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Liikevaihto (MEUR)
Atria Tanska & Viron liike-
vaihto oli edellisvuoden 
tasolla, 96,6 miljoonaa 
euroa. Tanskassa myynti 
vähittäiskaupalle elpyi 
heikon alkuvuoden jälkeen 
loppuvuodesta, Virossa 
myynti kehittyi hyvin koko 
vuoden. Food Service 
-myynnin kasvu oli merkit-
tävää varsinkin Virossa. 

Liikevoitto (MEUR)
Liikevoitto supistui 0,9 
miljoonaa euroa 4,4 
miljoonaan euroon, joka 
oli 4,5 prosenttia liike-
vaihdosta. Kannattavuutta 
heikensi etenkin Tanskan 
sianlihamarkkinan epä-
vakaus; raaka-ainehinnat 
kallistuivat Euroopasta Kii-
naan lisääntyneen viennin 
takia lähes 30 prosenttia 
edellisvuodesta.

(97,4 MEUR 
vuonna 2018)

(5,3 MEUR 
vuonna 2018)

96,6

4,4

Strategian mahdollistajat Strategian painopisteet Painopisteiden toteutuminen 2019

1. Vahva kilpailuasema 
Valituissa segmenteissä 
markkinaykkönen tai 
-kakkonen, Virossa vahva 
toimija myös alkutuotan-
nossa. 

2. Vahvat ja arvostetut 
brändit 
Tunnetut ruokamerkit  
helpottavat uusien tuote- 
ryhmien lanseeraamista 
markkinoille ja markki-
na-aseman vahvistamista. 

3. Tehokas toiminta 
Keskitetty teollinen tuo-
tanto sekä panostukset 
teknologiaan ja koko toi-
mintaketjun tehokkuuteen 
parantavat tuottavuutta ja 
hintakilpailukykyä. 

Markkinatiedon 
syventäminen

• Vahvistettiin markkinatiedon hyödyntämistä etenkin Tanskassa, 
painopisteinä parempi ostokäyttäytymisen ja kuluttajien ymmär-
täminen. 

Tuoteryhmä- ja 
brändijohtaminen

• Tanskassa tarkennettiin leivänpäälliset-tuoteryhmän strategiaa ja 
asemointia markkinoilla.

• Uudistettiin 3-Stjernet -brändi ja tuotiin uusia kasviksia ja lihaa 
sisältäviä tuotteita brändin tuotevalikoimiin. 

• Virossa lanseerattiin uusia, Maks&Moorits-brändin paistettuja ja 
paahdettuja tuoteryhmiä.

Kaupallinen 
erinomaisuus

• Tanskassa 3-Stjernet -brändi oli leivänpäällissegmentin markkina-
kakkonen 15,1 prosentin toimittajaosuudellaan. 

• Virossa Atria vahvisti markkina-asemaansa yli 15 prosentin toimit-
tajaosuuteen ja oli markkinakakkonen. 

• Atrian asema vahvistui Food Service -sektorilla Tanskassa ja 
etenkin Virossa, jossa myynti kasvoi kasvoi noin 35 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. 

Tuotannon operatiivinen 
tehokkuus

• Virossa tuotantomäärien merkittävä lisäys paransi toimintojen 
tuottavuutta. Tuotannossa otettiin käyttöön uusi pakkauslinja. 

• Tanskassa tehostettiin toimintaa hyödyntämällä vuonna 2018 
käyttöönotettua toiminnanohjausjärjestelmää. Sillä parannettiin 
muun muassa tuotannon, varastoinnin ja jakelun tehokkuutta. 

Resurssien  
kohdentaminen

• Sekä Tanskassa että Virossa jalkautettiin Atrian vastuullisuusta-
voitteita, painopisteinä tuotannon ympäristö- ja hiilijalanjäljen 
pienentäminen. 

Atrian Tapa Johtaa • Tanskassa järjestettiin kattavat Atrian Tapa Johtaa - ja Atrian Tapa 
Toimia -koulutukset. 
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