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Tervetuloa tutustumaan
Fazerin vuosikatsaukseen
Tässä vuosikatsauksessa esitämme Fazer-konsernin toimintaa ja tuloksia vuodelta
2014. Jo 123 vuoden ajan toimintamme perustana ovat toimineet asiakaslähtöisyys,
laadukkuus ja yhteistyö. Toivomme, että onnistumisemme, haasteemme ja
tavoitteemme inspiroivat lukijaa. Tänä vuonna olemme ensi kertaa koonneet Fazerin
yritysvastuuasiat erilliseen julkaisuun. Fazerin yritysvastuuraportista voit lukea lisää
siitä, miten Fazer etenee kestävän liiketoiminnan kehittämisessä.

3

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014

2014 pähkinänkuoressa
Fazer-konsernin liikevaihto ja liikevoitto
LIIKEVAIHTO MAITTAIN

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Fazer
Leipomot 40 %
Fazer
Food Services 35 %
Fazer
Makeiset 20 %
Muut 5 %
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Fazer Leipomot
Fazer on merkittävin
nykyaikainen leipomo
Moskovassa, jossa sen
markkinaosuus on 23 %.
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Fazerin markkinaosuus
kasvoi suklaalevyjen osalta.
Huipputuotteita olivat mm.
Fazer Pure Dark -uutuudet.
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Fazer-konsernin liiketoiminnan rahavirta

nimitettiin Fazer Leipomot -liiketoiminta-alueen toimitusjohtajaksi
1.4.2014 alkaen.

M€

130,4

Petri Kujala

Katsaus maittain
SUOMI

Heli Arantola

Henkilöstö

872

6 442

RUOTSI

389

3 321

VENÄJÄ

234

3 154

TANSKA

90

939

NORJA

74
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VIRO

23

246

LATVIA

17

269

LIETTUA

14

202

nimitettiin Fazer-konsernin strate
giasta ja liiketoiminnan kehittämisestä
vastaavaksi johtajaksi 1.4.2014 alkaen.

Uuden kahvilakonseptin visu- Rolf Ladau
aalinen ilme sai nimitettiin Fazer Makeiset -liikekansainvälistä
toiminta-alueen toimitusjohtajaksi
12.1.2015 alkaen.
tunnustusta.
Avainluvut

Li ikevai ht o, M€

Fazer Alku
-puurojen lanseeraus
oli menestys.

Liikevaihto, M€
Liikevoitto, M€
Osuus liikevaihdosta, %
Liikevoitto ennen liikearvopoistoja, M€
Osuus liikevaihdosta, %
Korolliset nettovelat, M€
Nettovelkaisuusaste, %
Bruttoinvestoinnit, M€
Liiketoiminnan rahavirta, M€
Oman pääoman tuotto (ROE), %
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1 647,7
43,3
2,6
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49,0
2,9

-3 %
-12 %
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79,6
4,8
-20,7
-4,0
58,9
130,4
3,5
62,5

83,3
4,9
33,3
6,0
79,7
115,3
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13 %
-34 %
8%

Vuoden 2014 lopussa Fazerilla oli

15 305

TYÖNTEKIJÄÄ

Fazer-konsernin omavaraisuus

62,5

%

Fazer Food Services
Gastro NOM Helsinki avattiin
katuruuan ystäville Helsingin
keskustassa kesäkuussa 2014.
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Vuonna 2014 Fazer
paransi edelleen tulostaan:
liikevaihtomme ja liikevoittomme
putosivat hieman vuoden 2013
tasosta, mutta vertailukelpoisin
valuuttakurssein ne kohenivat.
Jatkossa keskitymme
organisaatiomme toistaiseksi
hyödyntämättömään
potentiaaliin.

Voimavarat

Fazer on ollut läsnä elämässäni nuoruudesta saakka, ja
olen aina pitänyt sitä hienona yrityksenä. Monella muulla
on vastaavia kokemuksia. Nyt täällä työskennellessäni olen
päässyt käytännössä näkemään, mikä yrityksestä tekee niin
hienon. Erinomaisten tuotteiden, palvelujen, brändien ja
ainutlaatuisten perinteiden lisäksi Fazerin työntekijöiden
sitoutuminen on uskomatonta. Henkilöstömme todella
välittää yrityksen maineesta, ja Fazerilla ollaan ylpeitä
omasta työpaikasta. Tämä on todennettavissa myös
henkilöstökyselyn tuloksista ja nähtävissä vierailulla missä
tahansa toimipaikassamme. Minusta tämä on todella
inspiroivaa.
Vuosi 2014 oli vaikea pääasiassa haastavan toimintaympäristön vuoksi. Venäjän epävakaa tilanne ja ruplan
heikkeneminen hankaloittivat tilannetta entisestään, ja talouden
laskusuhdanne jatkui Fazerin tärkeimmillä markkinoilla.
Haasteista huolimatta leipomo- ja ruokapalvelu
liiketoimintamme saavuttivat hyvän tuloksen – molemmat

käyttöön

paransivat verrattuna vuoden 2013 lukuihin. Fazer
Makeiset sen sijaan ei päässyt tavoitteisiinsa. Fazer-konser
nissa keskityttiin tehokkuuden parantamiseen, mikä johti
organisaatiomuutoksiin ja yhteistoimintaneuvotteluihin.
Toteutetuilla toimilla on kuitenkin ollut toivottu vaikutus
kokonaistulokseemme.
Vuoteen sisältyy monia positiivisia kohokohtia. Hyödynsimme leipomomarkkinoiden painopisteen siirtymistä
paistopistetuotteisiin pilotoimalla uutta Fazer Leipurin
Tori -paistopistekonseptiamme. Vastaanotto oli erittäin
myönteinen. Lähileipomoliiketoiminnassa tapahtui käänne
parempaan. Samoin Ruotsin Gateau-ketju menestyy
hienosti. Lanseerasimme elokuun lopulla uuden Fazer
Pure Dark -tuoteperheen, joka on herättänyt runsaasti
myönteistä huomiota. Koko ruokapalvelualan haastavista
olosuhteista huolimatta Fazer Food Servicesin kannattavuus nousi hyvälle tasolle. Fazer Myllyn vuonna 2013
avattu kauramylly lisäsi myllyliiketoiminnan kapasiteettia ja

myyntiä. Fazer Alku -puurojen lanseeraus syksyllä oli suuri
menestys. Olemme myös uudistaneet kahvilakonseptimme,
jonka käyttöönottoon panostimme vuonna 2014.
Vuoden 2014 alussa päivitimme strategiamme, jonka
painopisteitä ovat muuttuva liiketoimintaympäristö,
asiakkaan ja kuluttajan tarpeet sekä toiminnan
rakentaminen omien vahvuuksiemme pohjalle.
Nykymaailma on jatkuvasti dramaattisten muutosten
kourissa, mutta me käännämme tämän voitoksemme.
Muutokset motivoivat meitä etsimään, kehittämään ja
luomaan uusia makuelämyksiä. Vuodesta 1891 lähtien
olemme kasvaneet kuuntelemalla asiakkaitamme,
huomioimalla heidän muuttuvat elämäntapansa ja
tarttumalla meille avautuviin mahdollisuuksiin. Luomme
jatkossakin menestyksekkäitä tuote- ja brändikokemuksia
ilahduttamaan kuluttajien päivittäisiä hetkiä.
Liikevaihdon orgaaninen kasvu tulee olemaan
lähivuosina maltillista. Turvataksemme kilpailukykymme

6

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014

ja menestyksemme tulevaisuudessa luomme lisäarvoa ja
pyrimme kasvattamaan liikevoittoa liikevaihtoa nopeammin.
Tämän saavuttaminen vaatii meiltä useita konkreettisia
toimia. Tehostamme toimintaamme, jatkamme investointeja
ja kehitämme edelleen nykyisiä liiketoimintojamme.
Panostamme korkeaan laatuun sekä turvallisuuteen
kaikessa toiminnassamme ja selkeytämme toimintaamme
ja rakenteitamme. Kehitämme ratkaisuja markkinoiden
tarpeisiin ja teemme niistä kiinnostavia investoimalla
markkinointiin.
Ruokapalveluliiketoiminnassa laajennamme
toimintaamme myös perinteisen sektorimme
ulkopuolelle ja tartumme uusiin mahdollisuuksiin.
Leipomoliiketoiminnassa keskitymme tuoretuotteisiin
ja pakasteisiin ja kehitämme kuluttajalähtöisiä ratkaisuja
vähittäiskaupan kumppaneillemme. Makeisliiketoiminnassa
optimoimme toimitusketjumme ja laajennamme
toimintaamme uusissa kategorioissa. Fazer Mylly hyödyntää
markkina-asemaansa ja siirtyy tuotteista ratkaisuihin.
Kahvilaliiketoiminnassa viemme Fazer Café -konseptin
pidemmälle ja vahvistamme yhteyttämme kuluttajiin.
Fazerin uusi visio on ”Ylitämme odotuksesi”. Nämä
sanat perustuvat yhtiömme perintöön ja ne kiteyttävät
sen, mitä Fazer edustaa. Haluamme tehdä lähtemättömän
vaikutuksen laadukkailla tuotteilla ja palveluilla. Uusi visio
inspiroi meitä kaikkia ottamaan yrityksen kaikki voimavarat
käyttöön.
Haluan kiittää osakkeenomistajia, asiakkaita, henkilöstöä
ja muita sidosryhmiä, jotka ovat innostaneet meitä
visiomme kehittämisessä ja motivoineet sen käytännön
toteuttamisessa.

Nykymaailma on jatkuvasti
dramaattisessa muutoksessa,
mutta me käännämme tämän
voitoksemme. Muutokset motivoivat
meitä etsimään, kehittämään ja
luomaan uusia makuelämyksiä.

Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja
Fazer-konserni
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Strategia
Edessä kannattavan kasvun tie
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Muutokset motivoivat
Muutokset – erityisesti kuluttajakäyttäytymisen ja
ihmisten elämäntyylien kehittyminen – inspiroivat
Fazeria tutkimaan, löytämään ja luomaan uusia
makuelämyksiä.Vain kuuntelemalla kuluttajia ja
asiakkaita Fazer voi panostaa oikeisiin asioihin ja
kasvattaa liiketoimintaansa.
Vuodesta 1891 lähtien Fazer-konserni on kasvanut
ihmisten muuttuvien elämäntapojen rinnalla. Muutokset
ovat tarjonneet yhtiölle uusia mahdollisuuksia luoda
menestyksekkäitä tuotteita ja brändikokemuksia
ilahduttamaan kuluttajien päivittäisiä hetkiä. Fazerin
tavoitteena on tarjota tuotteita, palveluita ja brändejä,
joihin ihmiset voivat samaistua ja joita he arvostavat niin
tänään kuin huomennakin. Yhtiön toiminta perustuu
vahvaan kuluttajatietoon. Kuluttajat suosivat brändejä, jotka
arvostavat heidän yksilöllisyyttään ja arvojaan, ja yhtiön
missiona on luoda heille makuelämyksiä.
Edessä kannattavan kasvun tie
Turvatakseen kilpailukykynsä ja menestyksensä tulevaisuudessa
Fazer pyrkii luomaan lisäarvoa ja kasvattamaan liikevoittoa
liikevaihtoa nopeammin. Arvoa tuottavana perheyhtiönä Fazer
tähtää kannattavaan kasvuun pitkälle tulevaisuuteen.Tämä
edellyttää tehokkuuden parantamista sekä yhtiön nykyisiin
liiketoimintoihin investoimista ja niiden kehittämistä.
Fazer perustuu vahvoihin brändeihin. Syksyllä 2014
Fazerin brändistrategia määriteltiin, jotta brändejä voitaisiin
hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Työ pohjautuu
kuluttajatietouteen, määritelmään siitä, mitä Fazer-brändi
lupaa kuluttajille, sekä brändin rooliin tulevaisuudessa.
Uutta brändistrategiaa aletaan toteuttaa vuonna 2015.
Vahvat brändit ovat Fazerille tärkeitä, mutta myös
Fazerin liiketoimintojen on oltava parhaassa kunnossa, jotta

ne voivat laajentua ja kehittyä omilla aloillaan. Fazer pyrkii
myös vähentämään riippuvuuttaan Suomen markkinasta
kasvamalla kaikissa liiketoiminnoissaan Suomen ulkopuolella.
Fazerin yleisenä tavoitteena on kannattava kasvu,
ja mahdollisuudet sen saavuttamiseen ovat selvästi
nähtävissä. Niistä suurin osa liittyy liiketoiminnan
kannattavuuden parantamiseen. Kasvumahdollisuudet
ovat merkittäviä, mutta kasvun eteen on tehtävä yhdessä
työtä. Fazerin menestys riippuu tulevaisuudessakin
hyvistä ja sitoutuneista työntekijöistä, jotka osallistuvat
uuden, entistäkin tavoitteellisemman työskentelykulttuurin
luomiseen ja toiminnan tehokkuuden kehittämiseen.
Kasvu vaatii mukautumista
Fazer vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön useilla
eri tavoilla. Tulemme keskittymään vahvasti toimintaan
kuluttaja- ja asiakasrajapinnassa. Omien prosessien
erinomaisuuden lisäksi meidän on oltava parhaita siinä, mikä
näkyy kuluttajille ja asiakkaille.
Myös välipalatuotteet ovat tärkeä kehitysalue.
Voimakkaasti lisääntyvä välipalojen syönti on merkittävä
kasvusuuntaus, ja se vaikuttaa kaikkiin Fazerin
liiketoimintoihin. Kotitalouksien koko pienenee ja myös se
vaatii mukautumista.
Suomen hallitus ilmoitti syyskuussa 2014 peruvansa
makeisten valmisteveron noston, jonka oli määrä astua
voimaan tammikuussa 2015. Vaikka päätös oli myönteinen,
on edelleen ongelmallista, että nykyinen vero kohtelee
valmistajia eriarvoisesti: vero koskee ainoastaan joitakin
tuotteita, kun taas toisia samankaltaisia, kilpailevia tuotteita
ja tuoteryhmiä on jätetty sen ulkopuolelle. Fazer tukee
laajempaa mutta oikeudenmukaisempaa verotusta,
jolla voitaisiin varmistaa puolueeton kilpailu ja tukea
suomalaista työtä.

Kasvumahdollisuudet ovat merkittäviä,
mutta kasvun eteen on tehtävä yhdessä
työtä. Fazerin menestys riippuu
tulevaisuudessakin hyvistä ja sitoutuneista
työntekijöistä, jotka osallistuvat uuden,
entistäkin tavoitteellisemman
työskentelykulttuurin luomiseen ja
toiminnan tehokkuuden kehittämiseen.
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Fazerin uusi visio on:
“Ylitämme odotuksesi”. Nämä
sanat perustuvat yhtiön perintöön,
sillä jo Fazerin perustaja, Karl
Fazer sanoi, että on aina pyrittävä
ylittämään asiakkaiden odotukset.

Myös Venäjän ja Ukrainan poliittinen tilanne on Fazerille
tärkeä aihe, jonka etenemistä ja vaikutuksia seurataan tarkasti.
Fazerin pitkäaikaisena suunnitelmana on panostaa edelleen
Venäjän toimintoihin ja jatkaa niiden kehittämistä.
Uusi normaali
Vaikka talous on elpynyt hitaasti, on vähittäiskaupassa
paineita saavuttaa parempia tuloksia. Kuluttajat
mukautuvat tähän uuteen taloudelliseen tilanteeseen
odotettua hitaammin. Kauppojen omista merkeistä on
tullut kotitalouksien suosimia brändejä, ja ne tarjoavat
laajan valikoiman edullisia vaihtoehtoja jokapäiväisiin
herkutteluhetkiin. Fazer on näin mukana aktiivisemmassa
kilpailussa kuin koskaan aiemmin.
Samaan aikaan yhä useammat ihmiset haluavat
ostaa terveellisiä, luonnollisia, vastuullisesti tuotettuja ja
paikallisia tuotteita. Eettisten ja kestävien tuotteiden ja
palveluiden kysyntä on laajentunut valtavirran puolelle, ja
sekin on alue, jota Fazerin tulee kehittää edelleen.
Jokaisella liiketoiminta-alueella on oma osansa
Päivitetyssä strategiassaan Fazer-konserni ottaa tarkasti
huomioon oleelliset muutokset kuluttajakäyttäytymisessä
ja tämänhetkisessä taloudellisessa toimintaympäristössä.
Leipomoliiketoiminnassa Fazer luo vahvan
kuluttajalähtöisen tarjooman ja myy asiakkaille ratkaisuja.
Se keskittyy tuoretuotteisiin ja pakasteisiin ja pyrkii
kategoriajohtajaksi kotimarkkinoilla.

Ruokailupalveluliiketoiminnassa Fazer näkee uusia
mahdollisuuksia muuttuvassa ravintolamarkkinassa. Fazer
Food Services rakentaa vahvan tarjonnan ja laajentaa
liiketoimintaansa myös perinteisen sektorinsa ulkopuolelle.
Samalla se kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja kasvattaa
myyntiä nykyisissä ravintoloissaan.
Fazer Makeiset -liiketoiminta-alue on mukana tämän
päivän kasvavassa makeistrendissä. Fazerin brändit
ulottuvat jo uusiin kategorioihin, kuten kekseihin, jäätelöön
ja välipaloihin. Lisäksi makeisliiketoiminta pyrkii olemaan
tasapainoisesti läsnä eri markkinoilla, selkeyttämään
toimintaansa ja optimoimaan toimitusketjuaan.
Fazer Myllyn liiketoiminnassa Fazer hyödyntää
markkina-asemaansa ja siirtyy tuotteista ratkaisuihin.
Kahvilaliiketoiminnassa keskitytään palkitun Fazer Café
-konseptin kehittämiseen, vahvistetaan kuluttajien ja Fazerin
suhdetta ja toimitaan Fazerin tarjooman lippulaivana.
Odotusten ylittäminen
Fazerin uusi visio on "Ylitämme odotuksesi". Nämä sanat
perustuvat konkreettisesti yhtiön perintöön. Jo Fazerin
perustaja Karl Fazer puhui siitä, miten tärkeää on vastata
asiakkaiden odotuksiin ja ylittää ne.
Uusi visio kiteyttää sen, mitä Fazer edustaa. Fazer haluaa
ylittää kaikkien sidosryhmien, niin asiakkaiden, kuluttajien
kuin Fazerin työntekijöidenkin odotukset.
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Fazer tavoittelee
kannattavaa kasvua
keskittymällä makuelämysten luomiseen sekä
tarjoamalla tuotteita, palveluita ja brändejä, joihin
ihmiset voivat samaistua
ja joita he arvostavat nyt
ja tulevaisuudessa.
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Vastuullisia makuelämyksiä
Fazer-konserni on sitoutunut toimimaan
vastuullisesti ja ansaitsemaan kuluttajien
luottamuksen joka päivä. Fazer käy aktiivista
vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa
ymmärtääkseen heidän odotuksensa.
Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia terveydestä,
hyvinvoinnista ja ruuan alkuperästä. Ehkä enemmän
kuin koskaan aiemmin he odottavat Fazerin kaltaisten
vahvojen brändien toimivan vastuullisesti. Fazer-konserni
pyrkii tarjoamaan kuluttajille tuotteita ja palveluita,
jotka mahdollistavat vastuullisen elämäntavan nyt ja
tulevaisuudessa. Fazer tekee jatkuvasti työtä tuotteidensa
turvallisuuden ja korkean laadun varmistamiseksi.
Fazer kartoitti sidosryhmien odotuksia vuonna
2014 tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin
mielipiteitä Fazerin yritysvastuusta. Se toteutettiin
kahdenkeskisinä haastatteluina ja online-kyselynä kaikissa
kahdeksassa maassa, joissa Fazer toimii. Suurin osa
vastaajista piti Fazeria vastuullisena yrityksenä.
Vastaajien mukaan Fazerin kolme tärkeintä vastuul
lisuuden osa-aluetta liittyvät elintarviketurvallisuuteen
ja laatuun, työntekijöiden kohteluun sekä vastuulliseen
hankintaan ja raaka-aineiden alkuperään. Vastaajat arvioivat
Fazerin suurimmaksi mahdollisuudeksi edelläkävijyyden
terveysnäkökohdissa ja raaka-aineiden alkuperän
jäljitettävyydessä.
Fazerin uusi yritysvastuuohjelma
Sidosryhmätutkimus käynnisti Fazerin yritysvastuun
vision, strategian ja ohjelman päivityksen. Sidosryhmien
näkemysten pohjalta Fazer uudisti vuoden 2014 aikana
yritysvastuuohjelmansa vastaamaan toimintaympäristön
sekä kuluttajien ja liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

Fazerin yritysvastuuohjelma rakentuu viidestä strategisesta
osa-alueesta: henkilöstö, reilu arvoketju, osa ympäristöä,
liiketoiminta sekä terveys ja hyvinvointi. Ohjelma kattaa
konsernin kaikki toiminnot. Kullekin näistä alueista
asetetaan yksityiskohtaiset päämäärät ja tavoitteet, joiden
toteutumista seurataan säännöllisesti.
Jatkuvaa parantamista hankinnassa
Fazer on jo vuosien ajan asettanut itselleen tavoitteita
ja pyrkinyt lisäämään vastuullisuuttaan keskeisten
raaka-aineryhmien, kuten kaakaon, palmuöljyn, kalan ja
viljan hankinnassa. Konsernin suunnitelman mukaisesti
tavoitteena on lisätä vastuullisen kaakaonhankinnan
kriteerit täyttävän kaakaon ostomääriä 10–15 prosentilla
vuosittain saatavuuden ja markkinatilanteen mukaan.
Vuoteen 2017 mennessä kaikki Fazerin käyttämä kaakao on
jäljitettävää ja täyttää vastuullisuuden kriteerit. Vuonna 2014
vastuullisuusohjelmien mukaisen kaakaon osuus nousi 50
prosenttiin Fazerin ostamasta kaakaosta.
Vuonna 2014 World Cocoa Foundation (WCF) palkitsi
Fazerin pitkäjänteisestä työstä vastuullisen kaakaon parissa.
Fazer haluaa edelleen kehittää kaakaon jäljitettävyyttä ja
edistää WCF:n vastuullisuusperiaatteita. Ne kehittävät
kestävää kaakaonviljelyä huomioimalla kaakaota viljelevien
yhteisöjen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sekä
ympäristönäkökohdat.
Fazer julkaisi vastuullisen palmuöljyn sitoumuksen
vuonna 2014. Uusi sitoumus antaa Fazerin palmuöljy
hankinnalle suuntaviivat vuoteen 2020 asti ja on jatkoa
konsernin palmuöljytyölle. Sitoumuksen tavoitteena
on parantaa käytetyn palmuöljyn jäljitettävyyttä ja
hankintaketjun läpinäkyvyyttä. Fazer-konserni on kuulunut
Kestävän palmuöljyn yhdistykseen (RSPO, Roundtable
on Sustainable Palm Oil) vuodesta 2004. Kaikki Fazerin

Fazerin suurin mahdollisuus
on edelläkävijyys terveysnäkökohdissa ja raaka-aineiden
alkuperän jäljitettävyydessä.
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Fazerin uusi
yritysvastuuohjelma
vastaa toimintaympäristön
sekä kuluttajien ja
liiketoiminnan muuttuviin
tarpeisiin.

käyttämä palmuöljy on RSPO-sertifioitua palmuöljyä,
jota hankitaan eri toimitusketjuvaihtoehtojen kautta.
Vuosina 2012 ja 2013 kaikki Fazerin käyttämä palmuöljy
oli GreenPalm-sertifioitua. Sertifioinnilla tuetaan RSPO:n
vastuullisuuskriteerien mukaista palmuöljyn tuotantoa.
Vuonna 2014 Fazer osti ensimmäisen osuuden RSPO:n
ainetasemenetelmän mukaista palmuöljyä. Loppuosa
katettiin GreenPalm-sertifikaateilla. Fazer haluaa myös
katsoa, mitä se voi tulevaisuudessa tehdä sertifikaattien
lisäksi varmistaakseen, että tuotteissa oleva palmuöljy on
vastuullisesti tuotettua.
Työntekijät tekevät Fazerin
Fazerin yritysvastuustrategia pohjautuu yrityksen
liiketoimintastrategiaan. Strategiassa katse suunnataan
eteenpäin ja asetetaan yritystä sekä sen kehittymistä
koskevat tavoitteet. Fazer-konsernin menestys on kiinni
henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta. Tästä syystä
Fazerin työntekijöillä on keskeinen rooli yritysvastuun
kehittämisessä ja toteuttamisessa yrityksen koko
arvoketjussa.
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Yritysvastuun avainluvut
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VEROT JA
TYÖNANTAJAMAKSUT, M€ *)

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M€

Tuloverot
14,0
Kiinteistöverot
1,3
Makeisvero
25,0
Työnantajamaksut
122,0
Muut verot
3,1
*)

HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA, %

Palkkaverot
104,4
Ar vonlisäverot,
netto 59,7
Muut verot
3,2

TUOTETTU TALOUDELLINEN ARVO:
Asiakkaat (liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot, rahoitustuotot,
käyttöomaisuuden myyntituotot)
Toimittajat
Suorat ostot
Epäsuorat ostot
Operatiiviset investoinnit
Tuotettu lisäarvo
JAETTU TALOUDELLINEN ARVO:
Henkilöstö (palkat ja muut henkilöstökulut)
Yhteiskunta (verot ja lahjoitukset)
Omistajat (osingot)
Rahoittajat (korko- ja muut rahoituskulut)
Liiketoiminnan kehittämiseen jäävä taloudellinen arvo

SE

RU

DK

NO

31–40 v
41–50 v

EE

LV

LT

Yht.

51–60 v
Yli 60 v

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA

Henkilöstö
559,5
Yhteiskunta
43,8
Omistajat
20,9
Rahoittajat
1,9
Liiketoiminnan
kehitys
54,3
TUOTETTU JA JAETTU TALOUDELLINEN ARVO, M€

FI

Alle 20 v
21–30 v

Luvut eivät sisällä vakuutusmaksu- ja energiaveroja.

TALOUDELLISEN ARVON JAKAUTUMINEN, M€

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Naisia 60 %
Miehiä 40 %
155.6

117.7

Tapaturmataajuus
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa
tehtyä työtuntia kohti

2014

2013

Fazer Leipomot
Fazer Food Services
Fazer Makeiset
Yhteensä konsernissa

8,4
18,6
28,6
14,5

9,7
26,0
24,1
17,4

118.0

2014

2013

1 658

1 707

-571
-355
-51
680

-602
-364
-48
692

-560
-44
-21
-2
54

-564
-46
-21
-2
60

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT

Tuotantomäärä (tonnia)
Energian kulutus (MWh)
Energian kulutus / tuotantomäärä (MWh/tonni)
Vedenkulutus (m³)
Vedenkulutus / tuotantomäärä (m³/tonni)
Käytetyt raaka-aineet (tonnia)
Käytetyt raaka-aineet / tuotantomäärä (tonnia/tonni)
Kokonaisjätemäärä / tuotantomäärä (tonnia/tonni)
Kokonaisjätemäärä (tonnia), josta
Kierrätykseen (%)
Hyödynnetty energiana (%)
Kaatopaikalle (%)
Ympäristötunnusluvut kattavat Fazerin leipomo-, makeis- ja myllyliiketoiminnot.

2014

2013

579 670
538 053
0,93
935 477
1,61
541 778
0,93
0,07
41 789
71
20
10

608 180
566 385
0,93
1 006 632
1,66
570 905
0,94
0,06
37 073
68
19
13
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Fazerin yritysvastuun tavoitteita ja saavutuksia

Tavoitteet
Liiketoiminta

Saavutuksia vuonna 2014

2015 ja tulevaisuus

Luomme hyvinvointia yritykselle ja yhteiskunnalle.

• Johdetaan Fazerin maineeseen vaikuttavia asioita
• Noudatetaan Fazerin eettisiä periaatteita kaikessa
liiketoiminnassa
• Varmistetaan ja lisätään brändin arvoa
• Luodaan sidosryhmille lisäarvoa

•
•
•
•
•
•

Päivitettiin Fazerin eettiset periaatteet
Tehtiin sidosryhmäkysely, jonka pohjalta päivitettiin Fazerin yritysvastuuvisio, -strategia ja -ohjelma
Päivitettiin Fazerin yritysvastuupolitiikka ja ympäristöpolitiikka
Seurattiin edelleen Fazerin mainetta Suomessa, Venäjällä ja Ruotsissa. Tulokset olivat erinomaiset
Issues management -prosessia kehitettiin edelleen
Päivitettiin Fazerin yritysvastuuriskikartta

• Jalkautetaan Fazerin päivitetty yritysvastuuvisio,
-strategia ja -ohjelma
• Varmistetaan systemaattinen vuoropuhelu
sidosryhmien kanssa
• Issues management -prosessin kehittämistä jatketaan
• Sisällytetään yritysvastuu entistä syvällisemmin
strategia- ja riskinhallintaprosessiin

Osa ympäristöä Tarvitsemme luonnon tarjoamia resursseja. Käytämme niitä vastuullisesti.
• Käytetään 20 % vähemmän energiaa tuotettua
tuotetta (tonnia) kohti vuoteen 2020 mennessä
• 70 prosenttia käytetystä sähköenergiasta tuotetaan
uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2017 mennessä
• Parannetaan ympäristöosaamista, ympäristövaikutusten mittaamista ja valvontaa ravintoloissa

• Tuotantoyksiköissä toteutettiin energiatehokkuustoimenpiteitä suunnitelman mukaisesti
• Nostettiin uusiutuvan energian osuus konsernin kokonaisenergian kulutuksesta 66 prosenttiin
• Aloitettiin yhteistyö Lahti Energian kanssa myllytoiminnasta jäävän kauran kuoren käyttämiseksi
energian tuottamiseen
• Toteutettiin Älä ruoki roskista -kampanja viidennen kerran Ruotsissa ja kolmannen kerran Suomessa
erinomaisin tuloksin
• Aloitettiin yhteistyö WWF Suomen kanssa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi
• Luotiin vastuullisen viljanhankinnan visio mm. rehevöitymiseen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi ja kestävien
viljelymetodien edistämiseksi

• Jatketaan energiatehokkuuden parantamista
• Jatketaan Fazerin ympäristöstandardin
käytäntöön ottoa ja toteutetaan ISO14001
-toimeenpanosuunnitelma
• Edistetään jätteen määrän vähentämistä;
parannetaan seurantaa ja mittausta. Luodaan
konsernitason sitoumus jätteen vähentämiseksi

Terveys ja hyvinvointi Tietoon perustuvat valinnat ja mieltymykset luovat tasapainoa ja hyvinvointia. Nauti Fazerista omalla tavallasi.
• Lisätään vastuullista tarjoomaa ja viestitään siitä
kuluttajille
• Osallistutaan ruokaan, terveyteen ja kestävään
kehitykseen liittyvään tutkimukseen

•
•
•
•

Lisättiin vihannesten osuutta Fazer Food Servicesin tarjonnassa lähes 40 prosenttiin
Lisättiin luomu- ja kausituotteiden käyttöä ravintoloissa
Lisättiin kestävän kalan osuus noin 50 prosenttiin
Tehtiin tutkimus suklaan terveysvaikutuksista

• Jatketaan vastuullisen tarjooman kehittämistä
• Kehitetään viestintää, jolla autetaan kuluttajia
tekemään vastuullisia ja terveellisiä valintoja
• Lisätään edelleen kausituotteiden käyttöä
ravintoloiden tarjonnassa
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Tavoitteet
Henkilöstö

Saavutuksia vuonna 2014

2015 ja tulevaisuus

Ihmiset luovat Fazerin. Reilu peli kaikkien kanssamme työskentelevien kanssa.

• Työntekijöitä kunnioitetaan ja heille tarjotaan tasaarvoinen työyhteisö, motivoiva ja merkityksellinen
työ sekä turvallinen työympäristö
• Kannustetaan työntekijöitä työn ja vapaa-ajan
tasapainoon
• Tehdään monimuotoisesta työyhteisöstä vahvuus ja
menestystekijä

•
•
•
•

Allekirjoitettiin FIBS-yritysvastuuverkoston monimuotoisuussitoumus
Asetettiin työturvallisuus keskeisimmäksi alueeksi ja kaikkien työntekijöiden bonustavoitteeksi
Liityttiin Suomen Nollatapaturmafoorumiin
Hyvinvointistrategian käyttöönottoa edistettiin

• Jatketaan työturvallisuuden jatkuvaa
kehittämistä
• Jatketaan työhyvinvointistrategian
käyttöönottoa
• Tuetaan Fazerin liiketoimintastrategiaa
luomalla tavoitteellinen työskentelykulttuuri
koko Fazerille
• Luodaan toimintasuunnitelma monimuotoisen
työskentely-yhteisön rakentamiseksi

Reilu arvoketju Toimimme vastuullisesti ja luomme reilut liiketoimintamahdollisuudet kautta koko ketjun, johon kuulumme.
• Parannetaan jatkuvasti vastuullisuuden tasoa ja
vahvistetaan yhteistyötä arvoketjussa
• Kontrolloidaan ja hallitaan raaka-aineisiin liittyviä
vastuullisuusriskejä; asetetaan raaka-ainekategorioille
tavoitteet, huolehditaan seurannasta ja tehdään
korjaavia toimenpiteitä
• Parannetaan jäljitettävyyttä arvoketjussa.
Varmistetaan elintarvikelaatu ja -turvallisuus

•
•
•
•
•
•

Lisättiin vastuullisuusohjelmien mukaisesti tuotetun kaakaon osuus 50 prosenttiin koko ostetusta määrästä
Saatiin WCF:ltä palkinto pitkäaikaisesta työstä vastuullisessa kaakaonhankinnassa
Julkaistiin sitoumus kestävän palmuöljyn hankinnasta
Käytiin sidosryhmädialogia ja tehtiin toimittajakysely eläinten hyvinvointiin liittyen
Jatkettiin Pro Ruis -yhteistyötä
Keskityttiin elintarviketurvallisuuteen ja aloitettiin FSSC-sertifiointiprosessi. Painotettiin myös
allergeenien hallintaa ja jäljitettävyyttä

• Jatketaan kriittisten raaka-aineriskien
kartoituksen kehittämistä
• Jatketaan kotimaisen rukiin viljelyn
edistämistä Suomessa
• Jatketaan vastuulliseen ja jäljitettävään kaakaoon
ja vastuulliseen palmuöljyyn liittyvää työtä
• Jatketaan FSSC-sertifiointisuunnitelman
käyttöönottoa
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Fazer Leipomot
Kasvua pakastemarkkinoilla
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FAZER LEIPOMOT

Dynaamiset leipomomarkkinat
edellyttävät ketteryyttä
Fazer on johtava leipomoyritys Suomessa, Pietarissa
ja Moskovassa. Fazerilla on vahva jalansija myös
Ruotsin ja Baltian maiden markkinoilla. Fazer
Leipomoiden kattavaan valikoimaan kuuluu niin
uunituoretta kuin pakattua päiväntuoretta leipää,
pakasteita ja pitkään säilyviä tuotteita. Fazerin
lähileipomoita toimii myös ruokakauppojen
yhteydessä. Suomen ja Ruotsin leipomomyymälät
inspiroivat kuluttajia tuoreilla ja laadukkailla, käsin
leivotuilla artesaanileivillä, leipomotuotteilla ja
muilla herkuilla.
Vuosi 2014 oli leipomoliiketoiminnalle haastava. Leivän
kokonaiskulutus laski ja useat Fazerin päämarkkinat
palautuivat vielä hitaasti talouden taantumasta, mikä näkyi
halvempien leipien menekin kasvuna.
Kulutuksen laskusta huolimatta Fazer Leipomoiden
markkinaosuus kasvoi erityisesti Suomessa, jossa varsinkin
uutuudet menestyivät. Venäjällä pakasteleipomotuotteiden
myynti kasvoi hyvin, ja Moskovassa saavutettiin yleisesti
hyviä tuloksia. Fazer seuraa Venäjän tilanteen kehittymistä
tarkasti. Fazer on nyt merkittävin nykyaikainen leipomo
Moskovassa, jossa sen markkinaosuus on 23 %, ja Pietarissa,
jossa markkinaosuus on 35 %.
Kilpailu kiristyi edelleen sekä Ruotsissa että Baltian
maissa. Gateau-ketju, joka koostuu 28 itsenäisestä
leipomomyymälästä, oli ylpeydenaihe Ruotsissa. Sen myynti
kasvoi erinomaisesti.

Ajan hermolla
Myynnin lisäämiseksi ja markkinaosuuden kasvattamiseksi
on meneillään lukuisia strategisia aloitteita, joissa
hyödynnetään nykyisiä ja tulevia leipomotrendejä. Kenties
kaikkein tärkein trendi – ja ainakin huomattava mahdollisuus
Fazerille – on pakastettujen paistotuotteiden suosion
nopea kasvu.
Fazer toimii jo aktiivisesti tällä alueella, mutta Fazer
Leipomoiden päävahvuutena on kuitenkin tuore leipä.
Pakastetuissa paistotuotteissa on jo saavutettu hyviä
tuloksia Suomessa ja Venäjällä, ja kehitysmahdollisuuksia
on olemassa myös lisää. Mahdollisuuksien hyödyntämiseksi
kaikilla markkina-alueilla investoidaan, ja investoinnit
rahoitetaan eri toimintojen tehokkuuden parantamisesta
saaduilla hyödyillä. Käytännön esimerkki tästä on
Vasileostrovskin leipomon sulkeminen kesäkuussa, jonka
vastapainoksi investoidaan pakastelinjoihin Pietarin muissa
leipomoissa.
Suurin osa Fazer Leipomoiden liikevaihdosta tulee
pakatusta tuoreesta leivästä. Markkinaosuutta on
vahvistettu entisestään tuomalla markkinoille innovatiivisia
uutuustuotteita, parantamalla kannattavuutta kaikilla
mahdollisilla alueilla, sekä keskittymällä maantieteellisiin
alueisiin, joissa on paljon potentiaalia, kuten Venäjään ja
erityisesti Moskovaan.
Fazer Leipomoiden operatiivista muutosta ohjaa
laaja toimitusketjun tehokkuuden kehittämisohjelma,
jossa kartoitetaan aktiivisesti tapoja organisoida yhtiön
leiväntuotanto ja uudelleenjakelu. Edellä mainittujen

Suurin osa Fazer Leipomoiden
liikevaihdosta tulee pakatusta
tuoreesta leivästä. Markkinaosuutta on
vahvistettu entisestään tuomalla
markkinoille innovatiivisia uutuustuotteita,
parantamalla kannattavuutta kaikilla
mahdollisilla alueilla sekä keskittymällä
maantieteellisiin alueisiin, joissa on paljon
potentiaalia.
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Pietarissa tehtävien toimenpiteiden lisäksi Suomessa
päätettiin sulkea Fazerin leipomot Ulvilassa ja Hyvinkäällä.
Lappeenrannan ja Oulun leipomoiden keräilytoiminta
siirrettiin Vantaan ja Lahden lähettämöihin. Lisäksi
investoitiin yli 5 miljoonaa euroa yhtiön leipomoon
Ogressa, Latviassa. Viron leipomon tuotantoa suunnitellaan
siirrettäväksi Latviaan ja Liettuaan.

On selvää, että nykyinen markkinaympäristö on
vaativa, mutta Fazer Leipomot suoriutui vuodesta
2014 erittäin hyvin haastavista olosuhteista huolimatta.
Kustannukset hoidettiin järkevästi tehokkaalla
toiminnalla ja kuluja karsimalla. Tämä auttoi pitämään
toiminnan kannattavuuden suunnitellulla tasolla, ja ilman
valuuttavaikutuksia odotukset olisi ylitetty.

Oppia markkinoilta
Kategorioiden väliset muutokset tapahtuvat nopeasti,
ja pakasteiden odottamattoman vahva kasvu
leipomomarkkinoilla on selkeä mahdollisuus Fazerille, johon
on reagoitava ketterästi. Vuonna 2014 toimitusvarmuus oli
hyvä, ja lisääntyneeseen vaatimukseen parantaa joustavuutta
ja toimitusaikojen pitävyyttä onnistuttiin vastaamaan hyvin.
Nämä ovat tärkeitä mittareita Fazerin palvelun laatua
arvioitaessa.
Kauppojen omat merkit kasvattivat markkinaosuuttaan
tasaisesti. Fazer pystyy vastaamaan tähän haasteeseen
kehittämällä tehokkuutta pakasteliiketoiminnassa.
Muihin kuluttajatrendeihin reagoidaan uudistamalla
tuotevalikoimaa entistä ripeämmin.

Muutosten aika koittaa
Vuosi 2014 oli Fazer Leipomoiden ensimmäinen
kokonainen vuosi erillisenä liiketoiminta-alueena uuden
johtoryhmän alaisuudessa. Kaikkien asianosaisten ansiosta
ensimmäinen vuosi oli sujuva ja tehokas.
Tulevaisuudessa Fazer luo vahvan imun kuluttajien
suuntaan johtavilla brändeillään ja kattavalla valikoimallaan.
Tavoitteena on olla asiakkaiden vahvin kumppani lisäämällä
ratkaisuilla niiden leivän myyntiä. Fazer Leipomoiden
toimitusjohtaja Petri Kujala tiivistää liiketoiminta-alueella
vallitsevan hengen: "Muutosvaihe on aina omalla tavallaan
haastava, mutta myös innostava. Fazer Leipomoiden vire
on energinen ja motivoitunut, kun päämääriä aletaan
saavuttaa."

LIIKEVAIHTO – FAZER LEIPOMOT, M€
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On selvää, että nykyinen
markkinaympäristö on
vaativa, mutta Fazer Leipomot
suoriutui vuodesta 2014 erittäin
hyvin haastavista olosuhteista
huolimatta.
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Fazer
Makeiset
Tämän päivän makeistrendissä
makeiset saavat uusia muotoja
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FAZER MAKEISET

Makeisliiketoiminta heijastaa
muuttuvia aikoja
Makeisliiketoiminnassa Fazer on tunnetusti
laadukkaiden tuotteiden valmistaja ja uusien
innovatiivisten konseptien kehittäjä. Fazer
on Suomen johtava makeisyritys sekä vahva
toimija Ruotsissa,Venäjällä ja Baltian maissa.
Yli 40 maassa myytävät tuotteet valmistetaan
kolmella paikkakunnalla Suomessa:Vantaalla,
Lappeenrannassa ja Karkkilassa. Korkean laadun
takeita ovat parhaat raaka-aineet, erinomaiset
reseptit, maailmanluokan tuotantoprosessit ja
osaava henkilökunta.
Makeismarkkinat ovat kasvaneet Suomessa jo 20 vuoden
ajan.Vuosi 2014 oli kuitenkin poikkeuksellinen, sillä
markkinat kutistuivat 2,2 %.Vuosi oli haastava myös Fazerin
makeisliiketoiminnalle.
Kehityksen taustalla vaikuttaa useita tekijöitä. Ensinnäkin
Suomen vähittäismyyntikenttä on muuttunut oleellisesti.
Vain muutamia makeistuotteita myyvät myymälät ovat
vallanneet sijaa monipuolisemmalta valikoimalta. Suomessa
koko makeistoimialaa rasittaa kuluttajien heikentynyt
ostovoima ja suurten monikansallisten yhtiöiden
koventunut kilpailu.
Fazer Makeiset on vastannut toimintaympäristön
haasteisiin luomalla uuden kasvavan makeistrendin:
markkinoille on tuotu vahvoihin tuotemerkkeihin perustuvia
keksejä ja jäätelöitä, brändejä on laajennettu kahvileipään ja
tuotevalikoimaa on täydennetty hyvän vastaanoton saaneilla
uutuuksilla sekä uusilla pakkausvaihtoehdoilla. Innovatiivisuus
on avaintekijä, joka auttaa selviytymään nykytilanteesta ja
palaamaan takaisin kasvun tielle.

Fazer Makeisten markkinaosuus laski Suomessa vuoden
2014 aikana. Kehitys kääntyi kuitenkin parempaan suuntaan
vuoden jälkipuoliskolla. Suklaalevyjen osalta markkinaosuus
kasvoi. Kohokohtia olivat muun muassa 200 gramman
Fazerin Sininen -levyt ja Fazer Pure Dark -uutuudet.
Muiden tuotekategorioiden myynti pysyi vuoden 2013
tasolla tai heikkeni hieman. Suurin haaste oli tiettyjen
makeispussien markkinaosuuden lasku, jotka edustavat
kolmannesta Suomen makeismyynnistä. Vuoden parhaat
lanseeraukset olivat Remix 2, Karl Fazer Mustikka, Pantteri
Black & White ja Fazer Pure Dark -levyt.
Suomen hallitus ilmoitti syyskuussa peruvansa makeisten
valmisteveron noston, jonka oli määrä astua voimaan
tammikuussa 2015. Päätös oli Fazerin kannalta myönteinen,
vaikka koko veron tarkistaminen olisi parantanut tilannetta
nykyistä enemmän (katso myös Strategia-osio).
Yksinkertaisemmin ja tehokkaammin
Kasvun mahdollistavat tavoitteet on määritetty selkeästi
Fazer Makeisten strategiassa. Ensinnäkin, kaikkia yhtiön
toimintoja selkeytetään. Tämä merkitsee tuoteportfolion
kohdentamista ja vientitoimintojen virtaviivaistamista.
Tulevaisuuden kilpailukyky varmistetaan laajan
toimitusketjun kehitysohjelman toimeenpanolla.
Fazer Makeisten 48 tuotemerkin ja yli 600 nimikkeen
(SKU) tuotantoketju on melko monimutkainen.
Monimutkaisuus luo ylimääräisiä kustannuksia varsinkin,
kun Suomen tuotantokustannukset ovat verrattain
korkeat. Ylimääräisiä kustannuksia pyritään poistamaan
yksinkertaistamalla valikoimaa.

Suomi pysyy edelleen Fazer
Makeisten päämarkkina-alueena.
Kasvun nopeuttamiseksi ja
markkinaläsnäolon vahvistamiseksi
markkinointiin tehdään merkittäviä
investointeja, jotka rahoitetaan
muiden toimintojen tehostamisesta
syntyvillä säästöillä.

21

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014

Toinen tavoite on nykyistä tasapainoisempi läsnäolo
eri markkinoilla. Yhtiö pyrkii kansainvälistymään etsimällä
aktiivisesti kasvua kotimarkkinoiden ulkopuolelta. Lisäksi
jatketaan kasvusuunnitelmien toteuttamista Ruotsissa,
Venäjällä ja travel trade -liiketoiminnassa. Ruotsissa
Fazer Makeisten markkinaosuus on jo noussut aiempaa
kohdennetumman tuotevalikoiman myötä (2014: 7,7 %,
2013: 7,4 %). Myös Venäjällä jatkunut brändin tunnettuuden
ja jakelun kehitystyö on alkanut tuottaa hedelmää.
Fazerin tuotteilla on erittäin hyvä kansainvälinen
potentiaali, joka mahdollistaa laajentumisen. Suomi
kuitenkin pysyy edelleen Fazer Makeisten päämarkkinaalueena. Kasvun nopeuttamiseksi ja markkinaläsnäolon
vahvistamiseksi markkinointiin tehdään merkittäviä
investointeja, jotka rahoitetaan muiden toimintojen
tehostamisesta syntyvillä säästöillä.
Kolmas Fazer Makeisten strategian painopistealue
on kilpailukyvyn säilyttäminen luomalla entistäkin
tavoitteellisempi työskentelykulttuuri. Siihen sisältyy
tärkeitä aiheita, kuten asiakas- ja kuluttajalähtöisyys ja uudet
toimintatavat.
Kuluttajatuntemus ohjaa
Aiemmin laskusuhdanteet eivät ole juurikaan vaikuttaneet
Fazer Makeisten toimintaan. Nyt markkinoilla on kuitenkin
alati kasvava määrä vaihtoehtoja, ja jopa eri tuotekategoriat
kilpailevat samoista markkinoista. Tämän päivän
makeistrendi kasvaa jatkuvasti ja ylittää jo perinteisten
tuotteiden kuten suklaan ja sokerimakeisten rajat.
Kuluttajien ymmärtäminen on ollut jo pitkään Fazerin
menestyksen avain. Trendit leviävät nyky-yhteiskunnassa
nopeammin kuin koskaan aiemmin ja modernin
kuluttajaliiketoiminnan on jatkuvasti arvioitava tutkimusten
tuloksia ja oltava suorassa vuorovaikutuksessa kuluttajien
kanssa.

Muutoksesta potkua Fazerin liiketoimintaan
Fazer on tunnistanut kuluttajien tarpeet, jotka ohjaavat
makeisvalikoiman kehitystyötä. Toiveiden kirjo ulottuu
itsensä hemmottelusta ja erityisistä hetkistä ja juhlista aina
pikkupurtaviin ja terveellisempiin tuotteisiin asti. Näiden
tarpeiden taustalla olevat markkinat on tunnistettu ja
niiden potentiaali arvioitu. Esimerkiksi Fazer Pure Dark
-tuotekonseptin menestys on osoitus tutkimustiedon
onnistuneesta soveltamisesta.
Fazer Makeisten tavoitteena on kasvaa kaikilla
päämarkkinoillaan vuonna 2015. Fazer Makeisten
toimitusjohtaja Rolf Ladau toteaakin: ”Päivitetyllä
strategiallamme on selvä ja tärkeä rooli kehittyneillä
mutta dynaamisilla markkinoilla. Liiketoimintaympäristön
muutokset eivät ole meille riski, kunhan mekin
muutumme.”

LIIKEVAIHTO – FAZER MAKEISET, M€
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Fazer Food Services
Uusia mahdollisuuksia muuttuvalla markkinalla
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FAZER FOOD SERVICES

Ruokapalveluratkaisujen uudet
mahdollisuudet
Fazer Food Services tarjoaa ruokapalveluratkaisuja
yrityksille ja teollisuudelle sekä terveydenhoito-,
hoiva-, koulutus- ja puolustusvoimasektoreille.
Fazer on Pohjoismaiden johtava ruokapalveluiden
toimittaja, ja sillä on lähes 1 100 ravintolaa
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Fazer Food Services on saavuttanut vahvan aseman
arvostetuilla brändeillään, joita ovat muun muassa
Amica, wip, Wilberg ja Fazer. Fazer Food Services on
markkinajohtaja Suomessa ja yksi johtavista toimijoista
Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoilla. Se pyrkii olemaan
päättäjäasiakkaiden ensisijainen valinta tarjoamalla ravintolaasiakkaille erinomaista ruokaa ja palvelua.
Vuonna 2014 Fazer Food Services ylsi lähelle asetettua
myyntitavoitetta. Tulos parani huomattavasti vahvan
toiminnan ja kustannusten pienentämisen ansiosta
erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Myös kate parani
hankinnan ja toimintojen tehostamisen ansiosta.
Vuoden suuria saavutuksia olivat kumppanuus Valtatie
30:n kanssa, minkä tavoitteena on luoda uusi, laadukas
ravintola- ja kokouskonsepti Tampereen alueelle.
Fazer myös solmi sopimuksen Region Skånen kanssa
sairaalaruokailun toimittamisesta eteläisessä Ruotsissa.
Kuukausittain jaetaan noin 100 000 annosta, joista suuri
osa on luomuruokaa.
Lisäksi Storebrand, yksi Pohjoismaiden johtavista
rahoitus- ja vakuutusalan yrityksistä sekä yksi Norjan
suurimmista omaisuudenhoitoyrityksistä, valitsi Fazerin
operoimaan sen kahta ravintolaa. Toinen ravintola toimii

yhtiön pääkonttorissa, jossa ruokailee 1 100 työntekijää,
ja toinen ravintola on Oslossa suuressa yrityspuistossa,
jossa ruokailee 1 300 työntekijää. Vuoden aikana solmittiin
sopimus myös tanskalaisen biotekniikkayrityksen
Novozymesin kanssa.
Strategisia mahdollisuuksia
Kaikkialla Pohjoismaissa ruokailutottumukset ovat
muuttumassa. Kuluttajien vaatimukset ovat yhä
monimuotoisempia, mikä kuvastuu heidän halunaan
saada uudenlaista ruokaa uudella tavalla tarjoiltuna
uusissa paikoissa. Mielenkiinto ruokaa kohtaan on
kasvanut merkittävästi, ja ravintola-asiakkaat tietävät yhä
enemmän ruuasta, sen terveellisyydestä, alkuperästä ja
vastuullisuudesta. Lisääntyvä yksilökeskeisyys tarkoittaa
myös, että ihmiset ovat innokkaampia puolustamaan
omia, henkilökohtaisia ruokavalintojaan paitsi perinteisissä
ravintoloissa myös muualla, kuten terveydenhoito- ja
hoivalaitoksissa.
Fazer näkee edelleen mahdollisuuksia kasvattaa
sopimusasiakkaittensa vahvaa perustaa vastaamalla
muuttuvaan kuluttajakäyttäytymiseen ja keskittämällä
toimintaansa tiettyihin segmentteihin tarkemmin
suunnatulla tarjonnalla. Fazerin tavoitteena on siirtyä
sopimusruokailun tarjoajasta ruokapalveluiden tuottajaksi
hyödyntämällä tulevaisuuden mahdollisuudet uusissa
ravintolatyypeissä, ateriaratkaisuissa ja segmenteissä.
Tämän päämäärän mukaisesti Fazer painottaa entistä
enemmän jatkuvaa ruuan ja palveluiden kehittämistä
panostamalla koulutukseen koko organisaatiossa sekä

Ruotsin Fazer Culinary Team
voitti kultaa Luxemburgissa
kokkimaajoukkueiden
maailmanmestaruuskisojen
suurkeittiökategoriassa. Joukkue sai
mahtavat 97,48 pistettä sadasta.

24

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014

kehittämällä asiantuntijuutta ruuassa. Ponnisteluja
nykyisten ravintoloiden myynnin kasvattamiseksi jatketaan
innovatiivisia aterioita kehittämällä.
Liiketoiminnan kasvattamiseen on hyvät mahdollisuudet
muillakin alueilla, kuten terveydenhuollossa ja
vanhustenhoidossa sekä pienissä ja keskisuurissa
yrityksissä. Lisäksi Fazer jatkaa ensiluokkaisen palveluiden
toimitusprosessin vaalimista luoden näin parempaa arvoa
asiakkaille.
Painopisteenä toiminnan tehokkuus
Viime vuoden aikana Fazer Food Services painotti
erityisesti strategian kehittämistä ja sen toteuttamista sekä
toimintatapojen optimointia.Yhteinen organisaatiorakenne
otettiin käyttöön kaikissa liiketoiminta-alueen
neljässä maassa. Tehokkuus parani liiketoiminnan
kehittämistoimenpiteillä ja päivittäinen yhteistyö helpottui.
Lisäksi kehitettiin innovaatioprosessi, joka tukee uusien
palveluliiketoimintamallien ja -ratkaisujen edistämistä.
Näiden ponnistelujen tavoitteena on vahvistaa
ensiluokkaista toimintaa sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä.
Kehittämällä rakenteita, kuluttajien tarpeiden tuntemusta
ja työkaluja, joita tarvitaan kilpailukyvyn turvaamiseksi
markkinoilla, Fazer Food Services varmistaa menestyksensä
tulevaisuudessa.
Gastronomia, terveys ja kestävä kehitys
ohjaavat tarjooman kehittämistä
Fazer Food Services pyrkii jatkuvasti kehittämään
ratkaisuja, jotka vastaavat paremmin kuluttajien muuttuvia
tarpeita. Gastronomia, terveys ja hyvinvointi sekä kestävä
kehitys ovat edelleen tarjooman kehittämisen pääteemoja.
Yksi esimerkki näiden alueiden viimeisimmistä aloitteista
on projekti, jossa pilotoitiin ruokajätteen vähentämistä
SAP:ssa Tanskassa vuonna 2014. Samalla projektissa
pyrittiin lisäämään laadukkaiden raaka-aineiden käyttöä
ruuanvalmistuksessa.

Fazer jatkoi menestyksekkäästi työtä vihannesten
määrän lisäämisessä aterioilla. Syyskuussa 2014 lanseerattiin
Green Buffet -projekti, johon osallistui vihreän ruuan
lähettiläitä. Nämä Fazer Food Servicesin keittiömestarit
rikastuttavat tietojaan ja taitojaan maineikkaan River
Cottage Chefs’ School -koulun avustuksella ja jakavat oppia
edelleen kollegoilleen ja asiakkaille.
Marraskuussa Ruotsin Fazer Culinary Team juhli
menestystään, kun se voitti kultaa suurkeittiökategoriassa
kokkimaajoukkueiden maailmanmestaruuskisoissa
Luxemburgissa. Tämä merkittävä kilpailu järjestetään neljän
vuoden välein. Vuonna 2014 yli sata joukkuetta kaikkialta
maailmasta kilpaili erilaisissa tapahtumissa.
"Vahvistamme edelleen keskeisintä etuamme eli
intohimoamme ruokaa ja palvelua kohtaan. Mutta
herkullinen ruoka ei enää riitä. Ateriaratkaisujemme
tulee olla myös vastuullisia käytettyjen raaka-aineiden
ja toimintatapojen suhteen. Jos haluamme menestyä,
vahva johtajuus jokaisessa ravintolassa on avainasia, kuten
myös meidän arvostetut työntekijämme, jotka kohtaavat
asiakkaamme joka päivä", sanoo Fazer Food Servicesin
toimitusjohtaja Andreas Berggren.
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Fazer
Cafés

Keskittyminen laatuun ja
palveluun
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Mylly

Tuotteista ratkaisuihin
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FAZER CAFÉS

Makuelämyksiä ja innovatiivista vuoropuhelua
Fazer Cafés vastaa konsernin laadukkaasta
kahvilaketjusta Suomessa. Fazerin tuotevalikoiman
näyteikkunoina toimivat kahvilat panostavat
ensiluokkaiseen kuluttajakokemukseen. Uudessa
kahvilakonseptissa yhdistyvät makuelämykset
ja ensiluokkainen palvelu. Konseptin design on
kansainvälisesti palkittu. Korkea asiakastyytyväisyys
on vakiintunut Fazerin kahvilaliiketoiminnan
perustaksi.
Fazer Cafés aloitti toimintansa uutena liiketoimintayksikkönä
huhtikuussa 2014. Vaikka talouden laskusuhdanne heikensi
myyntiä, Fazer keskittyi uudistetun kahvilakonseptinsa
käyttöönottoon. Uuden konseptin tavoitteena on täyttää
Fazerin brändilupaus tarjoamalla kaikissa Fazer-kahviloissa
laadukkaita tuotteita ja palveluita tarkkaan harkitussa
miljöössä.
Konseptin huolellisesti dokumentoitu liiketoimintamalli
ja operatiiviset toimintaohjeet helpottavat Fazerin
kahvilatoiminnan mahdollista laajentumista ja
kansainvälistymistä. Liiketoimintayksikön strategisena
tavoitteena on hyödyntää uuden laatukeskeisen konseptin
etuja ja vahvistaa Fazerin ja kuluttajien välistä sidettä
tarjoamalla uniikki Fazer-kokemus. Siinä painottuvat
makuelämykset, ainutlaatuinen ilmapiiri sekä ensiluokkainen
palvelu.
Uuden konseptin visuaalinen ilme on saanut jo kaksi
arvostettua palkintoa. Konsepti nousi toiselle sijalle
Grafian Vuoden Huiput -markkinointiviestinnän ja
muotoilun kilpailussa Suomessa ja se sai pian sen jälkeen
kunniamaininnan kansainvälisessä Art Directors Club of
Europe -kilpailussa.

Vuoropuhelua kuluttajien kanssa
Yhdistämällä makuelämykset ja ensiluokkaisen palvelun
Fazer Cafés haluaa, että asiakkaat tuntevat tehneensä
oikean valinnan. Fazerin kahvilat ovat kanava kerätä suoraa
kuluttajatietoutta ja käydä vuoropuhelua kuluttajien kanssa.
Fazer kahviloiden henkilökunta on koulutettu palvelemaan
asiakkaita siten, että jokainen kävijä tuntee itsensä
ainutlaatuiseksi ja tärkeäksi.
Vuonna 2014 liiketoimintayksikkö panosti erityisesti
kuluttajasegmentointiin voidakseen ymmärtää tärkeimpiä
kohderyhmiä entistäkin paremmin. Syksyllä aloitettiin
MyFazer-mobiilialustan koekäyttö. Rekisteröitymällä
palveluun kuluttajat voivat hyödyntää kuukausittain
vaihtuvia erikoistarjouksia. MyFazer on uusi kontaktipiste,
joka laajentaa Fazerin palvelukulttuuria digitaalisiin kanaviin
asiakassuhdetta vahvistaen.
Uusia toimipaikkoja
ja kannattavaa kasvua
Suomessa kahvilaliiketoiminnan odotetaan edelleen
kasvavan, ja Fazer Cafés hakee jatkossakin kasvua
huolellisesti valituissa segmenteissä. Kahvilaliiketoiminnan
tärkeimmät tehtävät ovat varmistaa korkealuokkainen
kuluttajakokemus, kasvaa kannattavasti ja löytää tiloja
uusille kahviloille. ”Ihmiset haluavat erinomaista palvelua
ja herkullisia tuotteita, mutta he myös valitsevat brändejä,
jotka heijastavat heidän omia arvojaan”, sanoo Fazer
Cafés -liiketoiminnasta vastaava konsernin viestintä- ja
brändijohtaja Ulrika Romantschuk. ”Tällä hetkellä Fazerin
kahvilakonseptilla on erittäin hyvä asema ja alueen
kasvumahdollisuudet näyttävät myönteisiltä.”

LIIKEVAIHTO – FAZER CAFÉS, M€
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FAZER MYLLY

Tuoreita mahdollisuuksia
Fazer Mylly tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia
viljatuotteita ja tukipalveluita. Laajan valikoiman
tuotteet valmistetaan luonnollisista raaka-aineista
tiukkoja standardeja noudattaen.Valikoimaa voidaan
räätälöidä asiakkaiden vaatimusten mukaan,
jolloin asiakkaat voivat luoda herkullisia elämyksiä
kuluttajille ja erottua kilpailijoista.
Fazer Myllylle vuosi 2014 oli suotuisa. Tavoitteet saavutettiin
vankan asiakaspalvelun ja hyvän asiakkuuden hallinnan
ansiosta. Uuden kauramyllyn täysimittaisen tuotannon
käynnistäminen jatkui. Kasvu oli hyvässä tasapainossa kauraa
ostavan kansainvälisen asiakaspohjan kehityksen kanssa.
Fazer Mylly palvelee tällä hetkellä asiakkaita yli 20 maassa.
Uusi kauramylly mahdollisti myös menestyksekkään
Fazer Alku -puuron lanseerauksen. Fazerin tuloa
puuromarkkinoille oli jo odotettu, ja jälleenmyyjät sekä
kuluttajat ottivat uuden tuoteportfolion innostuneesti
vastaan.
Kasvuhakuinen strategia
Fazer Mylly hakee kasvua uusista hankkeista.Yksi esimerkki
tästä on kauramylly ja sen avaama uusi markkinapotentiaali.
Strategisia asiakkuuksia on onnistuttu saamaan jo useilta
tärkeiltä markkinoilta. Kasvua haetaan myös Venäjältä. Siellä
Fazer erottautuu kilpailijoista laadukkailla tuotteilla sekä
konsultoivilla tuotekehityspalveluilla.
Ulkopuolinen ja alalla kansainvälisesti tunnettu sertifioija
American Institute of Baking (AIB) auditoi Fazer Myllyn
tuotantoprosessin vuosittain. Auditoinnin tavoitteena

on varmistaa laatu ja taata jatkuva kehitys. Vuonna 2014
auditoinnin tulokset olivat jälleen erinomaisia.
Laakereilla ei levätä
Edellä kuvattu strategia eteni vuoden aikana hyvin. Vienti
on yksi tulevaisuuden painopistealueista. Fazer Mylly pyrkii
hyödyntämään vahvuuksiaan tarjoamalla pitkälle kehitettyjä
tuotteita. Näin asiakkaille voidaan luoda todellista lisäarvoa.
Fazer Myllyn liiketoiminnasta vastaava Heli
Arantola, Fazer-konsernin strategiasta ja liiketoiminnan
kehittämisestä vastaava johtaja, sanoo: ”Meidät tunnetaan
siitä, että panostamme innovaatioihin ja teemme työtä
lähellä asiakkaitamme. Pyrimme jatkamaan samalla linjalla.”

LIIKEVAIHTO – FAZER MYLLY, M€
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HALLINTO JA JOHTAMINEN

Hallituksen toimintakertomus 2014

LIIKEVAIHTO, M€
1 800
1 600

1 513,6

1 575,5

1 656,9

1 695,7

1 647,7

2012

2013

2014

1 400

Fazerin vertailukelpoinen tulos parani edelleen vuonna
2014: raportoitu liikevaihto ja liikevoitto jäivät hieman
vuoden 2013 alle, mutta vertailukelpoisin valuuttakurssein
mitattuna ne ylittävät edellisen vuoden tason. Vuoden
aikana tapahtui paljon muutoksia. Huhtikuussa lanseerattiin
uusi toiminta- ja organisaatiomalli, joka koostuu kolmesta
liiketoiminta-alueesta (Fazer Leipomot, Fazer Food
Services ja Fazer Makeiset) sekä kahdesta erillisestä
liiketoimintayksiköstä (Fazer Mylly ja Fazer Cafés). Lisäksi
saatiin päätökseen tai aloitettiin useita tehokkuuden
parantamiseen ja rakenteellisiin muutoksiin tähtääviä
toimenpiteitä, mukaan lukien neljän leipomon sulkeminen
kolmessa maassa. Myös Fazerin brändipositiointiin ja
työturvallisuuskulttuurin kehittämiseen panostettiin
huomattavasti. Vuoden 2013 lopussa ostettu norjalainen
ruokailupalveluliiketoiminta integroitiin onnistuneesti
Fazeriin.
Markkinat ja liiketoimintaympäristö
Liiketoimintaympäristö jatkui haastavana vuonna 2014.
Euroopan taloudellinen tilanne pysyi heikkona ja Ukrainan
ja Venäjän kriisit vaikuttivat ruplan poikkeukselliseen
heikentymiseen. Tämän lisäksi Ruotsin ja Norjan valuuttojen
heikentyminen vaikutti Fazerin liiketoimintaan ja
kokonaistulokseen vuonna 2014.
Leivän kokonaiskulutuksen lasku jatkui useimmilla
Fazerin leipomomarkkinoilla. Siitä huolimatta Fazerin
uutuustuotteet menestyivät hyvin erityisesti Suomessa
ja Venäjällä. Venäjällä kasvua nähtiin erityisesti
pakastetuotteissa ja korkeamman lisäarvon tuotteissa,

ja Fazer vahvisti edelleen asemiaan maan johtavana
leipomoyrityksenä. Kilpailu koveni yhä Ruotsissa ja Baltian
maissa.
Fazer Leipomoiden toiminnan edelleen tehostamiseksi
Vasileostrovskin leipomo Pietarissa suljettiin kesäkuussa
ja tehtiin päätös Ulvilan ja Hyvinkään sekä Tallinnan
leipomoiden sulkemisesta vuoden 2015 aikana. Latvian
Ogressa sijaitsevaan leipomoon tehdään merkittäviä
investointeja; Tallinnan leipomon tuotanto aiotaan siirtää
Latviaan ja Liettuaan.
Suomen makeismarkkinan pitkäaikainen kasvutrendi
taittui, ja markkina pieneni 2 % vuonna 2014. Kasvavan
kilpailun ja kuluttajien heikomman ostovoiman myötä tämä
teki vuodesta haastavan Fazerin makeisliiketoiminnalle.
Vastatakseen liiketoimintaympäristön muutokseen Fazer
Makeiset jatkoi kehitystään kasvavissa trendeissä, kuten
välipalatuotteissa, ja laajensi vahvoja makeisbrändejään
muun muassa kekseihin ja jäätelöön. Fazerin markkinaosuus
Suomessa pieneni vuonna 2014. Fazer Makeisten kasvu
Ruotsin ja Venäjän markkinoilla jatkui.
Pitkään jatkuneesta yleisestä heikosta taloustilanteesta
huolimatta Fazer Food Servicesin liikevaihto kasvoi
vuonna 2014. Toiminta kärsi eniten Suomessa ja Ruotsissa
asiakasyritysten sulkiessa ravintoloita ja irtisanoessa
henkilöstöä. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta
Fazer Food Servicesin tulos parani toiminnan tehokkuuden
parantamisen, uusien toimintatapojen ja paremman
päivittäisen yhteistyön ansioista. Vuonna 2014 allekirjoitettiin
myös monta suurta sopimusta, mikä loi hyvän perustan
tulevalle liiketoiminnalle. Ratkaisujen kehittämistä
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LIIKEVOITTO, M€

vastauksena kuluttajien muuttuviin tarpeisiin jatkettiin.
Gastronomia, terveys, hyvinvointi ja kestävyys olivat
tarjonnan kehittämisen pääteemat.
2014 oli Fazer Myllylle hyvä vuosi, vaikka Venäjän
vastasanktiot EU:lle vaikuttivat joidenkin miksituotteiden
vientiin Venäjälle. Uusi kauramylly jatkoi menestyksekkäästi
tuotannon kasvattamista ja Fazerin kansainvälistä
asiakaspohjaa kehitettiin edelleen. Myös Fazer Alku -puurot
lanseerattiin onnistuneesti.
Fazer Cafés keskittyi uudistetun kahvilakonseptinsa
käyttöönottoon ja paransi edelleen asiakaslähtöisyyttä
tarjotakseen asiakkaille yhä parempaa palvelua.
Tulos ja taloudellinen tilanne
Venäjän, Ruotsin ja Norjan valuuttojen heikkeneminen
heikensi konsernin liikevaihtoa. Liikevaihto laski 2,8 %
ja oli 1 647,7 M€ (2013: 1 695,7 M€). Vertailukelpoisin
valuuttakurssein mitattuna liikevaihto kasvoi 1,5 %.
Liikevaihdon kasvu paikallisessa valuutassa oli
voimakkainta Venäjän leipomoliiketoiminnassa, mutta myös
Tanskan ja Norjan ruokailupalveluliiketoiminnassa. Haastava
liiketoimintaympäristö ja jatkunut talouden heikkeneminen
vaikuttivat negatiivisesti liikevaihtoon etenkin Suomessa ja
Ruotsissa. Ostetun ja lakkautetun toiminnan nettovaikutus
liikevaihtoon oli +37,4 M€.
Konsernin liikevoitto, 43,3 M€ (49,0 M€) oli 5,7 M€
alle edellisen vuoden tason 13,4 M€:n kertaluontoisista
uudelleenjärjestelykuluista ja alaskirjauksista johtuen.
Tilikauden voitto oli 16,5 M€ (23,9 M€). Leipomo- ja
ruokailupalveluliiketoiminnan kannattavuus parani. Sitä
vastoin makeisliiketoiminnan tulos heikkeni edellisestä
vuodesta. Fazer Cafésin ja Fazer Myllyn kannattavuus pysyi
edellisen vuoden tasolla.

Kassavirta ja taloudellinen asema
Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset
nettovelat laskivat ja olivat -20,7 M€ (33,3 M€), toisin
sanoen konserni oli tilinpäätöshetkellä nettovelaton, jolloin
nettovelkaisuusaste oli negatiivinen (2013: 6 %). Konsernin
omavaraisuusaste nousi ja oli 63 % (58 %).
Liiketoiminnan kassavirta oli 130,4 M€ (115,3 M€)
ja bruttoinvestoinnit 58,9 M€ (79,7 M€). Suurin osa
investoinneista kohdistui uusiin tuotantolaitteisiin sekä
leipomo- ja makeistoiminnan olemassa olevien laitosten
uudistamiseen.
Henkilöstö
Vuoden 2014 lopussa Fazer-konsernissa oli 15 305
työntekijää (15 595 vuonna 2013), joista 127 (116 vuonna
2013) henkeä oli konsernin emoyhtiön palveluksessa,
mukaan luettuna Fazer Myllyn henkilöstö.
Laatu, ympäristö ja yritysvastuu
Tuotteiden ja palveluiden korkea laatu on ensisijaista kaikissa
Fazerin toiminnoissa. Vuoden 2014 aikana painopiste
AVAINLUVUT
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oli FSSC 22000 -elintarviketurvallisuussertifikaattien
käyttöönotossa. Ensimmäiset tehtaat ja leipomot saivat
sertifikaatin jo vuoden 2014 aikana.
Fazerin työturvallisuusstandardin käyttöönotto
jatkui kaikissa tuotantoyksiköissä. Keskiössä oli
toimintatapoihin perustuva työturvallisuus, jota
parannettiin ottamalla käyttöön turvallisuusdialogin ja
turvallisuushavaintojen kaltaisia työkaluja sekä tiukentamalla
Fazerin työturvallisuussääntöjä kaikissa toimipaikoissa.
Työturvallisuuden merkitystä korostettiin ottamalla
tapaturmataajuuden (LTAF) alentaminen koko konsernin
toimihenkilöiden tavoitteeksi. Tapaturmataajuus laski
17 prosenttia vuonna 2014.
Fazerin ympäristöstandardin käyttöönotto eteni
lähtötilanteen analysoinnilla, joka tehtiin kaikissa leipomo- ja
makeistuotantoyksiköissä. Analyysin pohjalta suoritettavat
toimenpiteet toteutetaan vuonna 2015.
Yritysvastuu
Vuonna 2014 Fazer keskittyi yritysvastuuvision, -strategian
ja -ohjelman päivittämiseen sidosryhmätutkimuksen
tulosten ja liiketoiminnan tarpeiden pohjalta. Fazerin
eettiset periaatteet päivitettiin. Fazerin mainetta tutkitaan
Reputation Instituten RepTrak® -mallilla. Vuoden 2014
tulokset osoittavat, että Fazerin maine on erinomainen
kaikilla markkinoilla, joilla tutkimus tehtiin (Suomi, Ruotsi ja
Venäjällä Pietari). Suomen tulos oli poikkeuksellisen hyvä.
Riskienhallinta
Konserni tekee riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti
säännöllisesti arvioinnin konsernin strategisista,
operatiivisista ja taloudellisista riskeistä ja toimii niiden
pienentämiseksi. Vain harva riski toteutui vuoden 2014
aikana. Ne saatiin nopeasti hallintaan ja niiden taloudelliset
vaikutukset jäivät pieniksi.

Tutkimus ja tuotekehitys
Fazer jatkoi elintarvikealan tutkimusta osana kansainvälistä
verkostoa ja tieteellisissä foorumeissa sekä jatkoi aktiivisesti
omaa tutkimusohjelmaansa. Fazer haki Euroopan
elintarvikevirastosta (EFSA) lupaa hapantaikinaruisleivän
uudelle terveysväitteelle. Ruis- ja kauraleivän tutkimusta
jatkettiin erityisesti vatsaystävälliseen konseptiin
ja tuotelaatuun liittyen. Fazerin tumman suklaan
terveysvaikutuksia Helsingin Yliopiston kanssa tutkineen
projektin ensimmäiset tulokset julkaistiin ja Fazer jatkoi
hammasystävällisten makeisten kehitystyötä. Tiivis yhteistyö
sekä suhteet kotimaisiin ja ulkomaisiin yliopistoihin ja
tutkimuslaitoksiin jatkuivat vuonna 2014. Fazer-konsernin
tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 10,8 M€ (10,0 M€
vuonna 2013).
Muutoksia konsernirakenteessa
Konsernirakenteen yksinkertaistaminen jatkui vuonna 2014.
Neljä konserniyhtiötä purettiin tai sulautettiin hallinnollisen
työn vähentämiseksi ja kustannusten pienentämiseksi.
Lisäksi Fazer lunasti kaikki Venäjän-toimintojen
vähemmistöosakkeet. Lisätietoa löytyy tilinpäätöksen
liitetiedoista kohdasta Konserniyhtiöt.
Osakkeet ja osakepääoma
Vuoden 2014 lopussa emoyhtiöllä oli 3 958 763
etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta.
Etuoikeutetut osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden
etuoikeutettuja yhtiön vuosittaisessa osingonjaossa.
Etuoikeus on vähintään 6 % osakkeen nimellisarvosta.
Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi
etuoikeutettu osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
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Hallitus ja tilintarkastajat
Maaliskuun 19. päivänä 2014 pidetyssä yhtiökokouksessa
hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat jäsenet:
Berndt Brunow (puheenjohtaja), Klaus Cawén, Anders
Dreijer, Ketil Eriksen, Fredrik Fazer, Jan Fazer, Leif Hagelstam,
Johan Linder ja Juhani Mäkinen.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi Kim Karhu, KHT.

Ehdotus yhtiön voitonjaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 447 826 450,15 €,
mistä tilikauden voitto on 27 964 612,25 €.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
voitonjakokelpoiset varat jaettaisiin seuraavasti:
osinkoja maksetaan 5,00 €/osake,
eli yhteensä
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voittovaroiksi jätetään
Näkymät vuodelle 2015
Vuonna 2015 kovan kilpailun odotetaan jatkuvan
kaikilla markkinoilla ja kaikissa liiketoiminnoissa, samaten
taloudellisen epävarmuuden Euroopassa ja Venäjällä.
Fazer jatkaa strategiansa toteuttamista. Tavoitteena on
kannattava kasvu nykyisten ja uusien tuotekategorioiden
sisällä sekä kotimarkkinoilla että valituilla kasvumarkkinoilla.
Vuoden aikana liikevaihdon odotetaan laskevan
valuuttakurssivaikutusten vuoksi, koska avainvaluuttojen
arvo on alentunut voimakkaasti suhteessa euroon.
Kannattavuuteen kohdistuvia paineita lievennetään
työn alla olevilla rakenteellisilla muutoksilla ja toiminnan
jatkuvalla kehittämisellä. Panostusta jatketaan uusien
tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä entistä
tavoitteellisemman työskentelykulttuurin luomiseen.
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Hallitus
Berndt Brunow

Klaus Cawén

Anders Dreijer

s. 1950

s. 1957

b. 1953

Diplomiekonomi

Oikeustieteen kandidaatti

Diplomi-insinööri

Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen
puheenjohtaja 2009–

Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen
2002–

Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen
1994–

Henkilöstöasiainvaliokunnan
puheenjohtaja

Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Ketil Eriksen

Fredrik Fazer

Jan Fazer

s. 1963

s. 1946

s. 1975

Kauppatieteiden kandidaatti

Valtiotieteen maisteri

Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen
2009–

Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen
1987–

Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen
2012–

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Leif Hagelstam

Johan Linder

Juhani Mäkinen

s. 1955

s. 1959

s. 1956

Insinööri

Oikeustieteen kandidaatti

Oikeustieteen kandidaatti, laamanni

Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen
1996–

Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen
2000–

Oy Karl Fazer Ab:n hallituksen jäsen
2006–

Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen

Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsen
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Johtoryhmä
Christoph Vitzthum

Heli Arantola

Andreas Berggren

s. 1969

s. 1969

s. 1966

Kauppatieteiden maisteri

Kauppatieteiden tohtori

Kauppatieteiden maisteri

Fazerin konsernijohtaja ja
toimitusjohtaja

Senior Vice President, Fazerkonserni, strategia ja liiketoiminnan
kehittäminen, Fazer Mylly

Toimitusjohtaja, Fazer Food Services
ja Executive Vice President,
Fazer-konserni

Jouni Grönroos

Sebastian Jägerhorn

Petri Kujala

s. 1965

s. 1969

s. 1962

Kauppatieteiden maisteri

Oikeustieteen kandidaatti

Kauppatieteiden kandidaatti

Talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja,
Fazer-konserni

Kauppatieteiden maisteri
Lakiasiainjohtaja ja Senior Vice
President, Fazer-konserni

Toimitusjohtaja, Fazer Leipomot ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

Rolf Ladau

Ulrika Romantschuk

Mika Videman

s. 1967

s. 1966

s. 1967

Kauppatieteiden maisteri

Valtiotieteen kandidaatti

Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Fazer Makeiset ja
Executive Vice President,
Fazer-konserni

Senior Vice President, Fazer-konserni,
viestintä ja brändit, Fazer Cafés

Henkilöstöjohtaja ja Senior Vice
President, Fazer-konserni
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Hallinnointiperiaatteet
Oy Karl Fazer Ab (Fazer) ja sen tytäryhtiöt
noudattavat yhtiöjärjestyksen ja Suomen lakien
mukaisia sääntöjä ja määräyksiä sekä näitä
hallintoperiaatteita, jotka on laadittu osakeyhtiölain
ja osittain pörssiyhtiöitä koskevien suositusten
perusteella.

Yhtiökokous
Fazer-konsernin ylintä päätösvaltaa käyttävät emoyhtiö
Fazerin osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Varsinainen
yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa
Helsingissä tai Vantaalla.Yhtiökokous päättää sille lain
sekä yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista kuten
tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, hallituksen ja
tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.
Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen
jätetään postille kuljetettavaksi viimeistään 14 vuorokautta
ennen yhtiökokousta.

valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Hallituksella on yleinen toimivalta kaikissa niissä asioissa,
jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu
yhtiön muulle toimielimelle. Osakeyhtiölain mukaan
hallituksen tulee huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus myös vastaa siitä,
että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty. Hallituksen tehtäviin kuuluvat lisäksi muun
muassa konsernin arvojen, strategian ja vuosittaisten
toimintasuunnitelmien vahvistaminen. Hallitus myös
päättää yritysostoista, strategisista investoinneista sekä
valvoo konsernin tuloskehitystä ja rahoitusasemaa. Hallitus
valitsee lisäksi toimitusjohtajan sekä päättää konsernijohdon
palkoista ja palkitsemisesta.
Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja
yhteistyötä johdon kanssa.
Kokouskäytäntö

Hallitus
Osakkeenomistajien valitsema omistajaneuvosto
kutsuu koolle nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on
valmistella yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen
kokoonpanosta ja hallituksen jäsenten palkkioista.
Nimitysvaliokuntaan kuuluu omistajaneuvoston edustaja,
hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen riippumaton
jäsen.

Hallitus kokoontuu säännönmukaisesti vähintään kahdeksan
kertaa vuodessa. Tilinpäätös hyväksytään viimeistään
maaliskuussa ja osavuosikatsaukset vuosikolmanneksittain.
Konsernin strategia vahvistetaan pääsääntöisesti kesäkuussa.
Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat ja pitkän aikavälin
taloudelliset suunnitelmat sekä johdon palkitsemisohjelmat
vahvistetaan tammikuun kokouksessa.Ylimääräisiä
kokouksia pidetään, mikäli hallituksen puheenjohtaja,
toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen näkee sen tarpeelliseksi.
Kiireellisissä tapauksissa voidaan järjestää puhelinkokous.

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja

Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu
vähintään viisi ja korkeintaan kymmenen jäsentä, jotka

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka
tehtävänä on johtaa aktiivista hallitustyöskentelyä,

kutsua hallitus koolle sekä valmistella hallituksen
kokoukset yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallituksen
puheenjohtaja pitää tiiviisti yhteyttä toimitusjohtajaan,
on hänen keskustelukumppaninsa sekä pitää itsensä
aktiivisesti ajan tasalla oleellisista tapahtumista yhtiössä ja
sen sidosryhmäsuhteissa. Puheenjohtaja vastaa yhdessä
konsernin toimitusjohtajan kanssa myös siitä, että hallituksen
jäsenet saavat tietoa yhtiöstä ja että kokouskutsu,
esityslista sekä tarpeelliset liitteet toimitetaan hallituksen
jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta. Puheenjohtaja
ja konsernin toimitusjohtaja vastaavat myös yhteyksistä
perheneuvostoon.
Hallituksen valiokunnat

Hallitus päättää valiokuntien asettamisesta ja niiden
jäsenistä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella
hallituksen kokouksessa päätettäväksi tulevia asioita.
Fazerin hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan
ja henkilöstöasiainvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan
tehtävänä on perehtyä yksityiskohtaisesti tilintarkastukseen,
valvoa sisäistä tarkastusta, taloudellista raportointia,
riskienhallintaa ja yhtiön taloudellista tilannetta sekä
osallistua välitilintarkastukseen. Henkilöstöasiainvaliokunnan
tehtävänä on puolestaan valmistella konsernin
toimitusjohtajan ja konsernijohdon palkkaamiseen ja
palkitsemiseen liittyviä asioita, valvoa johdon palkkoja,
henkilöstön kannustinohjelmia sekä arvioida johdon
toimintaa.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Anders Dreijer (pj),
Fredrik Fazer, Juhani Mäkinen ja Ketil Eriksen. Valiokunta
kokoontui tilikauden aikana neljä kertaa ja se käsitteli
normaalien asioiden lisäksi muun muassa strategisiin
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riskeihin, yritysostoprojekteihin ja sisäisen tarkastuksen
suosituksiin liittyviä kysymyksiä.
Henkilöstöasiainvaliokuntaan kuuluivat Berndt
Brunow (pj), Klaus Cawén, Leif Hagelstam ja Johan
Linder. Valiokunta kokoontui tilikauden aikana kaksi
kertaa ja se valmisteli mm. henkilöstöstrategiaan,
johtamisvalmennukseen ja henkilökunnan
palkitsemisohjelmaan liittyviä hallitusasioita.
Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
Fazerin hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa
toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja.
Toimitusjohtajan tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan
hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastata siitä,
että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja raportoi
hallitukselle ja pitää hallituksen riittävästi informoituna
Fazerin liiketoimintaympäristöstä, kuten asiakkaista, kilpailuja markkinatilanteesta sekä Fazerin taloudellisesta asemasta
ja kehityksestä. Toimitusjohtajan tukena toimii konsernin
johtoryhmä sekä hallituksen tarvittaessa nimittämä
varatoimitusjohtaja.

Riskienhallinta
Riskienhallinta on tärkeä osa Fazer-konsernin
johtamisjärjestelmää. Fazer-konsernin riskienhallintapolitiikan
hyväksyy ja sen noudattamista valvoo hallitus.
Riskienhallinnan tehtävänä on tukea konsernin
strategian ja tavoitteiden toteuttamista, varmistaa yhtiön
liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistaminen, arvioida
ja seurata sekä ennakoida liiketoimintaan vaikuttavat
uhat ja mahdollisuudet sekä varmistaa liiketoiminnan
jatkuvuus. Liiketoiminta-alueiden ja -yksiköiden sekä
konsernitoimintojen johdon tehtävänä on puolestaan
tunnistaa ja arvioida oman toimialansa riskejä sekä toteuttaa
sovitut riskienhallinnan toimenpiteet osana operatiivista
toimintaansa. Rahoitukseen liittyviä riskejä hallinnoi
konsernirahoitus. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja
vastaa riskienhallinan ohjauksesta ja kehittämisestä, sen
raportoinnista hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle sekä
liiketoimintayksiköiden ja muiden toimintojen tukemisesta
riskienhallinnassa.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus arvioi eri toimintojen tehokkuutta
ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarkastaa sisäisen
valvonnan toimivuutta. Se varmistaa, että taloudellinen
ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja että
Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja, vahvistettuja toimintaperiaatteita ja annettuja ohjeita
noudatetaan. Sisäinen tarkastus laatii vuosittain
joka toimii johtoryhmän puheenjohtajana, liiketoimintaalueiden johtajat sekä tiettyjen konsernitoimintojen johtajat. tarkastussuunnitelman, jonka tuloksista raportoidaan
säännöllisesti yhtiön johdolle, tilintarkastajille sekä
Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa hänen
tehtävissään sekä valmistella esityksiä hallitukselle. Konsernin hallituksen tarkastusvaliokunnalle.
johtoryhmä myös mm. koordinoi konsernin eri toimintoja ja
Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen
varmistaa tehokkaan toiminnan konsernitasolla.
tarkastusvaliokunnalle.

Tilintarkastus
Yhtiökokous valitsee tilintarkastajat vuosittain.
Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa konsernin
kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto. Tehtävät on määritelty
tarkemmin lainsäädännössä sekä hyvää tilintarkastustapaa
koskevissa määräyksissä. Tilintarkastajat osallistuvat
vuosittain hallituksen kokoukseen, jossa käsitellään
konsernitilinpäätöstä sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan
kokouksiin.
Fazer-konsernin eettiset periaatteet
Fazer-konsernissa noudatettavat eettiset periaatteet
perustuvat kansainvälisiin, UN Global Compactin luomiin
periaatteisiin, joiden tavoitteena on edistää yritysten
kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Fazerkonsernin eettiset periaatteet perustuvat lisäksi yhteisiin
arvoihin ja ohjaavat fazerilaisia esimerkiksi kohtelemaan
asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja omia työtovereita
yhdenvertaisesti ja reilusti. Eettisten periaatteiden kautta
Fazer-konserni on työnantajana sitoutunut järjestämään
kaikille työntekijöilleen kaikissa maissa ajanmukaiset ja
turvalliset työolosuhteet, huolehtimaan henkilöstön
terveydestä, työhyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä sekä
kohtelemaan tasapuolisesti jokaista työntekijää.
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Konsernitase

Konsernin
tuloslaskelma
1.1.–31.12.

Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot
Vähemmistöosuus
Tilikauden voitto

M€
2014

M€
2013

1 647,7
-0,5
8,9
-584,3
-549,5
-97,4
0,3
-382,0
43,3
-6,6
36,6
-17,8
-2,3
16,5

1 695,7
-1,0
8,1
-614,4
-551,8
-96,5
0,3
-391,4
49,0
-0,4
48,6
-18,4
-6,3
23,9

M€
2014

M€
2013

18,0
156,3
316,4

21,7
194,8
355,1

1,1
6,9

1,0
7,7

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

498,7

580,3

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennallinen verosaaminen
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

73,4
2,1
6,0
185,8
12,4
41,2

78,4
4,2
5,2
202,2
12,4
79,6

320,9
819,6

382,0
962,3

126,5
26,5
302,7
16,5
472,2
39,2
9,8

126,5
26,5
329,1
23,9
505,9
51,0
11,0

19,9
8,3
270,2
298,4
819,6

19,1
115,6
259,6
394,4
962,3

31.12.
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VÄHEMMISTÖOSUUS
PAKOLLISET VARAUKSET

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1.–31.12.

M€
2014

M€
2013

36,6

48,6

55,5
36,4
6,6
0,5
-0,3
4,3
139,6

58,5
34,3
0,4
0,5
-0,3
-0,2
141,8

16,8
5,0
-5,6
155,7
-74,9
65,4
0,4
-16,2
130,4

11,1
-0,8
-10,7
141,4
-18,5
15,1
0,8
-23,5
115,3

-51,2
2,4
-7,7
-56,4

-48,2
1,7
-31,5
-78,0

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:

Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot
Konserniliikearvopoistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Muut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot ja muut liiketoiminnan rahoitustuotot
Saadut osingot
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)

M€
2014

M€
2013

0,2
0,0
0,1
15,3
-6,2
0,8
-101,7
-20,9
-112,3
-38,4
91,9
53,5

0,0
-0,8
0,8
0,6
-2,5
2,1
-9,5
-20,9
-30,3
7,0
84,9
91,9

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit tytäryhtiöihin
Investointien rahavirta (B)

1.1.–31.12.

Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-)
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

40

Fazer-konsernin vuosikatsaus 2014

TILINPÄÄTÖS

Viisivuotiskatsaus
TULOSLASKELMA

Liikevaihto, M€
Muutos, %
Liikevaihto Suomen ulkopuolella, %
Liikevoitto, M€
Liikevoitto, %
Liikevoitto ennen liikearvopoistoja, M€
% liikevaihdosta
Voitto ennen veroja, M€
% liikevaihdosta
Tilikauden voitto, M€

2014

2013

2012

1 647,7
-2,8
52,6
43,3
2,6
79,6
4,8
36,6
2,2
16,5

1 695,7
2,3
53,1
49,0
2,9
83,3
4,9
48,6
2,9
23,9

1 656,9
5,2
52,3
68,6
4,1
100,4
6,1
67,0
4,0
34,4

2011

2010

1 575,5 1 513,6
4,1
5,0
52,8
49,7
54,2
58,5
3,4
3,9
85,6
88,2
5,4
5,8
49,8
58,4
3,2
3,9
21,3
31,7

498,7
73,4
247,4
472,2
39,2
308,2
819,6

580,3
78,4
303,6
505,9
51,0
405,4
962,3

612,7
76,9
298,7
514,8
51,4
422,2
988,3

58,9
97,4
-20,7
-4,0
7,1
3,5
62,5
13 803

79,7
96,5
33,3
6,0
7,3
5,4
58,0
13 762

84,1
90,2
46,7
8,2
10,1
7,8
57,4
14 046

614,1
61,4
257,8
496,0
44,2
393,1
933,3

641,0
57,2
283,6
495,2
38,6
448,1
981,8

AVAINLUVUT

Bruttoinvestoinnit, M€
Poistot ja arvonalentumiset, M€
Korolliset nettovelat, M€
Nettovelkaisuusaste, %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)
Oman pääoman tuotto, % (ROE)
Omavaraisuus, %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

68,7
70,0
88,3
85,2
104,7 110,5
19,4
20,7
8,0
9,0
5,3
7,3
58,2
54,5
13 865 14 294

x 100

Taseen loppusumma - Korottomat velat (keskimäärin)

Voitto ennen veroja - Välittömät verot
ROE=

x 100

Oma pääoma + Vähemmistöosuus (keskimäärin)

Oma pääoma + Vähemmistöosuus
Omavaraisuus=

TASE

Pysyvät vastaavat, M€
Vaihto-omaisuus, M€
Muut vaihtuvat vastaavat, M€
Oma pääoma, M€
Vähemmistöosuus, M€
Vieras pääoma, M€
Taseen loppusumma, M€

Voitto ennen veroja + Rahoituskulut
ROI=

x 100

Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Korolliset nettovelat
Nettovelkaisuusaste=
Oma pääoma + Vähemmistöosuus

x 100
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet
Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja -asetuksen ja
muiden Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säädösten mukaisesti (Finnish
Accounting Standards, FAS).

tehtävillä arvonalentumistesteillä ja poistosuunnitelmia
muutetaan tarvittaessa.
Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta
alkaen.

Arvostusperiaatteet

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty
suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelman mukaiset
poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen
mukaisesti hankintamenoonsa tai sitä alempaan
jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan,
mikäli jälkimmäinen on alhaisempi. Vaihto-omaisuuden
hankintamenoon on sisällytetty konsernitilinpäätöksessä
muuttuvien menojen lisäksi osuus hankinnan ja valmistuksen
kiinteistä menoista.

Poistoajat ovat:

Rahoitusvälineiden arvostaminen

Pysyvien vastaavien arvostaminen

• Muut pitkävaikutteiset menot
• Tavaramerkit
• Rakennukset ja rakennelmat
• Koneet ja kalusto
• Konserniliikearvo 

3–10 vuotta
10 vuotta
10–50 vuotta
3–25 vuotta
5–10 vuotta

Konserniliikearvo poistetaan 5–10 vuodessa. Kun
on kyse strategisesti tärkeiden omistusosuuksien
hankinnasta toimialan yhtiöissä, käytetään poistoaikana
10 vuotta. Poistoaikaa määriteltäessä on myös huomioitu
liiketoiminnan vakiintuneisuus ja alan kehitysnäkymät.
Konserniliikearvojen jäännösarvoja arvioidaan vuosittain

Rahoitusjohdannaiset on arvostettu käypään arvoon.
Koronvaihtosopimukset ja hyödykejohdannaiset
arvostetaan tilinpäätöspäivän markkinahintoihin ja
valuuttatermiinit tilinpäätöspäivän termiinihintoihin.
Valuuttatermiineillä suojaudutaan ennakoitujen
valuuttamääräisten ostojen ja myyntien valuuttakurssien
muutokselta. Valuuttatermiinejä on tehty myös
valuuttamääräisten tase-erien suojaamiseksi.
Valuuttamääräisiä tase-eriä suojaavien johdannaisten
käyvän arvon muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti
tuloslaskelman rahoituseriin. Niiden valuuttamääräisten
ostojen ja myyntien suojaamiseksi tehtyjen johdannaisten,

joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, käyvän arvon
muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti tuloslaskelman
rahoituseriin. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa tiettyjen
ennakoitujen valuuttamääräisten ostojen suojaamiseen.
Suojatun rahavirran täytyy olla todennäköinen ja rahavirran
on vaikutettava tuloslaskelmaan. Suojauslaskennan piirissä
olevien valuuttatermiinien käypä arvo on esitetty taseen
liitetiedoissa.
Sähköjohdannaisilla suojaudutaan sähkön hintariskiltä.
Sähkösuojaukseen sovelletaan suojauslaskentaa. Suojatun
rahavirran täytyy olla todennäköinen ja rahavirran
on vaikutettava tuloslaskelmaan. Realisoituneet erät
kirjataan tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin.
Johdannaisten käypä arvo on esitetty taseen liitetiedoissa.
Fazer-konserni suojautuu vehnän hintariskiltä
vehnäoptioilla ja -futuureilla. Realisoituneet erät kirjataan
tuloslaskelman materiaalikuluihin. Tilinpäätöshetkellä oli
avoimena vehnäoptioita, joiden käypä arvo on kirjattu
tulosvaikutteisesti tuloslaskelman rahoituseriin.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen kirjaaminen

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi
niiden syntymisvuonna. Sellaiset merkittävät
kehityshankkeet, joiden arvioidaan vastaisuudessa tuovan
olennaista taloudellista etua kokonaiselle liiketoimintaalueelle, voidaan tarkastelun jälkeen aktivoida ja poistaa
3–5 vuodessa.
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Eläkkeiden kirjaaminen

Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Oy Karl Fazer
Ab:n palveluksessa ennen vuotta 1989 aloittaneet henkilöt
ja edelleen suomalaisen konserniyrityksen palveluksessa
olevat henkilöt ovat oikeutettuja palveluvuosieläkkeeseen
25, 40 ja 50 palveluvuoden jälkeen. Eläkevastuu sisältyy
konsernitilinpäätöksessä pakollisiin varauksiin ja
laskennallinen verosaaminen on huomioitu.
Laskennallisten verojen kirjaaminen

Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu
verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille
käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien
verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka
kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen
arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Tappiollisista
tuloksista on kirjattu laskennalliset verosaamiset, mikäli
niiden hyödyntäminen on suurella todennäköisyydellä
mahdollista tulevaisuudessa.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
esittäminen
Sisäinen osakkeenomistus

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä.
Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta
vastaavan oman pääoman ero on osittain kohdistettu
pysyviin vastaaviin ja osittain esitetty konserniliikearvona.
Konserniliikearvo poistetaan tasapoistona vaikutusaikanaan,
pääasiassa 10 vuoden kuluessa.Yritys konsolidoidaan
kokonaan, jos on sitouduttu lunastamaan vähemmistön
osuus.
Ostettujen tytäryhtiöiden tulokset huomioidaan
hankintahetkestä ja tilikauden aikana myydyt tytäryhtiöt
myyntihetkeen.
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja
velat, sisäinen voitonjako ja olennaiset realisoitumattomat
sisäiset katteet on eliminoitu.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Vähemmistöosuudet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta
pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki
konserniyritykset, joista emoyhtiö omistaa suoraan tai
välillisesti yli 50 prosenttia osakkeiden äänimäärästä tai
joissa emoyhtiöllä on muuten määräävä asema.
Osakkuusyritykset, joiden äänimäärästä
konserni omistaa 20–50 % yhdistetään konserniin
pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden
mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta
on esitetty omana eränään ja sisältyy liikevoittoon.

Muuntoerot

Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu
Suomen rahan määräiseksi tilikauden keskikurssiin ja taseet
on muutettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa
syntyneet kurssierot, samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten
omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot, on
esitetty erässä ”Voitto edellisiltä tilikausilta”.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu
Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.
Yksilöityjä tase-eriä suojaavat termiinit on arvostettu
käypään arvoon ja kirjattu tulosvaikutteisesti. Taseessa voitto
on kirjattu siirtosaamisiin ja tappio siirtovelkoihin.
Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on laadittu kirjanpitolautakunnan antaman
yleisohjeen (30.1.2007) mukaan. Osakkuusyritysten ja
muiden osakkeiden osinkotulo on esitetty liiketoiminnan
rahavirtana. Emoyrityksen konsernitilisaamiset ja -velat
ilmoitetaan rahoituksen kassavirtana.
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Tuloslaskelman liitetiedot
LIIKEVAIHTO, M€

Liikevaihdon jakautuminen liiketoiminta-alueittain
Fazer Leipomot
Fazer Food Services
Fazer Makeiset
Muut
Sisäinen myynti
YHTEENSÄ
Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Viro
Latvia
Liettua
Venäjä
Muut
YHTEENSÄ
HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ (KESKIMÄÄRIN VUODEN AIKANA)

Henkilöstön jakautuminen liiketoiminta-alueittain
Fazer Leipomot
Fazer Food Services
Fazer Makeiset
Muut
YHTEENSÄ
Henkilöstön maantieteellinen jakautuminen
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Viro
Latvia
Liettua
Venäjä
YHTEENSÄ

2014

2013

668,7
577,3
328,7
107,8
-34,8
1 647,7

722,3
551,1
337,9
120,6
-36,2
1 695,7

780,5
378,7
78,6
94,0
23,0
13,5
13,3
237,6
28,5
1 647,7

795,4
419,5
41,0
90,8
25,0
15,4
12,9
267,4
28,3
1 695,7

2014

2013

6 338
5 785
1 059
621
13 803

6 536
5 498
1 071
657
13 762

5 959
2 652
567
880
273
255
184
3 033
13 803

6 172
2 627
256
804
279
249
171
3 204
13 762

POISTOT JA ARVONALENTUMISET, M€

2014

2013

Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Pysyvien vastaavien arvonalentumiset
Pysyvien vastaavien arvonalennusten palautukset
YHTEENSÄ

0,7
0,0
36,4
6,1
6,9
40,7
1,0
5,5
0,0
97,4

0,7
0,0
34,3
5,7
8,0
43,0
0,9
3,8
0,0
96,5

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, M€

2014

2013

10,0
42,9
107,7
16,7
14,8
82,2
43,7
61,6
2,3
382,0

12,0
42,2
116,5
15,8
15,2
87,8
41,1
59,8
1,1
391,4

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, M€

2014

2013

Osinkotuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Valuuttakurssivoitot
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot yhteensä
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Valuuttakurssitappiot
Osakkeiden arvonalentumiset
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ

0,2
1,0
0,0
0,0
1,2
-1,6
-0,5
-5,1
-0,7
-7,8
-6,6

0,6
0,9
0,0
0,0
1,5
-1,5
-0,4
-0,1
0,0
-1,9
-0,4

Muut henkilösivukulut
Vuokrat
Energia ja muut käyttökustannukset
IT-kustannukset
Matkakustannukset
Myynnin rahdit ja muut kuljetuskustannukset
Markkinointikustannukset
Hallintokustannukset
Pysyvien vastaavien myyntitappiot
YHTEENSÄ
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Taseen liitetiedot
PYSYVÄT VASTAAVAT, M€
AINEETTOMAT OIKEUDET

2014

2013

LIIKEARVO

2014

2013

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Muuntoerot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

10,1
-0,1
0,2
10,2
4,0
-0,1
0,7
4,7
6,1
5,5

10,1
0,0
0,0
10,1
3,3
0,0
0,7
4,0
6,8
6,1

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

2014

2013

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Muuntoerot
Kertyneet poistot vähennyksistä
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

74,0
-1,3
1,7
-8,1
2,0
68,3
58,6
-0,7
-8,1
6,1
55,9
15,4
12,4

73,3
-0,4
3,3
-2,8
0,6
74,0
55,2
-0,2
-2,2
5,7
58,6
18,2
15,4

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Muuntoerot
Kertyneet poistot vähennyksistä
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

3,0
-0,1
0,0
3,0
2,9
-0,1
0,0
0,0
2,8
0,2
0,1
18,0

3,3
0,0
-0,2
3,0
3,0
0,0
-0,2
0,0
2,9
0,2
0,2
21,7

KONSERNILIIKEARVO

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Muuntoerot
Kertyneet poistot, hankitut yhtiöt
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot siirroista
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.
KONSERNILIIKEARVO

2014

2013

466,4
-18,8
3,9
0,0
451,4
271,6
-12,9
0,0
36,4
0,0
295,1
194,8
156,3
156,3

422,7
-9,2
34,5
18,3
466,4
221,8
-5,0
2,1
34,3
18,3
271,6
200,8
194,8
194,8
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Taseen liitetiedot
MAA- JA VESIALUEET

2014

2013

KONEET JA KALUSTO

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Arvonkorotukset
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

34,8
-1,4
0,1
-0,7
0,0
32,7
8,7
7,3
42,0
34,1

34,8
-0,4
-0,1
0,0
0,5
34,8
9,0
1,8
43,8
42,0

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Lisäykset, hankitut yhtiöt
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
Muuntoerot
Kertyneet poistot, hankitut yhtiöt
Kertyneet poistot vähennyksistä
Tilikauden poistot
Siirrot erien välillä
Kertyneet poistot 31.12.
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Lisäykset, hankitut yhtiöt
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Muuntoerot
Kertyneet poistot, hankitut yhtiöt
Kertyneet poistot vähennyksistä
Tilikauden poistot
Siirrot erien välillä
Kertyneet poistot 31.12.
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

2014

2013

225,8
-14,0
1,8
0,0
-1,8
1,4
213,2
128,1
-4,0
0,0
-2,2
6,9
0,3
129,1
1,2
97,1
82,9

224,6
-4,9
1,6
0,3
0,0
4,3
225,8
121,7
-1,3
0,1
0,0
8,0
-0,4
128,1
0,7
102,3
97,1

2014

2013

675,4
-43,6
17,4
0,0
-53,9
29,1
624,4
494,6
-30,7
0,0
-51,8
40,7
-0,1
452,7
4,7
175,8
167,1

666,9
-15,7
15,3
1,3
-24,6
32,2
675,4
474,7
-10,6
0,9
-23,1
43,0
9,8
494,6
5,0
188,1
175,8

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET

2014

2013

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Lisäykset, hankitut yhtiöt
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Muuntoerot
Kertyneet poistot, hankitut yhtiöt
Kertyneet poistot vähennyksistä
Tilikauden poistot
Siirrot erien välillä
Kertyneet poistot 31.12.
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

11,5
-0,9
0,5
0,0
-1,2
1,2
11,1
6,8
-0,5
0,0
-0,9
1,0
-0,1
6,4
0,8
3,6
3,9

24,0
-0,4
0,3
0,3
-0,3
-12,4
11,5
15,5
-0,3
0,1
-0,2
0,9
-9,3
6,8
1,1
8,5
3,6
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Taseen liitetiedot
OMA PÄÄOMA, M€
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT

2014

2013

36,7
-4,0
29,5
-0,1
-33,7
28,4
36,7
28,4
316,4

35,1
-1,2
28,0
-0,1
-25,3
36,7
35,1
36,7
355,1

OSUUDET/OSAKKEET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ

2014

2013

Hankintameno 1.1.
Osuus tilikauden tuloksesta
Saadut osingot
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

1,0
0,3
-0,3
1,1
1,0
1,1

1,0
0,3
-0,3
1,0
1,0
1,0

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET

2014

2013

7,7
-0,1
0,0
-0,7
6,9
7,7
6,9
498,7

7,9
-0,1
-0,1
0,0
7,7
7,9
7,7
580,3

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Vähennykset
Arvonalentumiset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

SIDOTTU OMA PÄÄOMA, M€

Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

2014

2013

126,5
126,5

126,5
126,5

26,5
26,5
352,9
-20,9
-0,3
0,2
-29,3
302,7
16,5
345,7
472,2

26,5
26,5
361,8
-20,9
0,0
1,1
-12,9
329,1
23,9
379,4
505,9

VAPAA OMA PÄÄOMA, M€

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Osingonjako
Maa-alueen arvonkorotuksen purku
Konsernirakenteen muutos
Muuntoerojen muutos
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden voitto
Vapaa oma pääoma yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
ASETETUT VAKUUDET, M€

2014

2013

Annetut kiinteistökiinnitykset

1,7

1,8

Annetut yrityskiinnitykset
Asetetut vakuudet

0,0
1,7

0,3
2,1

2014

2013

VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT, M€

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
7,8
7,1
Myöhemmin maksettavat
9,9
9,1
Leasingvastuut
17,7
16,3
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
17,1
12,4
Myöhemmin maksettavat
35,6
37,9
Vuokravastuut
52,7
50,3
Energiavastuut
Käypä arvo
-2,7
-3,9
Nimellisarvo
19,2
24,3
Muut vastuut
Raaka-aineostosopimusvastuut
28,6
17,2
Muut
3,3
3,8
Kiinteistöinvestoinnit
Yhtiö on tehnyt arvonlisäverolain mukaisia kiinteistöinvestointeja, joiden tarkistuskaudet ja vuotuiset
tarkistuskelpoiset summat on esitetty seuraavassa taulukossa.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Raaka-ainejohdannaiset
Käypä arvo (merkitty taseeseen)
Nimellisarvo
Valuuttatermiinit
Käypä arvo (merkitty taseeseen)
Nimellisarvo
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo
Nimellisarvo

0,3
0,5
1,0
0,5
0,3
1,2
0,5

0,4
0,5
1,2
0,7
0,3
1,3
0,0

0,1
1,9

0,0
2,8

1,0
68,3

0,0
54,6

0,0
0,0

-0,1
30,0
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Konserniyhtiöt
OPERATIIVISET YHTIÖT

MUUT KONSERNIYHTIÖT

OSAKKUUSYHTIÖT

Emoyhtiö: Oy Karl Fazer Ab
Konsernin omistusosuus %

Latvia
SIA Fazer Latvija

100

Liettua
UAB Fazer Lietuva

100

Norja
Fazer Food Services AS*
Holmedals Kantineservice AS*
Maestro F&B AS*
Wilberg AS*
Ruotsi
Fazer Bageri AB
Fazer Food Services AB*
Fazer Konfektyr AB
Fazer Restauranger AB
Gateau AB

80
80
80
80

100
80
100
100
100

Konsernin omistusosuus %

Suomi
Fazer Food Services Oy*
Fazer Leipomot Oy
Fazer Makeiset Oy
Fazer Ravintolat Oy
Oy NIS-Nordic Industrial Sales Ab
Tanska
Fazer Food Services A/S*
Venäjä
OAO Fazer*
Viro
Fazer Eesti AS
Fazer Food OÜ*

80
100
100
100
51

80

70

100
80

Konsernin omistusosuus %

Alankomaat
Fazer Bakeries B.V.*
Fazer Food B.V.
Kypros
Crestjoy Ltd*
Startplace Holdings Ltd*

70
70

Norja
Skandinavisk Mat Invest AS*

80

Ruotsi
Fazer Food AB*
Lovik Fastighets AB*

80
80

Suomi
Kiinteistö Oy Helsingin Kanneltori*

80

Venäjä
OOO Avangard*
OOO Fazer Bakeries Invest*

70
70

Fazer Services AB, Blue Service Partners Oy ja Fazer Invest Oy sulautuivat emoyhtiöihinsä vuoden 2014 aikana.
OOO Fazer Food Servicen likvidointiprosessi saatiin päätökseen heinäkuussa 2014.
OAO Fazerin vähemmistöosakkeet lunastettiin vuoden 2014 aikana.
Vaikutus konsernin liikevaihtoon vuonna 2014 (M€):
Vuonna 2013 ostettu liiketoiminta
- Skandinavisk Mat Invest AS (Norja) 37,4 M€
* Vähemmistöosakkaat ovat Oy Karl Fazer Ab:n omistajia

70
100

Konsernin omistusosuus %

Suomi
Sonaatti Oy
Unica Oy
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Fazer verkossa
fazergroup.com | fazer.com | fazer.fi | fazer.se | fazer.ru | fazer.ee | fazer.lt | fazer.lv | fazer.dk | fazer.no

Facebook

Google+

Pinterest

YouTube

Twitter

Instagram

Linkedin

