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Atria Skandinavian Terve Kasvu
Strategian mahdollistajat

Atria Skandinavia valmistaa ja markkinoi lihavalmisteita, ateriaratkaisuja ja herkuttelutuotteita pääosin Ruotsin ja Tanskan markkinoilla. Sillä on myös kansainvälistä Fast Food -konseptiliiketoimintaa. Yhtiöllä on arvostettuja ja tunnettuja tuotemerkkejä, joista
useat ovat tuoteryhmiensä markkinajohtajia. Henkilöstön määrä on noin 980. Yhtiön käyttämä liharaaka-aine on valtaosin ruotsalaista.

2. Vahva kilpailuasema
Päätuoteryhmiensä
markkinakakkonen Ruotsissa,
markkinaykkönen Tanskassa

Kasvu ja kannattavuus
LIIKEVAIHTO

3. Vahvat ja arvostetut brändit
Tunnetut ruokamerkit
helpottavat uusien
tuoteryhmien markkinoille
tuomista ja uuden markkinan
luomista

LIIKEVOITTO

8,4

343,4

MEUR
12,8*

MEUR
330,5*

Atria Skandinavian liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 12,9 miljoonaa euroa 343,4 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti ensisijassa keväällä ostetun
Lagerbergs-siipikarjayhtiön tuoma lisämyynti Ruotsin voimakkaasti kasvavilla broilerinlihamarkkinoilla. Atrian valmistajaosuus Ruotsissa säilyi pientä vaihtelua lukuunottamatta
vakaana. Tanskassa valmistajaosuus kasvoi.

Liikevoitto pienentyi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 4,4 miljoonaa euroa 8,4 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät kohonneet raaka-ainekustannukset, epäsuotuisa myynnin jakauma
ja Lagerbergs-liiketoimintojen haltuunottokustannukset.
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4. Tehokas toiminta
Isot panostukset tuotekehitys-,
tuotanto- ja ostoprosesseihin
parantavat hintakilpailukykyä

Painopisteiden toteutus 2016

Markkinatiedon
syventäminen

• Vahvistettiin markkinatutkimuksen ja -analyysin resursseja.

Tuoteryhmä- ja
brändijohtaminen

• Merkittävimmät kehityskohteet Ruotsissa olivat broilerituotteet,
Tanskassa luomuleivänpäälliset.

Kaupallinen
erinomaisuus

• Atrian valmistajaosuus makkaroiden tuoteryhmissä Ruotsissa
vahvistui ja oli 18,1 prosenttia.
• Atrian valmistajaosuus leivänpäällisten tuoteryhmissä Ruotsissa
pienentyi ja oli 17,0 prosenttia.
• Atrian toimittajaosuus Tanskan leivänpäällismarkkinoilla vahvistui
ja oli 18,8 prosenttia.

Tuotannon operatiivinen
tehokkuus

• Atria investoi 14 miljoonaa euroa Lagerbergs-broilerituotannon ja
koko toimitusketjun kilpailukyvyn tehostamiseen.
• Snack-lihatuotteiden tuotantokapasiteettia nostettiin lähes 40
prosenttia.

Toimintaketjun
tehokkuus

• Göteborgin logistiikkakeskus myytiin ja logistiikkatoimintoja
keskitettiin Malmön tehtaalle.

Resurssien
kohdentaminen

• Perustettiin pilottilaitos uusia tuotanto- ja tuoteinnovaatioita
varten.
• Ruotsin ja Tanskan toimintoja suoraviivaistettiin
henkilöstöjärjestelyillä.

Atrian Tapa Johtaa

• Atrian Tapa Johtaa -esimiesohjelman toimenpiteet aloitettiin.
• Atrian Tapa Toimia -toimintaohjelman keskeiset projektit liittyivät
työturvallisuuteen, tuottavuuteen ja koulutukseen.
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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
• Fast food -konseptiasiakkuudet (Sibylla)
• Vientiasiakkuudet

• Lihavalmisteet,
kuten makkarat
• Leivänpäälliset
• Valmisruoat
• Siipikarjatuotteet
• Kasvis- ja herkuttelutuotteet, kuten pikkupurtavat ja marinoidut
tuoretuotteet

Atria Skandinavian tunnetuimmat tuotemerkit Ruotsissa ovat
Lithells ja Sibylla, joka samalla on Atria-konsernin kansainvälisin brändi. Tanskassa tunnetuin merkki on 3-Stjernet.

”Lagerbergsin ostaminen on meille suuri mahdollisuus Ruotsissa. Broilerinlihan kulutus kasvaa markkinoilla valtavasti juuri nyt. Myös suomalaisen lihan
markkinointi Ruotsissa on alkanut hyvin”
Tomas Back
Atria Skandinavia -liiketoiminta-alueen johtaja

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