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ATRIAN TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TOTEUMAT

Tavoite Toteuma 2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017

Liikevoitto 5 % 2,1 % 2,0 % 2,8 %

Omavaraisuusaste 40 % 46,9 % 47,7 % 47,5 %

Oman pääoman tuotto (ROE) 8 % 3,9 % 4,1 % 6,7 %

Osingonjako tilikauden voitosta 50 % 78,4 %* 68,8 % 54,4 %

*Hallituksen esitys

ATRIAN RISKIT
Atrian riskejä ja riskienhallintaa on esitetty
• Hallituksen toimintakertomuksessa (sivu 40)
• Konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa (sivu 81)

ATRIAN TERVE KASVU -STRATEGIAN TOTEUTUS

Strategian mahdollistajat Pääteemat Teemojen toteutuminen 2019

1. Vahva talous
Atrian vahva tase ja hyvä rahoitusasema mahdollista-
vat strategian mukaisia kasvu- ja kehittämistoimen-
piteitä.

2. Johdonmukaiset investoinnit
Atria toteuttaa johdonmukaisia investointeja, joilla
se ylläpitää ja parantaa toimintansa tuottavuutta ja
kilpailukykyä myös pitkällä aikavälillä.

3. Tehokas toiminta
Atria mahdollistaa koko toimitusketjunsa tehokkuu-
della toimintansa tuottavuuden sekä tuotteidensa
hintakilpailukyvyn.

4.  Hyvä markkina- ja asiakastuntemus
Atria on edelläkävijä kuluttaja- ja markkinatiedon
hyödyntäjänä, mikä mahdollistaa kaupallisesti
menestyvien tuoteryhmien kehittämisen ja markki-
noille tuomisen oikeaan aikaan.

5. Osaavat ihmiset
Atrian osaava henkilöstösuunnittelu, oikea-aikainen
rekrytointi, osaamisen järjestelmällinen kehittäminen
ja onnistunut suoritusten johtamisjärjestelmä tukevat
strategian toteutusta.

Kaupallinen 
erinomaisuus

• Atrian myynti kasvoi erityisesti Suomen liiketoiminta-alueella. Kotimarkkinoiden lisäksi kasvua vauhditti viennin mer-
kittävä lisääntymien: sianlihan vientimäärät Kiinaan yli kaksinkertaistuivat edellisvuodesta lähes 9 miljoonaan kiloon.

• Konsernin kannattavuus parantui ennen muuta Atria Suomen hyvän tuloskehityksen ansiosta. Tulosta vahvisti myyn-
tihintojen nousu sekä kotimaassa että viennissä.

• Atrian toimittajaosuudet Food Service -sektorilla kasvoivat kaikilla liiketoiminta-alueilla.
• Ruotsissa Atrian toimittajaosuus siipikarjan tuoteryhmissä kasvoi 2,9 prosenttiyksikköä 15,2 prosenttiin.
• Virossa Atrian toimittajaosuus kasvoi yli 15 prosenttiin, Tanskassa Atria oli leivänpäällisten markkinajohtaja yli 17

prosentin osuudellaan.
• Venäjällä Atrian Food Service -myynti kasvoi noin 13 prosenttia ja Sibylla-myyntipisteiden määrä kasvoi  noin 15

prosenttia.

Tehokas 
toiminta

• Atrian siipikarjan tuotantokapasiteetti kasvoi Suomessa Nurmon ja Sahalahden tehtailla toteutettujen investoin-
tien ansiosta.

• Toiminnan tuottavuus, laatu ja työturvallisuus sekä ympäristö- ja energiatehokkuus parantuivat Nurmon tehtailla.
• Atrian siipikarjatuotanto Ruotsissa tehostui Sölvesborgin tehtaalla ja koko siipikarjaliiketoiminnan kannattavuus

parantui.
• Atria Ruotsi tehosti liiketoimintojaan ja kilpailukykyään hankkeella, jolla tavoitellaan noin 3 miljoonan euron

vuotuisia säästöjä henkilöstökuluissa.
• Tehtaiden käyttöasteet nousivat Atrian Viron ja Venäjän tehtailla.

Atrian Tapa 
Toimia

• Atria uudisti vastuullisuusohjelmansa. Atrian toimintojen johtamisessa ja kehittämisessä on nyt kolme vastuullisuu-
den pääteemaa: maapallo, ruoka ja ihmiset. Näille kaikille on luotu selkeät tavoitteet, joiden pohjalta on todennettu
kehittämistarpeet. Näistä puolestaan on rakennettu vastuullisuusohjelman projektit, jotka jalkautetaan osaksi kaikkien
liiketoimintojen operatiivista työtä.
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