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Atria Baltia

Atria Baltian Terve Kasvu
Strategian mahdollistajat

Atria Baltia valmistaa ja markkinoi lihatuotteitaan pääosin Viron markkinoilla. Yhtiöllä on tunnettuja tuotemerkkejä ja se on markkinoiden toiseksi suurin toimija. Henkilöstön määrä on noin 300. Yhtiöllä on omaa alkutuotantoa, Atria on Viron toiseksi suurin
sianlihan tuottaja.

2. Vahva kilpailuasema
Valituissa segmenteissä
markkinakakkonen Virossa,
Vahva toimija myös
alkutuotannossa.

Kasvu ja kannattavuus
LIIKEVAIHTO

LIIKEVOITTO

MEUR
-9,0*

MEUR
32,9*

Liikevoitto kasvoi 0,7 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto
1,7 miljoonaan euroon. Kannattavuutta paransi sianlihan kallistuminen loppuvuodesta ja yhtiön pitkäjänteiset toimenpiteet
kustannustehokkuuden parantamiseksi.
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Tuoteryhmä- ja
brändijohtaminen

• Merkittävimmät investoinnit tehtiin Maks&Moorits-brändiin.

Kaupallinen
erinomaisuus

• Markkinaosuus (volyymi) kasvoi lähes kaksi prosenttiyksikköä.
• Atrian myynti päivittäistavarakaupalle kasvoi lähes 10 prosenttia.
• Suurimmat tuoteryhmät olivat marinoidut lihat ja grillimakkarat;
Atria on grillaustuotteiden markkinajohtaja.
• Lihajalosteiden, kuten lihapullien, myynti kasvoi.

Tuotannon operatiivinen
tehokkuus

• Teollinen tuotanto keskitettiin Valgan tehtaalle.
• Valgan tehtaan tuottavuutta parannettiin teknisillä ja
tuotannollisilla uudelleenjärjestelyillä.

Resurssien
kohdentaminen

• Atria myi Pohjois-Virossa sijaitsevan Linnamäen sikatilan;
alkutuotanto keskittyy neljään tilaan

Atrian Tapa Johtaa

• Atrian Tapa Johtaa -esimiesohjelmassa toteutettiin alustavat
toimenpiteet

0
-10

-10

12

Markkinatiedon
syventäminen
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4. Tehokas toiminta
Lihavalmistetuotannon
keskittäminen yhteen
tehtaaseen nostaa
tuottavuutta ja satsaukset koko
toimintaketjuun parantavat
hintakilpailukykyä

Painopisteiden toteutus 2016
• Vahvistettiin markkinatutkimuksen roolia ja hyödynnettiin
Market insight -konsernisynergiaa.
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3. Vahvat ja arvostetut brändit
Tunnetut ruokamerkit
helpottavat uusien
tuoteryhmien markkinoille
tuomista ja uuden markkinan
luomista

0,7

34,4
Atria Baltian liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 1,5 miljoonaa euroa 34,4 miljoonaan euroon.
Myynnin kasvua vauhdittivat erityisesti uudet jauhelihatuotteet
ja tuoreet lihatuotteet.

1. Suuri mittakaava
Mahdollistaa tarjonnan
suureen, kasvavaan ja
monipuolistuvaan kysyntään

Strategian painopisteet
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liikevoittoprosentti
* Vuoden 2015 vastaavan ajanjakson luku.

Asiakkuudet

Ydintuoteryhmät

Brändit

• Päivittäistavarakauppa
• Food Service -asiakkuudet
• Vienti- ja teollisuusasiakkuudet

• Lihavalmisteet,
erityisesti makkarat
• Leivänpäälliset
• Tuore ja kuluttajapakattu liha
• Alkutuotanto: Omien
sikaloiden vuosituotanto
noin viisi miljoonaa kiloa

Atria Baltian pääbrändi on Maks&Moorits, jota täydentävät
VK ja Wõro. Sibylla-konseptin myynnistä Baltian alueella
vastaa Atria Skandinavia.

Katso video:
www.atria.com/konserni/yritys/strategia

noin

0,4

mrd. EUR

Liha- ja lihavalmistemarkkinoiden arvo Viron päivittäistavarakaupassa. Markkinan
arvo pysyi ennallaan v. 2016.
Lihankulutus kasvoi määrällisesti, eniten sianliha.
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noin

14 %

Atrian liha- ja lihavalmisteiden toimittajaosuus.
Markkinaosuus kasvoi
v. 2016.
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Atria Baltia on Viron toiseksi
suurin toimija HKScanin
omistaman Rakveren
jälkeen. Viron lihanjalostusyritykset ovat valtaosin
pieniä, paikallisesti toimivia
yrityksiä.
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suurinta päivittäistavarakaupan ketjua ovat: Coop
Eesti, Maxima Eesti, Selver,
Rimi Food Eesti ja Prisma
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