
 

Atria Oyj 
Tilinpäätöstiedote 
1.1. – 31.12.2017 



1/26 

Tilinpäätöstiedote 1.1.– 31.12.2017 

15.2.2018 klo 8.00 

ATRIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2017 
 
Atrialla vahva vuosi – strategia toi tulosta 
 
Loka-joulukuu 2017 
- Konsernin liikevaihto oli 374,4 miljoonaa euroa (356,8 milj. euroa). 
- Konsernin liikevoitto oli 13,4 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa) eli 3,6 prosenttia (3,0 %) liikevaihdosta.  
- Atria keskittää sianlihan tuotannon Jyväskylästä Nurmon tehtaalle. 
- Atria päätti toteuttaa muutoksia operatiivisessa konsernirakenteessa 1.1.2018 alkaen: Atria Ruotsi 
omaksi liiketoiminta-alueeksi, Tanska ja Viro liitettiin yhdeksi liiketoiminta-alueeksi. 
 
Tammi-joulukuu 2017  
- Konsernin liikevaihto oli 1 436,2 miljoonaa euroa (1 351,8 milj. euroa).  
- Konsernin liikevoitto oli 40,9 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa) eli 2,8 prosenttia (2,3 %) liikevaihdosta. 
- Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen. Terveen Kasvun -strategian mukaiset 
investoinnit ja kehittämisohjelmat tukivat tuloskehitystä. 
- Kiinan vienti käynnistyi toukokuussa, ensimmäiset lihaerät saapuivat Kiinaan kesäkuun lopulla. 
- Aurinkosähköpuiston rakennustyöt aloitettiin Atrian Nurmon tuotantolaitoksella kesäkuussa ja 
ensimmäinen osa otettiin käyttöön heinäkuun lopulla. 
- Atria lanseerasi Suomessa antibioottivapaan kanan lihan. 
- Siipikarjatehtaan uusien tuotantotilojen rakentaminen Ruotsissa on edennyt investointiohjelman 
mukaisesti. 
- Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2017 osinkoa 0,50 euroa (0,46 euroa) osakkeelle.  
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 Q4 Q4     

Milj. € 2017 2016 2017 2016 
Liikevaihto       
   Atria Suomi 260,7 246,6 986,4 932,3 
   Atria Skandinavia 90,1 88,3 355,1 343,4 
   Atria Venäjä 21,7 21,1 85,7 71,8 
   Atria Baltia 9,5 8,8 37,9 34,4 
   Eliminoinnit -7,6 -8,0 -28,9 -30,1 
Liikevaihto yhteensä 374,4 356,8 1 436,2 1 351,8 

       
Liikevoitto       
   Atria Suomi 11,4 10,8 36,3 24,2 
   Atria Skandinavia 2,2 0,7 4,8 8,4 
   Atria Venäjä 0,8 -0,6 0,8 -0,7 
   Atria Baltia 0,5 0,6 2,7 0,7 
   Kohdistamattomat -1,4 -0,8 -3,7 -0,8 
Liikevoitto yhteensä 13,4 10,8 40,9 31,8 
Liikevoitto-% 3,6 % 3,0 % 2,8 % 2,3 % 

       
Tulos ennen veroja 12,2 9,8 35,5 26,1 

       
Osakekohtainen tulos, € 0,33 0,22 0,92 0,65 

       
Liikevoittoon sisältyvät       
poikkeukselliset erät:       
Tytäryrityksen myynti 1,4 - 1,4 - 
Sikatilan myynti - - - -1,0 
Kiinteistöyhtiön myynti - - - 1,4 
Oikaistu liikevoitto 12,1 10,8 39,6 31,4 
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Toimitusjohtaja Juha Gröhn 
 
”Atrian liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani vuoden viimeisellä neljänneksellä kuten koko vuoden 2017 
aikana. Kasvua vuoden alusta on noin 85 miljoonaa euroa ja tulosparannus noin 10 miljoonaa euroa. 
Kaikkien liiketoiminta-alueiden liiketulos on positiivinen. Terveen Kasvun -strategia toteutuu – kasvua on 
saavutettu ja kannattavuus on parantunut. Kannattavuuden kohentuminen on suurelta osin tuotteiden 
hinnoittelun hallintaa ja tulosta pitkäjänteisestä tuottavuuden kehittämisestä. 
 
Talouskehitys Atrian kotimarkkinoilla on tällä hetkellä hyvässä tilassa ja tämä vaikuttaa myönteisesti myös 
ruokamarkkinoiden kehitykseen.  
 
Suomen, Baltian ja Venäjän kehitys on ollut tavoitteiden mukaista. Skandinaviassa emme ole päässeet 
tulostavoitteeseemme, vaikka liikevaihto myös Skandinaviassa on kasvanut. 
 
Kilpailutilanne jatkuu tiukkana. Näissä olosuhteissa tärkeää on yllätyksetön ja hallittu arjen toimien 
suorittaminen. Vuosi 2017 on ollut Atrialta vakaata suorittamista.  Erityisen ilahduttava on ollut hyvä 
myynnin kehitys Atrian omilla tuotemerkeillä.  
 
Vuoden 2017 aikana tuotteiston uudistamisen parhaita onnistumisia on uusi jauhelihapakkaus. Pakkaus on 
saanut useita kansainvälisiä pakkausalan palkintoja, ja ennen kaikkea jauheliha uudistetussa pakkauksessa 
on kaupallinen menestys.  
 
Nurmon sikaleikkaamon investointi on kokonaisuudessaan valmis ja käyttöönotto on viimeksi 
valmistuneiden kohteiden osalta menossa. Ruotsissa investointi siipikarjayksikköön on edennyt 
aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Keskeisiä osia investoinnista on jo tuotannollisessa käytössä. 
Vuoden lopulla investointi eteni leikkaamo- ja pakkaamoalueille ja vuoden 2018 loppuun mennessä Atrialla 
on Ruotsissa käytössään kaikilta osin nykyaikainen siipikarjayksikkö.”  
 
 
Loka-joulukuu 2017 
 
Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 374,4, miljoonaa euroa (356,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 
13,4 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). 
Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihdon vahvistuminen perustuu orgaaniseen 
kasvuun. Liikevoiton kasvu johtui kannattavasta kasvusta, hyvästä kustannusten hallinnasta ja 
tuottavuuden parantumisesta.  
 
Atria teki lokakuussa päätöksen keskittää sian teurastus ja leikkuu Jyväskylästä Nurmon tehtaalle. Naudan 
käsittely jatkuu Jyväskylässä. Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,2 miljoonan euron vuotuiset 
säästöt, jotka toteutuvat vuoden 2018 kesäkuusta lähtien. Tämä tarkoittaa 17 henkilön irtisanomista ja 
koko henkilöstöä koskevia lomautuksia Jyväskylän tuotantolaitokselta. Kaikille irtisanottaville tarjottiin 
mahdollisuutta siirtyä töihin Atrian muihin yksiköihin.  
 
Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia päätettiin muuttaa vuoden 2018 
alusta lähtien. Atria Skandinavian organisaatiota yksinkertaistettiin ja Ruotsin toiminnoille muodostettiin 
oma segmentti. Tanskan ja Viron liiketoiminnoista muodostettiin yksi liiketoiminta-alue ja raportoitava 
segmentti. Uuden liiketoiminta-alueen nimi on Atria Tanska & Viro.  Atria-konsernin raportoitavat 
segmentit ovat 1.1.2018 lähtien: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä ja Atria Tanska & Viro. 
 
Atria Oyj:n johtoryhmässä toteutettiin muutoksia 1.1.2018 alkaen. Talousjohtaja Heikki 
Kyntäjän siirtyessä eläkkeelle Tomas Back nimitettiin Atria Oyj:n talousjohtajaksi ja toimitusjohtajan 
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sijaiseksi. Hänet nimitettiin myös Atria Tanskan johtajaksi. Jarmo Lindholm siirtyy Atria Venäjän 
liiketoiminta-alueen johtajan tehtävästä Atria Ruotsin liiketoiminta-alueen johtajaksi. Atria Venäjän 
liiketoiminta-alueen uuden johtajan hakuprosessi on käynnistetty. Toistaiseksi Atria Venäjän 
toimitusjohtajan tehtävää hoitaa talousjohtaja Andrey Shkredov. 

Tammi-joulukuu 2017 

Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 436,2 miljoonaa euroa (1 351,8 milj. euroa). Liikevoitto 
oli 40,9 miljoonaa euroa (31,8 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 39,6 miljoonaa euroa (31,4 milj. 
euroa). Atria toteutti Terveen Kasvun -strategiaansa johdonmukaisesti ja keskittyi orgaanisen kasvun 
aikaansaamiseen, mikä näkyi sekä liikevaihdon että kannattavuuden parantumisena. Liikevaihto kasvoi ja 
liikevoitto oli positiivinen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vuoden 2016 aikana toteutetut yritysostot olivat 
osa kasvua. Terveen Kasvun -strategian mukaiset investoinnit ja kehittämisohjelmat tuottavuuden 
parantamiseen tukivat liikevoiton vahvistumista. 

Atria Suomi Oy teki tammikuussa sopimuksen ensimmäisen lihaerän toimittamisesta Kiinaan. Atria toimitti 
vuoden 2017 aikana Kiinaan noin kolme miljoonaa kiloa pakastettuja sianlihatuotteita. Ensimmäiset tuote-
erät saapuivat Kiinaan kesäkuun lopulla. 

Atria rakentaa yhdessä Nurmon Aurinko Oy:n kanssa aurinkosähköpuiston Atrian Nurmon tuotantolaitoksen 
yhteyteen. Suomen suurimman aurinkosähköpuiston rakennusprojekti on edennyt siihen vaiheeseen, että 
ensimmäiset aurinkopaneelit otettiin käyttöön heinäkuussa. 

Atria lanseerasi elokuussa antibioottivapaan kanan lihan. Kuluttajapakkauksissa on merkintä 
”antibioottivapaa”, joka kertoo, että kanan kasvatuksessa ei ole käytetty lainkaan antibiootteja. 
Vastaavanlainen konsepti sianlihassa lanseerataan helmikuussa 2018. Atrian naudanlihan 
sopimustuotantotiloilla käynnistettiin antibiootittoman naudanlihan tuotannon pilotointi. Ensimmäiset erät 
antibioottivapaata naudanlihaa tulevat myyntiin vuoden 2018 alussa.  

Ruotsin siipikarjatehtaan uusien tuotantotilojen rakentaminen on edennyt investointiohjelman mukaisesti. 
Uusi tuotantolaitos otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä. 
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi-joulukuu 2017 
 
Atria Suomi 
 

 Q4 Q4     
Milj. € 2017 2016 2017 2016 
Liikevaihto 260,7 246,6 986,4 932,3 
Liikevoitto 11,4 10,8 36,3 24,2 
Liikevoitto % 4,4 % 4,4 % 3,7 % 2,6 % 

       
Poikkeukselliset erät - - - - 
Oikaistu liikevoitto 11,4 10,8 36,3 24,2 

  
 
Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 260,7 miljoonaa euroa (246,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 
kaikissa myyntikanavissa. Liikevoitto oli 11,4 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). Liikevoiton nousu johtui 
kannattavasta liikevaihdon kasvusta ja hyvästä kustannusten hallinnasta.   
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 986,4 miljoonaa euroa (932,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui 
lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa ja Kaivon Lihan liiketoimien liittämisestä Atriaan 
vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen alusta lähtien. Liikevoitto oli 36,3 miljoonaa euroa (24,2 milj. 
euroa). Terveen Kasvun -strategian mukainen keskittyminen orgaaniseen ja kannattavaan kasvuun sekä 
onnistunut kustannusten hallinta näkyivät liikevoiton nousuna. 
 
Atrian markkina- ja valmistajaosuus vähittäiskaupassa ja Food Service -asiakkuuksissa vahvistui loka-
joulukuun aikana. Koko vuoden osalta markkinaosuudet olivat edellisen vuoden tasolla, noin 25 
prosentissa. (Lähde: Atria) 
 
Atria Suomi Oy teki tammikuussa sopimuksen ensimmäisen lihaerän toimittamisesta Kiinaan. Atria toimitti 
vuoden 2017 aikana Kiinaan noin kolme miljoonaa kiloa pakastettuja sianlihatuotteita. Ensimmäiset tuote-
erät saapuivat Kiinaan kesäkuun lopulla.  
 
Nurmon tuotantolaitoksen sikaleikkaamoinvestointi valmistui suunnitellussa aikataulussa vuoden 2017 
lopulla. Investoinnin arvo on 36 miljoonaa euroa ja siitä syntyvät säästöt toteutuvat vuoden 2018 alusta 
lähtien.  
 
Atria rakentaa yhdessä Nurmon Aurinko Oy:n kanssa Suomen suurimman aurinkosähköpuiston Atrian 
Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen. Työ- ja elinkeinoministeriön tukeman projektin ensimmäisen 
vaiheen rakentaminen käynnistyi kesäkuun alussa. Aurinkopuiston ensimmäiset osat kytkettiin Atrian 
sähköverkkoon heinäkuun lopulla. Aurinkosähköpuiston arvioidaan olevan kokonaan käyttöönottovalmis 
syksyllä 2018.  
 
Atria teki lokakuussa päätöksen keskittää sian teurastus ja leikkuu Jyväskylästä Nurmon tehtaalle. Naudan 
käsittely jatkuu Jyväskylässä. Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,2 miljoonan euron vuotuiset 
säästöt, jotka toteutuvat vuoden 2018 kesäkuusta lähtien. Tämä tarkoittaa 17 henkilön irtisanomista ja 
koko henkilöstöä koskevia lomautuksia Jyväskylän tuotantolaitokselta. Kaikille irtisanottaville tarjottiin 
mahdollisuutta siirtyä töihin Atrian muihin yksiköihin.  
 
World Packaging Organization WPO valitsi joulukuussa maailman parhaat pakkaukset vuodelle 2018. Atrian 
uusi jauhelihapakkaus voitti oman sarjansa ja palkittiin pakkausalan WorldStar-maailmanmestariksi. 
Palkintoraati arvosti Atrian uuden pakkauksen maailman parhaaksi sen ympäristöystävällisyyden ja 
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kaupallisten ansioiden vuoksi. Joustomuovista valmistettu pakkaus vähentää materiaalin kulutusta ja 
säästää tilaa niin kuljetuksissa, kaupan hyllyllä, jääkaapissa kuin jäteastiassa. 

Atria Nauta -sopimustuotantotiloilla käynnistettiin antibiootittoman naudanlihan tuotannon pilotointi. 
Pilotissa selvitetään, mitä lääkinnän seuranta tiloilta vaatii sekä millä tekijöillä kansainvälisellä 
mittapuulla alhaista lääkkeiden käyttöä voitaisiin edelleen vähentää. Atria toi syksyllä 2017 kauppoihin 
antibioottivapaasti kasvatettua kanan lihaa. Vuoden 2018 helmikuussa markkinoille tulee ilman 
antibiootteja kasvatettua sianlihaa.  
 

Atria Skandinavia     
 Q4 Q4     
Milj. € 2017 2016 2017 2016 
Liikevaihto 90,1 88,3 355,1 343,4 
Liikevoitto 2,2 0,7 4,8 8,4 
Liikevoitto % 2,4 % 0,8 % 1,4 % 2,4 % 

       
Poikkeukselliset erät:       
   Tytäryrityksen myynti 1,4 - 1,4 - 
   Kiinteistöyhtiön myynti - - - 1,4 
Oikaistu liikevoitto 0,8 0,7 3,5 7,0 

 
 
Atria Skandinavian loka-joulukuun liikevaihto oli 90,1 miljoonaa euroa (88,3 milj. euroa). Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa kasvoi 2,4 prosenttia. Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). 
Liikevoitto sisältää 1,4 miljoonan euron myyntivoiton, joka saatiin Nordic Fast Food AB:n osakkeiden 
myynnistä.  
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 355,1 miljoonaa euroa (343,4 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 
valuutassa kasvoi 4,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Lagerbergs-siipikarjayhtiön 
liittämisestä Atriaan vuonna 2016, orgaaninen kasvu oli 2 prosenttia. Liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa 
(8,4 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (7,0 milj. euroa). Liikevoiton lasku johtui 
siipikarjaliiketoiminnan heikosta tuloksesta ja raaka-aineiden hintojen noususta.  
 
Ruotsin siipikarjalihan kuluttajakysyntää heikensivät broileritiloilla esiintyneet kampylobakteeritapaukset 
vuoden 2017 alkupuolella. Tuoreen siipikarjalihan kysyntä Ruotsin vähittäiskaupassa pieneni 4 prosenttia 
vuoden 2017 aikana. Vuonna 2016 kyseisen tuoteryhmän kysyntä kasvoi 13 prosenttia. (Lähde: AC Nielsen)  
Äkillinen kysynnän pienentyminen vuoden 2017 aikana aiheutti siipikarjalihan ylitarjontaa markkinoilla, 
mikä painoi siipikarjanlihan hinnat alas. Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä siipikarjalihan markkina 
pieneni yhden prosentin. 
 
Siipikarjatehtaan uusien tuotantotilojen rakentaminen on edennyt investointiohjelman mukaisesti. Uusi 
tuotantolaitos otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä.  
 
Atrian markkinaosuus leivänpäällisissä ja ruokamakkaroissa pieneni hieman Ruotsissa. Atrian omien 
tuotemerkkien markkinaosuus tuoreissa siipikarjatuotteissa kasvoi vuoden 2017 aikana Ruotsissa. Vuoden 
lopulla Atria toi Ruotsin markkinoille uudistetun Ridderheims-tuotemerkin sisältäen mm. uudet pakkaukset 
ja tuotekonseptit. Vuonna 2017 lanseerattu Pastejköket-kasvispatee oli yksi onnistuneimmista 
tuoteuutuuksista. 
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Atria Venäjä     
 Q4 Q4     
Milj. € 2017 2016 2017 2016 
Liikevaihto 21,7 21,1 85,7 71,8 
Liikevoitto 0,8 -0,6 0,8 -0,7 
Liikevoitto % 3,5 % -2,7 % 0,9 % -0,9 % 

       
Poikkeukselliset erät - - - - 
Oikaistu liikevoitto 0,8 -0,6 0,8 -0,7 

 
 
Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 21,7 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa). Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa kasvoi 2,1 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa). 
Liikevaihdon kehitykseen vaikutti parantunut myynnin jakauma. Liikevoiton parantuminen johtui 
onnistuneesta joulusesongin myynnistä sekä aiempaa kannattavammasta tuotevalikoimasta. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 85,7 miljoonaa euroa (71,8 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 
valuutassa kasvoi 6,0 prosenttia. Liikevaihto kasvoi erityisesti Sibylla-tuoteryhmässä ja 
herkuttelutuotteissa. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa). Liikevoiton kasvuun vaikuttivat 
raaka-aineiden hintojen nousun johdosta tehdyt hinnankorotukset ja aiempaa kannattavampi 
tuotevalikoima. 
 
Venäjällä vähittäiskaupan kehitys kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä positiiviseksi ja jatkui 
positiivisena viimeisellä vuosineljänneksellä. 
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Atria Baltia     
 Q4 Q4     
Milj. € 2017 2016 2017 2016 
Liikevaihto 9,5 8,8 37,9 34,4 
Liikevoitto 0,5 0,6 2,7 0,7 
Liikevoitto % 5,4 % 7,2 % 7,2 % 2,0 % 

       
Poikkeukselliset erät:       
   Sikatilan myynti - - - -1,0 
Oikaistu liikevoitto 0,5 0,6 2,7 1,7 

 
 
Atria Baltian loka-joulukuun liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,5 
miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Atria kasvatti liikevaihtoaan supistuvassa markkinassa lähes 9 prosenttia 
verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Atrian kokonaismarkkinaosuus vähittäiskaupassa vahvistui 
14,3 prosenttiin. Jauhelihatuotteiden myynnin kasvu jatkui edelleen. Joulun sesonkituotteiden myynti 
onnistui myös hyvin.   
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 37,9 miljoonaa euroa (34,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa 
euroa (0,7 milj. euroa). Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyy yhden miljoonan euron myyntitappio. 
Liikevaihdon kasvu johtui pääosin uutuustuotteiden lanseerauksesta. Liikevoitto kasvoi edelleen 
parantuneen myynnin ja edellisvuotta paremman tuottavuuden ansiosta. Uusien jauhelihatuotteiden ja 
lihaisien (lihapitoisuus 77,7 %) makkaroiden myynti onnistui erinomaisesti.  
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Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain    
keskimäärin (FTE) 2017 2016 

    
Atria Suomi 2 314 2 214 
Atria Skandinavia 996 980 
Atria Venäjä 860 819 
Atria Baltia 279 302 
Yhteensä 4 449 4 315 

 
 
Rahoitusasema  
 
Atria Oyj jälleenrahoitti joulukuussa 25 miljoonan euron sitovan luottolimiitin, joka olisi erääntynyt 
marraskuussa 2019, uudella 25 miljoonan euron viiden vuoden pituisella sitovalla luottolimiitillä. 
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli +19,2 
miljoonaa euroa (-2,5 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli +64,5 miljoonaa euroa (+64,8 milj. euroa) 
ja investointien kassavirta oli -45,3 miljoonaa euroa (-67,3 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirtaa 
heikensi maksettujen rahoituskulujen ja verojen kasvu vertailuvuoteen nähden. 
 
Katsauskauden kokonaisinvestoinnit konsernissa olivat 53,9 miljoonaa euroa (82,9 milj. euroa). 
 
Omavaraisuusaste oli 47,5 prosenttia (31.12.2016: 46,5 %). Omaan pääomaan kirjatut Venäjän ruplan ja 
Ruotsin kruunun yhteenlasketut muuntoerot vähensivät omaa pääomaa tammi-joulukuussa 6,1 miljoonaa 
euroa (+6,6 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 211,1 miljoonaa euroa (31.12.2016: 213,3 milj. euroa). 
Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 31.12.2017 oli 105,0 miljoonaa euroa 
(31.12.2016: 105,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli 
katsauskauden lopussa 3 vuotta 4 kuukautta (31.12.2016: 3 vuotta 9 kuukautta). 
 
 
Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 
 
Raaka-aineen ja valmisteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät häiriötekijät alkutuotannosta kulutukseen 
ovat Atrian toimintaympäristössä tavanomaisia lähiajan riskejä. Raaka-aineiden hintakehitys, yleinen 
taloudellinen tilanne, markkinoiden kehitys sekä kilpailijoiden toiminta voivat luoda epävarmuutta Atrian 
tuotteiden kysynnän kehitykseen. 
 
Muut mahdolliset lähiajan epävarmuudet Atrian toiminnassa liittyvät strategian toteuttamiseen, 
liiketoiminta-alueiden taloudellisten tulosten ylläpitämiseen tai parantamiseen sekä hankittavien 
liiketoimintojen integroimiseen.  
 
Afrikkalainen sikarutto on edelleen häiriötekijä Virossa. Sen leviäminen Suomeen on riski. Atria käyttää 
useita taudin leviämisen estäviä varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan ja pyrkii hallitsemaan 
riskiä. 
 
Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutokset heijastuvat konsernin euromääräiseen liikevaihtoon ja 
tulokseen. Tarkempi kuvaus toimintaan liittyvistä riskeistä esitetään vuosikertomuksessa. 
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Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2017 oli 40,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 liikevoiton ennustetaan olevan 
parempi kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. 
 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 
 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2017 osinkoa 0,50 euroa osakkeelle.  
 
 
Tulosjulkistamisajankohdat 2018  
 
Vuoden 2017 vuosikertomus, hallituksen toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
julkaistaan viikolla 13/2018. 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2018 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuotiskatsauksen: 
 
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 26.4.2018, noin klo 8.00 
- puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 19.7.2018, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 25.10.2018, noin klo 8.00. 
 
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2018 
 
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 26.4.2018. 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 15.2.2018. 
Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, 
Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki. 
 
 
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. 
 
 
  



11/26 

Tilinpäätöstiedote 1.1.– 31.12.2017 

15.2.2018 klo 8.00 

Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 
 
Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä 
kahdeksan jäsentä.  
 
Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä 
erovuoroisten jäsenten tilalle. Erovuoroisista Esa Kaarto on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä 
hallituksen jäseneksi. Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen 
jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula sekä uutena jäsenenä Ahti 
Ritola.  
 
Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään 
samoina kuin vuonna 2017. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:   
 
- kokouskorvaus 300 euroa per kokous 
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa 
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 700 euroa kuukaudessa 
- varapuheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa 
- hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa kuukaudessa 
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan 
 
Nimitystoimikunta on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot 
pidetään samoina kuin vuonna 2017. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:  
 
- kokouskorvaus 250 euroa per kokous 
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250 euroa 
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa 
- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa 
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan 
 
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 27.4.2017 
 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.– 31.12.2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi 
vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2016 päättyneeltä 
tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. 
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2017 ja maksupäivä 
9.5.2017. 
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Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot 
 
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava: 
 
Jäsen   Kausi päättyy 
Juho Anttikoski  2019 
Mika Asunmaa  2019 
Reijo Flink  2020 
Lassi-Antti Haarala 2018 
Jussi Hantula  2018 
Henrik Holm  2018 
Hannu Hyry  2019 
Veli Hyttinen  2020 
Pasi Ingalsuo  2020 
Jussi Joki-Erkkilä 2018 
Marja-Liisa Juuse 2018 
Jukka Kaikkonen 2019 
Juha Kiviniemi  2020 
Ari Lajunen  2018 
Mika Niku  2018 
Pekka Ojala  2020 
Heikki Panula  2019 
Ahti Ritola  2019 
Risto Sairanen  2020 
Timo Tuhkasaari 2020 
Yhteensä 20 jäsentä 
 
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2016. Palkkiot 
ovat: kokouskorvaus 250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250 euroa, 
hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 
euroa kuukaudessa sekä matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 
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Hallituksen kokoonpano ja palkkiot 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseneksi valittiin 
uudelleen erovuorossa olleet Seppo Paavola ja Jukka Moisio seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi. 
Hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Nella Ginman-Tjeder, Esa Kaarto, Pasi Korhonen, Kjell-Göran Paxal, 
Jyrki Rantsi ja Harri Sivula. Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä 
erovuorossa ovat Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula, ja vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen ja Jyrki Rantsi. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan. Uudet palkkiot ovat: kokouskorvaus 
300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen 
puheenjohtajan palkkio 4 700 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa ja 
hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan 
mukaan. 
 
 
Tilintarkastajat 
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n 
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on 
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti, että 
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 
 
 
Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja 
erityisten oikeuksien antamiseen sekä rahalahjoitusten tekemiseen 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta 
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön 
omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa 
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön 
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, 
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 
 
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 28.4.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai 
yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai 
muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta 
voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai 
investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 
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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 28.4.2016 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 
saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisen rahalahjoituksen 
tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan. 
 
 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 
 
Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä sekä vahvistaa 
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kirjallisen työjärjestyksen. Työjärjestystä muutettiin seuraavasti: 
 
a) oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy kuten aiemmin, mutta jatkossa varsinaista 
yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti, eli kahta kuukautta aiemmin kuin 
voimassa olevan työjärjestyksen mukaan; 
 
b) vastaavasti sellaisen osakkeenomistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus 
tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista tai joka on hajauttanut omistuksensa useisiin 
rahastoihin tai rekistereihin, tulee esittää yhtiön hallitukselle osoitettu vaatimuksensa omistusosuuksiensa 
laskemisesta yhteen ääniosuutta laskettaessa kahta kuukautta aiemmin, eli elokuun loppuun mennessä; 
 
c) työjärjestykseen lisätään maininta siitä, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan 
nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja 
esittää asiaa koskevan yhtiön hallitukselle osoitetun vaatimuksen viimeistään varsinaista yhtiökokousta 
edeltävän elokuun loppuun mennessä; ja että 
 
d) työjärjestystä tarkennettaisiin lisäämällä siihen muutamia lähinnä nimitystoimikunnan sisäiseen 
toimintaan liittyviä menettelyllisiä säännöksiä koskien muun muassa puheenjohtajan tehtäviä, 
nimitystoimikunnan päätöksentekojärjestystä, luottamuksellisuutta ja työjärjestyksen muuttamista. 
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Henkilövalintoja Atria Oyj:n hallintoneuvostossa 
 
Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan 
hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi Jukka Kaikkosen ja varapuheenjohtajaksi edelleen Juho 
Anttikosken. 
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön 
verkkosivuilla www.atria.com. 
 

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 
Atrian pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää toteutetaan ansaintajaksoittain, jossa on kolme vuoden 
mittaista jaksoa. 
 
Vuosina 2015-2017 toteutetun ansaintajakson mahdollinen tuotto perustui konsernin osakekohtaiseen 
tulokseen (EPS) ilman kertaluonteisia eriä. Ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan osissa tulevina 
vuosina. Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot ovat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko jakson 2015 – 
2017 aikana. Järjestelmä päättyi 31.12.2017 ja siihen kuuluu korkeintaan 45 henkilöä. Toimitusjohtaja ja 
muu konsernin johtoryhmä ovat järjestelmän piirissä. Koko ansaintajaksolta vuosilta 2015-2017 palkkioita 
on kertynyt 2,1 miljoonaa euroa. 
 
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä 
Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on 
tehtävän tulosvaikutuksen ja tehtävän vaativuustason perusteella 25 - 50 % vuosipalkasta. 
Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset ja 
liikevaihto. Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmissä 
on mukana yhteensä noin 40 henkilöä. 

Osakepalkkiojärjestelmä 
Atria Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018 - 2020. 
Uusi osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, 
ensimmäinen ansaintajakso alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio 
perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70%) ja orgaaniseen kasvuun (30%). 

Palkkiot kaudelta 2018 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2019, 2020, 2021 osittain yhtiön 
osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja 
veroluontoisia maksuja. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota 
ei pääsääntöisesti makseta. 

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Ansaintajakson 2018 perusteella 
maksettavat palkkioiden arvo on yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa. 

Uuden palkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja 
lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua. 
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Suurimmat osakkeenomistajat 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2017 

     
  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   982 363 982 363 3,48 
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 269 500 480 038 749 538 2,65 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   524 640 524 640 1,86 
Oy Etra Invest Ab   200 000 200 000 0,71 
OP-Henkivakuutus Oy   182 701 182 701 0,65 
Sijoitusrahasto Taalerintehdas Arvo Markka Osake   130 000 130 000 0,46 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo   126 289 126 289 0,45 
Norvestia Oyj   115 672 115 672 0,41 

 

Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2017 
     

 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   982 363 982 363 0,88 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   524 640 524 640 0,47 
Oy Etra Invest Ab   200 000 200 000 0,18 
OP-Henkivakuutus Oy   182 701 182 701 0,16 
Sijoitusrahasto Taalerintehdas Arvo Markka Osake   130 000 130 000 0,12 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo   126 289 126 289 0,11 
Norvestia Oyj   115 672 115 672 0,10 
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut      
      
milj. EUR 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 
Liikevaihto 1 436,2 1 351,8 1 340,2 1 426,1 1 411,0 
Liikevoitto 40,9 31,8 28,9 40,6 19,7 
% lv:sta 2,8 2,3 2,2 2,8 1,4 
Rahoitustuotot ja -kulut -7,3 -6,3 -9,2 -12,7 -15,2 
% lv:sta -0,5 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1 
Voitto ennen veroja 35,5 26,1 20,1 34,0 6,9 
% lv:sta 2,5 1,9 1,5 2,4 0,5 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,7 4,7 3,6 6,6 -1,0 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,3 5,9 5,6 8,3 3,7 
Omavaraisuusaste, % 47,5 46,5 47,4 44,0 42,2 
Korolliset velat 214,3 217,8 199,6 254,1 334,7 
Velkaantumisaste, % 49,8 51,6 49,3 62,6 81,3 
Nettovelkaantumisaste, % 49,0 50,5 48,3 61,8 74,3 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin 53,9 82,9 56,9 62,7 41,1 
% lv:sta 3,8 6,1 4,2 4,4 2,9 
Henkilöstö keskimäärin 4 449 4 315 4 271 4 715 4 669 
Tutkimus ja kehitysmenot 12,9 13,1 12,4 13,9 11,8 
% lv:sta * 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 
Tilauskanta ** - - - - -       
* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi      
**Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä   

  
 

  
 
 

Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut 
           
  31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 31.12.13 
Tulos/osake (EPS), EUR 0,92 0,65 0,49 0,93 -0,15 
Oma pääoma/osake, EUR 14,81 14,49 14,16 14,22 14,45 
Osinko/osake, EUR* 0,50 0,46 0,40 0,40 0,22 
Osinko/tulos, %* 54,4 71,2 81,9 43,0 -142,8 
Efektiivinen osinkotuotto* 4,1 4,0 4,4 6,0 2,8 
Hinta/voitto-suhde (P/E) 13,2 17,8 18,5 7,1 -50,2 
Osakekannan markkina-arvo 342,3 324,8 255,8 187,1 218,5 
Osakekannan markkina-arvo, A-sarja 230,9 219,0 172,5 126,2 147,4 
Osakkeiden vaihto/1000 kpl, A-sarja 3 381 3 313 5 443 3 035 3 223 
Osakkeiden vaihto %, A-sarja 17,7 17,4 28,6 15,9 16,9 
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 2017 vuodelta 26.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle 
       
Osakkeiden kurssikehitys, A-sarja 
(EUR)      
Kauden alin 10,11 7,61 6,62 6,43 6,01 
Kauden ylin 12,96 12,22 10,50 8,89 8,39 
Kauden lopussa 12,11 11,49 9,05 6,62 7,73 
Kauden keskikurssi 11,47 9,49 9,03 7,46 7,21 
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ATRIA OYJ -KONSERNI 
     
KONSERNITULOSLASKELMA     

     
milj. EUR 10-12/17 10-12/16 1-12/17 1-12/16 

     
Liikevaihto 374,4 356,8 1 436,2 1 351,8 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -328,7 -310,6 -1 262,9 -1 187,4 
Bruttokate 45,7 46,2 173,3 164,4 

     
Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,0 -23,8 -92,4 -89,4 
Hallinnon kulut -11,7 -10,9 -42,7 -43,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 3,2 1,3 5,7 4,6 
Liiketoiminnan muut kulut -0,7 -2,0 -3,0 -4,8 
Liikevoitto 13,4 10,8 40,9 31,8 

     
Rahoitustuotot ja -kulut -1,7 -1,6 -7,3 -6,3 
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,5 0,7 1,9 0,7 
Voitto ennen veroja 12,2 9,8 35,5 26,1 

     
Tuloverot -2,1 -3,1 -7,1 -6,6 
Tilikauden tulos 10,1 6,7 28,4 19,6 

     
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:     
Emoyhtiön omistajille 9,4 6,3 25,9 18,2 
Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,4 2,5 1,4 
Yhteensä 10,1 6,7 28,4 19,6 

     
Laimentamaton tulos/osake, € 0,33 0,22 0,92 0,65 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,33 0,22 0,92 0,65 

     
LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA     
     
milj. EUR 10-12/17 10-12/16 1-12/17 1-12/16 

     
Tilikauden tulos 10,1 6,7 28,4 19,6 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:     
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat     
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot -0,1 0,0 -0,1 0,0 
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä     
siirretään tulosvaikutteisiksi     
Rahavirran suojaus 0,6 1,1 2,1 1,8 
Muuntoerot -2,7 4,7 -6,1 6,6 
Tilikauden laaja tulos 8,0 12,5 24,3 27,9 

     
Laajan tuloksen jakaantuminen:     
Emoyhtiön omistajille 7,3 12,1 21,9 26,7 
Määräysvallattomille omistajille 0,7 0,4 2,4 1,3 
Yhteensä 8,0 12,5 24,3 27,9 
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KONSERNITASE   
   
Varat   
milj. EUR 31.12.17 31.12.16 

   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 408,7 404,0 
Biologiset hyödykkeet 0,6 0,6 
Liikearvo 166,8 169,9 
Muut aineettomat hyödykkeet 89,1 93,6 
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 14,7 13,6 
Muut rahoitusvarat 1,2 1,1 
Lainasaamiset ja muut saamiset 9,2 11,1 
Laskennalliset verosaamiset 6,0 7,4 
Yhteensä 696,3 701,3 

   
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 93,0 89,8 
Biologiset hyödykkeet 3,1 3,2 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 114,2 110,5 
Rahat ja pankkisaamiset 3,1 4,6 
Yhteensä 213,5 208,1 

   
Varat yhteensä 909,8 909,4 

   
Oma pääoma ja velat   
milj. EUR 31.12.17 31.12.16 

   
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 418,6 409,7 
Määräysvallattomien osuus 12,1 12,4 
Oma pääoma yhteensä 430,7 422,2 

   
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset rahoitusvelat 122,4 177,9 
Laskennalliset verovelat 47,2 49,2 
Eläkevelvoitteet 6,3 7,2 
Muut korottomat velat 8,1 10,8 
Yhteensä 184,0 245,0 

   
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset rahoitusvelat 91,9 40,0 
Ostovelat ja muut velat 203,2 202,3 
Yhteensä 295,1 242,3 

   
Velat yhteensä 479,1 487,3 
Oma pääoma ja velat yhteensä 909,8 909,4 
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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 1.1.16 48,1 138,5 -1,3 -4,4 110,6 -51,4 160,2 400,2 4,6 404,8 
Siirrot erien välillä  -138,5   138,5   0,0   0,0 
Tytäryrityksen hankintaan             
liittyvä määräysvallattomien             
omistajien osuus       -5,9 -5,9 6,6 0,7 
              
Tilikauden laaja tulos             
Tilikauden tulos       18,2 18,2 1,4 19,6 
Muut laajan tuloksen erät             
  Rahavirran suojaukset    1,8    1,8   1,8 
  Vakuutusmatemaattiset             
  tappiot eläke-etuuksista       0,0 0,0   0,0 
  Muuntoerot    0,0  6,7  6,7 -0,1 6,6 
Liiketoimet              
omistajien kanssa             
Osingonjako       -11,3 -11,3   -11,3 
                      
              
Oma pääoma 31.12.16 48,1 0,0 -1,3 -2,5 249,1 -44,7 161,2 409,7 12,4 422,2 
              
Vähemmistön osuus             
myydystä tytäryhtiöstä         -2,6 -2,6 
Tytäryrityksen hankintaan             
liittyvä määräysvallattomien             
omistajien osuus       -0,1 -0,1   -0,1 
              
Tilikauden laaja tulos             
Tilikauden tulos       25,9 25,9 2,5 28,4 
Muut laajan tuloksen erät             
  Rahavirran suojaukset    2,1    2,1   2,1 
  Vakuutusmatemaattiset             
  tappiot eläke-etuuksista       -0,1 -0,1   -0,1 
  Muuntoerot      -6,1  -6,1 -0,1 -6,1 
Liiketoimet              
omistajien kanssa             
Osingonjako       -13,0 -13,0 -0,2 -13,1 
               
                     
Oma pääoma 31.12.17 48,1 0,0 -1,3 -0,4 249,1 -50,8 173,9 418,6 12,1 430,7 

           
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto         
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   
   
milj. EUR 1-12/17 1-12/16 

   
Liiketoiminnan rahavirta   
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 82,3 74,4 
Rahoituserät ja verot -17,8 -9,6 
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 64,5 64,8 

   
Investointien rahavirta   
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -53,1 -42,6 
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankituilla 
rahavaroilla  -30,2 
Liiketoimintojen myynti 4,0 5,2 
Pitkäaikaiset lainasaamiset 2,3 1,4 
Saadut osingot ja pääoman palautukset 0,8 0,1 
Lyhytaikaiset lainasaamiset 0,7 -1,3 
Investointien rahavirta yhteensä -45,3 -67,3 

   
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten lainojen nostot  113,3 
Pitkäaikaisten lainojen maksut -5,5 -88,3 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 2,0 -9,6 
Osinkojen maksut -13,1 -11,3 
Rahoituksen rahavirta -16,6 4,1 

   
Rahavarojen muutos 2,6 1,7 

   
Rahavarat tilikauden alussa 4,6 4,1 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -4,0 -1,2 
Rahavarat tilikauden lopussa 3,1 4,6 
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET  
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 
tilinpäätöstiedotteen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 
2016 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2017 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2016 
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.  
 
IFRS 15, Myyntituotot Asiakassopimuksista, astuu voimaan 1. tammikuuta 2018. Uusi standardi korvaa 
nykyiset IAS 11- ja IAS 18- tuloutusstandardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 standardissa sovelletaan 
viisivaiheista lähestymistapaa asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen 
tunnistamalla asiakassopimukset, yksilöidyt suoritevelvoitteet, transaktiohinta, transaktiohinnan 
kohdistaminen eri suoritevelvoitteille sekä varsinainen tuloutushetki. Uuden standardin perusperiaatteena 
on, että myyntituotot kirjataan, kun tavaraa tai palvelua koskeva määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Pääosa 
konsernin asiakassopimuksista koskee elintarvikkeiden myyntiä. Toimitus tapahtuu yleensä vuorokauden 
kuluessa ja määräysvalta siirtyy toimituksen yhteydessä. Standardin käyttöönotolla ei ole merkittäviä 
vaikutuksia konsernin tuloslaskelmaan, taseeseen tai kassavirtaan. IFRS 15:lla ei ole vaikutusta yrityksen 
järjestelmiin ja prosesseihin. Standardi otetaan käyttöön 1.1.2018 alkavalla tilikaudella lisätietoja 
antamalla ei-takautuvasti. 
 
IFRS 9, Rahoitusinstrumentit, astuu voimaan 1. tammikuuta 2018. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen ja          
-velkojen luokittelua ja arvostamista, niiden arvonalentumisen määrittämistä sekä suojauslaskennan 
soveltamisen periaatteita. Uusi standardi ei tuo merkittäviä muutoksia konsernin rahoitusvarojen 
kirjaamiseen ja arvostamiseen. Pääosa konsernin rahoitusvaroista on myyntisaamisia, lainasaamisia ja 
muita saamisia. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Liiketoimintamallin mukaisesti nämä 
sijoitukset pidetään eräpäivään asti ja sopimukseen perustuvat rahavirrat kertyvät pääoman maksusta ja 
korosta. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen myynnistä 
realisoituvia voittoja tai tappioita ei enää siirretä myyntihetkellä tulosvaikutteisiksi. Käyvän arvon 
muutokset siirretään laajan tuloksen kautta voittovaroihin. Uuden arvonalentumismallin mukaan 
odotettavista olevista luottotappioista kirjataan arvonalentuminen. IAS 39:n mukainen luottotappiovaraus 
on perustunut toteutuneiden luottotappioiden määrään. Viime vuosina konsernissa toteutuneiden 
luottotappioiden määrä on ollut vähäinen ja odotettavissa olevien luottatappioiden määrän oletetaan 
olevan vähäinen myös tulevaisuudessa, joten kirjatun luottotappiovarauksen määrään ei ole tulossa 
merkittäviä muutoksia. Rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittely ei muutu. Taseesta pois kirjaamista koskevat 
säännöt on siirretty muuttumattomina standardista IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja 
arvostaminen. 
 
Suojauslaskentaa koskevat uudet säännöt tuovat suojauslaskennan lähemmäs konsernin riskienhallinnan 
käytäntöjä. Aiempaa useammat suojaussuhteet saattavat täyttää suojauslaskennan soveltamisen 
edellytykset, sillä standardi noudattaa periaatelähtöisempää lähestymistapaa. IAS 39:n mukainen 
retrospektiivinen tehokkuustestaus ja 80-125 prosentin tehokkuusvaatimus poistuvat. IFRS 9:n mukaisissa 
suojaussuhteissa tehottomuuden määrän odotetaan olevan aikaisempaa vähäisempi. Vaikutukset Atria-
konsernissa liittyvät lähinnä sähkön suojauslaskentaan, jonka osalta systeemihintainen riski ja 
aluehintaeroriski voidaan käsitellä suojauslaskennassa erikseen. Konserni ottaa standardin käyttöön 
1.1.2018 alkavalla tilikaudella. Uusia sääntöjä on tarkoitus soveltaa konsernissa takautuvasti 1.1.2018 
alkaen siten, että hyödynnetään standardin sallimat käytännön apukeinot. 
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IFRS 16, Vuokrasopimukset, astuu voimaan 1. tammikuuta 2019. Uusi standardi korvaa nykyisen IAS 17 
Vuokrasopimukset standardin. 
 
IFRS 16 vaikuttaa lähinnä vuokralle ottajien kirjanpitoon, sillä vuokralle ottajien näkökulmasta 
standardissa on luovuttu nykyisestä jaottelusta operatiivisiin vuokrasopimuksiin ja 
rahoitusleasingsopimuksiin. Sen seurauksena kaikki muut vuokrasopimukset, paitsi arvoltaan pienet ja 
lyhytaikaiset, merkitään taseeseen. Soveltamisen piirissä olevista vuokrasopimuksista kirjataan jatkossa 
omaisuuserä ja vuokranmaksuvelvoitetta koskeva rahoitusvelka. Standardilla on vaikutusta myös 
tuloslaskelmaan, koska kokonaiskulut ovat tyypillisesti suuremmat vuokrasopimuksen voimassaoloajan 
alkupuolella ja pienemmät sen loppupuolella. Lisäksi vuokrakulun tilalle tulee korot ja poistot, mikä 
vaikuttaa keskeisiin tunnuslukuihin kuten liikevoittoon. Vuokralle antajien kirjanpitoon ei tule merkittäviä 
muutoksia vaan vuokrasopimukset luokitellaan edelleen rahoitus- tai operatiivisiin vuokrasopimuksiin. 
 
Atria aloitti standardin käyttöönottoon liittyvän selvitysprojektin vuonna 2017. Konsernin 
vuokrasopimukset on tunnistettu ja vuokrasopimusten hallintaan tarvittavalle järjestelmälle asetettavia 
vaatimuksia on kartoitettu. Tilikauden lopussa konsernilla oli noin 30 miljoonaa euroa operatiivisiin 
vuokrasopimuksiin perustuvia ei peruutettavissa olevia vuokravelvoitteita. Näistä pääosa tullaan 
merkitsemään taseeseen IFRS 16:n mukaisesti. 
 
Vuokra-ajan muuttuneen määritelmän sekä muuttuvien vuokrien ja jatko- ja päättämisoptioiden 
erilaisesta käsittelystä aiheuttavien oikaisun arviointi on vielä kesken. Tämän vuoksi ei ole vielä 
mahdollista arvioida uuden standardin käyttöönoton yhteydessä kirjattavien käyttöoikeusomaisuuserien ja 
vuokrasopimusvelkojen määrää eikä sitä, kuinka tämä vaikuttaa tulevaisuudessa konsernin tulokseen ja 
rahavirtojen luokitteluun. Standardi otetaan käyttöön 1.1.2019 alkavalla tilikaudella. Siirtymiseen on 
tarkoitus soveltaa yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja 
ole tarkoitus oikaista. 
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuositilinpäätöksessä 2016. 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 10-12/17 10-12/16 1-12/17 1-12/16 
Liikevaihto     
Atria Suomi  260,7 246,6 986,4 932,3 
Atria Skandinavia 90,1 88,3 355,1 343,4 
Atria Venäjä  21,7 21,1 85,7 71,8 
Atria Baltia 9,5 8,8 37,9 34,4 
Eliminoinnit -7,6 -8,0 -28,9 -30,1 
Yhteensä 374,4 356,8 1 436,2 1 351,8 

     
Liikevoitto     
Atria Suomi  11,4 10,8 36,3 24,2 
Atria Skandinavia 2,2 0,7 4,8 8,4 
Atria Venäjä  0,8 -0,6 0,8 -0,7 
Atria Baltia 0,5 0,6 2,7 0,7 
Kohdistamattomat  -1,4 -0,8 -3,7 -0,8 
Yhteensä 13,4 10,8 40,9 31,8 

     
Investoinnit     
Atria Suomi  6,0 22,5 23,4 46,6 
Atria Skandinavia 8,0 4,0 24,3 30,9 
Atria Venäjä  1,3 1,4 2,9 2,5 
Atria Baltia 0,1 1,0 3,4 2,9 
Yhteensä 15,5 28,9 53,9 82,9 

     
Poistot ja arvonalentumiset     
Atria Suomi  6,6 7,2 26,5 28,5 
Atria Skandinavia 3,2 3,2 12,5 12,0 
Atria Venäjä  1,1 1,1 4,7 4,1 
Atria Baltia 0,6 0,6 2,4 2,3 
Yhteensä 11,6 12,1 46,1 46,9 
 
Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia päätettiin muuttaa vuoden 2018 
alusta lähtien. Atria Skandinavian organisaatiota yksinkertaistettiin ja Ruotsin toiminnoille muodostettiin 
oma segmentti. Tanskan ja Viron liiketoiminnoista muodostettiin yksi liiketoiminta-alue ja raportoitava 
segmentti. Uuden liiketoiminta-alueen nimi on Atria Tanska & Viro.  Atria-konsernin raportoitavat 
segmentit ovat 1.1.2018 lähtien: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä ja Atria Tanska & Viro. 
 
Vuoden 2017 vertailutiedot julkaistaan erillisenä liitteenä. 
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄN ARVON HIERARKIA   
     
milj. EUR     
     
Tase-erä 31.12.17 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     
Varat     
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,2   1,2 
Johdannaissopimukset 2,9  2,9  
Yhteensä 4,1 0,0 2,9 1,2 

     
Velat     
Joukkovelkakirjalainat 50,0  50,0  
Johdannaissopimukset 1,9  1,9  
Yhteensä 51,9 0,0 51,9 0,0 

     
     
Tase-erä 31.12.16 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     
Varat     
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,1   1,1 
Johdannaissopimukset 1,0  1,0  
Yhteensä 2,1 0,0 1,0 1,1 

     
Velat     
Joukkovelkakirjalainat 50,0  50,0  
Johdannaissopimukset 6,7  6,7  
Yhteensä 56,7 0,0 56,7 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:    
     
 10-12/17 10-12/16 1-12/17 1-12/16 
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 4,2 3,1 15,1 11,1 
Tavaroiden ja palveluiden ostot 30,9 20,0 87,2 79,7 

     
   31.12.17 31.12.16 
Saamiset   0,9 1,7 
Velat   6,6 5,3 
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VASTUUT     
     
milj. EUR     31.12.17 31.12.16 

     
Velat, joiden vakuudeksi on annettu      
kiinnityksiä tai muita vakuuksia     
Lainat rahoituslaitoksilta   1,6 1,7 
Eläkelainat   4,4 5,3 
Yhteensä   6,0 7,0 

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

     
Taseeseen sisältymättömät vastuu-     
sitoumukset     
Takaukset   0,2 0,3 

     
     

MYYDYT LIIKETOIMET 
 
Atria on myynyt 51 prosentin osuutensa tytäryhtiö Nordic Fastfood AB:sta 1.12.2017.  
Kauppahinta oli 4,0 miljoonaa euroa. Atria Skandinavia kirjasi kaupasta 1,4 miljoonan 
euron myyntivoiton, joka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. 

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