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Strategia ja
toimintaympäristö
Vastuullinen Atria

Liiketoimintakatsaukset
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä

Liikevaihto
(MEUR)
Atria Suomen liikevaihto
kasvoi edellisvuoteen
verrattuna 14,6 miljoonaa
euroa ja oli 1 033,8 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti Kiinan viennin määrällinen
lisääntyminen ja hintojen
vahvistuminen. Hinnat
vahvistuivat loppuvuodesta myös kotimaan
myyntikanavissa.
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Tutkimus ja
kehitys

Taloudelliset
tiedot ja
hallinnointi
Tilinpäätös ja
toimintakertomus
Tilintarkastuskertomus
Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä
Taloudellinen
tiedottaminen
Yhteystiedot

Liikevoitto
(MEUR)
Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 3,3 miljoonaa euroa 40,0 miljoonaan euroon, joka oli
3,9 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta
kohensi myyntihintojen
vahvistuminen, parempi
myynnin rakenne ja
parantunut operatiivinen tehokkuus.
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Painopisteiden toteutuminen 2019

1. Suuri mittakaava
Mahdollistaa tarjonnan kasvavaan ja monipuolistuvaan
kysyntään.

Markkinatiedon
syventäminen

• Lisättiin markkinatutkimuksen, -tiedon ja -analyysin (Atria Insight)
investointeja tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin tukemiseen.

Tuoteryhmä- ja
brändijohtaminen

• Merkittävimmät tuoteryhmäpanostukset suunnattiin siipikarjan,
valmisruokien ja ruoanlaittotuotteiden tuoteryhmiin.
• Lihan alkuperä, puhtaus ja hyvä maku korostuivat Atria-brändin kilpailuetuina sekä vähittäiskaupan että ammattikeittiöiden
asiakkuuksissa.
• Markkinointipanostusten merkittäviä kohteita olivat esimerkiksi
grillaussesonki sekä Atria Wilhelm -brändi ja -tuotteisto.

Kaupallinen
erinomaisuus

• Atrian tuoteryhmien myynti kasvoi kaikissa myyntikanavissa.
• Markkinaosuus vahvistui; Atrian toimittajaosuus vähittäiskaupassa
oli noin 25 prosenttia, Food Service -sektorilla 22 prosenttia.
• Atria oli vähittäiskaupan markkinajohtaja kuluttajapakatun lihan,
siipikarjan ja leikkeleiden tuoteryhmissä.

Tuotannon operatiivinen
tehokkuus

• Atrian käsittelemät lihamäärät olivat edellisvuoden tasolla,
yhteensä 173,6 miljoonaa kiloa.
• Nurmon ja Sahalahden tehtaiden investoinnit broilereiden leikkuukapasiteetin lisäämiseksi saatiin valmiiksi.

Toimintaketjun
tehokkuus

• Atrian tilaus-toimitus -ketju toimi laadukkaasti ja tehokkaasti;
toimitusvarmuus oli korkealla 99,8 prosentin tasolla.
• Atrian rehuyhtiön A-Rehu Oy:n hanke nauta-, sika- ja siipikarjarehujen tuotannon nostamiseksi Koskenkorvan tehtailla eteni
suunnitelmien mukaisesti.

Resurssien
kohdentaminen

• Atria saavutti keskeiset energia- ja resurssitehokkuuden tavoitteensa; muun muassa hiilijalanjälki pieneni, vedenkulutus tehostui
ja hävikkiä kyettiin pienentämään. Tulokset on esitetty Atrian
yritysvastuuraportissa www.atria.fi/konserni/vastuullisuus

Atrian Tapa Toimia

• Turvallisesti Atrialta Kotiin -ohjelma tuotti erinomaisia tuloksia:
työtapaturmien määrä ja tapaturmista johtuneiden poissaolojen
määrä vähenivät yli puolella vertailujaksosta.
• Atrian Tapa Johtaa -ohjelmassa toteutettiin useita strategista
ja operatiivista kyvykkyyttä kehittäviä projekteja, tapahtumia ja
toimenpiteitä.

3. Vahvat ja arvostetut
brändit
Atria on lihatoimialan
tunnetuin ruokamerkki.
Tämä mahdollistaa uusien
tuotesegmenttien lanseeraamista ja uuden markkinan luontia.
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2. Vahva kilpailuasema
Atria on päätuoteryhmiensä
markkinajohtaja tai -kakkonen sekä teurastamoteollisuuden markkinajohtaja.
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4. Korkea tuottavuus
Teollisten prosessien
tehokkuus ja johdonmukaiset investoinnit tuottavuuden parantamiseen
turvaavat hintakilpailukykyä.
5. Vastuullinen ja varma
toimitusketju
Atrian vastuullinen toiminta
vaikuttaa myönteisesti koko
suomalaisessa liha- ja ruokaketjussa. Hyvä yhteistyö
etenkin tuottajien kanssa
turvaa toimituksia, laatua ja
kasvua.
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