Etusivu
Atria lyhyesti
Atrian avainluvut
Toimitusjohtajan
katsaus

Strategia ja
toimintaympäristö
Vastuullinen Atria

Liiketoimintakatsaukset
Atria Suomi
Atria Ruotsi
Atria Tanska & Viro
Atria Venäjä

Atria Venäjän liikevaihto
pieneni edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
1,3 miljoonaa euroa ja oli
73,8, miljoonaa euroa.
Sibylla-konseptin ja Food
Service -sektorin myynti
kasvoi merkittävästi, kun
taas myynti vähittäiskaupalle pieneni.

ATRIA VENÄJÄN TERVE KASVU
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Tutkimus ja
kehitys

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

Liiketulos oli edellisvuoden tasolla, -4,0 miljoonaa euroa. Tuloskehitys
kääntyi paremmaksi
toisella vuosipuoliskolla,
mutta vähittäiskaupan
heikko hintataso ja kasvaneet markkinointipanostukset pitivät koko vuoden
tuloksen heikkona.
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Painopisteiden toteutuminen 2019

1. Riittävä mittakaava
Atria on alan merkittävin
ulkomainen toimija.

Markkinatiedon
syventäminen

• Tehostettiin tiedon hankintaa päätöksenteon ja suunnittelun
pohjaksi myynnin, markkinoinnin ja tuoteryhmäjohtamisen
tueksi.

2. Vahva kilpailuasema
Atria on yksi tunnetuimmista
toimijoista tietyissä
vähittäiskaupan
tuoteryhmissä erityisesti
Pietarissa. Sibylla on Fast
Food -segmentissä vahva
koko Venäjän alueella. Food
Service -sektorilla Atria on
arvioitu tuoteryhmiensä
luotettavimmaksi toimijaksi.

Tuoteryhmä- ja
brändijohtaminen

• Merkittävin investointi oli Pit-Product -brändin ja tuoteryhmien
täydellinen uudistaminen useiden uusien asiakas- ja kuluttajaryhmien kysyntää vastaavaksi.

Kaupallinen
erinomaisuus

• Sibylla-pikaruokakonseptin myynti kasvoi 14,3 prosenttia.
Myyntipisteiden lukumäärä kasvoi noin 4 100:aan.
• Food Service -myynti kasvoi noin 16 prosenttia. Kasvua vauhdittivat niin uudet kumppanuudet kuin parantunut toimitusvarmuuskin.

Tuotannon operatiivinen
tehokkuus

• Koko organisaatiota virtaviivaistettiin ja tehostettiin strategisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Lisääntyneet toimitusmäärät paransivat tuotannon käyttöastetta.

Resurssien
kohdentaminen

• Atria eteni keskeisissä energia- ja resurssitehokkuuden tavoitteissaan; muun muassa materiaalitehokkuus parantui merkittävästi.

Atrian Tapa Johtaa

• Yhteistyö konsernin eri liiketoimintojen kanssa kehittyi merkittävästi.
• Atrian Tapa Johtaa - ja Atrian Tapa Toimia -koulutukset vaikuttivat positiivisesti sekä työtyytyväisyyteen että asiakaspalveluun.

3. Vahvat ja arvostetut brändit
Vahvojen brändien ja
tuotevalikoimien jatkuva
kehittäminen vahvistaa
markkina-aseman säilymistä
ja uusien markkinoiden
avaamista.
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4. Tehokas toiminta
Tehokas tuotanto ja resurssien tarkka kohdentaminen
kaikissa toiminnoissa parantavat tuottavuutta.
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Atrian vuosikertomus 2019

