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Atria Capital Markets Day 25.11.2020 –ohjelma

• 10.00 – 11.15: Tervetuloa! Atria Oyj:n Q3 ja uusi strategia 2025 - toimitusjohtaja Juha Gröhn, 

Atria Oyj

• 11.15 – 12.00: Atria Suomen siipikarjainvestointi – toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi, Atria Suomi

• 12.00 – 12.30 Yhteenveto ja keskustelu - toimitusjohtaja Juha Gröhn, talousjohtaja Tomas Back 

ja Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi mukana keskustelussa. 

Atrian pääomamarkkinapäivää voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa 

www.atria.fi/konserni/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää webcast-linkissä olevan kommenttikentän 

kautta. Tilaisuutta voi seurata myös Twitterissä tunnuksella #AtriaCMD20.



Osavuosikatsaus
Q3/2020

1.1. – 30.9.2020



Atria-konserni 1.1.–30.9.2020

Atrian kolmas vuosineljännes oli vahva: yhtiön liikevaihto ja -voitto kasvoivat ja kannattavuus oli hyvällä tasolla

• Heinä-syyskuussa kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen.
• Atria Suomen liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli edellisvuoden tasolla. Sianlihan vienti Kiinaan vahvisti sekä liikevaihtoa

että -voittoa.
• Atria Ruotsin ja Atria Venäjän liiketulos parani merkittävästi. 
• Atria Ruotsin tulosta vahvistivat parempi kustannusten hallinta ja Ruotsin kruunun vahvistuminen sekä 

siipikarjatuotteiden hyvänä jatkunut myynnin kasvu.
• Atria Venäjän tulos parani hyvän vähittäiskauppa- ja pikaruokamyynnin ansiosta.
• Atria Tanska & Viron tuloskunto pysyi hyvänä. Hyvän tuloksen perustana on vahva kasvu myynnissä vähittäiskauppaan.

Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3
Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto 382,4 366,0 1 105,4 1 071,3 1 451,3
Liikevoitto 19,0 16,7 25,4 19,1 31,1
Liikevoitto-% 5,0 % 4,6 % 2,3 % 1,8 % 2,1 %
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Atria-konserni 1.1.–30.9.2020

• Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi yli 3 prosenttia hyvän vähittäiskauppamyynnin ja Kiinan viennin 
ansiosta. Myynti Food Service -asiakkaille oli merkittävästi viime vuotta alhaisempaa.

• Liikevaihdon kasvu sekä parantunut myynnin rakenne kasvattivat konsernin liikevoittoa.
• Sianlihan viennin kasvu Suomesta Kiinaan paransi liikevoittoa.
• Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi lähes 4 prosenttia erityisesti vahvan siipikarjamyynnin ansiosta. Liiketappio pieneni 

merkittävästi.
• Atria Tanska & Viron liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia vahvan vähittäiskauppamyynnin ansiosta. 
• Koronaviruspandemian aiheuttama markkinahäiriö heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta.

Katsauskauden jälkeen:
• Atria julkaisi uuden konsernistrategian: ”Atria on johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo”.
• Atria investoi 155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajennukseen Suomessa.

Q3 Q3 Q1 - Q3 Q1 - Q3
Milj. € 2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto 382,4 366,0 1 105,4 1 071,3 1 451,3
Liikevoitto 19,0 16,7 25,4 19,1 31,1
Liikevoitto-% 5,0 % 4,6 % 2,3 % 1,8 % 2,1 %
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”Vuoden 2020 kolmas neljännes oli Atrialle vahva sekä 
kasvun että tuloksen osalta. Hyvät asiakkaat, monipuolinen 
tuotteisto, tunnetutut tuotemerkit ja vahva markkina-
asema sekä henkilöstön asenne työhön tukevat Atrian 
menestystä tälläkin hetkellä.”

Juha Gröhn, toimitusjohtaja

Taloudellinen kehitys
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Atria-konsernin kumulatiivinen liikevaihto, milj. EUR



Atria-konsernin kumulatiivinen liikevoitto, milj. EUR

Poikkeukselliset erät
+0,4 milj. EUR

Poikkeukselliset erät
+1,4 milj. EUR



Atria-konsernin tunnusluvut

• Konsernin korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 238,0 miljoonaa euroa (31.12.2019: 223,9 milj. 
euroa). Katsauskauden aikana nettovelka kasvoi 14,0 miljoonaa euroa johtuen käyttöpääoman muutoksesta, 
investoinneista ja maksetuista osingoista. 

• Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta - investointien rahavirta) oli 6,8 
miljoonaa euroa (11,9 milj. euroa). Vapaan kassavirran heikennys johtuu normaalin kausivaihtelun 
aiheuttamasta käyttöpääomaerien kasvusta.

• Omaan pääomaan kirjatut Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan yhteenlasketut muuntoerot vähensivät omaa 
pääomaa tammi-syyskuussa 10,9 miljoonaa euroa (+2,7 milj. euroa).

• Konsernin käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä 30.9.2020 oli 85,0 miljoonaa euroa (31.12.2019: 85,0 
milj. euroa). Nostettujen lainojen ja sitovien luottolimiittien keskimaturiteetti oli katsauskauden lopussa 3 vuotta 
(31.12.2019: 3 vuotta 2 kuukautta). 

milj. EUR 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Oma pääoma/osake, EUR 14,58 14,63 14,85
Korolliset velat 245,1 263,3 228,3
Omavaraisuusaste, % 46,0 % 45,1 % 46,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 55,7 % 60,9 % 51,6 %
Bruttoinvestoinnit 31,2 29,8 40,1
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,8 % 2,8 % 2,8 %
Henkilöstö keskimäärin 4 453 4 467 4 454
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Atria-konsernin tuloslaskelma
Milj. € 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019

LIIKEVAIHTO 382,4 366,0 1 105,4 1 071,3 1 451,3
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -335,2 -320,1 -988,3 -956,6 -1 288,5
BRUTTOKATE 47,3 45,9 117,2 114,7 162,7
% liikevaihdosta 12,4 % 12,5 % 10,6 % 10,7 % 11,2 %
Muut tuotot 0,8 0,8 2,5 2,4 3,2
Muut kulut -29,1 -29,9 -94,3 -98,0 -134,9
LIIKEVOITTO 19,0 16,7 25,4 19,1 31,1
% liikevaihdosta 5,0 % 4,6 % 2,3 % 1,8 % 2,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 -1,4 -3,7 -3,9 -5,6
Osuus yhteis- ja osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,3 0,4 0,9 0,3 0,6
VOITTO ENNEN VEROJA 17,9 15,7 22,6 15,5 26,2
Tuloverot -3,0 -3,0 -4,7 -4,3 -9,2
TILIKAUDEN VOITTO 14,9 12,7 17,9 11,2 17,0
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Atria-konsernin kassavirta
Milj. € 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liiketoiminnan rahavirta 46,7 52,9 102,9
Rahoituserät ja verot -9,4 -10,3 -14,4
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 37,3 42,6 88,5
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -30,7 -30,6 -39,4
Hankitut liiketoimet - - -
Myydyt liiketoimet - - -
Pitkäaikaiset lainasaamisten muutos 0,2 1,0 2,3
Saadut osingot 0,5 0,1 0,1
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos -0,5 -1,2 -0,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -30,5 -30,7 -37,1
VAPAA KASSAVIRTA 6,8 11,9 51,4
Korollisten velkojen muutos 7,8 -2,6 -39,9
Maksetut osingot -11,9 -11,6 -11,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -4,2 -14,2 -51,5
RAHAVAROJEN MUUTOS 2,6 -2,3 -0,1
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Atria-konsernin bruttoinvestoinnit, milj. EUR

V. 2016 yritysostot 
lisäsivät brutto-
investointien määrää 
34,9 milj. euroa.



Atria-konsernin korollinen nettovelka, milj. EUR

Vuodet 2016-2018 eivät sisällä IFRS 
16:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja.



Atria-konsernin omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste, %

Vuodet 2016-2018 eivät sisällä IFRS 
16:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja.



Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

• Atria julkaisi uuden konsernistrategian: ”Atria on johtava pohjoiseurooppalainen 
ruokatalo”

• Katsauskauden jälkeen Atria Suomi teki päätöksen siipikarjatuotannon 
laajennusinvestoinnin toteuttamisesta. Investoinnin arvo on 155 miljoonaa euroa ja se 
sisältää uusien teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjojen rakentamisen Nurmon 
tuotantolaitokselle. 

• Atria Suomi Oy hankki katsauskauden jälkeen yrityskaupalla omistukseensa 
kauhavalaisen elintarvikealan sopimusvalmistaja Domretor Oy:n koko osakekannan. 
Omistus- ja hallintaoikeus siirtyi Atrialle 1.10.2020 alkaen. Domretor Oy on ollut Atrian 
osakkuusyhtiö vuodesta 2013 lähtien, jolloin Atria osti Domretorin osakkeista 24,9 
prosentin osuuden. Domretor Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 8,8 miljoonaa euroa.
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Atria-konsernin strategia 2025



Strategiset painopisteet

Parannamme 
toimitusketjun 

tehokkuutta

Parannamme 
punaisen lihan 
kannattavuutta

Voitamme 
siipikarjassa

STOR
E

Laajennamme 
valmisruoissa

Vahvistamme Food 
Servicea, ml. pikaruoka

Kasvamme 
kannattavasti 

Ruotsissa

Atrian tapa 
toimia

Kaupallinen 
erinomaisuus

Tehokas toiminta

Strategian mahdollistajat

Strategiset tavoitteet

Paras kumppani 
omistaja-tuottajille

Vahva taloudellinen 
suorituskyky

Halutuimmat brändit

Vastuullisuuden 
edelläkävijä

Paras kumppani 
asiakkaillemme

Sitoutunut 
henkilöstö

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokataloMissio

Tarjoamme hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin.
Innostuneet ihmiset ja halutuin brändi ovat 

menestyksemme perusta.

Hyvä ruoka – Parempi mieli.

Visio
Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo



Toimintaympäristömme muuttuu

Kysynnän muutos punaisesta lihasta siipikarjaan ja 
kasvipohjaisiin vaihtoehtoihin

Valmisruoan ja valmiimpien ruokaratkaisujen kasvu

Lisääntynyt tietoisuus: terveelliset elämäntavat, kestävä 
kehitys ja eläinten hyvinvointi

Kasvu ja uudet mahdollisuudet Food Service –sektorilla

Digitaalisten kanavien ja kaupan omien merkkien kasvu

Lisääntynyt epävakaus, epävarmuus, protektionismi ja 
paikallisuus

Proteiinit

Kategoriat

Kuluttajat

Kanavat

Makrotalous



Strategiset tavoitteemme

Vahva 
taloudellinen 
suorituskyky

Halutuimmat 
brändit Vastuullisuuden 

edelläkävijä

Paras kumppani 
asiakkaillemme Sitoutunut henkilöstö

Paras kumppani 
tuottajaomistajille

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo
Visiomme



Vahva taloudellinen suorituskyky

5 %
EBIT

40 %
Oma-

varaisuus-
aste

10 %
Oman 

pääoman 
tuottoaste

50 %
Varojenjako 
tilikauden 
voitosta

Kasvu
Markkinaa 
nopeampi



Halutuimmat brändit

Spontaani tunnettuus
Brändi muistetaan ja tunnetaan ilman apua

Autettu tunnettuus
Tunnistetaan brändi lueteltaessa

Preferenssi
Ykkösvalinta

Suosittelu
Suosittelee muillekin



Paras kumppani asiakkaallemme

NPS-luku (Net Promoter Score): kuinka 
todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat 
yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen 
tai kollegoilleen.
Todennäköisyys asiakkaan suositukselle

Asiakastyytyväisyys
Asiakkaan kokonaisvaltainen tyytyväisyys

Yhteiset arvonluontiohjelmat
Onnistuneet ja yhdessä asiakkaan kanssa 
toteutetut kuluttajakokemuksen 
parannushankkeet



Sitoutunut henkilöstö

• Sitoutunut henkilöstö auttaa yritystä 
menestymään
Henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen

• Turvallisuus on ykkösasia
Tapaturmien vähentäminen

• Henkilöstön liikkuvuus ja urakehitys
Henkilöstön liikkuvuus tehtävästä toiseen 
maiden välillä sekä tehtäväkierto 
liiketoiminta-alueen (BA) sisällä

• Huolehdimme henkilöstön osaamisen 
kehittämisestä
Työntekijöiden tyytyväisyys 
kehitysmahdollisuuksiin



Vastuullisuuden edelläkävijä

Atrian tavoitteet

o Hiilineutraali ruokaketju vuonna 2035

o CO2 päästöjen vähentäminen 25 %:lla(1

vuoteen 2025 mennessä

o Nolla eläinsuojelurikkomusta

o Antibiootittoman tuotannon lisääminen

(1 vs. 2016



Paras kumppani tuottajaomistajalle
Paras myyntikanava sopimustuottajien lihalle 
koko Suomessa
• Tuotantomäärien ja laadun hallinta tehdään 

markkinaperusteisesti
• Toimintatapamme on vastuullinen ja kestävä

Tiivis yhteistyö koko tuotantoketjussa
• Läpinäkyvä tuotantoketju

Parhaat sopimustuottajat, asiantuntemus ja 
jatkuva kehittäminen vahvistavat kilpailukykyä
• Olemme vahvoja toimijoita kaikissa lihalajeissa

Taloudellisesti vahvat tuottajaomistajat
• Meidän vahva taloudellinen kehitys ja osingonmaksu 

mahdollistavat tuottajaomistajien menestymisen



Strategiset painopisteemme

Voitamme
siipikarjassa

Laajennamme
valmisruoissa

Parannamme
punaisen lihan
kannattavuutta

Kasvamme kannattavasti
Ruotsissa

Vahvistamme Food Servicea,
ml. pikaruoka

Parannamme
toimitusketjun
tehokkuutta

Nykyisen liiketoimintamme terve pohja



Voitamme siipikarjassa

Tavoitteemme

• Markkinaykkönen siipikarjassa Suomessa

• Markkinakakkonen tuoreessa siipikarjassa 
Ruotsissa vuonna 2030

• Jatkuva toiminnallinen erinomaisuus

• Meillä on kuluttajia ja asiakkaita kiinnostava 
tarjonta kaikissa tuotesegmenteissä

Näin erotumme ja voitamme



Laajennamme valmisruoissa

Tavoitteemme

• Kasvamme tuoreessa valmisruoassa

• Hyödynnämme parasta markkinatietoa 
sekä asiakastuntemusta

• Tuotamme parasta laatua jokaisessa 
hintaluokassa

• Vahvistamme vastuullisuutta, 
luotettavuutta sekä jäljitettävyyttä

• Hyödynnämme vahvoja tuotemerkkejämme

Näin erotumme ja voitamme



Kasvamme kannattavasti Ruotsissa
Tavoitteemme
• Kasvatamme markkinaosuutta vähittäiskaupassa 

lihavalmisteissa ja siipikarjassa
• Panostamme Food Service -markkinassa vahvaan 

asiakasyhteistyöhön ja tarjooman laajentamiseen
• Pikaruoka-markkinassa haemme kasvua uusien 

markkinoiden kautta

• Operatiivisen tehokkuuden ja yleisen 
kustannustehokkuuden jatkuva 
parantaminen

Näin erotumme ja voitamme



Vahvistamme Food Servicea, ml. pikaruoka
Tavoitteemme

• Kasvamme markkinoita nopeammin

• Suomessa kilpailukykymme perustuu suomalaiseen 
lihaan, luotettavuuteen, vahvaan toimitusketjuun, 
tuoteturvallisuuteen sekä korkeaan palvelutasoon

• Ruotsissa vahvistamme liiketoimintaa laajentamalla 
tarjoomaa

• Lisäämme Atria Conceptin myyntipisteitä edelleen 
ja tehostamme uusien tuotteiden ja konseptien 
kehittämistä

Näin erotumme ja voitamme



Parannamme punaisen lihan kannattavuutta
Tavoitteemme

• Parannamme punaisen lihan kannattavuutta

• Parannamme jatkuvasti tehokkuuttamme

• Vahvistamme vientiasiakkuuksiamme

• Parannamme kategoriahallintaa ja tarjoomaa

• Lisäämme vientiä Suomesta Ruotsiin

Näin erotumme ja voitamme



Parannamme toimitusketjun tehokkuutta
Tavoitteemme

• Toimitusketjun merkittävä parantaminen

• Investoimme moderniin teknologiaan

• Seuraamme ja parannamme tuottavuutta

• Vahvistamme henkilöstön osaamista ja 
motivaatiota

Näin erotumme ja voitamme



Atrian strategian mahdollistajat

• Tehokkuuden seuranta ja parantaminen

• Modernit teknologiat

• Kustannustietoisuus

• Kuluttaja- ja 
markkinatiedon 
hyödyntäminen

• Tuoteryhmä- ja 
brändiosaaminen (sis. 
tuotteistus) 

• Asiakaskokemus

Kaupallinen erinomaisuus

• Tehokkuuden seuranta ja 

parantaminen

• Moderni teknologia

• Kustannustietoisuus

Tehokas toiminta

• Turvallisuus ensin

• Sitoutuneet ihmiset

• Suorituskyvyn johtaminen

Atrian Tapa Toimia
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