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ATRIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2018 
 
Atria Suomi kasvoi vahvasti – raaka-ainekustannukset painoivat konsernin tulosta 
 
Loka-joulukuu 2018 
– Konsernin liikevaihto oli 376,9 miljoonaa euroa (374,4 milj. euroa). 
– Konsernin liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa) eli 1,8 prosenttia (3,6 %) liikevaihdosta.  
– Atria Suomen liikevaihto kasvoi edelleen, kustannusten nousu painoi liikevoittoa. 
- Atria Ruotsin ja Venäjän liiketulosta heikensivät ensisijaisesti kohonneet raaka-ainekustannukset. 
 
Tammi-joulukuu 2018  
– Konsernin liikevaihto oli 1 438,5 miljoonaa euroa (1 436,2 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein 

liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. 
– Konsernin liikevoitto oli 28,2 miljoonaa euroa (40,9 milj. euroa) eli 2,0 prosenttia (2,8 %) liikevaihdosta. 
– Atria Suomi oli konsernin kasvun veturina: liikevaihto ylitti miljardin euron rajan ja liikevoitto kasvoi 

edellisvuoteen verrattuna. 
– Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit painoivat konsernin liikevaihtoa.  
– Raaka-aineiden kohonneet hinnat ja siipikarjaliiketoiminnan epäsuotuisa myynnin rakenne painoivat 

liiketulosta Ruotsissa. 
– Atria Suomi päätti investoida 3,4 miljoonaa euroa siipikarjatuotantoon Nurmossa ja Sahalahdella. 
– Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2018 osinkoa 0,40 euroa (0,50 euroa) osakkeelle. 
 
 

 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 
Milj. € 2018 2017 2018 2017 
Liikevaihto       
   Atria Suomi 268,5 260,7 1 019,2 986,4 
   Atria Ruotsi 74,1 77,7 287,9 307,2 
   Atria Tanska & Viro 25,4 25,3 97,4 98,9 
   Atria Venäjä 19,9 21,7 75,1 85,7 
   Eliminoinnit -11,1 -11,0 -41,1 -42,0 
Liikevaihto yhteensä 376,9 374,4 1 438,5 1 436,2 

       
Liikevoitto       
   Atria Suomi 9,5 11,4 36,7 36,3 
   Atria Ruotsi -1,1 1,4 -7,1 2,4 
   Atria Tanska & Viro 1,0 1,3 5,3 5,2 
   Atria Venäjä -2,6 0,8 -4,0 0,8 
   Kohdistamattomat -0,2 -1,4 -2,7 -3,7 
Liikevoitto yhteensä 6,7 13,4 28,2 40,9 
Liikevoitto-% 1,8 % 3,6 % 2,0 % 2,8 % 

       
Tulos ennen veroja 5,6 12,2 22,3 35,5 

       
Osakekohtainen tulos, € 0,12 0,33 0,58 0,92 

       
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen       
vaikuttavat erät:       
Tytäryrityksen myynti - 1,4 - 1,4 
Oikaistu liikevoitto 6,7 12,1 28,2 39,6 
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Toimitusjohtaja Juha Gröhn 
 
”Atrian kasvu Suomessa oli vahvaa ja ensimmäisen kerran vuotuinen liikevaihto ylitti miljardin euron 
rajan. Koko konsernin liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuosi sitten. Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan 
heikkeneminen pienensi euromääräistä liikevaihtoa kyseisillä markkina-alueilla. Tanska & Viro -
liiketoiminta-alueella liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.  
  
Liikevoitto oli noin 28 miljoonaa euroa ja se jäi pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Suomen ja Tanska & 
Viron tulokset olivat odotusten mukaisia. Ruotsin ja Venäjän tulokset jäivät tavoitteista. Kuivasta kesästä 
aiheutunut rehujen hintojen nousu siirtyi liharaaka-aineiden hintoihin. Voimakkainta hintojen nousu on 
ollut Venäjällä, jossa raaka-ainekustannukset nousivat erityisesti loppuvuodesta yli 30 prosenttia edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  
 
Ruotsin siipikarjatehtaan investointiohjelma saatiin päätökseen ja tehdas toimii hyvin. Myynnin 
volyymikehitys on odotusten mukainen. Uusittu tehdas mahdollistaa tuoteuutuuksien tuomisen 
markkinoille, jolloin kysyntä ja tarjonta saadaan tasapainoon. Myönteistä on, että myös Ruotsissa 
kuluttajat suosivat entistä enemmän tuoretta kanan lihaa.  
 
Vuoden 2018 aikana vaihto-omaisuuden arvo taseessamme kasvoi ja kasvu heikensi liiketoiminnan 
kassavirtaa. Osaltaan kehitykseen vaikutti useiden raaka-aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousu.” 
 
 

Loka-joulukuu 2018 
 
Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 376,9 miljoonaa euroa (374,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 
6,7 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 7,8 miljoonaa euroa edellisvuoteen 
verrattuna. Suomessa myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille kasvoi edelleen vuoden 
viimeisellä neljänneksellä. Atria Ruotsin liikevaihtoa laskivat Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynti 
joulukuussa 2017 ja Ruotsin kruunun heikko valuuttakurssi. Ruotsissa siipikarjatuotteiden myynti 
vähittäiskauppaan kasvoi edelleen viimeisellä vuosineljänneksellä. Atria Tanska & Viron liikevaihto oli 
edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Atria Venäjän liikevaihdon lasku johtui valuuttakurssin 
heikentymisestä.  
 
Atria Suomen liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi. Raaka-aineiden, erityisesti lihan, ja 
muiden tuotantohyödykkeiden hintojen nousu painoi viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa Suomessa. 
Lisäksi konsernin liikevoittoa rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset Ruotsissa ja Venäjällä sekä Atria 
Ruotsin siipikarjaliiketoiminnan epäsuotuisa myynnin rakenne. Atria Tanska & Viron liikevoitto heikkeni 
hieman edellisvuoteen verrattuna.    
 
Atria teki marraskuussa päätöksen lisätä nauta-, sika- ja siipikarjarehujen valmistusta Ilmajoen 
Koskenkorvan tehtaalla. Rehutehtaalle rakennetaan uusi siipikarjarehun valmistuslinja sekä nauta- ja 
sikarehujen varastosiiloja. Investoinnin toteuttavat A-Rehu Oy:n vuokraamien kiinteistöjen omistajat 
Suurusrehu Oy ja Oy Feedmix AB. Koskenkorvan rehutehtaan valmistuskapasiteetti kasvaa investoinnin 
myötä noin 30 prosenttia kaikissa rehulajeissa: naudan-, sian- ja siipikarjanrehuissa. Investoinnilla 
parannetaan myös broilerirehujen toimitusvarmuutta. Investoinnit toteutetaan vuoden 2019 aikana ja ne 
ovat tuotannollisessa käytössä vuoden 2020 alusta lähtien.  
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Tammi-joulukuu 2018 
 
Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 438,5 miljoonaa euroa (1 436,2 milj. euroa). Konsernin 
liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvoi 2 prosenttia. Liikevoitto oli 28,2 miljoonaa euroa (40,9 
milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto kasvoi 32,8 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja nousi yli 
miljardiin euroon. Suomessa myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille on kasvanut tasaisesti 
koko vuoden ajan. Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyneet valuuttakurssit painoivat konsernin 
liikevaihtoa tammi-joulukuussa.  
 
Atria Suomen ja Tanska & Viron liikevoitto oli edellisvuotta parempi. Suomessa alkuvuoden hyvä tulos ja 
grillauskauden myynnin onnistuminen vahvistivat liikevoittoa. Ruotsissa liiketulosta painoivat 
siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus ja kohonneet raaka-ainekustannukset. Venäjällä 
merkittävästi kohonneet raaka-ainekustannukset painoivat liiketulosta.  
 
Atria lanseerasi onnistuneesti elokuussa uuden Vegyu-brändin, joka on sataprosenttisesti lihaton 
tuotesarja. Laajan sarjan tuotteissa on valmisruokia, leikkeleitä ja ruuanlaittotuotteita. Vegyu on 
tarkoitettu kuluttajille, jotka etsivät vaihtoehtoja lihapohjaisille tuotteille tai haluavat vaihtelua 
ruokaratkaisuihin.  
 
Syyskuussa Atria Suomi päätti investoida Nurmon ja Sahalahden siipikarjatuotantolaitoksiin yhteensä 3,4 
miljoonaa euroa. Sekä Nurmossa että Sahalahdella lisätään broilereiden leikkuukapasiteettia.  
 
Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutettiin vuoden 2018 alusta 
lähtien. Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Venäjä ja Atria 
Tanska & Viro.  

 
Vastuullisuus 
 
Katsauskaudella Atria-konsernin vastuullisuushankkeet etenivät suunnitellusti.  
 
Atria osallistuu yhdessä Valion, Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston 
kanssa CARBO-tutkimushankkeeseen.  Hankkeen tavoitteena on suomalaisen maito- ja lihaketjun 
ympäristövaikutusten pienentäminen tutkimukseen perustuvan tiedon, uusien innovaatioiden ja 
tilapilottien avulla. Samalla parannetaan suomalaisen maatalouden vientikilpailukykyä. Hanke on saanut 
Business Finlandilta merkittävän, 3,5 miljoonan euron tuen kolmivuotiseen, yhteensä noin 8 miljoonan 
euron kokonaisuuteen.  
 
Lokakuun alusta lähtien kaikki Atria Suomen naudan ja possun jauhelihat pakataan uuteen vähämuoviseen 
jauhelihapakkaukseen. Osa Atrian jauhelihatuotteista on jo pakattu tähän palkittuun pakkaukseen vuoden 
2017 alusta lähtien. Uusi jauhelihapakkaus sisältää 50 prosenttia vähemmän muovia kuin perinteiset kovat 
pakkaukset. Vuositasolla siirtymä vähentää muovijätteen määrää yhteensä 250 000 kg. Uuden pakkauksen 
hiilijalanjälki on 30 prosenttia pienempi kuin perinteisellä rasiapakkauksella.  
 
Ruotsissa Lönneberga-leivänpäällisiin tuotiin ympäristöystävällinen osittain biomateriaaliin pohjautuva 
pakkausinnovaatio.  
 
Nurmon aurinkosähköpuisto valmistui syyskuussa ja sen tuottamalla sähköllä korvataan noin 5 % tehtaan 
tarvitsemasta sähköstä vuositasolla. Atria osallistuu Suomen suurimman biokaasulaitoksen 
rakennushankkeeseen Nurmon tehtaan yhteydessä. Laitoksen rakentaa Nurmon Bioenergia Oy, josta Atria 
omistaa 10 prosenttia.  
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Atria toi helmikuussa markkinoille kokonaan ilman antibiootteja kasvatetun sianlihan. Kaikki Atria 
Perhetiloilta tuleva sianliha on kasvatettu ilman antibiootteja. Perhetilan nimi näkyy tuotepakkauksissa ja 
kertoo lihan alkuperän tilalle asti.  
 
Atrian Tapa Johtaa -koulutusohjelmaa ja Turvallisesti Atrialta Kotiin –työturvallisuusohjelmaa toteutettiin 
kaikilla liiketoiminta-alueilla.  
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi-joulukuu 2018 
 
Atria Suomi      
 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 
Milj. € 2018 2017 2018 2017 
Liikevaihto 268,5 260,7 1 019,2 986,4 
Liikevoitto 9,5 11,4 36,7 36,3 
Liikevoitto % 3,6 % 4,4 % 3,6 % 3,7 % 

       
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - - - - 
Oikaistu liikevoitto 9,5 11,4 36,7 36,3 

 
Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 268,5 miljoonaa euroa (260,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 
7,8 miljoonaa euroa. Myynti vähittäiskauppa- ja Food Service -asiakkaille kasvoi edelleen edellisvuoteen 
verrattuna. Liikevoitto oli 9,5 miljoonaa euroa (11,4 milj. euroa). Raaka-aineiden, erityisesti lihan, ja 
muiden tuotantohyödykkeiden hintojen nousu painoi viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 1 019,2 miljoonaa euroa (986,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 32,8 
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui edellisvuotta selvästi paremmasta myynnistä vähittäiskauppaan 
ja Food Service -asiakkaille.  Liikevoitto oli 36,7 miljoonaa euroa (36,3 milj. euroa). Alkuvuoden hyvä tulos 
ja grillauskauden onnistuminen vahvistivat liikevoittoa. Viimeisellä neljänneksellä kohonneet kustannukset 
painoivat koko vuoden liikevoittoa. 
 
Kesän huono satokausi on nostanut tuotantokustannuksia suomalaisilla lihatiloilla loppuvuoden aikana. 
Lihan ja muiden maataloustuotteiden hinnat nousivat viimeisellä vuosineljänneksellä.  
 
Loka-joulukuussa Atrian edustamien tuoteryhmien markkina vähittäiskaupassa kasvoi noin 3 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi markkinaa nopeammin. Erityisesti Atrian 
brändituotteiden myynti kasvoi vahvasti. Atrian vahva toimittajaosuus siipikarjassa jatkui myös viimeisen 
vuosineljänneksen aikana, toimittajaosuuden ollessa noin 51 %. Food Service -markkinassa Atrian kasvu on 
ollut markkinaa nopeampaa, markkinaosuus oli noin 23 %. (Lähde: Atria) 
 
Tammi-joulukuussa markkina kasvoi Atrian edustamissa tuoteryhmissä 3,5 % vähittäiskaupassa ja noin 1 % 
Food Service -markkinassa. Atrian myynti vähittäiskauppamarkkinassa kasvoi erittäin suotuisasti, kasvu oli 
kaikissa tuoteryhmissä markkinaa nopeampaa. Erityisesti Atrian omien brändituotteiden osalta kasvu oli 
vahvaa, noin 12 % tammi-joulukuun aikana. Atrian toimittajaosuus vähittäiskaupassa oli noin 25 %. Food 
Service -markkinassa Atrian myynti kasvoi kaikissa tuoteryhmissä markkinaa nopeammin ja Atrian 
toimittajaosuus oli noin 23 %. (Lähde: Atria) 
 
Atria päätti lisätä nauta-, sika- ja siipikarjarehujen valmistusta Ilmajoen Koskenkorvan tehtaalla. 
Rehutehtaalle rakennetaan uusi siipikarjarehun valmistuslinja sekä nauta- ja sikarehujen varastosiiloja. 
Investoinnin toteuttavat A-Rehu Oy:n vuokraamien kiinteistöjen omistajat Suurusrehu Oy ja Oy Feedmix 
AB. Koskenkorvan rehutehtaan valmistuskapasiteetti kasvaa investoinnin myötä noin 30 prosenttia kaikissa 
rehulajeissa: naudan-, sian- ja siipikarjanrehuissa. Investoinnilla parannetaan myös broilerirehujen 
toimitusvarmuutta. Investoinnit toteutetaan vuoden 2019 aikana ja ne ovat tuotannollisessa käytössä 
vuoden 2020 alusta lähtien.  
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Atria Suomi vastaa siipikarjatuotteiden kysynnän kasvuun ja investoi Nurmon ja Sahalahden 
tuotantolaitoksiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Sekä Nurmossa että Sahalahdella lisätään broilereiden 
leikkuukapasiteettia. Uudet tuotantolinjat otetaan käyttöön kevään 2019 aikana. 
 
Atria lanseerasi elokuussa uuden Vegyu-brändin, joka on sataprosenttisesti lihaton tuotesarja. Vegyu 
tuotevalikoimaan kuuluu valmisruokia, leikkeleitä ja ruuanlaittotuotteita. Vegyu on tarkoitettu 
kuluttajille, jotka etsivät vaihtoehtoja lihapohjaisille tuotteille tai haluavat vaihtelua ruokaratkaisuihin.  
 
Atrian suomalainen nurminaudan ulkofileepihvi valittiin maailman parhaaksi pihviksi heinäkuussa pidetyssä 
World Steak Challenge -kilpailussa Lontoossa. Atrian tanskalainen yhteistyökumppani JN Meat International 
osallistui kilpailuun Atrian naudanlihatuotteilla ja voitti neljättä kertaa järjestettävissä kisoissa peräti 
neljä kuudesta kilpailukategoriasta. 
 
 
Atria Ruotsi     
 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 
Milj. € 2018 2017 2018 2017 
Liikevaihto 74,1 77,7 287,9 307,2 
Liikevoitto -1,1 1,4 -7,1 2,4 
Liikevoitto % -1,5 % 1,7 % -2,5 % 0,8 % 

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

 
 
Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 74,1 miljoonaa euroa (77,7 milj. euroa). Paikallisessa 
valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Siipikarjatuotteiden myynti kasvoi edelleen vuoden 
viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihtoa pienensivät Nordic Fast Food -liiketoimintojen myynti joulukuussa 
2017 ja heikentynyt Ruotsin kruunu. Liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Vertailukauden 
liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonan euron myyntivoitto. Liiketulosta painoivat raaka-aineiden hintojen 
nousu ja siipikarjaliiketoiminnan epäsuotuisa myynnin rakenne. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 287,9 miljoonaa euroa (307,2 milj. euroa). Liiketulos oli -7,1 miljoonaa 
euroa (2,4 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Ruotsin kruunun heikosta valuuttakurssista ja Nordic Fast 
Food -liiketoimintojen myynnistä joulukuussa 2017. Paikallisessa valuutassa liikevaihto oli edellisvuoden 
tasolla. Koko vuoden tulosta painoivat korkeammat raaka-ainekustannukset, siipikarjaliiketoiminnan 
heikko kannattavuus ja alkuvuonna toteutuneet henkilöstöjärjestelyt.  
 
Siipikarjayksikön 2-vuotisen kehitysohjelman investoinnit saatiin valmiiksi loppuvuoden aikana. 
Loppuvuoden aikana Atria on tehnyt aktiivisesti toimenpiteitä kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun 
kustannustehokkuuden parantamiseen siipikarjayksikössä.  
 
Atrian toimittajaosuudet Ruotsin vähittäiskaupassa vahvistuivat vuoden lopulla. Atrian toimittajaosuus 
ruokamakkaroissa kasvoi 0,6 prosenttia ja tuoreissa siipikarjatuotteissa 2,8 prosenttia. Leivänpäällisissä 
toimittajaosuus pieneni hieman.   
 
Sibylla-liiketoimintaa on laajennettu Etelä-Koreaan ja Isoon-Britanniaan, kun Atria perusti vuonna 2018 
tytäryhtiöt näihin maihin.  
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Atria Tanska & Viro 
  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 
Milj. € 2018 2017 2018 2017 
Liikevaihto 25,4 25,3 97,4 98,9 
Liikevoitto 1,0 1,3 5,3 5,2 
Liikevoitto % 4,0 % 5,2 % 5,5 % 5,2 % 

       
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - - - - 
Oikaistu liikevoitto 1,0 1,3 5,3 5,2 

 
Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (25,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 
1,0 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Virossa Atrian myynti vähittäiskauppaan kasvoi arvossa mitattuna 
noin 5 prosenttia. Atrian markkinaosuus edustamissaan tuoteryhmissä Viron vähittäiskaupassa on 14 %.  
Tanskassa liikevaihto ja liikevoitto olivat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Tanskassa 
leivänpäällisten kokonaismarkkina supistui, mutta Atria pystyi lisäämään markkinaosuuttaan 0,3 
prosenttia. Atria on markkinajohtaja 19 prosentin markkinaosuudella Tanskan leivänpäällismarkkinassa.  
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 97,4 miljoonaa euroa (98,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,3 miljoonaa 
euroa (5,2 milj. euroa). Virossa lihatuotteiden markkina on kasvanut noin 2 prosenttia vuoden 2018 
aikana. Atrian myynti vähittäiskauppaan on lisääntynyt koko vuoden ajan markkinan kasvua 
voimakkaammin. Kireä hintakilpailu on painanut liikevaihtoa Tanskassa. Liiketoiminta-alueen liikevoitto 
vahvistui hieman hyvän kustannusten hallinnan ja suotuisan myynnin rakenteen ansiosta. 
 
 
Atria Venäjä  
 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 
Milj. € 2018 2017 2018 2017 
Liikevaihto 19,9 21,7 75,1 85,7 
Liikevoitto -2,6 0,8 -4,0 0,8 
Liikevoitto % -13,0 % 3,5 % -5,3 % 0,9 % 

       
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - - - - 
Oikaistu liikevoitto -2,6 0,8 -4,0 0,8 

 
Atria Venäjän loka-joulukuun liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa (21,7 milj. euroa). Liiketulos oli -2,6 
miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Liikevaihdon lasku oli seurausta Venäjän ruplan heikkenemisestä. 
Liikevaihto paikallisessa valuutassa kasvoi hieman. Food Service -tuotteiden, kestomakkaran ja 
kokolihatuotteiden myynti kasvoi huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Viimeisellä neljänneksellä 
liharaaka-aineiden hinnat nousivat voimakkaasti, mikä heikensi liiketulosta.   
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 75,1 miljoonaa euroa (85,7 milj. euroa). Liiketulos oli -4,0 miljoonaa 
euroa (0,8 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui heikentyneestä ruplan kurssista ja pienentyneestä 
myynnistä vähittäiskauppaan. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski noin 1,5 prosenttia. Liharaaka-
aineiden hinnat ovat nousseet koko vuoden ajan.  
 
Sinyavinon kestomakkaratehtaalla vuoden alussa käynnistetty investointihanke on valmistunut.  Investointi 
mahdollistaa uudentyyppisten kestomakkara- ja kokolihatuotteiden valmistuksen vähittäiskauppa-
asiakkaille. Hankkeen kustannusarvio oli noin 0,8 miljoonaa. 
 
Ilari Hyyrynen aloitti Atria Venäjän liiketoiminta-alueen johtajana 9.7.2018. 
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Henkilöstö keskimäärin (FTE) 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1-Q4 Q1-Q4 
keskimäärin (FTE) 2018 2017 

    
Atria Suomi 2 321 2 314 
Atria Ruotsi 847 846 
Atria Tanska & Viro 423 429 
Atria Venäjä 869 860 
Yhteensä 4 460 4 449 

 
 
Rahoitusasema ja verot 
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 2,0 
miljoonaa euroa (19,2 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta oli +47,2 miljoonaa euroa (+64,5 milj. euroa) 
ja investointien kassavirta oli -45,2 miljoonaa euroa (-45,3 milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirtaa 
heikensi käyttöpääomaerien kasvu. Vaihto-omaisuuteen on sitoutunut käyttöpääomaa 12,9 miljoonaa 
euroa enemmän kuin vuoden 2017 lopussa. 
 
Katsauskauden kokonaisinvestoinnit konsernissa olivat 44,5 miljoonaa euroa (53,9 milj. euroa).  
Omavaraisuusaste oli 47,7 prosenttia (31.12.2017: 47,5 %). Omaan pääomaan kirjatut Ruotsin kruunun ja 
Venäjän ruplan yhteenlasketut muuntoerot vähensivät omaa pääomaa tammi-joulukuussa 9,6 miljoonaa 
euroa (-6,1 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 223,2 miljoonaa euroa (31.12.2017: 211,1 milj. euroa). 
Konsernin nettorahoituskustannukset laskivat 6,2 miljoonaan euroon (7,3 milj. euroa). Konsernin 
käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 31.12.2018 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2017: 105,0 
milj. euroa). Toukokuussa yhtiö pienensi tarpeettomana 50 miljoonan euron sitovaa luottolimiittiä 20 
miljoonalla eurolla uuden määrän ollessa katsauskauden lopussa 30 miljoonaa euroa. Nostettujen lainojen 
ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 3 vuotta 2 kuukautta (31.12.2017: 3 
vuotta 4 kuukautta).  
 
Ruotsin asteittain tapahtuva yhteisöveroprosentin lasku on huomioitu laskennallisissa veroissa. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

 
Atria Suomi suunnittelee tuotantotoimintojensa tehostamista ja sopeuttamista Nurmon sikaleikkaamossa. 
Suunnitelluilla toimenpiteillä Atria pyrkii parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä.  
Atria Suomi käynnisti suunnitelmaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Nurmon 
sikaleikkaamon henkilöstöä. Neuvottelut henkilöstön kanssa koskien uudelleenjärjestelyjä aloitettiin 
15.1.2019. Atrian arvion mukaan uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset 
säästöt, jotka toteutuisivat vuoden 2020 alusta lähtien. Tämä tarkoittaisi työn määrän vähentymistä noin 
65 henkilötyövuoden verran. Työn määrän mahdollinen väheneminen pyritään toteuttamaan sisäisten 
järjestelyjen ja siirtojen kautta. 
 
Atria Venäjä uudistaa vuoden 2019 alussa strategiaansa. Uudistetun strategian keskeisenä tavoitteena on 
liiketoimintojen nopea tervehdyttäminen Venäjällä, mikä tarkoittaa myynnin ja myyntikatteen lisäämistä 
sekä tuloskehityksen kääntämistä positiiviseksi. Osana strategiahanketta Atria tutkii myös mahdollisuuksia 
myydä Atria Venäjän liiketoimintoja. Samalla selvitetään Atrian omistaman Sibylla-
pikaruokaliiketoiminnan hallinnollisen yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyä ja strategista kehitystä. 
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Riskit ja liiketoiminnan epävarmuudet  
 
Raaka-aineiden ja valmisteiden hintaan, saatavuuteen, laatuun sekä turvallisuuteen liittyvät riskit ovat 
tavanomaisia ruokatuotannon ketjussa alkutuotannosta kuluttajille. Ne vaikuttavat Atrian liiketoiminnan 
kannattavuuteen. Kesän huono satokausi on nostanut tuotantokustannuksia lihatiloilla syksyn aikana. Tämä 
on aiheuttanut nousupainetta raaka-aineiden hintoihin. Afrikkalainen sikarutto on eläinten terveyteen 
liittyvä riski Virossa. Sikarutto voi levitä myös Suomeen. Atria käyttää useita taudin leviämisen estäviä 
varotoimenpiteitä omissa tuotantolaitoksissaan.  
 
Yleinen taloudellinen tilanne, geopoliittiset jännitteet, valuuttakurssien merkittävät muutokset, liha- ja 
kuluttajatuotemarkkinoiden kehitys sekä kilpailuympäristön vaikutukset aiheuttavat kysynnän kehityksessä 
epävarmuutta. Tämä heijastuu Atrian strategian toteuttamiseen, liiketoiminta-alueiden taloudellisten 
tulosten ylläpitämiseen ja parantamiseen. Katsauskaudella Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon 
muutokset näkyvät konsernin euromääräisessä liikevaihdossa, tuloksessa ja omassa pääomassa.  
 
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus on strategian toteuttamisen ja tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta riski. Atria panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja tarjoaa henkilöstölle monipuolisia 
koulutusmahdollisuuksia. Katsauskaudella jatkui Atrian Tapa Johtaa -ohjelma ja käynnistettiin Turvallisesti 
Kotiin Atrialta -työturvallisuusohjelma.  
 
Atria on jatkanut myös erilaisten vahinkoa mahdollisesti aiheuttavien riskien ehkäisyä ja taloudellisten 
vaikutusten eliminointia jatkuvuussuunnitelmien laadinnalla ja päivityksillä sekä vakuutusohjelmien 
tarkennuksilla.  
 
Tarkempi kuvaus toimintaan liittyvistä riskeistä esitetään vuosikertomuksessa. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan 
parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan 
kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.   
 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus   
 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2018 osinkoa 0,40 euroa osakkeelle.  
 
 
Tulosjulkistamisajankohdat vuonna 2019 
 
Vuoden 2018 vuosikertomus, hallituksen toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 
julkaistaan viikolla 13/2019. 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2019 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuosikatsauksen: 
- osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 26.4.2019, noin klo 8.00 
- puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 18.7.2019, noin klo 8.00 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu 23.10.2019, noin klo 8.00. 
 
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com. 
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Varsinainen yhtiökokous 2019 
 
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 26.4.2019. Osakkeenomistajalla on oikeus 
osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii 
sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen 
katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään 22.2.2019. 
Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, 
Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki. 
 
 
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 ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 
 
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.  
 
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa 
olevat Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen ja Jyrki Rantsi.  
 
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin 
vuonna 2018. 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 ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina 
kuin vuonna 2018. 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 
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Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 26.4.2018 
 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi 
vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä 
tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. 
Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.4.2018 ja 
maksupäivä 8.5.2018. 
 
 
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 2021 
Jussi Hantula  2021 
Hannu Hyry  2019 
Veli Hyttinen  2020 
Pasi Ingalsuo  2020 
Jussi Joki-Erkkilä 2021 
Marja-Liisa Juuse 2021 
Jukka Kaikkonen 2019 
Juha Kiviniemi  2020 
Ari Lajunen  2021 
Juha Nikkola  2019 
Mika Niku  2021 
Pekka Ojala  2020 
Heikki Panula  2019 
Risto Sairanen  2020 
Ola Sandberg  2021 
Timo Tuhkasaari 2020 
Yhteensä 20 jäsentä 
 
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2017. 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. 
 
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseneksi valittiin 
uudelleen erovuorossa olleet Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula sekä uutena jäsenenä Ahti Ritola 
seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi. 
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Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen, Jukka Moisio, 
Seppo Paavola ja Jyrki Rantsi. Vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä 
erovuorossa ovat Nella Ginman-Tjeder, Pasi Korhonen ja Jyrki Rantsi, ja vuoden 2020 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä Seppo Paavola ja Jukka Moisio. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2017. 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. 
 
 
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusi yhtiöjärjestys on 
julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.atria.fi/konserni/sijoittajat/hallinnointi-
johtaminen/yhtiojarjestys/ 
 
 
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 27.4.2017 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai 
yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai 
muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta 
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voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai 
investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 
 
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä 
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita 
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden 
antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle 
itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
enimmäismäärästä. 
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2017 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 
saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisen rahalahjoituksen 
tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan. 
 
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin on julkaistu yhtiön 
verkkosivuilla www.atria.com. 
 
 
Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät 
 
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 
Atria Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018-2020. 
Osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja 
lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua. 
 
Osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, 
ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2018 ja päättyi 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. 
 
Päättynyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 
Vuosina 2015-2017 toteutetun ansaintajakson tuotto perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) 
ilman kertaluonteisia eriä. Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot olivat enintään 4,5 miljoonaa euroa 
koko jakson 2015–2017 aikana. Järjestelmä päättyi 31.12.2017 ja siihen kuului korkeintaan 45 henkilöä. 
Toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmät olivat järjestelmän piirissä. 
Koko ansaintajaksolta vuosilta 2015-2017 palkkioita kertyi 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 
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liikevaihto. Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmissä 
on mukana yhteensä noin 40 henkilöä. 
 
 
Suurimmat osakkeenomistajat  
 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2018 
     
  KII A Yhteensä % 
Itikka osuuskunta 4 914 281 3 537 652 8 451 933 29,90 
Lihakunta 4 020 200 3 848 073 7 868 273 27,83 
Mandatum Life   761 749 761 749 2,69 
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 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo   126 289 126 289 0,45 
von Julin Sofia Margareta kuolinpesä   112 000 112 000 0,40 
Atria Oyj   111 312 111 312 0,39 
OP-Henkivakuutus Oy   108 717 108 717 0,38 

     
     
Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2018 
     

 KII A Yhteensä % 
Itikka osuuskunta 49 142 810 3 537 652 52 680 462 47,42 
Lihakunta 40 202 000 3 848 073 44 050 073 39,65 
Osuuskunta Pohjanmaan Liha 2 695 000 480 038 3 175 038 2,86 
Mandatum Life   761 749 761 749 0,69 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma   524 640 524 640 0,47 
Oy Etra Invest Ab   200 000 200 000 0,18 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo   126 289 126 289 0,11 
von Julin Sofia Margareta kuolinpesä   112 000 112 000 0,10 
Atria Oyj   111 312 111 312 0,10 
OP-Henkivakuutus Oy   108 717 108 717 0,10 
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT   
      
milj. EUR 31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 
Liikevaihto 1 438,5 1 436,2 1 351,8 1 340,2 1 426,1 
Liikevoitto 28,2 40,9 31,8 28,9 40,6 
% lv:sta 2,0 2,8 2,3 2,2 2,8 
Rahoitustuotot ja -kulut -6,2 -7,3 -6,3 -9,2 -12,7 
% lv:sta -0,4 -0,5 -0,5 -0,7 -0,9 
Voitto ennen veroja 22,3 35,5 26,1 20,1 34,0 
% lv:sta 1,6 2,5 1,9 1,5 2,4 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,1 6,7 4,7 3,6 6,6 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,0 7,3 5,9 5,6 8,3 
Omavaraisuusaste, % 47,7 47,5 46,5 47,4 44,0 
Korolliset velat 227,2 214,3 217,8 199,6 254,1 
Velkaantumisaste, % 53,1 49,8 51,6 49,3 62,6 
Nettovelkaantumisaste, % 52,1 49,0 50,5 48,3 61,8 
Bruttoinvestoinnit  44,5 53,9 82,9 56,9 62,7 
% lv:sta 3,1 3,8 6,1 4,2 4,4 
Henkilöstö keskimäärin 4 460 4 449 4 315 4 271 4 715 
Tutkimus ja kehitysmenot 13,7 12,9 13,1 12,4 13,9 
% lv:sta * 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 
Tilauskanta ** - - - - - 
* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi.     
**Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä.  
      
OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT     
      
  31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14 
Tulos/osake (EPS), EUR 0,58 0,92 0,65 0,49 0,93 
Oma pääoma/osake, EUR 14,69 14,81 14,49 14,16 14,22 
Osinko/osake, EUR* 0,40 0,50 0,46 0,40 0,40 
Osinko/tulos, %* 68,8 54,4 71,2 81,9 43,0 
Efektiivinen osinkotuotto* 6,1 4,1 4,0 4,4 6,0 
Hinta/voitto-suhde (P/E) 11,3 13,2 17,8 18,5 7,1 
Osakekannan markkina-arvo 186,0 342,3 324,8 255,8 187,1 
Osakekannan markkina-arvo, A-sarja 125,4 230,9 219,0 172,5 126,2 
Osakkeiden vaihto/1000 kpl, A-sarja 5 696 3 381 3 313 5 443 3 035 
Osakkeiden vaihto %, A-sarja 29,9 17,7 17,4 28,6 15,9 
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 2018 vuodelta 26.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle  
      
Osakkeiden kurssikehitys, A-sarja (EUR)     
Kauden alin 6,42 10,11 7,61 6,62 6,43 
Kauden ylin 13,48 12,96 12,22 10,50 8,89 
Kauden lopussa 6,58 12,11 11,49 9,05 6,62 
Kauden keskikurssi 9,58 11,47 9,49 9,03 7,46 

 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tämän raportin lopussa. 
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ATRIA OYJ -KONSERNI     
     
KONSERNITULOSLASKELMA     

     
milj. EUR 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 

     
Liikevaihto 376,9 374,4 1 438,5 1 436,2 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -338,7 -328,7 -1 285,7 -1 262,9 
Bruttokate 38,1 45,7 152,9 173,3 

     
Myynnin ja markkinoinnin kulut -21,1 -23,0 -81,9 -92,4 
Hallinnon kulut -9,9 -11,7 -41,4 -42,7 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 3,2 3,9 5,7 
Liiketoiminnan muut kulut -1,1 -0,7 -5,3 -3,0 
Liikevoitto 6,7 13,4 28,2 40,9 

     
Rahoitustuotot ja -kulut -1,2 -1,7 -6,2 -7,3 
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,1 0,5 0,4 1,9 
Voitto ennen veroja 5,6 12,2 22,3 35,5 

     
Tuloverot -1,9 -2,1 -4,5 -7,1 
Tilikauden tulos 3,7 10,1 17,8 28,4 

     
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:     
Emoyhtiön omistajille 3,5 9,4 16,4 25,9 
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,7 1,4 2,5 
Yhteensä 3,7 10,1 17,8 28,4 

     
Laimentamaton tulos/osake, € 0,12 0,33 0,58 0,92 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,12 0,33 0,58 0,92 

     
LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA     
     
milj. EUR 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 

     
Tilikauden tulos 3,7 10,1 17,8 28,4 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:     
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat     
vakuutusmatemaattiset tappiot -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä     
siirretään tulosvaikutteisiksi     
Rahavirran suojaus 1,3 0,6 4,2 2,1 
Muuntoerot -2,3 -2,7 -9,6 -6,1 
Tilikauden laaja tulos 2,5 8,0 12,1 24,3 

     
Laajan tuloksen jakaantuminen:     
Emoyhtiön omistajille 2,3 7,3 10,7 21,9 
Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,7 1,4 2,4 
Yhteensä 2,5 8,0 12,1 24,3 
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KONSERNITASE   
   
Varat   
milj. EUR 31.12.18 31.12.17 

   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 400,5 408,7 
Biologiset hyödykkeet 0,6 0,6 
Liikearvo 162,6 166,8 
Muut aineettomat hyödykkeet 86,7 89,1 
Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 14,5 14,7 
Muut rahoitusvarat 1,2 1,2 
Lainasaamiset ja muut saamiset 9,8 9,2 
Laskennalliset verosaamiset 5,1 6,0 
Yhteensä 681,1 696,3 

   
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 105,9 93,0 
Biologiset hyödykkeet 3,4 3,1 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 105,3 114,2 
Rahat ja pankkisaamiset 4,0 3,1 
Yhteensä 218,5 213,5 

   
Varat yhteensä 899,6 909,8 

   
Oma pääoma ja velat   
milj. EUR 31.12.18 31.12.17 

   
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 415,3 418,6 
Määräysvallattomien osuus 12,9 12,1 
Oma pääoma yhteensä 428,2 430,7 

   
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset rahoitusvelat 152,8 122,4 
Laskennalliset verovelat 42,7 47,2 
Eläkevelvoitteet 6,3 6,3 
Muut korottomat velat 7,4 8,1 
Yhteensä 209,2 184,0 

   
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset rahoitusvelat 74,5 91,9 
Ostovelat ja muut velat 187,8 203,2 
Yhteensä 262,2 295,1 

   
Velat yhteensä 471,4 479,1 
Oma pääoma ja velat yhteensä 899,6 909,8 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
          

milj. EUR 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma   Mää- Oma 

  Osa- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 
  ke- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 
  pää- keet has-  erot voitto- sä tomien yhteen- 
  oma   tot     varat   osuus sä 
             
Oma pääoma 1.1.17 48,1 -1,3 -2,5 249,1 -44,7 161,2 409,7 12,4 422,2 
             
Tilikauden tulos      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 
             
Tytäryrityksen hankintaan            
liittyvä määräysvallattomien            
omistajien osuus      -0,1 -0,1   -0,1 
Vähemmistön osuus            
myydystä tytäryhtiöstä        -2,6 -2,6 
Osingonjako      -13,0 -13,0 -0,2 -13,1 
                    
             
Oma pääoma 31.12.17 48,1 -1,3 -0,4 249,1 -50,8 173,9 418,6 12,1 430,7 
             
Tilikauden tulos      16,4 16,4 1,4 17,8 
Muut laajan tuloksen erät            
  Rahavirran suojaukset   4,2    4,2   4,2 
  Vakuutusmatemaattiset            
  tappiot eläke-etuuksista      -0,2 -0,2   -0,2 
  Muuntoerot     -9,6  -9,6   -9,6 
             
Tytäryrityksen hankintaan            
liittyvä määräysvallattomien            
omistajien osuus      0,0 0,0   0,0 
Osakeperusteiset maksut    0,1   0,1   0,1 
Osingonjako      -14,1 -14,1 -0,7 -14,8 
              
                   
Oma pääoma 31.12.18 48,1 -1,3 3,7 249,2 -60,4 176,0 415,3 12,9 428,2 

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

   
Liiketoiminnan rahavirta   
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 53,9 82,3 
Rahoituserät ja verot -6,7 -17,8 
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 47,2 64,5 

   
Investointien rahavirta   
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -44,5 -53,1 
Liiketoimintojen myynti - 4,0 
Pitkäaikaiset lainasaamiset  -0,9 2,3 
Saadut osingot 0,6 0,8 
Lyhytaikaiset lainasaamiset -0,5 0,7 
Investointien rahavirta yhteensä -45,2 -45,3 

   
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten lainojen nostot 35,0 - 
Pitkäaikaisten lainojen maksut -56,3 -5,5 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 33,9 2,0 
Osinkojen maksut -14,8 -13,1 
Rahoituksen rahavirta -2,2 -16,6 

   
Rahavarojen muutos -0,2 2,6 

   
Rahavarat tilikauden alussa 3,1 4,6 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,0 -4,0 
Rahavarat tilikauden lopussa 4,0 3,1 
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Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 
 
Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Atria on tämän 
tilinpäätöstiedotteen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 
2017 kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2018 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2017 
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat.  
 
Atria on soveltanut seuraavia uusia standardeja vuoden 2018 alusta lähtien: 
• IFRS 15, Myyntituotot Asiakassopimuksista ja 
• IFRS 9, Rahoitusinstrumentit  
 
IFRS 15 
 
Uuden IFRS 15 -standardin voimaantulo ei ole edellyttänyt muutoksia Atrian tuloutuskäytännöissä. Siten 
sillä ei myöskään ole vaikutusta Atria-konsernin tulokseen, taseeseen tai kassavirtaan.  
 
Atria myy elintarvikkeita, rehuja, välityseläimiä ja palvelusuoritteita. Myyntituotot kirjataan 
asiakassopimusten perusteella. Sopimuksissa yksilöidään suoritevelvoitteet ja niillä on yksilöitävissä olevat 
hinnat. Atrialla ei ole yhdisteltyjä tai ajan kuluessa täytettäviä suoritevelvoitteita, ennakkomaksuja eikä 
takuuvelvoitteita.  
 
Atria kirjaa sekä myyntituoton että saamisen, kun tavaraa tai palvelua koskeva määräysvalta siirtyy 
asiakkaalle. Toimitus tapahtuu yleensä kotimaassa vuorokauden kuluessa ja määräysvalta sekä riskit 
siirtyvät toimituksen yhteydessä. Vientikaupassa yhtiö arvio toimituskohtaisesti toimitusehtojen ja 
toimitusajan mukaisen hetken, jolloin määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Myyntihintoja ei oikaista rahan 
aika-arvon huomioon ottamiseksi, sillä tuotteiden luovutuksen ja asiakkaan suorittaman maksun välinen 
aika on lyhyempi kuin yksi vuosi. Atrialla jaksotetaan alennukset ja myynnin jälkihyvitteet aina tavaran 
toimituskuukaudelle huomioiden asiakkaan koko vuoden volyymi. 
 
Myynnin tuloutuksessa Atria on tunnistanut kaksi asiakasryhmää: kuluttajatuote- ja alkutuotantoasiakkaat. 
Atria esittää myynnin jaettuna näihin kahteen liikevaihtovirtaan osana segmentti-informaatiota. Atria 
katsoo näiden kahden asiakasryhmän olevan olennaisimpia asiakassopimuksista syntyvien myyntituottojen 
ja rahavirtojen luonteen ymmärtämisessä. Pääosa asiakassopimuksista koskee kuluttajatuotteiden 
myyntiä. Kuluttajatuoteasiakkaat ovat suurimmaksi osaksi keskusliikkeitä. Lisäksi Atria myy välityseläimiä 
ja rehuja alkutuotannon asiakkaille. 
 
 
IFRS 9 
 
Uusi standardi ei tuonut merkittäviä muutoksia Atrian vuoden 2018 avaavaan taseeseen. Pääosa konsernin 
rahoitusvaroista on myyntisaamisia, lainasaamisia ja muita saamisia. Ne luokitellaan joko jaksotettuun 
hankintamenoon tai käypään arvoon laajan tuloksen kautta riippuen rahoitusvarojen hallussapidon 
liiketoimintamallista.  
 
Liiketoimintamallin mukaisesti saamiset, jotka luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviksi, 
pidetään eräpäivään asti ja sopimukseen perustuvat rahavirrat kertyvät pääoman maksusta ja korosta. 
Liiketoimintamallin mukaisesti käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi 
luokiteltavat erät pidetään liiketoimintamallin mukaisesti joko sopimusperusteisten rahavirtojen 
keräämiseksi tai myymiseksi. Konserni tekee päätöksiä siitä, myykö se nämä saamiset vai ei. Nämä 
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rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon laajan tuloksen kautta. Korkotuotot sekä realisoituneet 
myyntivoitot tai –tappiot sekä arvonalentumistappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. 
 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset luokitellaan käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattaviksi 
rahoitusvaroiksi. Näiden rahoitusvarojen myynnistä realisoituvia voittoja tai tappioita ei enää siirretä 
myyntihetkellä tulosvaikutteisiksi. Käyvän arvon muutokset siirretään laajan tuloksen kautta oman 
pääoman sisällä käyvän arvon rahastosta voittovaroihin. 
 
Uuden arvonalentumismallin mukaan saamisten odotettavista olevista luottotappioista kirjataan 
arvonalentuminen. Myyntisaamisten arvonalentumisvarauksiin sovelletaan yksinkertaistettua 
lähestymistapaa. Odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamalli riippuu siitä, onko luottoriski 
kasvanut merkittävästi. Uusi arvonalentumismalli ei ole tuonut merkittäviä muutoksia.  
 
Rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittely ei ole muuttunut. 
 
Standardin vaikutukset Atria-konsernissa liittyvät lähinnä suojauslaskentaan. Suojauslaskentaa koskevat 
uudet säännöt toivat suojauslaskennan lähemmäs konsernin riskienhallinnan käytäntöjä, ja sallii 
hyödykekomponenttien suojauksen. Sähkön suojauslaskennassa systeemihintainen riski ja aluehintaeroriski 
voidaan käsitellä suojauslaskennassa erikseen. 
 
Uudet standardit 1.1.2019: 
 
IFRS 16 
 
IFRS 16 muuttaa vuokralleottajan kirjanpitoa, koska lähes kaikki vuokrasopimukset merkitään taseeseen.  
Standardissa on luovuttu nykyisestä jaottelusta operatiivisiin vuokrasopimuksiin ja 
rahoitusleasingsopimuksiin, ja sen mukaan käytännössä kaikista vuokrasopimuksista kirjataan omaisuuserä 
(käyttöoikeusomaisuuserä) ja vuokranmaksuvelvoitetta koskeva rahoitusvelka. Lyhytaikaisiin ja arvoltaan 
vähäisiä omaisuuseriä koskeviin sopimuksiin on mahdollista soveltaa poikkeusta. Standardilla on vaikutusta 
myös tuloslaskelmaan, koska kokonaiskulut ovat tyypillisesti suuremmat vuokrasopimuksen 
voimassaoloajan alkupuolella ja pienemmät sen loppupuolella. Lisäksi liiketoiminnan kuluihin nyt 
sisältyvän vuokrakulun tilalle tulee korkoja ja poistoja.  
 
Liiketoiminnan rahavirrat ovat aiempaa suuremmat, sillä vuokrasopimusvelan pääoman osuus maksuista 
luokitellaan rahoituksen rahavirraksi. Vain koron osuus esitetään edelleen liiketoiminnan rahavirroissa. 
Vuokrasopimuksen määritelmää koskevasta uudesta ohjeistuksesta aiheutuu eroja nykyiseen verrattuna. 
IFRS 16:n mukaan sopimus on vuokrasopimus tai siihen sisältyy vuokrasopimus, jos sopimus antaa oikeuden 
yksilöidyn omaisuuserän käyttöä koskevaan määräysvaltaan tiettynä ajanjaksona vastiketta vastaan. 
 
Standardi otetaan käyttöön 1.1.2019 alkavalla tilikaudella. Atria hyödyntää standardin sallimaa 
kirjaamista koskevaa helpotusta, eikä sovella standardia lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin tai sopimuksiin, 
joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Siirtymiseen on tarkoitus soveltaa yksinkertaistettua 
menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole tarkoitus oikaista. Nykyisen IAS 
17-standardin mukaan operatiivisten vuokrasopimusten vuokravelvoitteet 31.12.2018 olivat 20 miljoonaa 
euroa. Vuokra-ajan määrittelystä sekä vuokrien jatko- ja päättämisoptioiden erilaisesta käsittelystä 
johtuen taseeseen kirjattava vuokranmaksuvelvoitteita koskeva rahoitusvelka tulee olemaan noin 40 
miljoonaa euroa. 
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TOIMINTASEGMENTIT     
     

milj. EUR 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Tuotot kuluttajatuotteista     
Atria Suomi  205,1 201,5 787,1 767,0 
Atria Ruotsi 74,1 77,7 287,9 307,2 
Atria Tanska & Viro 24,7 24,6 94,8 95,6 
Atria Venäjä  19,9 21,7 75,1 85,7 
Eliminoinnit -11,1 -11,0 -41,1 -42,0 
Yhteensä 312,7 314,5 1 203,8 1 213,5 

     
Tuotot alkutuotannosta     
Atria Suomi  63,5 59,3 232,1 219,4 
Atria Ruotsi - - - - 
Atria Tanska & Viro 0,7 0,7 2,6 3,3 
Atria Venäjä  - - - - 
Yhteensä 64,2 59,9 234,7 222,7 

     
Liikevaihto yhteensä 376,9 374,4 1 438,5 1 436,2 

     
Liikevoitto     
Atria Suomi  9,5 11,4 36,7 36,3 
Atria Ruotsi -1,1 1,4 -7,1 2,4 
Atria Tanska & Viro 1,0 1,3 5,3 5,2 
Atria Venäjä  -2,6 0,8 -4,0 0,8 
Kohdistamattomat  -0,2 -1,4 -2,7 -3,7 
Yhteensä 6,7 13,4 28,2 40,9 

     
Investoinnit     
Atria Suomi  5,6 6,0 20,6 23,4 
Atria Ruotsi 4,2 7,2 15,4 22,8 
Atria Tanska & Viro 1,1 0,9 4,4 4,8 
Atria Venäjä  0,5 1,3 4,1 2,9 
Yhteensä 11,5 15,5 44,5 53,9 

     
Poistot ja arvonalentumiset     
Atria Suomi  6,9 6,6 26,9 26,5 
Atria Ruotsi 2,5 2,5 10,1 10,5 
Atria Tanska & Viro 1,2 1,3 4,2 4,4 
Atria Venäjä  1,1 1,1 4,2 4,7 
Yhteensä 11,6 11,6 45,4 46,1 
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄN ARVON HIERARKIA   
     
milj. EUR     
     
Tase-erä 31.12.18 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2 
Johdannaissopimukset 6,6  6,6  
Yhteensä 7,8 0,0 6,6 1,2 

     
Velat     
Johdannaissopimukset 2,5  2,5  
Yhteensä 2,5 0,0 2,5 0,0 

     
     
Tase-erä 31.12.17 Taso 1 Taso 2 Taso 3 

     
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2 
Johdannaissopimukset 2,9  2,9  
Yhteensä 4,1 0,0 2,9 1,2 

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

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

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

     
     
LÄHIPIIRILIIKETOIMET     
     
milj. EUR         

     
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet:    
     
 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 5,1 4,2 18,7 15,1 
Tavaroiden ja palveluiden ostot 26,3 30,9 92,7 87,2 

     
   31.12.18 31.12.17 
Saamiset   1,3 0,9 
Velat   14,6 6,6 
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VASTUUT   
   
milj. EUR 31.12.18 31.12.17 

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

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

   
Taseeseen sisältymättömät vastuu-   
sitoumukset   
Takaukset 0,1 0,2 
 
 
 
TÄRKEIMMÄT VALUUTTAKURSSIT  
      
 Tuloslaskelma  Tase 

 1-12/18 1-12/17  31.12.2018 31.12.2017 

      
SEK 10,2567 9,6369  10,2548 9,8438 
DKK 7,4532 7,4387  7,4673 7,4449 
RUB 74,0551 65,8877  79,7153 69,3920 
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Tunnuslukujen laskentakaavat:   
     
Oikaistu liikevoitto 

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

   

   

    

        
     
Bruttoinvestoinnit  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen hankitut liiketoimet    

 
 

  
FTE = Raportointikauden tehdyt työtunnit  

    
Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä      

  
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto/tappio 

* 100   
Oma pääoma keskimäärin      

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

* 100   
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin       

  
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma  

* 100   
Taseen loppusumma - saadut ennakot      

  
Velkaantumisaste (%) = Korolliset rahoitusvelat 

* 100   
Oma pääoma      

  
Korolliset nettovelat = Korolliset rahoitusvelat - rahavarat      

  
Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset rahoitusvelat - rahavarat 

* 100   
Oma pääoma      

  
Laimentamaton tulos / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 

    
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo      

  
Oma pääoma / osake  = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

    
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.      

  
Osakekohtainen osinko = Tilikauden osingonjako 

    
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.      

  
Osinko / tulos (%) = Osinko / osake 

* 100   
Tulos / osake (EPS)      

  
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osinko / osake 

* 100   
Tilikauden päätöskurssi      

  
Hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi 

    
Tulos / osake      

  
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto 

    
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä      

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

  
Osakkeiden vaihto (%) = Osakkeen vaihtomäärä tilikauden aikana 

* 100  

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

http://www.atria.com/
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