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LIIKEVAIHTO

71,8
MEUR
75,1*

LIIKEVOITTO

 -0,7
MEUR
-0,2*

* Vuoden 2015 vastaavan ajanjakson luku. 

Atria Venäjä

Atria Venäjä markkinoi lihavalmisteitaan ja valmisruokiaan pääosin Pietarin ja Moskovan alueilla. Teolliset toiminnot on keskitetty
Pietariin, erityisesti Gorelovon moderniin tuotantolaitokseen. Omien tuotemerkkien lisäksi Atrian asemaa markkinoilla vahvistaa
Sibylla-konseptiliiketoiminta sekä sopimusvalmistus. Henkilöstön määrä on noin 800. Atrialla ei ole maassa omaa alkutuotantoa, 
vaan se hankkii liharaaka-aineensa Venäjän lisäksi kansainvälisilta lihamarkkinoilta. 
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Asiakkuudet

• Päivittäistavarakauppa
• Food Service -asiakkuudet
• Sibylla-konseptiasiakkuudet

Brändit

Atria Venäjän päätuotemerkit ovat Pit-Product ja CampoMos. 
Näitä täydentää vuonna 2016 lanseerattu Atria-brändi. Sibylla-
konseptiliiketoimintaa Atrialla on Venäjällä, Valko-Venäjällä ja 
Kazakshtanissa. Yhtiö tekee yhteistyötä muun muassa espan-
jalaisen Casademont-brändin kanssa. 

Atria Venäjän liikevaihto pienentyi edellisvuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna 3,3 miljoonaa euroa ja oli 71,8 miljoonaa
euroa. Ruplamääräinen liikevaihto kasvoi neljä prosenttia. 
Kasvua vauhditti Sibylla-konseptin laajentuminen. Päivittäista-
varakaupan ja Food Service -asiakkuuksien myyntiä heikensi 
laskenut kysyntä ja matalana pysynyt hintataso. 

Liiketulos laski 0,5 miljoonaa euroa ja oli -0,7 miljoonaa euroa. 
Oikaistu liiketulos nousi 1,4 miljoonaa euroa ja oli -0,7 mil-
joonaa euroa. Kannattavuutta paransi sekä Sibylla-tuotteiden
lisääntynyt myynti että loppuvuodesta vilkastunut päivittäista-
varakaupan myynti. 

Kasvu ja kannattavuus

Atria Venäjän Terve Kasvu

Strategian mahdollistajat Strategian painopisteet Painopisteiden toteutus 2016

1. Riittävä mittakaava
Mahdollistaa tarjonnan
kasvavaan ja monipuolistuvaan
kysyntään

2. Vahva kilpailuasema
Valituissa segmenteissä
markkinajohtaja tai -kakkonen
Pietarissa, vahva toimija Fast
Food -segmentissä koko
toiminta-alueellaan

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

4. Tehokas toiminta
Tuotannon valtaosan
keskittäminen teknologialtaan
moderniin tehtaaseen ja koko
toimintaketjun kehittäminen
parantavat hintakilpailukykyä

Markkinatiedon 
syventäminen

• Vahvistettiin markkinatutkimuksen roolia ja hyödynnettiin Market
Insight -konsernisynergiaa.

Tuoteryhmä- ja  
brändijohtaminen

• Merkittävimmät investoinnit tehtiin Atria-brändin lanseeraukseen 
sekä Pietarin että Moskovan päivittäistavarakaupassa. 

• Satsauksia Casademont-brändin kasvattamiseen

Kaupallinen 
erinomaisuus

• Sibylla-konsepti kasvoi merkittävästi, yhteensä noin 2 800 
toimipisteeseen Atria Venäjän liiketoiminta-alueella. 

• Atrian lihatuoteryhmin markkinaosuus Pietarissa pysyi vahvana. 

Tuotannon operatiivinen 
tehokkuus

• Sinyavinon tuotantolaitoksen käyttöastetta parannettiin
Casademont-tuotteiden sopimusvalmistuksella.

• Pietarin Gorelovossa sijaitsevan päätehtaan tuottavuutta
parannettiin kehityssuunnitelman mukaisesti.

Resurssien 
kohdentaminen

• Kehitystoimien kohteina olivat erityisesti liharaaka-aineen
saatavuuteen ja hintaan sekä eri tuoteryhmien reseptiikkaan
liittyneet projektit.

• Sibylla-organisaation vahvistaminen

Atrian Tapa Johtaa • Atrian Tapa Johtaa -esimiesohjelmassa toteutettiin alustavat
toimenpiteet.

Ydintuoteryhmät

• Lihavalmisteet,
erityisesti makkarat

• Leivänpäälliset
• Valmisruoat, 

kuten pizzat

Katso video:
www.atria.fi/konserni/yritys/strategia
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Liha- ja lihatuotemarkkinoiden
arvo Pietarin alueella. Moskovan

alueella arvo noin kolminkertainen. 

noin 17 %
Atrian lihavalmisteiden 
markkinaosuus Pietarin 
päivittäistavarakaupassa

-5 %

Päivittäistavarakaupan 
myynti Venäjällä

+5 %
Kuluttajahinnat Venäjällä 

(vuonna 2015 +13 %)

+20 %
Sibylla-myyntipisteiden 
määrän kasvu Venäjällä 

yhteensä noin 2 800:een. 

#1
Atria on lihanjalostusteollisuuden 

suurin ulkomainen toimija Venäjällä 
ja sen Gorelovon tehtaan teknologia

on alan tehokkainta.

liikevoittoprosentti




