vuoden 2014 aikana. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa). 
Liikevoiton kasvuun vaikuttivat tilaus-toimitusketjun parantunut kustannustehokkuus ja raaka-aineiden vakaampi 
hintataso.  
 
Atria Venäjän tammi-joulukuun liikevaihto oli 98,8 miljoonaa euroa (121,5 milj. euroa), jossa oli laskua 22,7 
miljoonaa euroa. Liikevaihto vertailukelpoisella valuuttakurssilla laski 3,1 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen 
verrattuna. Vertailukelpoisen liikevaihdon laskun syynä oli alkutuotannosta luopuminen vuoden 2013 lopulla. 
Tammi-joulukuun liiketulos oli -5,7 miljoonaa euroa (-21,0 milj. euroa). Atria käynnisti vuoden 2013 lopulla 
toimintojen tehostamisohjelman, jonka yhteydessä päätettiin luopua Moskovassa sijaitsevasta teollisesta 
tuotannosta ja omasta logistiikkayksiköstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Osana tehostamisohjelmaa Atria on 
myynyt Moskovassa sijaitsevan kiinteistöyhtiön 12 miljoonalla eurolla. Kiinteistön myynnistä ja toimintojen 
uudelleenjärjestelyistä kirjattiin yhteensä 0,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Vertailukauden liiketulos 
sisältää 17,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -6,2 
miljoonaa euroa (-3,5 milj. euroa). Liiketulosta painoivat raaka-aineiden hintojen nousu ja kuluttajien ostovoiman 
heikentyminen. Tuotannon kustannustehokkuus on parantunut edellisvuodesta.  
  
Atria Baltian tammi-joulukuun liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa). Tammi-joulukuun liiketulos 
oli -0,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. 
euroa). Kesäkuussa Atria myi Vilnassa Liettuassa sijaitsevan tehdaskiinteistön, josta muodostui 0,4 miljoonan 
euron kertaluonteinen myyntitappio.  
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Atria Suomi 1.1. - 31.12.2014 
 

  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2014 2013   2014 2013   

Liikevaihto 243,6 226,0   945,5 886,8   

Liikevoitto 15,6 9,1   33,6 32,9   

Liikevoitto % 6,4 4,0   3,6 3,7   

Kertaluonteiset erät* 1,2 0,0   0,9 1,1  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 243,6 miljoonaa euroa (226,0 milj. euroa), jossa oli kasvua 17,6 
miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa kasvatti Saarioisilta ostettujen 
liiketoimintojen liittäminen Atriaan ja siipikarjanrehun myynti. Liikevoitto oli 15,6 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). 
Liikevoitto sisältää kertaeränä 1,2 miljoonan euron veroluonteisen maksun palautuksen. Vertailukelpoisen 
liikevoiton kasvu johtui parantuneesta kustannusten hallinnasta ja vertailujaksoa korkeammista myynnin 
keskihinnoista. Jyväskylän ja Sahalahden toimintojen integrointi Atrian tuotantoprosesseihin onnistui hyvin ja 
vahvisti tuottavuutta. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 945,5 miljoonaa euroa (886,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui Saarioisilta 
ostettujen liiketoimintojen liittämisestä Atriaan helmikuun alusta lähtien ja vuoden alusta käynnistyneestä 
siipikarjanrehumyynnistä. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 33,6 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa). Liikevoitto 
sisältää 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen 
haltuunottoon. Lisäksi liikevoittoon sisältyy 0,6 miljoonan euron myyntivoitto kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnistä 
ja kertaeränä 1,2 miljoonan euron veroluonteisen maksun palautus. Vertailujakson liikevoittoon sisältyy 1,1 
miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Liikevoiton kasvu johtui paremmasta kustannustehokkuudesta ja 
vertailujaksoa korkeammista myynnin keskihinnoista. Food Service -tuotteiden myynti on kasvanut tasaisesti koko 
vuoden. Vähittäiskauppamyynti jäi edellisvuoden tasosta.  Raaka-aineiden hinnat olivat edellisvuotta 
alhaisemmat. 
 
Loka-joulukuussa Atrian edustamien tuoteryhmien kokonaismarkkina Suomessa (liha, siipikarja, leivänpäälliset, 
ruokamakkarat ja valmisruoka) piristyi alkuvuoteen verrattuna.  Atrian toimittajaosuus loka-joulukuussa oli 25 
prosenttia.(Lähde: Atria). 
 
Atria osti Saarioisen naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Kaupan kohteena 
olleet liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. Kauppahinta oli 29,2 miljoonaa euroa. Lisäksi 
tuottajasaamisista maksettiin 4,2 miljoonaa euroa. 
 
Atria käynnisti helmikuun lopussa kehittämishankkeen Atria Suomen naudan- ja sianlihantuotannon 
kannattavuuden parantamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi Atrian Jyväskylän tehtaalla. Yt-neuvottelut saatiin 
päätökseen 24.4.2014. Päällekkäisyyksien poistamisella ja tuottavuuden parantamisella saavutetaan noin 5 
miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2015 alusta lähtien. Tämä 
tarkoittaa 59 henkilötyövuoden vähentämistä.  
 
Toukokuussa Saarioinen Oy irtisanoi sopimuksen koskien lihan pakkaamista Jyväskylän tuotantolaitoksella 
1.2.2015 lähtien. Toimintojen sopeuttamista koskevat neuvottelut henkilöstön kanssa aloitettiin toukokuussa ja 
neuvottelut saatiin päätökseen 23.7.2014. Neuvotteluiden seurauksena Jyväskylän tehtaalta irtisanottiin 48 
työntekijää. Kaikille irtisanotuille työntekijöille tarjottiin työtä muilta Atrian tehtailta.  
 
Atria käynnisti joulukuun alussa kehittämisohjelman sian teurastuksen tehostamiseksi Nurmon tuotantolaitoksella. 
Teurastuskapasiteettia sopeutetaan vastaamaan markkinatilannetta. Toimintojen sopeuttamista koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa saatiin päätökseen, ja niiden tuloksena kapasiteettia leikataan 
määräaikaisilla lomautuksilla vuoden 2015 aikana korkeintaan 25 henkilötyövuoden verran. Lomautukset 
toteutetaan nelipäiväisinä työviikkoina. Lomautukset koskevat 120 työntekijää Nurmon sikateurastamolla. 



 

Tilinpäätöstiedote 2014  
12.2.2015, klo 8.00 

5 (23) 

   
   
 

 

 
Atrian Kädenjälki –ohjelman hankkeet etenivät suunnitelman mukaisesti. Atria toi joulumyyntiin tilakohtaisesti 
jäljitettävät joulukinkut, joissa ostaja näkee tuottajatilan nimen kinkun pakkauksesta. Tämä vahvistaa Atrian 
avoimuutta ja läpinäkyvää linjaa lihantuotannossa ja –toimituksissa.  
 
 
Atria Skandinavia 1.1. - 31.12.2014 
 

  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2014 2013   2014 2013   

Liikevaihto 94,9 102,9   371,9 395,0   

Liikevoitto 4,7 5,7   14,9 12,2   

Liikevoitto % 5,0 5,6   4,0 3,1   

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0   0,0 -1,0  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 

 
Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 94,9 miljoonaa euroa (102,9 milj. euroa). Liikevaihto 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 4,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
Liikevaihtoa painoivat ruokamarkkinoiden heikko kehitys ja kaupan omien tuotemerkkien markkinaosuuden 
kasvu. Loka-joulukuun liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa). Liikevoittoa heikensivät pienentyneet 
myyntivolyymit.  
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 371,9 miljoonaa euroa (395,0 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla laski 1,9 prosenttia edelliseen vuoteen. Lihankulutuksen lasku ja kaupan omien tuotemerkkien 
markkinaosuuksien vahvistuminen olivat merkittävimmät tekijät Atria Skandinavian liikevaihdon laskuun vuoden 
2014 aikana. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 14,9 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa). Liikevoiton kasvuun 
vaikuttivat tilaus-toimitusketjun parantunut kustannustehokkuus ja raaka-aineiden vakaampi hintataso.  
 
Atria keskittyy Ruotsissa ydinliiketoimintaansa ja teki sopimuksen Falbygdens-juustoliiketoiminnan myymisestä 
Arla Foods AB:lle. Kaupassa Arlalle siirtyy Falbygdens-juustoliiketoiminta työntekijöineen, Falköpingissä 
sijaitseva tuotantolaitos ja Falbygdens-tuotemerkki. Siirtyviä työntekijöitä on noin 100. Yrityskauppa pienentää 
Atrian vuosittaista liikevaihtoa noin 52 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 3 miljoonalla eurolla. Falbygdens-
juustoliiketoimintaan liittyvät varat ja velat on luokiteltu myytävissä oleviin omaisuuseriin. Kaupan lopullinen 
toteutuminen edellyttää Ruotsin Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Yrityskauppa siirtyi Ruotsin 
Kilpailuviraston (KKV) jatkokäsittelyyn, joka antoi päätöksensä jatkoselvityksen aloittamisesta 15.12.2014. 
 
Leivänpäällisten ja ruokamakkaroiden kokonaismarkkina Ruotsin vähittäiskaupassa on supistunut 4 prosenttia 
vuoden 2014 aikana (lähde: AC Nielsen). Kaupan omien tuotemerkkien osuus Ruotsin vähittäiskaupassa on 
edelleen vahvistunut. Tanskassa Atrian 3-Stjernet-tuotemerkki on vahvistanut markkinaosuuttaan jonkin verran 
(lähde: AC Nielsen). 
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Atria Venäjä 1.1. - 31.12.2014 
 

  Q4 Q4   Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2014 2013   2014 2013   

Liikevaihto 22,3 30,6   98,8 121,5   

Liikevoitto -0,9 -1,9   -5,7 -21,0   

Liikevoitto % -4,2 -6,0   -5,8 -17,3   

Kertaluonteiset erät* 0,5 -2,0   0,5 -17,4  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 22,3 miljoonaa euroa (30,6 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla.  Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,9 milj. 
euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni raaka-ainehintojen voimakkaan nousun johdosta. Atria 
käynnisti vuoden 2013 lopulla toimintojen tehostamisohjelman, jonka yhteydessä päätettiin luopua Moskovassa 
sijaitsevasta teollisesta tuotannosta ja omasta logistiikkayksiköstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Osana 
tehostamisohjelmaa Atria on myynyt Moskovassa sijaitsevan kiinteistöyhtiön 12 miljoonalla eurolla. Kiinteistön 
myynnistä ja toimintojen uudelleen järjestelyistä kirjattiin 0,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. 
Vertailujakson tulokseen sisältyy 2,0 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.  

 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 98,8 miljoonaa euroa (121,5 milj. euroa), jossa oli laskua 22,7 miljoonaa euroa. 
Liikevaihto vertailukelpoisella valuuttakurssilla laski 3,1 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vertailukelpoisen liikevaihdon laskun syynä oli alkutuotannosta luopuminen vuoden 2013 lopulla. Tammi-
joulukuun liiketulos oli -5,7 miljoonaa euroa (-21,0 milj. euroa). Atria käynnisti vuoden 2013 lopulla toimintojen 
tehostamisohjelman, jonka yhteydessä päätettiin luopua Moskovassa sijaitsevasta teollisesta tuotannosta ja 
omasta logistiikkayksiköstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Osana tehostamisohjelmaa Atria on myynyt 
Moskovassa sijaitsevan kiinteistöyhtiön 12 miljoonalla eurolla. Kiinteistön myynnistä ja toimintojen 
uudelleenjärjestelyistä kirjattiin yhteensä 0,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. Vertailukauden liiketulos 
sisältää 17,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -6,2 
miljoonaa euroa (-3,5 milj. euroa). Liiketulosta painoivat raaka-aineiden hintojen nousu ja kuluttajien ostovoiman 
heikentyminen. Tuotannon kustannustehokkuus on parantunut edellisvuodesta. Atria on sopeuttanut toimintaansa 
vaikeassa markkinatilanteessa ja siirtynyt käyttämään entistä enemmän paikallisia raaka-aineita ja tuonut 
markkinoille edullisempia tuotteita.  
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Atria Baltia 1.1. - 31.12.2014 
 

  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4   

Milj. € 2014 2013 2014 2013   

Liikevaihto 8,5 7,9 34,5 32,9  

Liikevoitto 0,1 0,1 -0,0 0,1  

Liikevoitto % 1,5 1,6 -0,1 0,2  

Kertaluonteiset erät* 0,0 0,0 -0,4 0,0  
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituun liikevoittoon 
 
 
Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa 
(0,1 milj. euroa). Euroopan lihamarkkinan ylitarjonta painoi sianlihan hintoja vuoden lopulla, mikä heikensi 
alkutuotannon tuloksentekokykyä. Vähittäiskaupassa Atrian omat tuotemerkit kasvattivat markkinaosuuttaan 
erityisesti kuluttajapakatussa lihassa. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa (32,9 milj. euroa). Tammi-joulukuun liiketulos oli -0,0 
miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 0,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). 
Kesäkuussa Atria myi Vilnassa Liettuassa sijaitsevan tehdaskiinteistön, josta muodostui 0,4 miljoonan euron 
kertaluonteinen myyntitappio.   
 
Erityisesti vuoden lopulla Atria on pystynyt vahvistamaan edustamiensa tuoteryhmien kokonaismarkkinaosuutta 9 
prosenttia arvossa mitattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (Lähde AC Nielsen). Atrian 
lihankäsittelymäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Valgan tehtaalla käynnistettiin viimeisellä neljänneksellä hanke 
leikkaamo-osaston uudistamiseksi. Viron villisikapopulaatiossa todettu afrikkalainen sikarutto ei ole levinnyt 
villisioista tuotantosikaloihin. Atrian tuotantosikaloiden tautisuojaukseen liittyviä toimenpiteitä on lisätty ja 
työntekijöiden hygieniaohjeistusta on tiukennettu.  
 
 
Rahoitus, kassavirta, investoinnit, omavaraisuusaste  
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli 44,3 miljoonaa 
euroa (54,1 milj. euroa). Vuoden 2014 kokonaisinvestoinnit konsernissa olivat 62,7 miljoonaa euroa (41,1 milj. 
euroa). Korollinen nettovelka oli 250,7 miljoonaa euroa (305,9 milj. euroa), jossa oli vähennystä vuoden 
vaihteeseen 55,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 44,0 prosenttia (31.12.2013: 42,2 %). Laajan 
konsernituloslaskelman muuntoerot kasvoivat loka-joulukuussa erityisesti Venäjän ruplan voimakkaan 
heikkenemisen johdosta. 
 
Atria lopetti syyskuussa 40 miljoonan euron sitovan luottolimiitin, joka olisi erääntynyt syyskuussa 2017. 
Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 31.12.2014 oli 110,6 miljoonaa euroa (31.12.2013: 
148,2 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 3 
vuotta (31.12.2013: 3 vuotta 4 kuukautta).  
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Atria päätti tammikuun 2015 alussa investoida Nurmon sikaleikkaamon rakentamiseen ja uudistamiseen noin 36 
miljoonaa euroa. Nurmon nykyisen sikaleikkaamon yhteyteen rakennetaan uutta tuotantotilaa ja olemassa olevia 
tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa hyödyntäen. Uusia tuotantotiloja 
rakennetaan yhteensä noin 4500 m

2
.  

 
Investoinnin myötä Atrian sikaleikkaamon tuottavuus ja kannattavuus paranevat merkittävästi. Investoinnin 
arvioidaan tuovan noin 8 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt leikkaamon toimintaan. 
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Investointihankkeeseen liittyvät neuvottelut henkilöstön kanssa aloitettiin välittömästi. Hankkeen arvioidaan 
kestävän noin 2 vuotta ja tänä aikana henkilöstön vähentämis- ja uudelleensijoittamistarpeet tarkentuvat. 
Henkilöstön vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 80 henkilötyövuotta. 
 
 
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 4 715 henkilöä (4 669). 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: 
 
Atria Suomi     2 376  (2 146)                       
Atria Skandinavia  1 014    (1 050) 
Atria Venäjä        1 004 (1 151)          
Atria Baltia             321 (   322)    
 
 
Johdon kannustinjärjestelmät 
 
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 
 
Atrian pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää toteutetaan ansaintajaksoittain, jossa on kolme vuoden mittaista 
jaksoa.  
 
Vuosina 2012 – 2014 toteutettu ansaintajakso päättyi 31.12.2014. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä 
todetaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintajakson päättymisen jälkeen. Vuosina 2012 – 
2014 toteutetun ansaintajakson tuotto perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmään kuului 
noin 40 henkilöä.  
 
Vuosina 2015 – 2017 toteutettavan ansaintajakson mahdollinen tuotto perustuu konsernin osakekohtaiseen 
tulokseen (EPS) ilman kertaluonteisia eriä. Ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan osissa tulevina vuosina. 
Järjestelmässä ansaittavat rahapalkkiot ovat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko jakson 2015 – 2017 aikana. 
Järjestelmä päättyy 31.12.2017 ja siihen kuuluu korkeintaan 45 henkilöä. 
 
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä 
 
Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän 
tulosvaikutuksen ja vaativuustason perusteella 35 % - 50 % vuosipalkasta. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä 
ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset ja käyttöpääoma. Toimitusjohtajan ja muun konsernin 
johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmässä on mukana yhteensä noin 40 henkilöä.  
 
 
Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit  
 
Atria altistui katsauskaudella Venäjän ruplan arvon voimakkaalle vaihtelulle sekä Venäjän asettaman EU-alueelta 
tulevan lihan tuontikiellon vaikutuksille. Tämä vaikutti raaka-aineiden hintoihin sekä kuluttajakäyttäytymiseen ja 
siten myös Atrian Venäjän liiketoiminnan liikevaihtoon, liikevoittoon sekä nettotulokseen. Riskienhallinta-
toimenpiteinä Atria siirtyi käyttämään entistä enemmän paikallisia raaka-aineita, sopeutti toimintaansa Venäjällä 
ja siirsi kohonneita raaka-ainekustannuksia myyntihintoihin. Altistuminen riskeille jatkuu vuonna 2015. 
 
Eläintautiriski on tilikauden aikana kasvanut Virossa villisiassa todetun afrikkalaisen sikaruton takia. Tauti ei ole 
levinnyt villisioista tuotantosikaloihin. Atrian tuotantosikaloiden tautisuojaukseen liittyviä toimenpiteitä on lisätty ja 
työntekijöiden hygieniaohjeistusta on tiukennettu. 
 
Kansainvälinen lihamarkkinatilanne oli katsauskaudella epätasapainossa ja sianlihan markkinahinta pysyi 
Euroopassa alhaisella tasolla. Riskiä hallitaan konsernissa keskitetyllä lihan oston ohjauksella ja myynnin raaka-
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ainehintaklausuulein. Raaka-aineostoihin liittyvältä valuuttakurssiriskiltä suojautumiseksi Atria käyttää aktiivisesti 
valuuttajohdannaisia valuuttariskipolitiikan mukaisesti.  
 
Elintarvikkeita valmistavana yrityksenä Atrialle on erityisen tärkeää huolehtia raaka-aineiden ja valmisteiden 
laadusta ja turvallisuudesta koko tuotantoketjussa. Atrialla on käytössä nykyaikaiset menetelmät tuotanto-
prosessien turvallisuuden varmistamiseksi ja erilaisten mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten 
vaaranaiheuttajien eliminoimiseksi. Atrian tuotantoketjun kriittisessä pisteessä esiintyvä eläintauti voi aiheuttaa 
tuotannon keskeytymisen kyseisessä yksikössä ja häiritä koko ketjun toimintaa. Moniportaisella omavalvonnalla 
pyritään havaitsemaan mahdollinen vaaratekijä varhaisessa vaiheessa.  
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2014 ilman kertaluonteisia eriä oli 39,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikevoiton 
ennustetaan olevan samalla tasolla. Vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan pienenevän. 
 
 
Osakkeet 
 
Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 19 063 747 ja 
KII-sarjan osakkeita 9 203 981 kappaletta. Kukin A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään 
yhdellä (1) äänellä ja KII-sarjan osake kymmenellä (10) äänellä, joten Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama 
äänimäärä on yhteensä 111 103 557 ääntä. Yhtiön hallussa on omia A-sarjan osakkeita 111 312 kpl. 
 
 
Nimitystoimikunnan kokoonpano ja ehdotukset yhtiökokoukselle 
 
Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt:  
 

- agrologi Timo Komulainen, Lihakunnan edustaja 
- maanviljelijä Henrik Holm, Pohjanmaan Lihan edustaja 
- maanviljelijä Juho Anttikoski, Itikka osuuskunnan edustaja 
- osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja  
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja  
 
Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Juho Anttikoski. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen ja 
hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle. 
 
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä ja että 
hallitukseen valitaan 3 jäsentä erovuoroisten jäsenten tilalle.  
 
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Esa 
Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula.  
 
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 
2014. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:  
 
- kokouskorvaus 300 euroa per kokous 
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa 
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 400 euroa kuukaudessa 
- varapuheenjohtajan palkkio 2 200 euroa kuukaudessa 
- hallituksen jäsenen palkkio 1 700 euroa kuukaudessa 
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan 
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Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajien kuukausipalkkiot puolitetaan 
ja muuten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2014. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:  
 
- kokouskorvaus 250 euroa per kokous 
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250 euroa 
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa 
- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa 
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan 
 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 
 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2014 osinkoa 0,40 euroa osakkeelle.  
 
 
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.5.2014 
 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi 
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.  
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko 
maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 9.5.2014 ja maksupäivä 16.5.2014.   
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 7 siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärää lisätään 
kahdella. Hallitukseen kuuluu jatkossa varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat 
vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä aikaisemman enintään seitsemän jäsenen sijasta. Hallituksen 
jäsenistä eroaa vuosittain yhdestä neljään jäseneen vuoroittain. 
 
Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.  
 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisen rahalahjoituksen 
tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.  
 
Yhtiökokous päätti täydentää nimitystoimikunnan tehtäviä siten, että nimitystoimikunta valmistelee seuraavalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle myös hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen. 
 
 Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava: 
Jäsen                  Kausi päättyy 
Juho Anttikoski               2016 
Mika Asunmaa            2016 
Reijo Flink                    2017 
Lassi-Antti Haarala    2015 
Jussi Hantula                  2015 
Henrik Holm                    2015 
Hannu Hyry                    2016 
Veli Hyttinen                  2017 
Pasi Ingalsuo                  2017 
Jukka Kaikkonen       2016 
Juha Kiviniemi                2017 
Pasi Korhonen             2015 
Ari Lajunen                    2015 
Mika Niku                      2015 
Pekka Ojala                    2017 
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Heikki Panula                 2016 
Jari Puutio                    2015 
Ahti Ritola                    2016 
Risto Sairanen             2017 
Timo Tuhkasaari            2017 
Yhteensä 20 jäsentä                
 
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa 
per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan 
palkkio 3 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa.  
 
Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan Atria Oyj:n hallintoneuvosto on valinnut uudelleen 
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Hannu Hyryn ja varapuheenjohtajaksi Juho Anttikosken.  
 
 
Atria Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 8. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa ollut 
jäsen Seppo Paavola sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Jukka Moisio molemmat seuraavaksi kolmen vuoden 
toimikaudeksi.  
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa 
per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 
on 4 400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 200 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen 
palkkio 1 700 euroa kuukaudessa.  
 
Atria Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan valinnut uudelleen hallituksen 
puheenjohtajaksi Seppo Paavolan ja varapuheenjohtajaksi Timo Komulaisen. Lisäksi hallitus päätti yhdistää 
Nimitysvaliokunnan ja Palkitsemisvaliokunnan Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnaksi. Nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan jäseneksi valittiin Harri Sivula. Muut jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja Seppo 
Paavola ja varapuheenjohtaja Timo Komulainen.  
 
Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola, 
varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Esa Kaarto, Jukka Moisio, Kjell-Göran Paxal, Jyrki Rantsi, Maisa 
Romanainen ja Harri Sivula. 
 
 
Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja erityisten oikeuksien 
antamiseen 
 
Yhtiökokous päätti 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 OMX Helsinki 
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja 
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka.  
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Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 12 800 000 
uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia 
tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta 
voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien 
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai 
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.  
 
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä 
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös 
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa 
osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen 
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
enimmäismäärästä.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2013 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. 
 
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön 
verkkosivuilla www.atriagroup.com. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 28.4.2015 
 
Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28. huhtikuuta 
2015, klo 13.00 Helsingissä, Finlandia-talossa. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen 14 §:n 
mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti 
saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos 
hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 19.2.2015. Pyyntö on lähettävä perusteluineen tai 
päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki. 
 
 
Suurimmat osakkeenomistajat 
 

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan 31.12.2014 

       KII A Yhteensä % 

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

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

Mandatum Life   805 062 805 062 2,85 

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

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   524 640 524 640 1,86 

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas   413 636 413 636 1,46 

Kuisla Reima   348 486 348 486 1,23 

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

Norvestia Oyj   135 672 135 672 0,48 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo   126 289 126 289 0,45 
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Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2014 

     

 
KII A Yhteensä % 

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

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

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

Mandatum Life   805 062 805 062 0,72 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   524 640 524 640 0,47 

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas   413 636 413 636 0,37 

Kuisla Reima   348 486 348 486 0,31 

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

Norvestia Oyj   135 672 135 672 0,12 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo   126 289 126 289 0,11 

 
 
Tulosjulkistamisajankohdat 2015 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2015 aikana kolme osavuosikatsausta: 
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28.4.2015, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 30.7.2015, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 29.10.2015, noin klo 8.00. 
 
Vuoden 2014 vuosikertomus ilmestyy viikolla 13/2015. Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa 
myös internetissä osoitteessa www.atriagroup.com.  
 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 
   milj. EUR 

       31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

Liikevaihto 1 426,1 1 411,0 1 343,6 1 301,9 1 300,9 

Liikevoitto 40,6 19,7 30,2 8,0 9,8 

% lv:sta 2,8 1,4 2,2 0,6 0,8 

Rahoitustuotot ja -kulut -12,7 -15,2 -14,7 -14,1 -11,1 

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

Voitto ennen veroja 34,0 6,9 18,9 -4,7 0,3 

% lv:sta 2,4 0,5 1,4 -0,4 0,0 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,6 -1,0 2,4 -1,5 -1,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,3 3,7 4,7 1,7 1,9 

Omavaraisuusaste, % 44,0 42,2 41,5 39,5 40,2 

Korolliset velat 254,1 334,7 370,5 409,4 429,9 

Velkaantumisaste, % 62,6 81,3 85,9 97,1 96,4 

Nettovelkaantumisaste, % 61,8 74,3 84,3 95,5 92,2 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykk. 62,7 41,1 56,2 47,0 46,2 

% lv:sta 4,4 2,9 4,2 3,6 3,5 

Henkilöstö keskimäärin 4 715 4 669 4 898 5 467 5 812 

Tutkimus ja kehitysmenot 13,9 11,8 12,0 11,9 10,3 

lv:sta%* 1,0 0,8 0,9 0,9 0,8 

Tilauskanta ** - - - - - 

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

        31.12.14 31.12.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

Tulos/osake (EPS), EUR 0,93 -0,15 0,35 -0,24 -0,18 

Oma pääoma/osake, EUR 14,22 14,45 15,15 14,81 15,68 

Osinko/osake, EUR* 0,40 0,22 0,22 0,20 0,25 

Osinko/tulos, %* 43,0 -142,8 63,1 -84,5 -138,9 

Efektiivinen osinkotuotto* 6,0 2,8 3,5 3,4 2,8 

Hinta/voitto-suhde (P/E) 7,1 -50,2 17,9 -25,1 -50,0 

Osakekannan markkina-arvo 187,1 218,5 177,0 168,2 254,4 

Osakekannan markkina-arvo, A-sarja 126,2 147,4 119,3 113,4 171,6 

Osakkeiden vaihto/1000 kpl, A-sarja 3 035 3 223 3 460 5 094 9 702 

Osakkeiden vaihto %,  A-sarja 15,9 16,9 18,1 26,7 50,9 

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

   Osakkeiden lukumäärä, A-sarja 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 

   Osakkeiden lukumäärä, KII-sarja 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

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

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

      * Hallituksen ehdotus 
     

      Osakkeiden kurssikehitys, A-sarja (EUR) 
     Kauden alin 6,43 6,01 4,76 4,99 8,74 

Kauden ylin 8,89 8,39 7,08 9,15 13,48 

Kauden lopussa 6,62 7,73 6,26 5,95 9,00 

Tilikauden keskikurssi 7,46 7,21 5,89 7,21 10,93 
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ATRIA OYJ -KONSERNI 
    

     KONSERNITULOSLASKELMA 
    

     milj. EUR 10-12/14 10-12/13 1-12/14 1-12/13 

Liikevaihto 363,4 360,6 1 426,1 1 411,0 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -313,3 -316,0 -1 249,3 -1 237,1 

Bruttokate 50,1 44,6 176,8 173,9 

     Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,4 -24,3 -96,5 -98,2 

Hallinnon kulut -9,7 -11,7 -42,0 -43,5 

Liiketoiminnan muut tuotot 4,1 3,1 6,7 6,1 

Liiketoiminnan muut kulut -2,6 -1,2 -4,4 -18,6 

Liikevoitto 18,6 10,6 40,6 19,7 

     Rahoitustuotot ja -kulut -3,1 -4,0 -12,7 -15,2 

Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,8 0,4 6,2 2,3 

Voitto ennen veroja 16,3 7,1 34,0 6,9 

     Tuloverot -2,7 1,8 -7,2 -11,2 

Tilikauden tulos 13,6 8,9 26,8 -4,3 

     Tilikauden tuloksen jakaantuminen: 
    Emoyhtiön omistajille 13,6 9,2 26,2 -4,3 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,3 0,6 0,0 

Yhteensä 13,6 8,9 26,8 -4,3 

     Laimentamaton tulos/osake, € 0,48 0,33 0,93 -0,15 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,48 0,33 0,93 -0,15 

     

     LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA 
    

     milj. EUR 10-12/14 10-12/13 1-12/14 1-12/13 

Tilikauden tulos 13,6 8,9 26,8 -4,3 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 
    Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 
    Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat 
    vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -0,8 0,9 -0,8 0,9 

Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä 
    siirretään tulosvaikutteisiksi 
    Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahavirran suojaus 0,0 -0,6 -0,3 1,5 

Muuntoerot -16,9 -4,2 -25,0 -11,6 

Tilikauden laaja tulos -4,1 5,0 0,6 -13,5 

     Laajan tuloksen jakaantuminen: 
    Emoyhtiön omistajille -4,0 5,4 0,2 -13,5 

Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,4 0,5 0,0 

Yhteensä -4,1 5,0 0,6 -13,5 
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KONSERNITASE 
  

   Varat 
  milj. EUR 31.12.14 31.12.13 

Pitkäaikaiset varat 
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 390,7 433,5 

Biologiset hyödykkeet 0,7 0,8 

Liikearvo 163,6 164,8 

Muut aineettomat hyödykkeet 75,8 77,0 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 13,2 15,3 

Muut rahoitusvarat 1,3 2,2 

Lainasaamiset ja muut saamiset 11,3 7,5 

Laskennalliset verosaamiset 6,1 4,9 

Yhteensä 662,8 705,9 

   Lyhytaikaiset varat 
  Vaihto-omaisuus 92,9 114,1 

Biologiset hyödykkeet 3,2 3,3 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 120,7 118,8 

Rahat ja pankkisaamiset 3,4 28,8 

Yhteensä 220,2 265,1 

   Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 40,6 7,0 

Varat yhteensä 923,5 978,1 

   

   Oma pääoma ja velat 
  milj. EUR 31.12.14 31.12.13 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma 401,9 408,5 

Määräysvallattomien osuus 3,7 3,2 

Oma pääoma yhteensä 405,6 411,7 

   Pitkäaikaiset velat 
  Korolliset rahoitusvelat 202,6 215,8 

Laskennalliset verovelat 43,8 44,7 

Eläkevelvoitteet 7,7 6,9 

Muut korottomat velat 5,7 5,7 

Varaukset 0,7   

Yhteensä 260,4 273,2 

   Lyhytaikaiset velat 
  Korolliset rahoitusvelat 51,5 118,9 

Ostovelat ja muut velat 198,8 174,3 

Yhteensä 250,3 293,1 

   Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 
  liittyvät velat 7,1 

 Velat yhteensä 517,9 566,3 

Oma pääoma ja velat yhteensä 923,5 978,1 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
       

           milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   Mää- Oma 

  Osa- Yli- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 

  ke- kurssi- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 

  pää- rahas- keet has- 
 

erot voitto- sä tomien yhteen- 

  oma hasto   tot     varat   osuus sä 

  
        

    

Oma pääoma 1.1.13 48,1 138,5 -1,3 -5,6 110,6 -10,3 148,3 428,2 3,2 431,4 

  
        

    

Tilikauden laaja tulos 
        

    

Tilikauden tulos 
      

-4,3 -4,3 0,0 -4,3 

Muut laajan tuloksen erät 
        

    

  Myytävissä olevat 
        

    

  rahoitusvarat 
   

0,0 
   

0,0   0,0 

  Rahavirran suojaukset 
   

1,5 
   

1,5   1,5 

  Vak.matemaattiset voitot 
      

0,9 0,9   0,9 

  Muuntoerot 
     

-11,5 
 

-11,5 -0,1 -11,6 

Liiketoimet  
        

    

omistajien kanssa 
        

    

Osingonjako 
      

-6,2 -6,2   -6,2 

  
        

    

                      

Oma pääoma 31.12.13 48,1 138,5 -1,3 -4,1 110,6 -21,9 138,6 408,5 3,2 411,7 

  
        

    

Muutokset edellisten vuosien 
        

    

voittovaroihin **) 
      

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

Tilikauden laaja tulos 
        

    

Tilikauden tulos 
      

26,2 26,2 0,6 26,8 

Muut laajan tuloksen erät 
        

    

  Myytävissä olevat 
        

    

  rahoitusvarat 
   

0,0 
   

0,0   0,0 

  Rahavirran suojaukset 
   

-0,3 
   

-0,3   -0,3 

  Vak.matemaattiset tappiot 
      

-0,8 -0,8   -0,8 

  Muuntoerot 
     

-24,9 
 

-24,9 -0,1 -25,0 

Liiketoimet  
        

    

omistajien kanssa 
        

    

Osingonjako 
      

-6,2 -6,2   -6,2 

  
       

      

                
 

    

Oma pääoma 31.12.14 48,1 138,5 -1,3 -4,4 110,6 -46,8 157,2 401,9 3,7 405,6 

           *) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
        **) Atria Venäjän lomapalkkavelan oikaisu edellisiltä vuosilta 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
  

   milj. EUR 1-12/14 1-12/13 

   Liiketoiminta rahavirta 
  Liiketoiminnan rahavirta 113,3 110,6 

Rahoituserät ja verot -21,1 -21,7 

   Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 92,2 88,9 

   Investointien rahavirta 
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -33,9 -38,7 

Ostetut liiketoiminnat vähennettynä hankituilla rahavaroilla -32,5 
 Myydyt tytäryhtiöosakkeet 11,9 

 Pitkäaikaiset lainasaamiset -2,8 2,1 

Saadut osingot sijoituksista 8,4 1,2 

Sijoitusten muutos 1,1 0,6 

   Investointien rahavirta yhteensä -47,8 -34,8 

   Rahoituksen rahavirta 
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 
 

50,0 

Pitkäaikaisten lainojen maksut -52,3 -62,3 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -11,2 -13,0 

Osinkojen maksut -6,2 -6,2 

   Rahoituksen rahavirta -69,6 -31,5 

   Rahavarojen muutos -25,3 22,6 

   Rahavarat tilikauden alussa 28,8 6,6 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 -0,3 

Rahavarat tilikauden lopussa 3,4 28,8 
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEET LIITETIEDOT 
     

      Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 

tilinpäätöstiedotteen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään  

2013 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2014 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2013  

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

Näillä uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudella esitettyihin  

lukuihin. 
     

   

      
   

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuositilinpäätöksessä 2013.  
   

   
Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 

poiketa esitetystä summaluvusta.  
     

   

      
   

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
    

   

      
   

      
   

TOIMINTASEGMENTIT 
     

   

      
   

milj. EUR 10-12/14 10-12/13 1-12/14 1-12/13 
 

   
Liikevaihto 

     
   

Atria Suomi  243,6 226,0 945,5 886,8 
 

   
Atria Skandinavia 94,9 102,9 371,9 395,0 

 
   

Atria Venäjä  22,3 30,6 98,8 121,5 
 

   
Atria Baltia 8,5 7,9 34,5 32,9 

 
   

Eliminoinnit -5,9 -6,8 -24,7 -25,1 
 

   
Yhteensä 363,4 360,6 1 426,1 1 411,0 

 
   

      
   

Liikevoitto 
     

   
Atria Suomi  15,6 9,1 33,6 32,9 

 
   

Atria Skandinavia 4,7 5,7 14,9 12,2 
 

   
Atria Venäjä  -0,9 -1,9 -5,7 -21,0 

 
   

Atria Baltia 0,1 0,1 -0,0 0,1 
 

   
Kohdistamattomat  -0,9 -2,5 -2,2 -4,5 

 
   

Yhteensä 18,6 10,6 40,6 19,7 
 

   

      
   

Investoinnit 
     

   
Atria Suomi  3,5 7,7 47,1 26,7 

 
   

Atria Skandinavia 2,4 3,0 10,3 10,6 
 

   
Atria Venäjä  1,0 1,2 4,3 3,6 

 
   

Atria Baltia 0,5 0,0 0,9 0,2 
 

   
Yhteensä 7,4 11,9 62,7 41,1 

 
   

      
   

Poistot ja arvonalentumiset 
     

   
Atria Suomi  7,1 6,3 28,0 25,9 

 
   

Atria Skandinavia 2,8 3,8 11,3 12,9 
 

   
Atria Venäjä  1,0 1,6 6,4 23,2 

 
   

Atria Baltia 0,6 0,6 2,4 2,5 
 

   
Yhteensä 11,6 12,3 48,1 64,4 
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RAHOITUSVARAT JA -VELAT 
    

     Käyvän arvon hierarkia: 
    milj. EUR 
    

     Tase-erä 31.12.14 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Pitkäaikaiset varat 
    Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,3 0,2 

 
1,1 

Johdannaissopimukset 0,0 
 

0,0 
 Lyhytaikaiset varat 

    Johdannaissopimukset 5,2   5,2   

Yhteensä 6,6 0,2 5,2 1,1 

     Pitkäaikaiset velat 
    Johdannaissopimukset 5,7 

 
5,7 

 Lyhytaikaiset velat 
    Johdannaissopimukset 2,3   2,3   

Yhteensä 8,0 0,0 8,0 0,0 

     Tase-erä 31.12.13 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

Pitkäaikaiset varat 
    Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,2 0,2 

 
2,0 

Lyhytaikaiset varat 
    Johdannaissopimukset 0,5   0,5   

Yhteensä 2,7 0,2 0,5 2,0 

     Pitkäaikaiset velat 
    Johdannaissopimukset 5,7 

 
5,7 

 Lyhytaikaiset velat 
    Johdannaissopimukset 1,4   1,4   

Yhteensä 7,1 0,0 7,1 0,0 

     Katsauskaudella ei ole siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä. 
   

     Taso 1: Täysin samanlaisille varoille ja veloille toimivilla markkinoilla noteeratut hinnat. 
 Taso 2: Käyvät arvot ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnasta johdettuna). 

Taso 3: Käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin. 
 

     Tasolle 3 kuuluvien rahoitusinstrumenttien muutokset: 
 

     Noteeraamattomat osakkeet 31.12.14 31.12.13 
  Alkusaldo  2,0 1,6 
  Ostot 

 
0,4 

  Vähennykset -0,9 
   Loppusaldo 1,1 2,0 

  

     Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoarvosta. 
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MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT 
    

     milj. EUR 31.12.14 31.12.13 
  Varat: 

    Skandinavia 36,9 
   Venäjä  3,7 5,9 

  Baltia 
 

1,1 
  Yhteensä 40,6 7,0 
  

     Myytävissä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 
    liittyvät velat: 
    Skandinavia 7,1 

   

     
Toukokuussa Atria myi Liettuassa sijaitsevan teollisuuskiinteistön 0,8 miljoonalla eurolla. Kaupasta 
syntyi 0,4 miljoonan euron myyntitappio, joka sisältyy Atria Baltian liiketoiminnan muihin kuluihin. 
Syyskuussa Atria teki päätöksen Falbygdens-juustoliiketoiminnan myymisestä Ruotsissa. Liiketoimintaan 
liittyvät 14,8 miljoonan euron pitkäaikaiset ja 22,1 miljoonan euron lyhytaikaiset varat on luokiteltu myytävissä 
oleviin omaisuuseriin. Liiketoimintaan liittyvät velat ovat 7,1 miljoonaa euroa. Lisäksi myytävissä oleviin sisältyy 
sikatila Venäjällä, joka on luokiteltu myytäväksi olevaksi vuonna 2013. 

     
 

VASTUUT 
    

 

     
 

milj. EUR 31.12.14 31.12.13 
  

 
Velat, joiden vakuudeksi on annettu  

    
 

kiinnityksiä tai muita vakuuksia 
    

 
Lainat rahoituslaitoksilta 2,7 2,8 

  
 

Eläkelainat 5,4 5,6 
  

 
Yhteensä 8,0 8,4 

  
 

     
 

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja 
    

 
muut vakuudet 

    
 

Kiinteistökiinnitykset 3,8 4,0 
  

 
Yrityskiinnitykset 1,2 1,4 

  
 

Yhteensä 5,0 5,3 
  

 

     
 

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset 
    

 
Takaukset 0,4 0,6 

  
 

     
 

LÄHIPIIRILIIKETOIMET 
    

 

     
 

milj. EUR     
  

 
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet: 

    
 

 
1-12/14 1-12/13 

  
 

Tavaroiden ja palveluiden myynnit 8,9 7,7 
  

 
Tavaroiden ja palveluiden ostot 89,0 84,3 

  
 

Myydyt osakkeet 1,5 
   

 

     
 

 
31.12.14 31.12.13 

  
 

Saamiset 2,3 1,1 
  

 
Velat 5,9 7,4 
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HANKITUT LIIKETOIMINNOT 
    

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 21.1.2014 antamallaan päätöksellä yrityskaupan, jossa Atria osti 
Saarioinen Oy:n naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot, sisältäen 
Sahalahden Broiler Oy:n koko osakekannan sekä sian ja naudan teurastus- ja leikkuutoiminnot 
Jyväskylässä.  
 
Kaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen tekivät yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta 
Saarioiselle. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen palveluksessa työskentelee keskimäärin 400 
henkilöä. Kaupan johdosta Atrian liikevaihdon ennakoidaan kasvavan noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. 
Liiketoiminnan kauppahinta oli 29,2 miljoonaa euroa. Lisäksi tuottajasaamisista maksettiin 4,2 miljoonaa 
euroa. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tunnuslukuihin. 
 
Kauppa vahvistaa Atrian asemaa kotimaisen lihan jalostajana ja täydentää Atrian nykyistä liiketoimintaa 
ja tuotevalikoimaa. Pitkäaikainen yhteistyösopimus lihantoimituksista Saarioisille lisää tuotannollisen 
toiminnan tehokkuutta. Yrityskaupan myötä saatiin lisää kapasiteettia kasvavaan siipikarjaliiketoimintaan. 
Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. 
 
 
Sahalahden Broiler Oy Yhdistämisessä  

  Naudan ja sian teurastus- ja leikkuutoiminnot käytetyt käyvät 
  Jyväskylässä arvot 
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,2 
  Aineettomat hyödykkeet 

     Liiketoiminnan sopimuskanta 9,0 
    Tuotemerkit 0,9 
    Liikearvo 11,5 
    Muut aineettomat hyödykkeet 0,1 
  Vaihto-omaisuus 0,4 
  Lyhytaikaiset saamiset  7,5 
  Rahat ja pankkisaamiset 0,9 
  Varat yhteensä 38,4 
  

    Laskennallinen verovelka 2,5 
  Lyhytaikaiset velat 2,4 
  Velat yhteensä 4,9 
  

    Nettovarat 33,5 
  

    Kauppahinta  33,5 
  Yrityskaupan rahavirtavaikutus 32,5 
  

    Laskelmaa päivitettiin alkuperäisen esittämisen jälkeen, koska siirtyneiden omaisuuserien arvo  

ja siten myös kauppahinta tarkentui.  
   

    MYYDYT TYTÄRYHTIÖOSAKKEET 
    

Atria käynnisti vuoden 2013 lopulla toimintojen tehostamisohjelman, jonka yhteydessä  
päätettiin luopua Moskovassa sijaitsevasta teollisesta tuotannosta ja omasta logistiikkayksiköstä vuoden 
2014 loppuun mennessä. Osana tehostamisohjelmaa Atria on myynyt Moskovassa sijaitsevan 
kiinteistöyhtiön 12 miljoonalla eurolla. Kaupan rahavirtavaikutus oli 11,9 miljoonaa euroa. Atria jatkaa 
vuokralaisena kiinteistössä maaliskuun 2015 loppuun asti. Kiinteistön myynnistä ja toimintojen 
uudelleenjärjestelyistä kirjattiin yhteensä 0,5 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus.  
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    ATRIA OYJ 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn, p. 0400 684224. 
 
JAKELU 
Nasdaq OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.atriagroup.com 
 
Tilinpäätöstiedote postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme www.atriagroup.com. 
 
 

http://www.atriagroup.com/

