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Atria menestyi hyvin vuoden 2021 vaativassa 
toimintaympäristössä 
 
Loka-joulukuu 2021 
- Konsernin liikevaihto oli 403,6 miljoonaa euroa (398,6 milj. euroa). 
- Konsernin liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa) eli 3,1 % (3,8 %) liikevaihdosta.  
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu 

2,3 miljoonan euron kertaluonteisesta työeläkemaksun palautuksesta Ruotsissa.  
- Konsernin liikevaihto kasvoi, mikä johtui pääosin myynnin lisääntymisestä Foodservice-, pikaruoka- ja 

rehuasiakkaille. 
- Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla ja vienti Kiinaan pieneni 

markkinatilanteen vaikeutuessa loppuvuonna.  
- Kohonneet kustannukset heikensivät liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla. 

 

Tammi-joulukuu 2021 
- Konsernin liikevaihto oli 1540,2 miljoonaa euroa (1504,0 milj. euroa). 
- Konsernin liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa) eli 0,4 % (2,7 %) liikevaihdosta.  
- Konsernin oikaistu liikevoitto oli 49,2 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu 

myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoeroista -45,1 miljoonaa euroa ja 2,3 miljoonan 
euron työeläkemaksun palautuksesta Ruotsissa.  

- Kohonneet kustannukset painoivat liikevoittoa kaikilla liiketoiminta-alueilla vuoden lopussa. 
- Atria Suomen liikevaihto ja -voitto vahvistuivat selvästi. Myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa, erityisesti 

Foodservice-myynti ja rehumyynti olivat edellisvuotta parempia.  
- Atria Ruotsin liikevoiton paraneminen oli seurausta hyvästä myynnin kehityksestä Foodservice- ja 

pikaruoka-asiakkaille sekä 2,3 miljoonan euron kertaluonteisesta työeläkemaksun palautuksesta.  
- Atria Tanska & Viron liikevoitto oli edellisvuotta heikompi, mikä johtui vuoden lopulla voimakkaasti 

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

Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro. Segmenttimuutoksen myötä pikaruokaliiketoimintaa 
Venäjällä harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. 

- Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa. 
- Atria investoi vuosina 2022–2023 noin 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyihin Ruotsissa, 

tuotantoa keskitetään Sköllerstan tehtaalle ja Malmön tehdas suljetaan. 
- Atrian työturvallisuus on parantunut merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana. Vuonna 2017 Atrian 

LTA-taajuus oli 41 ja vuonna 2021 se on parantunut 14:ään, laskua 66 % (LTA-taajuus = työpaikalla 
sattuneiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden). 

- Konsernin oikaistu osakekohtainen tulos 1,27 euroa (0,81 euroa). Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 
2021 osinkoa 0,63 euroa (0,50 euroa) osakkeelle. 

 

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

Etelä-Koreaan lähtee helmi-maaliskuun 2022 aikana. 



Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 
 

3 
 

      

      

 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4  

Milj. € 2021 2020 2021 2020  

      

Liikevaihto      

   Atria Suomi 293,2 284,5 1 105,7 1 066,3  

   Atria Ruotsi 92,7 85,1 351,7 332,2  

   Atria Tanska & Viro 26,4 26,6 104,9 106,8  

   Kohdistamattomat* 0,2 14,0 15,0 51,8  

   Eliminoinnit -8,9 -11,5 -37,1 -53,0  

Liikevaihto yhteensä 403,6 398,6 1 540,2 1 504,0  
      
Liikevoitto ennen vertailu-      

kelpoisuuteen vaikuttavia eriä      

   Atria Suomi 10,6 14,4 48,1 43,1  

   Atria Ruotsi 0,6 1,2 2,7 0,8  

   Atria Tanska & Viro 0,0 1,7 5,1 5,3  

   Kohdistamattomat* -0,9 -2,2 -6,8 -8,7  

Oikaistu liikevoitto yhteensä 10,3 15,1 49,2 40,5  

Oikaistu liikevoitto-% 2,5 % 3,8 % 3,2 % 2,7 %  
      
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen      

vaikuttavat erät:      

Atria Ruotsi      

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

Kohdistamattomat      

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

Liikevoitto 12,6 15,1 6,4 40,5  

Liikevoitto-% 3,1 % 3,8 % 0,4 % 2,7 %  
      
Voitto ennen veroja 12,3 14,6 4,8 37,3  
      
Osakekohtainen tulos, € 0,34 0,22 -0,24 0,81  

Oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,26 0,22 1,27 0,81  

  

* Konsernikulut ja myydyn tytäryhtiön, OOO Pit-Productin liikevaihto ja -tulos raportoidaan kohdistamattomissa. 

** Sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin. 

*** Sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin. 
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Juha Gröhn,  
toimitusjohtaja 

 
“Kasvun ja tuloksen osalta vuosi 2021 oli vahva Atrialle. Atrian 
liikevaihto nousi 1 540,2 miljoonaan euroon. Kasvua 
edellisvuoteen kertyi noin 36 miljoonaa euroa. Kehitys oli hyvä, 
kun otetaan huomioon, että Atrian venäläisen tytäryhtiön OOO 
Pit-Productin myynti saatiin päätökseen huhtikuussa, ja sillä oli 
pienentävä vaikutus koko vuoden liikevaihtoon. Konsernin 
liikevaihto kasvoi noin 5 prosenttia ilman myydyn venäläisen 
tytäryhtiön vaikutusta. 
 
Vuoden 2021 oikaistu liikevoitto oli 49,2 miljoonaa euroa. Tulokseen voi olla tyytyväinen. Erityisesti vuoden 
2021 ensimmäisen 6 kuukauden suoritus oli hyvä. Vaikka koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat pitkittyneet, 
Atrian suorituskyky on ollut hyvällä tasolla. Arjesta on suoriuduttu ilman merkittäviä poikkeamia tuotteiden 
valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaillemme. Myös tulevaisuuteen suuntaava liiketoiminnan 
kehittämistyö on edennyt suunnitellusti. 
 
Loppuvuonna kauppa kävi odotetun mukaisesti, mutta kustannusten nousu heikensi kannattavuutta. 
Kustannusten nousu on rasittanut Atrian kotimarkkinoita kaikilla liiketoiminta-alueilla ja on koskenut laajalti 
Atrian hankkimia raaka-aineita, materiaaleja, tarvikkeita ja palveluita. Myös energiakustannukset ovat olleet 
nousussa. Vuoden viimeisen kolmen kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa. 
Vuoden 2020 liikevoitosta jäätiin 5 miljoonaa euroa nimenomaan kustannusten nousun vuoksi.  
 
Markkinatilanteeseen vaikuttaa ratkaisevasti koronaepidemian tilanne ja tilanteesta seuraavat rajoitteet, kun 
koronan vuoksi kodin ulkopuolella tapahtuvaa ruokailua rajoitetaan, Foodservice-myynti vähenee. 
Rajoitteiden helpottuessa Foodservice-myynti palautuu ripeästi hyvälle tasolle. Omikron-koronavariantin 
ilmaantumista seuranneet rajoitteet pysäyttivät elpymässä olleen ravintolakaupan uudelleen vuoden lopulla. 
Vähittäiskaupan tilanne kokonaisuutena on ollut yllätyksetön ja myynti vakaa. Vähittäiskaupassa 
tuoteryhmien sisällä vahvin kasvu on ollut valmisruoan myynnissä. 
 
Lihankulutus pysyi vakaana Atrian markkina-alueella vuoden 2021 aikana. Lihan kokonaiskäyttö ja lihaa 
syövien määrä on tutkimusten mukaan pysynyt jo usean vuoden samalla tasolla. Punaisen lihan kulutus on 
pienentynyt hieman, mutta siipikarjan lihan kulutus jatkaa vahvaa kasvua. 
 
Sianlihan vienti Kiinaan on jatkunut, mutta pienemmillä määrillä kuin vuotta aiemmin. Hintataso Kiinassa 
aleni vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Nousevia hintoja ja vahvistuvaa kysyntää joudutaan edelleen 
odottamaan.  
 
Investointi siipikarjatehtaaseen Nurmon yksikössä etenee suunnitellusti.  
 
Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus on meille tärkeää, ja tavoitteenamme on motivoitunut, sitoutunut ja 
hyvinvoiva henkilöstö. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseen ja se työ on 
kannattanut. Olemme pystyneet vähentämään sairauslomiin johtaneiden työtapaturmien määrää 
kolmannekseen vuodesta 2017 lähtien. Vuoden 2022 alussa omikron-variantin suuri leviämisnopeus on 
kohottanut häiriöriskiä. Tämän hetken tärkeimmät toiminnalliset asiat ovat sopeutua kustannusten nousuun 
sekä hallita hinnoittelu.” 
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Loka-joulukuu 2021 
 
Atria-konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 403,6 miljoonaa euroa (398,6 milj. euroa). Konsernin oikaistu 
liikevoitto oli 10,3 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (15,1 milj. 
euroa) eli 3,1 % (3,8 %) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy 2,3 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen 
työeläkemaksun palautus Ruotsissa. Konsernin liikevaihto kasvoi, mikä johtui pääosin myynnin 
lisääntymisestä Foodservice- asiakkaille kaikilla liiketoiminta-alueilla ja rehuasiakkaille Suomessa. Myynti 
vähittäiskauppaan oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Ruotsissa ja Venäjällä Sibylla-tuotteiden 
myynti oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Markkinatilanne Kiinan viennin osalta vaikeutui selvästi.  

 
Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui useiden materiaalien, tarvikkeiden, 
hyödykkeiden ja ulkoisten palveluiden hintojen noususta kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lihan tuottajahinnat 
olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammat. 
 
Atrian tytäryhtiön Sibylla Russian toimitusjohtaja ja Atria-konsernin johtoryhmän jäsen Ilari Hyyrynen 
irtisanoutui siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen.  

 
Tammi–joulukuu 2021 
 
Atria-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 1540,2 miljoonaa euroa (1504,0 milj. euroa). Oikaistu 
liikevoitto oli 49,2 miljoonaa euroa (40,5 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (40,5 milj. 
euroa). Liikevoitto sisältää myydyn venäläisen tytäryhtiön (OOO Pit-Product) muuntoerokirjauksen -45,1 
miljoonaa euroa ja 2,3 miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen työeläkemaksun palautuksen Ruotsissa. 
Atria-konsernin liikevaihto kasvoi hyvän vähittäiskauppamyynnin ja viennin ansiosta tammi-kesäkuun aikana. 
Koronarajoitusten poistumisen myötä myynti Foodservice- ja pikaruoka-asiakkaille vahvistui jälkimmäisen 
puolivuotiskauden aikana. Myynti rehuasiakkaille oli edellisvuotta parempi. Konsernin oikaistua liikevoittoa 
paransivat viennin hyvä kehitys ja alhaisemmat kustannukset tammi-kesäkuun aikana. Vuoden loppua 
kohden kustannusinflaation vaikutus heikensi kannattavuutta kaikilla liiketoiminta-alueilla.  
 
Atria Suomen liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti 
Foodservice-myynti ja rehumyynti olivat edellisvuotta parempia. Myynti vientiasiakkaille kasvoi koko vuoden 
osalta edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja suotuisasta 
myynnin rakenteesta. Vuoden loppua kohden kustannusinflaation vaikutus heikensi kannattavuutta.  
 
Atria Ruotsin liikevaihto paikallisessa valuutassa vahvistui 3,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Foodservice- ja 
pikaruokaliiketoimintaan. Sen jälkeen markkina alkoi elpyä koronarajoitusten purkamisen myötä lisääntyen 
vuoden loppua kohden. Vuoden lopulla kohonneet kustannukset heikensivät liikevoittoa. Atria-konsernin 
segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 
1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja 
vertailukauden liikevaihtoon ja -voittoon.  

 
Atria Tanska & Viron liikevoitto jäi edellisvuotta heikommaksi. Liikevaihdon lasku johtui Atria Tanskan 
myynnin pienentymisestä vähittäiskauppaan. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevoitto 
vahvistui, mikä oli seurausta alkuvuoden aikana toteutetuista hinnankorotuksista, alhaisella tasolla 
pysyneistä liharaaka-aineiden hinnoista ja hyvästä kustannusten hallinnasta. Vuoden lopulla rehu- ja 
tuotantokustannukset nousivat voimakkaasti. 
 
Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. 
Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. 
Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä 
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Horsensin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon 
keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja 
logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle 
yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.  
 
Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osakekannasta maaliskuussa tehdyillä 
osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 2016 Atria osti 70 
prosenttia yhtiön osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten 
hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana.  
 
Atria teki helmikuussa 2021 sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited 
Liability Company Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla 
OOO Pit-Productin omistusoikeus siirtyy ostajalle, saatiin päätökseen huhtikuun lopulla. Kauppahinta oli noin 
32 miljoonaa euroa. Muuntoeron lisäksi yritysmyynnillä ei ollut muuta vaikutusta Atrian konsernitulokseen. 
Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on 
ollut tappiollista. Myyntisopimus ei sisältänyt Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka 
harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa Venäjällä. 
 
Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä myyntihetkellä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. 
Muuntoeroa on muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-
Productin vuonna 2005. Tuolloin Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. 
Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa 
esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska kertyneet muuntoerot pienentävät jo 
konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei ole vaikutusta konsernin omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.  
 
Atria laajentaa vastuullisuusohjelmaansa – tavoitteena koko arvoketjun 
ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen pienentäminen  
 
Atria on asettanut tavoitteekseen olla vastuullisuuden edelläkävijä alallaan. Ilmastonmuutoksen vuoksi Atrian 
tärkein tavoite tänään on hiilineutraali ruokaketju. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Atria on laajentanut 
vastuullisuusohjelmaansa, jonka tavoitteena on koko arvoketjun ympäristövaikutusten ja hiilipäästöjen 
pienentäminen yhteistyössä toimitusketjun kumppanien kanssa. Vastuullisuus on erottamaton osa Atrian 
strategiaa, liiketoimintaa ja jokapäiväistä työtä. Atria julkaisi katsauskaudella päivitetyn 
vastuullisuusohjelmansa.  
 
Atria kertoo nyt myös sianlihatuotteidensa hiilijalanjäljen kuluttajapakkauksissaan Suomessa. Merkintä 
pakkauksessa kertoo tuotteen koko tuotantoketjun ilmastovaikutuksen hiilidioksidiekvivalenteiksi muutettuna. 
Hiilijalanjälki on laskettu ja ilmoitetaan tuotenimikekohtaisesti (kg CO2e / tuote). Laskenta kattaa noin puolet 
Atrian tilajäljitetystä sianlihasta Suomessa ja edustaa näin keskimääräistä Atrian sianlihatuotteiden 
hiilijalanjälkeä. Atrian sianlihan hiilijalanjälki on 3,21 CO2e per teuraskilo (2,55 CO2e per elopainokilo). 
Pakkauksiin merkityissä hiilijalanjäljissä on huomioitu sian lisäksi myös tuotteiden pakkausmateriaalit, 
mahdolliset muut raaka-aineet sekä tuotteen prosessoinnista tuotteelle allokoituvat päästöt. Atria toi aiemmin 
tänä vuonna hiilijalanjälkimerkinnän kaikkiin kanatuotteisiin. 
 
Atrian kuljetuksiin otetaan käyttöön biokaasurekkoja. Atrian Suomen kuljetuksia hoitava Tuoretie Oy ottaa 
käyttöönsä nesteytettyä biokaasua (LBG) käyttäviä ajoneuvoyhdistelmiä. Ympäristöystävällisen biokaasun 
liikennekäytöllä voidaan vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 90 
prosenttia verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Biokaasun käyttö kuljetuksissa on yksi askel kohti 
hiilineutraalia ruoantuotantoa. Atria on asettanut tavoitteekseen vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä 
merkittävästi. 
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Atrian työturvallisuus on parantunut merkittävästi viimeisen neljän vuoden aikana. Atria käynnisti vuonna 
2017 Turvallisesti Atrialta kotiin -ohjelman parantaakseen työturvallisuutta ja vähentääkseen työtapaturmien 
määrää. Ohjelman tavoitteena on alentaa LTA-taajuutta vuoden 2017 41:stä 8:aan vuonna 2025 (LTA-
taajuus = työpaikalla sattuneiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden). 
Johdonmukainen työ työtapojen, toimintatapojen, rutiinien ja mikä tärkeintä työkulttuurin parantamiseksi on 
todella kannattanut. Tämä näkyy selvästi sairauslomiin johtaneiden tapaturmien vähentymisenä. Vuonna 
2017 Atrian LTA-taajuus oli 41 ja vuonna 2021 se on parantunut 14:ään, jossa oli laskua 66 %.  
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Liiketoiminnan kehitys alueittain tammi–joulukuu 2021 
 
Atria Suomi     
 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. € 2021 2020 2021 2020 

Liikevaihto 293,2 284,5 1 105,7 1 066,3 

Liikevoitto 10,6 14,4 48,1 43,1 

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

 

Atria Suomen loka-joulukuun liikevaihto oli 293,2 miljoonaa euroa (284,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu 
johtui myynnin lisääntymisestä Foodservice- ja rehuasiakkaille. Myynti vähittäiskauppaan oli edellisvuoden 
vastaavan jakson tasolla ja vienti pieneni. Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 
edellisvuoden vastaavaa jaksoa heikompi, mikä johtui useiden materiaalien, tarvikkeiden, hyödykkeiden ja 
ulkoisten palveluiden hintojen noususta. Lihan tuottajahinnat olivat edellisvuoden vastaavaa jaksoa 
korkeammat. Kannattavuus heikkeni kustannusten noususta johtuen. 

 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 1105,7 miljoonaa euroa (1066,3) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui 
lisääntyneestä myynnistä kaikissa myyntikanavissa, erityisesti Foodservice -myynti ja rehumyynti olivat 
edellisvuotta parempia. Myynti vientiasiakkaille kasvoi koko vuoden osalta edellisvuoteen verrattuna. Vienti 
Kiinaan oli kaksijakoinen: alkuvuosi oli vahvaa kasvua, mutta vuoden toisella puoliskolla markkinatilanne 
Kiinan viennin osalta vaikeutui selvästi. Liikevoitto nousi 48,1 miljoonaan euroon (43,1 milj. euroa). 
Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdosta ja suotuisasta myynnin rakenteesta. 
Työeläkevakuutusmaksun alennuksen loppumisella on ollut negatiivinen vaikutus tulokseen. Vuoden loppua 
kohden kustannusinflaation vaikutus heikensi kannattavuutta. Siipikarjatehdasinvestointi etenee suunnitellun 
aikataulun mukaisesti.  
 
Vähittäiskaupan markkina on kasvanut vuoden alusta lähtien 2,7 prosenttia Atrian edustamissa 
tuoteryhmissä. Valmisruokatuotteiden markkina kasvoi vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna yli 9 prosenttia 
arvossa mitattuna. Atrian toimittajaosuus oli vuonna 2021 noin 24 prosenttia Atrian edustamissa 
tuoteryhmissä. Loka-joulukuussa myynti Suomen vähittäiskaupassa kasvoi vajaan prosentin (0,7 %). 
Valmisruoan myynti kasvoi loka-joulukuussa peräti 8,8 prosenttia. (Lähde: Atrian markkinanäkemys) 
 
Foodservice-markkina Suomessa palasi jälleen kasvu-uralle vuoden 2020 pudotuksen jälkeen. Markkina 
kasvoi erityisesti kesän ja syksyn aikana, mutta loppuvuoden uudelleen kiristyneet koronarajoitteet hillitsivät 
kasvua. Atrian toimittajaosuus Foodservice-markkinassa on noin 22 prosenttia Atrian edustamissa 
tuoteryhmissä. Vuoden lopulla Foodservice-markkinaan toivat kasvua liha (+13 %), siipikarja (+20 %) ja 
leivänpäälliset (+14 %). Sen sijaan valmisruoka supistui -14 prosenttia arvossa mitattuna. (Lähde: Atrian 
markkinanäkemys) 
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Atrian suomalainen nurminaudan ulkofileepihvi kruunattiin maailman parhaaksi pihviksi arvostetussa World 
Steak Challenge -kilpailussa Dublinissa. Atrian tanskalainen yhteistyökumppani JN Meat International 
osallistui kilpailuun suomalaisella naudanlihalla ja voitti maailman parhaan pihvin tittelin jo kolmannen 
perättäisen kerran. Voitto tuli kaiken kaikkiaan yli 400 erilaisen pihvin ja 23 kilpailijamaan joukosta. Maailman 
paras pihvi on kotoisella nurmirehulla ruokittua ayrshire-rotuista naudanlihaa ja se on lähtöisin Hautakorven 
nautatilalta Karviasta. 
 
Atria, Lihakunta, Itikka osuuskunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha perustivat maaliskuussa yhdessä 
Osuuskunta Maitosuomen kanssa nautarehuja kehittävän yhtiön Nautasuomi Oy:n, jonka välillisinä 
omistajina ovat suomalaiset maidon- ja lihantuottajat. Järjestelyn tavoitteena on yhdistää maidon- ja 
lihantuotantoa harjoittavien toimijoiden osaamista ja resursseja, ja siten tukea kansainvälisesti 
kilpailukykyistä maidon- ja naudanlihan tuotantoa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa maito- ja 
lihanautatiloille kustannustehokkaat ja laadukkaat teolliset rehut. Rehukustannukset muodostavat 
merkittävän osan tilojen tuotantokustannuksista. Tällä yhteistyöllä voidaan edesauttaa tilojen 
menestymistä panostamalla tuottavuuden kehittymiseen.  
 
Atria kasvatti omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osakekannasta maaliskuussa tehdyillä 
osakekaupoilla. Atria omistaa nyt 90 prosenttia Kaivon Lihan osakkeista. Vuonna 2016 Atria osti 70 
prosenttia yhtiön osakkeista. Kaivon Lihalla on vahva markkina-asema Suomessa korkealaatuisten 
hampurilaispihvien ja kebab-tuotteiden valmistajana. 
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Atria Ruotsi     
 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. € 2021 2020 2021 2020 

Liikevaihto 92,7 85,1 351,7 332,2 

Oikaistu liikevoitto 0,6 1,2 2,7 0,8 

Oikaistu liikevoitto % 0,7 % 1,4 % 0,8 % 0,2 % 
     
Liikevoiton vertailukelpoisuuteen     

vaikuttavat erät:     
   Työeläkemaksun palautus 2,3 0,0 2,3 0,0 

Liikevoitto 2,9 1,2 5,0 0,8 

Liikevoitto % 3,2 % 1,4 % 1,4 % 0,2 % 

 

Atria Ruotsin loka-joulukuun liikevaihto oli 92,7 miljoonaa euroa (85,1 milj. euroa). Liikevaihto 
paikallisessa valuutassa kasvoi 6,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Foodservice- ja 
Sibylla-tuotteiden myynti Ruotsissa oli edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi. Myynti vähittäiskauppaan oli 
edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Sibylla-tuotteiden myynti Venäjällä kasvoi edelleen. 
Koronarajoitusten takia kotimaan matkailu on ollut vilkasta Venäjällä, mikä on kasvattanut paikallista 
pikaruokamarkkinaa. Oikaistu liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa 
euroa (1,2 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu 2,3 miljoonan euron kertaluonteisesta 
työeläkemaksujen palautuksesta. Kohonneet rehu-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liikevoittoa 
katsauskauden aikana. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 351,7 miljoonaa euroa (332,2 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa 
valuutassa vahvistui 3,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
koronarajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Foodservice- ja pikaruokaliiketoimintaan. Sen jälkeen markkina 
alkoi elpyä koronarajoitusten purkamisen myötä. Oikaistu liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). 
Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Liikevoiton oikaisuerä muodostuu 2,3 miljoonan euron 
kertaluonteisesta työeläkemaksujen palautuksesta, joka toteutui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 
lopulla rehu-, kuljetus- ja energiakustannukset painoivat liikevoiton kehitystä. Atria-konsernin 
segmenttimuutoksen myötä Venäjällä pikaruokaliiketoimintaa harjoittava Sibylla Rus -yhtiö raportoidaan 
1.1.2021 lähtien osana Atria Ruotsin segmenttiä. Muutoksella oli positiivinen vaikutus katsauskauden ja 
vertailukauden liikevaihtoon ja -tulokseen. 

 
Atrian edustamien tuoteryhmien myynti vähittäiskauppaan pysyi tammi-joulukuun aikana vakaana: 
ruokamakkaramarkkina pieneni 1,1 prosenttia, leivänpäällisten markkina kasvoi 2,5 prosenttia ja 
siipikarjatuotteiden markkina kasvoi 3,8 prosenttia arvossa mitattuna. Tammi-joulukuussa Atrian 
toimittajaosuus oli ruokamakkaroissa 18,7 prosenttia, leivänpäällisissä 12,6 prosenttia ja tuoreissa 
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kanatuotteissa 16,9 prosenttia (Lähde: AC Nielsen).  

 
Koronarajoituksilla on ollut suurin vaikutus Foodservice- ja pikaruokamarkkinaan. Kysynnän nopeat vaihtelut 
ovat aiheuttaneet epävarmuutta markkinassa. Foodservice-markkina kasvoi noin 15 prosenttia vuoden 2021 
viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.  
 
Atria teki toukokuussa päätöksen investoida 30 miljoonaa euroa tuotannon uudelleenjärjestelyyn Ruotsissa. 
Investointi sisältää tuotantotilojen laajennuksen ja uusien tuotantolaitteiden hankintoja Sköllerstan tehtaalle. 
Uudelleenjärjestelyn myötä Malmön tuotanto siirretään Sköllerstan ja Mohedan tehtaille Ruotsissa sekä 
Horsensin tehtaille Tanskassa. Tuotannon siirron odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Tuotannon 
keskittämisellä Atria haluaa varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä tehokkaammalla tuotannolla ja 
logistiikalla, joilla on myös pienemmät ilmastovaikutukset. Uudelleenjärjestelyn arvioidaan tuottavan Atrialle 
yhteensä 3,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. 
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Atria Tanska & Viro     
 Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

Milj. € 2021 2020 2021 2020 

Liikevaihto 26,4 26,6 104,9 106,8 

Liikevoitto 0,0 1,7 5,1 5,3 

Liikevoitto % 0,0 % 6,5 % 4,9 % 4,9 % 

 
Atria Tanska & Viron loka-joulukuun liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (26,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 
0,0 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Atrian liikevaihto Virossa kasvoi lähes 5 prosenttia, mikä johtui Atrian 
markkinaosuuksien kasvusta ja suotuisasta myynnin rakenteesta. Tanskassa myynti Foodservice- ja 
vientiasiakkaille kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan oli nihkeää, 
vaikka omien tuotemerkkien markkinaosuudet vahvistuivat Tanskassa. Katsauskaudella liikevoittoa painoivat 
materiaalien, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannusten nousu sekä Virossa 
rehukustannusten lisääntyminen.  
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 104,9 miljoonaa euroa (106,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa 
(5,3 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui Atria Tanskan myynnin pienentymisestä vähittäiskauppaan. 
Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevoitto vahvistui, mikä oli seurausta alkuvuoden aikana 
toteutetuista hinnankorotuksista, alhaisella tasolla pysyneistä liharaaka-aineiden hinnoista ja hyvästä 
kustannusten hallinnasta. Vuoden lopulla rehu- ja tuotantokustannukset nousivat voimakkaasti, minkä 
johdosta koko vuoden liikevoitto jäi edellisvuotta heikommaksi.  
 
Atrian kokonaismarkkinaosuus arvossa mitattuna Viron vähittäiskaupassa oli tammi-joulukuussa 14,8 
prosenttia (14,1 %). Marinoidun lihan ja kaupan omien tuotemerkkien myynti vahvistui vuoden lopulla. Atrian 
Maks & Moorits lihavalmisteet palkittiin kolmessa kategoriassa parhaina joulutuotteina Tallinnan 
ruokamessuilla lokakuussa. Atria Tanskan kokonaismarkkinaosuus leivänpäällisissä oli tammi-joulukuussa 
16,9 prosenttia.  
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Henkilöstö keskimäärin (FTE)   
   
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain Q1-Q4 Q1-Q4 
keskimäärin (FTE) 2021 2020 
   
Atria Suomi 2 390 2 398 
Atria Ruotsi 876 879 
Atria Tanska & Viro 445 439 
Myyty liiketoiminta, OOO Pit Product  728 
Yhteensä 3 711 4 444 

 
Rahoitusasema  
 
Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2021 oli 152,6 miljoonaa euroa (31.12.2020: 191,6 milj. euroa).  
 
Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 62,4 
miljoonaa euroa (59,0 milj. euroa). Vapaaseen kassavirtaan sisältyy OOO Pit-Productin myynnin 
nettokassavirtavaikutus 30,3 miljoonaa euroa. 
 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,7 % (31.12.2020: 46,8 %). Muuntoerojen muutos omassa 
pääomassa oli 42,7 miljoonaa euroa (-6,8 milj. euroa). Myytyyn tytäryhtiöön, OOO Pit-Productiin liittyvät 
kertyneet muuntoerot olivat -45,1 miljoonaa euroa ja ne kirjattiin pois muuntoeroista tulosvaikutteisesti 
kertyneisiin voittovaroihin. Tällä kirjauksella ei ole vaikutusta omavaraisuusasteeseen eikä kassavirtaan. 
 
Atria jälleenrahoitti huhtikuussa 40 miljoonan euron lainan, joka olisi erääntynyt huhtikuussa 2023 uudella 60 
miljoonan euron seitsemän vuoden pituisella kerralla takaisinmaksettavalla lainalla. Atria jälleenrahoitti myös 
joulukuussa 40 miljoonan euron lainan, joka olisi erääntynyt marraskuussa 2023 uudella 60 miljoonan euron, 
vastuullisuustavoitteisiin sidotulla ja kerralla takaisinmaksettavalla lainalla, jonka maturiteetti on viisi vuotta ja 
jossa on 1+1 vuoden jatko-optiot. Lainan vastuullisuustavoitteina on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja 
työtapaturmia sekä parantaa energiatehokkuutta. Yhtiö jälleenrahoitti joulukuussa 30 miljoonan euron 
sitovan luottolimiitin, joka olisi erääntynyt kesäkuussa 2023 uudella vastuullisuustavoitteisiin sidotulla 30 
miljoonan euron sitovalla luottolimiitillä, jonka maturiteetti on viisi vuotta ja jossa on 1+1 vuoden jatko-optiot. 
Luottolimiitin vastuullisuustavoitteina on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja työtapaturmia. 
 
Kassavarojen määrä oli 31.12.2021 57,3 miljoonaa euroa (31.12.2020: 26,6 milj. euroa). Konsernin 
maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 31.12.2021 oli 
85,0 miljoonaa euroa (31.12.2020: 85,0 milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien 
keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 4 vuotta 11 kuukautta (31.12.2020: 3 vuotta 2 kuukautta). 
 
EU:n taksonomia-asetus 
 
Taksonomia-asetus (EU) 2020/852 eli EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä listaa ympäristön 
kannalta kestäviä taloudellisia toimia. Asetus edellyttää mm. pörssiyhtiöitä raportoimaan sen vaatimusten 
mukaisesti. Atrian toimiala ei ole mukana ensimmäisessä delegoidussa asetuksessa, joten luokittelemme 
Atrian taksonomiakelpoisen liiketoiminnan osuuden liikevaihdosta nollaksi (0 %). Vastaavasti, 
taksonomiakelpoisten pääomamenojen ja toimintamenojen osuudet ovat 0 %. Atria jatkaa 
taksonomiaraportoinnin vaikutusten arviointia vuonna 2022. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Atria Oyj lahjoittaa yhteensä 60 000 euroa kolmelle suomalaiselle yliopistolle ja yhdelle 
ammattikorkeakoululle. Lisäksi Atria lahjoittaa suomalaiselle Food and Forest Development Finland  
-järjestölle 5 000 euroa kehitysmaiden maa- ja metsätalouden tukemiseen. 
 
Lahjoituksia saavat: 
- Seinäjoen Ammattikorkeakoulu 20 000 € 
- Vaasan yliopisto 20 000 € 
- Itä-Suomen yliopisto 10 000 € 
- Tampereen yliopisto 10 000 € 
- FFD (Food and Forest Development Finland) 5 000 € 
 
Atria Suomi sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Ensimmäinen tuote-erä 
Etelä-Koreaan lähtee helmi-maaliskuun 2022 aikana. Etelä-Korea on siipikarjan kulutuksen osalta kasvava ja 
iso markkina. Maassa on 52 miljoonaa asukasta ja siipikarjanlihan kulutus tällä hetkellä on 16,9 kg 
vuodessa/henkilö.   

 
Liiketoiminnan katsauskauden ja lähiajan riskit 
 
Atrian liiketoimintaan, liikevaihtoon ja tulokseen voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Riskienhallinnasta 
sekä riskeistä on kerrottu kattavasti Atrian vuosikertomuksessa 2020, joka löytyy osoitteesta 
www.atria.fi/konserni/sijoittajat/taloustieto/vuosikertomukset. 

 
Covid-19 pandemia on vaikuttanut Atrian liiketoimintaan maaliskuusta 2020 alkaen. Se on ollut vuonna 2021 
merkittävä riski Atrian liiketoiminnalle edellisen vuoden tapaan. Pandemian luonne muuttui huonompaan 
suuntaan vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla, kun omikron-koronavirusmuunnos alkoi levitä eri maanosissa. 
Muunnoksen takia jo käytöstä poistettuja alue- ja yrityskohtaisia koronarajoitteita otettiin uudelleen käyttöön. 
Rajoitteilla on vaikutusta sekä Atrian henkilöstöön ja toimintaan että Atrian asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. 
Virusmuunnoksen nopea leviäminen on näkynyt myös epävakautena tavarantoimittajien 
toimitusvarmuudessa ja logistiikkaketjun toimivuudessa. 
 
Atrian pyrkii ehkäisemään pandemian vaikutuksen henkilöstön terveyteen ja työskentelyn turvallisuuteen 
sekä varmistamaan häiriöttömän toimitusketjun. Keinoina käytetään uusia työskentelytapoja, suojaimia, 
sosiaalista etäisyyttä, tiedottamista ja opastusta sekä vierailu- ja matkustusrajoituksia.   
 
Maailmanlaajuisesti viruksen käyttäytyminen ja pandemian hillitseminen rokotusohjelmien avulla sisältää 
edelleen epävarmuuksia. 
 
Kuiva ja poikkeuksellisen lämmin kesä niukensivat viljasatoja Suomessa. Syksyn sateet puolestaan 
heikensivät sadon laatua. Näiden syiden takia rehujen hinnat ja siten lihan tuotantotilojen kustannukset ovat 
nousseet, mikä on nostanut lihan hintaa.  
 
Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla energian hinta on ollut korkealla ja hintavaihtelut ovat olleet suuria. 
Erityisesti maakaasun ja sähkön hinta on käynyt ennätyskorkealla. Atrian suojautuminen sähkön 
markkinahintaan (systeemihinta) liittyvältä riskiltä on ollut tehokasta, mutta sähkön alueelliset hintaerot ovat 
tuoneet lisäkustannuksia. Sähkön ja muiden energiakustannusten merkittävän hintavaihtelun ennustetaan 
jatkuvan.  
 
Digitalisoituva ja globalisoituva maailma on tuonut mukanaan kyberriskit. Kyberrikollisuuteen ja 
tietotekniikkahäiriöihin liittyviä riskejä voi kohdistua Atrian toimintaan joko suoraan tai palveluntarjoajien 
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järjestelmien kautta. Niitä pyritään estämään ja niiltä suojautumaan suunnitelmallisella valvonnalla ja 
tietoturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä. 
 
Atrian Nurmon tehtaalla käsiteltävästä sianlihasta viedään merkittävä osa Kiinaan. Kiinan markkinoilla lihan 
hinta voi vaihdella hyvin nopeasti, mikä on riski sekä volyymille että hintatasolle. 
 
Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Euroopassa todetut 
korkeapatogeeniset lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta 
siipikarjanlihamarkkinoissa. Koska on olemassa riski näiden tautien leviämisestä Suomeen, Atrialla on 
leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla. 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 milj. 
euroa). 
 
Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan 
epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, 
pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset 
prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa. 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 2021 
 
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,63 euroa osakkeelle (0,50 euroa). 
 
Tulosjulkistamisajankohdat 2022 
 
Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2022. 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 4.3.2022. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai 
päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Atria Oyj, Konsernin lakiasiat, Läkkisepäntie 23, 00620 
Helsinki. 
 
Vuoden 2021 vuosikertomus ilmestyy viikolla 12/2022. 
 
Atria Oyj julkaisee vuoden 2022 aikana kaksi osavuosikatsausta ja yhden puolivuosikatsauksen: 
 
osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 3.5.2022, noin klo 8.00 
puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 19.7.2022, noin klo 8.00 
osavuosikatsaus tammi-syyskuu 26.10.2022, noin klo 8.00 
 
Tulostiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa myös internetissä osoitteessa www.atria.com. 
 
Yhtiökokouksen päätökset 2021 
 
Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteena 29.4.2021. Tiedote on luettavissa Atrian 
sijoittajasivuilla osoitteessa: https://www.atria.fi/konserni/sijoittajat/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2021. 
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Voimassa olevat valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä osakeantiin ja 
erityisten oikeuksien antamiseen sekä rahalahjoitusten tekemiseen 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 
yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan 
pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena 
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien 
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin 
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 
 
Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki 
Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja 
maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. 
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai 
useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista 
osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai 
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, 
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 
 
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä 
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita 
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden 
antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle 
itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
enimmäismäärästä.  
 
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2020 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 
euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan 
tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti hallituksen 
päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen ehdoista. 
 

Osakkeet 
 
Atria Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 28 267 728 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 
19 063 747 ja KII-sarjan osakkeita 9 203 981 kappaletta. Kukin A-sarjan osake oikeuttaa 
yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä (1) äänellä ja KII-sarjan osake kymmenellä (10) äänellä, joten 
Atrian Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 111 103 557 ääntä. Yhtiön hallussa on 
omia A-sarjan osakkeita 92 185 kpl. 
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Atria Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano 
 
Atria Oyj:n yhtiökokouksen päättämään nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat henkilöt: 
 
- maanviljelijä Juho Anttikoski, Itikka osuuskunnan edustaja 
- maanviljelijä Jyrki Halonen, Lihakunnan edustaja 
- maanviljelijä Kjell-Göran Paxal, Pohjanmaan Lihan edustaja 
- sijoitusjohtaja (listatut sijoitukset) Timo Sallinen, Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja 
- asiantuntijajäsen agrologi Seppo Paavola, Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 
 
Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Juho Anttikosken. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen ja 
hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 
1.2.2022. 
 
Nimitystoimikuntaan valitaan seuraavaa yhtiökokousta edeltävän syyskuun alun tilanteen mukaan 
osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan 
osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Mikäli 
suurin A-sarjan osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy 
osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle. Itikka osuuskunta, 
Lihakunta ja Osuuskunta Pohjanmaan Liha ovat KII-sarjan osakkeenomistajia. 
 
Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa 
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen 
elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja 
säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen 
ääniosuutta laskettaessa. 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.  
 
Hallinnointiperiaatteet 
 
Atrian Hallinnointiperiaatteet ja poikkeukset Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä palkitsemisraportti 
on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.atria.com. 
 
Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät 
 
Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023  
 
Atrialla on Atria Oyj:n hallituksen hyväksymä avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmä vuosille 
2021–2023. Järjestelmä on periaatteessa sama kuin vuosina 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 alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021. Palkkiot kaudelta 2021 maksetaan 
kolmena yhtä suurena osana vuosina 2022, 2023, 2024 osittain yhtiön vaihto-osakkeina ja osittain rahana. 
Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. 
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Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70 %) ja orgaaniseen 
kasvuun (30 %).  
 
Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Yhdeltä ansaintajaksolta 
maksettavien palkkioiden arvo on yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa. Ansaintajaksolta 2021 maksettavien 
palkkioiden arvioitu kokonaismäärä on noin 1,4 miljoonaa euroa (0,9 milj. 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. 
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Suurimmat osakkeenomistajat     

     

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021    

 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 

Skandinaviska Enskilda Banken Ab *)  1 041 926 1 041 926 3,69 

Mandatum Henkivakuutusyhtiö  963 918 963 918 3,41 

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

Citibank Europe Plc *)  566 209 566 209 2,00 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma  524 640 524 640 1,86 

Oy Etra Invest Ab  425 000 425 000 1,50 

OP-Henkivakuutus Oy  232 620 232 620 0,82 

von Julin Sofia Margareta kuolinpesä  150 000 150 000 0,53 
     
Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärän mukaan 31.12.2021   

     

 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 

Skandinaviska Enskilda Banken Ab *)  1 041 926 1 041 926 0,94 

Mandatum Henkivakuutusyhtiö  963 918 963 918 0,87 

Citibank Europe Plc *)  566 209 566 209 0,51 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma  524 640 524 640 0,47 

Oy Etra Invest Ab  425 000 425 000 0,38 

OP-Henkivakuutus Oy  232 620 232 620 0,21 

von Julin Sofia Margareta kuolinpesä  150 000 150 000 0,14 

     

*) Hallintarekisteröity     
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
      
milj. EUR 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 

Liikevaihto 1 540,2 1 504,0 1 451,3 1 438,5 1 436,2 

Liikevoitto 6,4 40,5 31,1 28,2 40,9 

% lv:sta 0,4 2,7 2,1 2,0 2,8 

Oikaistu liikevoitto 49,2 40,5 31,1 28,2 39,6 

% lv:sta 3,2 2,7 2,1 2,0 2,8 

Rahoitustuotot ja -kulut -4,9 -4,5 -5,6 -6,2 -7,3 

% lv:sta -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 

Voitto ennen veroja 4,8 37,3 26,2 22,3 35,5 

% lv:sta 0,3 2,5 1,8 1,6 2,5 

Oikaistu voitto ennen veroja 47,6 37,3 26,2 22,3 34,2 

% lv:sta 3,1 2,5 1,8 1,6 2,4 

Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,2 5,7 3,9 4,1 6,7 

Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE), % 8,2 5,7 3,9 4,1 6,3 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,9 7,2 5,3 5,0 7,3 

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,3 7,2 5,3 5,0 7,1 

Omavaraisuusaste, % 48,7 46,8 46,9 47,7 47,5 

Korolliset velat 209,9 218,1 228,3 227,2 214,3 

Velkaantumisaste, % 44,9 49,7 52,6 53,1 49,8 

Nettovelkaantumisaste, % 32,6 43,6 51,6 52,1 49,0 

Bruttoinvestoinnit  55,6 45,6 40,1 44,5 53,9 

% lv:sta 3,6 3,0 2,8 3,1 3,8 

Henkilöstö keskimäärin 3 711 4 444 4 454 4 460 4 449 

Tutkimus ja kehitysmenot 15,3 15,0 15,3 13,7 12,9 

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

Tilauskanta ** - - - - - 
 
* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi. 
**Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta seuraavana päivänä. 

      
Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut 
      
 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 

Tulos/osake (EPS), EUR -0,24 0,81 0,54 0,58 0,92 

Oikaistu tulos/osake (EPS), EUR 1,27 0,81 0,54 0,58 0,87 

Oma pääoma/osake, EUR 16,08 14,96 14,85 14,69 14,81 

Osinko/osake, EUR* 0,63 0,50 0,42 0,40 0,50 

Osinko/tulos, %* -257,2 61,4 78,4 68,8 54,4 

Oikaistu osinko/tulos, %* 49,5 61,4 78,4 68,8 57,4 

Efektiivinen osinkotuotto, %* 5,5 5,1 4,2 6,1 4,1 

Hinta/voittosuhde (P/E) -47,0 12,1 18,7 11,3 13,2 

Oikaistu hinta/voittosuhde (P/E) 9,1 12,1 18,7 11,3 13,9 

Osakekannan markkina-arvo 325,6 278,4 283,8 186,0 342,3 

Osakekannan markkina-arvo, A-sarja 219,6 187,8 191,4 125,4 230,9 

Osakkeiden vaihto/1000 kpl, A-sarja 3 536 4 599 3 831 5 696 3 381 

Osakkeiden vaihto %, A-sarja 18,6 24,1 20,1 29,9 17,7 

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 2021 vuodelta 3.5.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle. 
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Osakkeen kurssikehitys, A-sarja (EUR) 
      
Kauden alin 9,85 7,13 6,61 6,42 10,11 

Kauden ylin 13,44 10,86 10,04 13,48 12,96 

Kauden lopussa 11,52 9,85 10,04 6,58 12,11 

Kauden keskikurssi 11,60 9,08 8,28 9,58 11,47 
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ATRIA OYJ -KONSERNI     
     

Konsernituloslaskelma     
 
milj. EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 
 
Liikevaihto 403,6 398,6 1 540,2 1 504,0 
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -359,5 -349,4 -1 363,7 -1 337,7 
Bruttokate 44,1 49,1 176,5 166,3 
     
Myynnin ja markkinoinnin kulut -21,5 -20,2 -81,0 -77,7 
Hallinnon kulut -12,5 -12,4 -45,8 -45,7 
Liiketoiminnan muut tuotot 3,4 0,8 6,0 3,2 
Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -2,1 -49,4 -5,6 
Liikevoitto 12,6 15,1 6,4 40,5 
     
Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -0,8 -4,9 -4,5 
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,6 0,3 3,4 1,2 
Voitto ennen veroja 12,3 14,6 4,8 37,3 
     
Tuloverot -2,2 -7,9 -10,2 -12,6 
Tilikauden tulos 10,1 6,8 -5,4 24,7 
     
Tilikauden tuloksen jakaantuminen:     
Emoyhtiön omistajille 9,6 6,2 -6,9 22,9 
Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,6 1,5 1,8 
Yhteensä 10,1 6,8 -5,4 24,7 
     
Laimentamaton tulos/osake, € 0,34 0,22 -0,24 0,81 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, € 0,34 0,22 -0,24 0,81 
     

Laaja konsernituloslaskelma   
     
milj. EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 
     
Tilikauden tulos 10,1 6,8 -5,4 24,7 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:     
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi    
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuvat     
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot 0,2 -0,3 0,2 -0,1 
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta  
arvostettavien erien käyvän arvon muutokset -0,4 0,0 -0,4 0,0 
Erät, jotka määrättyjen ehtojen täyttyessä     
siirretään tulosvaikutteisiksi     
Rahavirran suojaus 1,8 0,6 5,7 -1,5 
Muuntoerot -1,1 4,1 42,7 -6,8 
Tilikauden laaja tulos 10,5 11,2 42,8 16,2 
     
Laajan tuloksen jakaantuminen:     
Emoyhtiön omistajille 10,1 10,6 41,3 14,5 
Määräysvallattomille omistajille 0,5 0,6 1,5 1,8 
Yhteensä 10,5 11,2 42,8 16,2 
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Konsernitase   

   

Varat  

milj. EUR 31.12.2021 31.12.2020 
  
Pitkäaikaiset varat   

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 385,5 395,5 

Biologiset hyödykkeet 0,6 0,6 

Käyttöoikeusomaisuus 30,4 33,7 

Liikearvo 162,7 164,8 

Muut aineettomat hyödykkeet 77,5 83,9 

Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 17,2 14,5 

Muut rahoitusvarat 0,8 1,2 

Lainasaamiset ja muut saamiset 6,1 4,6 

Laskennalliset verosaamiset 1,8 1,5 

Yhteensä 682,6 700,4 
  
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 109,6 102,9 
Biologiset hyödykkeet 3,6 3,6 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 108,3 106,1 

Rahat ja pankkisaamiset 57,3 26,6 

Yhteensä 278,9 239,2 
  
Varat yhteensä 961,5 939,5 

   

Oma pääoma ja velat  

milj. EUR 31.12.2021 31.12.2020 

  

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 454,6 422,8 

Määräysvallattomien osuus 13,0 16,1 

Oma pääoma yhteensä 467,6 438,9 
  
Pitkäaikaiset velat   

Lainat 176,1 138,8 

Vuokrasopimusvelat 21,3 24,6 

Laskennalliset verovelat 37,4 39,2 

Eläkevelvoitteet 6,7 7,2 

Muut korottomat velat 3,0 1,8 

Varaukset 0,0 0,3 

Yhteensä 244,5 211,9 
  
Lyhytaikaiset velat   

Lainat 2,9 45,1 

Vuokrasopimusvelat 9,6 9,6 

Ostovelat ja muut velat 236,8 234,0 

Yhteensä 249,3 288,7 
  
Velat yhteensä 493,9 500,7 

Oma pääoma ja velat yhteensä 961,5 939,5 
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Laskelma oman pääoman muutoksista      
          
milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Mää- Oma 
 Osa- Omat Muut SVOP Muun- Kerty- Yh- räys- pää- 
 ke- osak- ra- *) to- neet teen- vallat- oma 
 pää- keet has- erot voitto- sä tomien yhteen- 
 oma tot varat osuus sä 
          
Oma pääoma 1.1.2020 48,1 -1,2 0,2 249,2 -55,8 179,5 419,9 14,4 434,3 
          
Tilikauden tulos      22,9 22,9 1,8 24,7 
Muut laajan tuloksen erät          

Rahavirran suojaukset   -1,5    -1,5  -1,5 
Vakuutusmatemaattiset 0,0         
tappiot eläke-etuuksista      -0,1 -0,1  -0,1 
Muuntoerot     -6,8  -6,8  -6,8 

Muutokset määräysvallattomien          
omistajien osuuksissa      0,0 0,0  0,0 
Osakeperusteiset maksut  0,0  0,3   0,3  0,3 
Osingonjako 0,0     -11,8 -11,8 -0,1 -11,9 
          
          
Oma pääoma 31.12.2020 48,1 -1,2 -1,3 249,5 -62,7 190,4 422,8 16,1 438,9 
          
Tilikauden tulos      -6,9 -6,9 1,5 -5,4 
Muut laajan tuloksen erät          

Käyvän arvon muutokset   -0,4    -0,4  -0,4 
Rahavirran suojaukset   5,7    5,7  5,7 
Vakuutusmatemaattiset 0,0000         
voitot eläke-etuuksista      0,2 0,2  0,2 
Muuntoerot      42,7  42,7  42,7 

Muutokset määräysvallattomien          
omistajien osuuksissa      4,6 4,6 -4,1 0,5 
Osakeperusteiset maksut 0,0000 0,1  -0,1   0,0  0,0 
Osingonjako 0,0000     -14,1 -14,1 -0,5 -14,6 
          
          
Oma pääoma 31.12.2021 48,1 -1,1 4,0 249,4 -20,0 174,2 454,6 13,0 467,6 
          
*) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto       
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Konsernin rahavirtalaskelma   
 
milj. EUR 1-12/2021 1-12/2020 
   
Liiketoiminnan rahavirta   
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 105,6 115,2 
Rahoituserät ja verot -17,4 -13,0 
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 88,2 102,2 
   
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -55,8 -40,8 
Hankitut liiketoimet -0,1 -3,4 
Myydyt liiketoimet 30,3 0,0 
Pitkäaikaiset lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -0,4 0,7 
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos -0,5 -0,1 
Saadut osingot 0,7 0,5 
Investointien rahavirta yhteensä -25,8 -43,2 
   
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten lainojen nostot 120,0 37,0 
Pitkäaikaisten lainojen maksut -89,7 -41,7 
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / maksut (-) -35,3 -8,3 
Vuokrasopimusvelkojen pääomaosuus -9,5 -9,4 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat -4,0 0,0 
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset 0,9 0,0 
Osinkojen maksut -14,6 -11,9 
Rahoituksen rahavirta -32,2 -34,4 
   
Rahavarojen muutos 30,2 24,6 
   
Rahavarat tilikauden alussa 26,6 4,4 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,6 -2,4 
Rahavarat tilikauden lopussa 57,3 26,6 
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Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 
 
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Atria on tämän 
osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2020 
kuitenkin siten, että konserni on 1.1.2021 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2020 
laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat.  
 
Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta sellaisten 
arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat laadintahetken taseen varojen ja velkojen sekä tuottojen 
ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
soveltamisessa. Arviot ja olettamukset perustuvat katsauskauden lopun näkemyksiin ja ne sisältävät riskejä 
ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Koronapandemian 
aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden takia yhtiö on arvioinut pandemian vaikutuksia katsauskauden 
tuloslaskelmaan ja taseeseen. Erityisesti yhtiö on arvioinut, aiheuttaako tilanne viitteitä omaisuuserien 
arvonalentumisesta tai tarvetta päivittää varauksia tai muita kirjanpidollisia arvioita. Yhtiön arvion mukaan 
pandemialla ei tällä hetkellä ole olennaista vaikutusta raportoituihin lukuihin. 
 
Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin vuoden 
2020 konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tiedotteen lopussa. Yhtiön näkemyksen mukaan esitetyt 
tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta.  
 
Tiedotteen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta.  
 
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Muutoksia segmenttiraportointiin 
 
Atria tiedotti 28.4.2021 pörssitiedotteella, että Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista 
raportointia muutetaan. OOO Pit-Productin myynnin jälkeen Atria Venäjä ei muodosta itsenäistä liiketoiminta-
aluetta, eikä siten ole raportoitava segmentti. Tämän johdosta Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja 
taloudellista raportointia muutettiin. Sibylla Rus raportoidaan osana Atria Ruotsin segmenttiä, johon kuuluu 
suurin osa Sibylla-liiketoiminnasta. OOO Pit-Productin vuoden 2021 liikevaihto ja -tulos raportoidaan 
kohdistamattomissa. Muutos on toteutettu raportoinnissa 1.1.2021 alkaen. 
 
Atria-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2021 lähtien: 
- Atria Suomi 
- Atria Ruotsi 
- Atria Tanska & Viro 
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Toimintasegmentit     

     
milj. EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 
 
Tuotot kuluttajatuotteista     
Atria Suomi  221,0 219,1 846,6 823,2 
Atria Ruotsi 92,7 85,1 351,7 332,2 
Atria Tanska & Viro 25,7 26,0 102,6 104,7 
Kohdistamattomat  0,2 14,0 15,0 51,8 
Eliminoinnit -8,9 -11,5 -37,1 -53,0 
Yhteensä 330,7 332,6 1 278,8 1 258,9 
     
Tuotot alkutuotannosta     
Atria Suomi  72,2 65,5 259,1 243,1 
Atria Ruotsi - - - - 
Atria Tanska & Viro 0,7 0,5 2,3 2,1 
Kohdistamattomat  - - - - 
Yhteensä 72,9 66,0 261,4 245,2 
     
Liikevaihto yhteensä 403,6 398,6 1 540,2 1 504,0 
     
Liiketulos     
Atria Suomi  10,6 14,4 48,1 43,1 
Atria Ruotsi *) 2,9 1,2 5,0 0,8 
Atria Tanska & Viro 0,0 1,7 5,1 5,3 
Kohdistamattomat **) -0,9 -2,2 -51,9 -8,7 
Yhteensä 12,6 15,1 6,4 40,5 
     
Investoinnit     
Atria Suomi  15,6 9,6 40,0 30,6 
Atria Ruotsi 5,0 3,4 11,5 11,2 
Atria Tanska & Viro 1,6 1,3 4,1 3,4 
Kohdistamattomat  0,0 0,1 0,0 0,3 
Yhteensä 22,2 14,4 55,6 45,6 
     
Poistot ja arvonalentumiset     
Atria Suomi  9,3 9,4 37,1 35,8 
Atria Ruotsi 3,6 3,3 14,0 13,1 
Atria Tanska & Viro 1,1 1,2 4,5 4,6 
Kohdistamattomat  0,0 1,2 1,4 3,1 
Yhteensä 14,0 15,1 57,1 56,7 
     
Atria-konsernin operatiivista rakennetta ja taloudellista raportointia muutettiin 1.1.2021 alkaen.  
Vertailutiedot julkaistu pörssitiedotteella 28.4.2021. 
     
*) Vuoden 2021 lukuihin sisältyy 2,3 miljoonan euron työeläkemaksun palautus. 

**) Vuoden 2021 lukuihin sisältyy myydyn tytäryrityksen kertyneet muuntoerot -45,1 miljoonaa euroa. 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot 
     
milj. EUR     
     
Tase-erä 31.12.2021 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
 
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 0,8   0,8 
Johdannaissopimukset 6,3  6,3  
Yhteensä 7,2 0,0 6,3 0,8 
     
Velat     
Johdannaissopimukset 0,8  0,8  
Yhteensä 0,8 0,0 0,8 0,0 
     
     
Tase-erä 31.12.2020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 
 
Varat     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
arvostettavat rahoitusvarat 1,2   1,2 
Johdannaissopimukset 0,9  0,9  
Yhteensä 2,1 0,0 0,9 1,2 
     
Velat     
Johdannaissopimukset 6,0  6,0  
Yhteensä 6,0 0,0 6,0 0,0 
     
Katsauskaudella ei ole siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä.   
     
Taso 1: Täysin samanlaisille varoille ja veloille toimivilla markkinoilla noteeratut hinnat. 
Taso 2: Käyvät arvot ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnasta johdettuna). 
Taso 3: Käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin. 
     
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoarvosta. 

 
 
Lähipiiriliiketoimet     
     
milj. EUR     
     
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet: 
     
 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 6,9 5,5 23,7 20,1 
Tavaroiden ja palveluiden ostot -27,7 -24,8 -103,3 -98,2 
     
   31.12.2021 31.12.2020 
Saamiset   1,7 1,0 
Velat   6,3 8,5 
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Vastuut   
   
milj. EUR 31.12.2021 31.12.2020 
 
Velat, joiden vakuudeksi on annettu    
kiinnityksiä tai muita vakuuksia   
Lainat rahoituslaitoksilta 1,2 1,3 
Eläkelainat 4,2 4,4 
Yhteensä 5,4 5,7 
   
Yleisvakuutena annetut kiinnitykset    
Kiinteistökiinnitykset 1,2 1,3 
   
Taseeseen sisältymättömät vastuu-   
sitoumukset   
Takaukset 0,1 0,1 

 
 

Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 
 
Atria on kasvattanut omistustaan 20 prosentilla Kaivon Liha Kaunismaa Oy:n osakekannasta ja omistaa 19.3.2021 
tehdyn osakekaupan myötä 90 prosenttia yhtiön osakkeista. Kauppahinta oli 4,0 miljoonaa euroa. 
Jäljellä oleva yhtiön vähemmistöosakkaiden (10 %) myyntioption arvo 31.12.2021 oli 2,1 miljoonaa euroa ja se on kirjattu 
pitkäaikaisiin korottomiin velkoihin. Yhtiö on ollut Atrian tytäryhtiö vuodesta 2016. 

 
Myydyt liiketoimet 
 
Atria teki helmikuussa sopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä OOO Pit-Productin myymisestä Limited Liability Company 
Agricultural Complex Mikhailovskiylle, joka kuuluu Cherkizovo Groupiin. Yrityskauppa, jolla OOO Pit-Productin 
omistusoikeus siirtyi ostajalle, saatiin päätökseen 30.4.2021. OOO Pit-Productin varat ja velat ovat esitetty myytävänä 
olevina varoina ja omaisuuseriin liittyvinä velkoina maaliskuun 2021 osavuosikatsauksessa. 
 
Myyntisopimus ei sisällä Atria Venäjän toista tytäryhtiötä Sibylla Rus LLC:tä, joka harjoittaa pikaruokaliiketoimintaa 
Venäjällä.  
 
Kauppahinta oli 31,8 miljoonaa euroa. Myydyn liiketoiminnan vaikutus Atria-konsernin liikevaihtoon on noin 35 miljoonaa 
euroa. Liiketoiminta on ollut tappiollista. Myydyssä liiketoiminnassa työskenteli noin 720 työntekijää. 
 
Pit-Productiin liittyvien kertyneiden muuntoerojen määrä 30.4.2021 oli -45,1 miljoonaa euroa. Muuntoeroa on 
muodostunut Pit-Productin omistuksenaikaisista valuuttakurssimuutoksista. Atria osti Pit-Productin vuonna 2005. Tuolloin 
Ruplan kurssi euroa vastaan oli noin 34 ja myyntihetkellä noin 90. Ulkomaisesta tytäryhtiöstä luovuttaessa kyseiseen 
yhtiöön liittyvät jo aikaisemmin omassa pääomassa esitetyt kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti. Koska 
kertyneet muuntoerot vähensivät jo konsernin omaa pääomaa, tällä kirjauksella ei ollut vaikutusta konsernin 
omavaraisuuteen eikä kassavirtaan.  
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Myydyt liiketoimet: 
  
milj. EUR 31.12.2021 
  
Varat 30.4.2021  
Aineelliset hyödykkeet 20,8 
Käyttöoikeusomaisuus 0,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 1,6 
Vaihto-omaisuus 7,6 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,5 
Rahat ja pankkisaamiset 1,4 
Varat yhteensä 36,1 
  
Velat 30.4.2021  
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 0,1 
Laskennalliset verovelat 1,8 
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 0,1 
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 3,4 
Velat yhteensä 5,5 
  
Saatu tai saatava vastike:  
Käteisvarat 31,8 
  
Myydyt nettovarat -30,6 
Kauppaan kohdistuvat kulut -1,0 
Myyntitulos ennen muuntoerojen luokittelua   
tulosvaikutteiseksi 0,1 
  
Muuntoerojen luokittelu tulosvaikutteiseksi -45,1 
Myyntitappio -45,0 
  
Kaupan rahavirtavaikutus:  
Saatu maksusuoritus 31,8 
Yhtiön rahat ja pankkisaamiset -1,4 
Yhteensä 30,3 

 
 
Tärkeimmät valuuttakurssit    
      
 Tuloslaskelma  Tase 
 1-12/2021 1-12/2020  31.12.2021 31.12.2020 
    
SEK 10,1445 10,4881  10,2503 10,0343 
DKK 7,4371 7,4544  7,4364 7,4409 
RUB 87,2392 82,6454  85,3004 91,4671 
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT   
     
Atria julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella myös muita yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja,    
jotka ovat johdettavissa tuloslaskelmasta ja taseesta.    
   
Tunnuslukujen laskentakaavat:   
     
Oikaistu liikevoitto,   Yhtiö julkaisee liikevoiton, voiton ennen veroja ja tilikauden voiton ohella    
oikaistu voitto ennen veroja  oikaistun liikevoiton, oikaistun voiton ennen veroja ja oikaistun tilikauden   
ja tilikauden voitto  voiton kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja   
  parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Oikaistut luvut   
  määritetään oikaisemalla yllä mainittuja eriä vertailukelpoisuuteen   
  olennaisesti vaikuttavilla erillä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavanomaiseen   
  liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten toiminnan uudelleen-   
  järjestelyt, liiketoimintojen myynneistä johtuvat myyntivoitot ja -tappiot,   
  arvonalentumiset ja merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut.    
     
Bruttoinvestoinnit  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen   
  hankitut liiketoimet   
     
Vapaa kassavirta = Liiketoiminnan kassavirta - investointien kassavirta   
     
FTE = Raportointikauden tehdyt työtunnit    
  Raportointikauden työpäivien lukumäärä * normaalityöaika per päivä   
     
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto/tappio * 100 
  Oma pääoma keskimäärin   
     
Oikaistu oman pääoman = Oikaistu tilikauden voitto/tappio * 100 
tuotto (%)  Oma pääoma keskimäärin   
     
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100 
  Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin    
     
Oikaistu sijoitetun = Oikaistu voitto/tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut * 100 
pääoman tuotto (%)  Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin    
     
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma  * 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot   
     
Korolliset velat = Lainat + vuokrasopimusvelat   
     
Velkaantumisaste (%) = Korolliset velat * 100 
  Oma pääoma   
     
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat   
     
Nettovelkaantumisaste (%) = Korolliset velat - rahavarat * 100 
  Oma pääoma   
     
Laimentamaton tulos / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto   
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo   
     
Oikaistu laimentamaton = Emoyhtiön omistajille kuuluva oikaistu tilikauden voitto 
tulos / osake  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo   
     
Oma pääoma / osake  = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.   
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Osakekohtainen osinko = Tilikauden osingonjako   
  Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 31.12.   
     
Osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100 
  Tulos / osake (EPS)   
     
Oikaistu osinko / tulos (%) = Osinko / osake * 100 
  Oikaistu tulos / osake (oikaistu EPS)   
     
Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osinko / osake * 100 
  Tilikauden päätöskurssi   
     
Hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi   
  Tulos / osake   
     
Oikaistu hinta / voittosuhde (P/E) = Tilikauden päätöskurssi   
  Oikaistu tulos / osake   
     
Keskikurssi = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto   
  Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden laimentamaton   
  keskimääräinen lukumäärä   
     
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa * viimeinen pörssikurssi 31.12. 
     
Osakkeiden vaihto (%) = A-sarjan osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana * 100 
  A-sarjan osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä   
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