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Atria Suomi 1.1.–30.9.2018
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Liikevoitto
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Liikevoitto-%
Oikaistu liikevoitto

Atria Suomen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat.
Liikevoiton kasvu johtui edellisvuoden vastaavaa jaksoa paremmasta myynnin rakenteesta.
Myynti vähittäiskauppaan ja Food Service -asiakkaille on ollut edellisvuotta selvästi parempaa.
Kesän huono satokausi on nostanut tuotantokustannuksia suomalaisilla lihatiloilla syksyn aikana.
Tämä toi nousupaineita Atrian raaka-aineiden hintoihin kolmannen kvartaalin aikana.
• 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.
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Uudet tuotesegmentit

Atrian lihaton tuotesarja: Vegyu
• Atria lanseerasi 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.
• Tärkeä kohderyhmä on fleksaajat: kuluttajat,
jotka pyrkivät vähentämään lihan syöntiä, mutta
ovat asian suhteen joustavia.

Uudet markkina-alueet

Markkina-alueet Aasiassa
• Atrian myyntivaltit puhtaus,
turvallisuus, jäljitettävyys ja
tuotantoeläinten antibioottivapaa
kasvatus.
• Uudenlaista tuotteistusta Aasian
markkinoille.
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Tehokas tuotanto

Atria investoi siipikarjatuotannon kapasiteetin lisäämiseen
• Siipikarjatuotteiden ja siipikarjapohjaisten valmisteiden
kysyntä on vahvassa kasvussa. Kulutus on kasvanut
viimeisten vuosien aikana tasaisesti, noin 3 prosentin
vuosivauhdilla.
• Atria investoi Nurmon ja Sahalahden tuotantolaitoksiin
yhteensä 3,4 miljoonaa euroa.
• Broilereiden leikkuukapasiteettia lisätään. Uusien
teknisten ratkaisujen avulla parannetaan myös
suomalaisen kananlihan vientimahdollisuuksia. Hankkeet
toteutetaan suunnitelman mukaisesti vuoden 2018
lopulla ja kevään 2019 aikana toukokuun loppuun
mennessä.
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Uudet innovaatiot

Jauhelihapakkaus pienentää ruokahävikkiä ja
vähentää muovin määrää
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Uudet innovaatiot

Suomen suurin aurinkosähköpuisto
• Paneelikapasiteetti 6,0 MW
• Aurinkopaneeleja 22000 kpl
• Vuosituotanto 5600 MWh
• Sähköntuotanto
kokonaiskulutuksesta 5 %
• Aurinkovoimalan kokonaisinvestointi
6,8 milj. euroa
• Teknis-taloudellinen käyttöikä 40
vuotta
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Maailman paras pihvi tulee Atrialta!
• Atrian suomalainen nurminaudan ulkofileepihvi
valittiin maailman parhaaksi pihviksi World Steak
Challenge –kilpailussa Lontoossa.
• World Steak Challenge -pihvikilpailuun osallistui tänä
vuonna yhteensä 22 maata ja 35 eri nautarotua.
• Suomalainen liha valittiin kilpailun parhaaksi, koska
se oli täydellisesti marmoroitunut, se oli murea ja
juureva maultaan.
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Euroopan modernein sikaleikkaamo

Markkinakehitys arvossa

+ 3,9 %

Koko vähittäiskauppamarkkina on
kasvanut alkuvuoden aikana
(TAMMI-SYYSKUU) + 3,9 % Atrian
edustamissa tuoteryhmissä

VK-markkina

+ 14,5 %
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Atrian kehitys brändillä on ollut
samaan aikaan markkinaa
nopeampaa ollen + 14,5 %
30.11.2016
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107 M€
+ 2,9 %

#AtriaCMD18

16 Mkg
+ 1,2 %

89 %
kotitalouksista
grillaa tavalla
tai toisella

- 0,7 %
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Atria oli jälleen grillauskesän ykkönen!
 Myynnin kasvu + 13 %
 Markkinaosuus grillauksesta 34 %
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