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Inspiroi nauttimaan
Fazerin rooli elämän eri osa-alueilla on yhä
merkityksellisempi. Fazerin ja sen brändien suhde
yhteiskuntaan ja kuluttajien elämään kehittyy
jatkuvasti. Fazerin näkemyksen mukaan ihmiset
haluavat, että heidän elämässään vallitsee nautintojen
tasapaino, ja he valitsevat brändejä, jotka arvostavat
heidän yksilöllisyyttään.Voidakseen toteuttaa tämän
toiveen Fazer haluaa olla aina hieman parempi,
inspiroida nauttimaan ja tuottaa hyvän mielen
valinnasta.
Tässä vuosikatsauksessa kerromme Fazer-konsernin
toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2015. Katsaus
on yhteenveto viimeaikaisista saavutuksistamme
ja haasteista. Toivomme, että Fazerin halu olla aina
hieman parempi on myös lukijalle inspiraation lähde.
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2015 pähkinänkuoressa
Fazer-konsernin liikevaihto ja liikevoitto
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

LIIKEVAIHTO MAITTAIN

Fazer Leipomot 39 %
Fazer Food Services 36 %
Fazer Makeiset 21 %
Muut 4 %

Suomi 49 %
Ruotsi 24 %
Venäjä 12 %
Tanska 6 %
Norja 5 %
Viro 1 %
Latvia 1 %
Liettua 1 %
Muut 2 %
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Fazer-konsernin liikevaihto oli

1576

M€

Fazer Leipomot

Vaikka kasvu leipomomarkkinoilla on pientä,
mahdollisuuksia kasvuun kuitenkin on.
Liiketoiminta-alueen strategiaa on kehitetty näitä
mahdollisuuksia painottaen.
Fazer Makeiset

Fazer Makeisilla on Suomen luotetuin brändi,
korkealaatuisimmat tuotteet sekä valikoima
kuluttajien rakastamia makuja ja sen myyntihenkilöstö ja toimitusketju ovat sijoittuneet asiakastyytyväisyystutkimusten kärkeen vuonna 2015.

Fazer Food Services

Fazer Food Services on aloittanut kokonaisvaltaisen kaupallisen uudistuksen, jonka tarkoituksena
on lisätä asiakkaiden sitouttamista ja vahvistaa
myyntihankkeita.
2015 pähkinänkuoressa
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Huominen rakentuu tämän
päivän tulokselle
Vuoden 2015 tulos osoittaa, että Fazerin toiminta oli menestyksellistä
myös haastavassa ja epävakaassa toimintaympäristössä.

Vuoden 2015 aikana Fazer pyrki saavuttamaan suunnitellun
tulostason. Kohdistimme huomiomme myös tulevaisuuteen
vahvistamalla kotimarkkinoitamme ja luomalla edellytyksiä
kansainväliselle laajentumiselle. Fazer investoi vuoden
aikana yhteensä 60,4 miljoonaa euroa toimitiloihin
sekä tuotantolaitteisiin ja -koneisiin. Keskeistä oli myös
henkilöstömme, brändiemme ja markkinointiprosessimme
kehittäminen.
Fazerilla on hyvä henki, minkä olen kokenut työssäni joka
päivä. Tämä on todennettavissa myös 2015 henkilöstökyselyn
tuloksista, joissa oli nähtävissä myönteistä kehitystä, ja
henkilöstön sitoutumisen aste oli kaikkien aikojen korkein.
Vastausprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 84,4 prosenttia.
Kehityksen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi luotiin Fazerkäyttäytymiset, joissa määritellään, mitä Fazer edellyttää
kaikilta fazerilaisilta, niin esimiehiltä kuin työntekijöiltä.
Tämä auttaa henkilöstöä aina toimimaan konsernin arvojen
mukaisesti ja tukemaan kollegoitaan antamalla ja ottamalla
vastaan rakentavaa palautetta.

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti. Tulevaa on
tietenkin vaikea ennustaa, mutta olemme valmistautuneet
muutoksiin. Vuonna 2015 EU:n pakolaiskriisi oli yksi huomattavimmista tilanteen muutoksista, ja olen ylpeä voidessani sanoa, että Fazer alkoi nopeasti tukea yhteisöjä, joissa se toimii,
ja laatia pitkän aikavälin tukea koskevia suunnitelmia.
Venäjään liittyy yhä riskejä ja sanktiot ja heikentynyt rupla
vaikuttavat meihin edelleen merkittävällä tavalla. Liiketoiminta
Venäjällä on kehittynyt hyvin paikallisessa valuutassa
mitattuna, mutta vaikutus on ilmeinen, kun tulos muunnetaan
euroiksi. Raaka-aineiden hinnat nousivat Venäjällä vuoden
2014 lopussa ja ovat siitä lähtien olleet korkeita. Heikko rupla
on vaikuttanut ja vaikuttaa tulevaisuudessakin Fazeriin.
Toimintaympäristössä on tapahtunut kuitenkin myös
suotuisia muutoksia vuonna 2015: Suomen hallitus ilmoitti
päätöksestä luopua makeisverosta, mikä tekee markkinasta
tasa-arvoisemman ja selkeyttää kilpailuasetelmaa.
Kaikki liiketoiminta-alueemme ylsivät hyvään
suoritukseen vuonna 2015. Fazer Leipomoiden kehitys

Ruotsissa oli hyvä ja innovatiivisia ja menestyviä tuotteita
uusissa kategorioissa tuotiin markkinoille niin Ruotsissa
kuin Venäjällä. Suomen leipomomarkkinalla huolestuttavat
hintapaine ja tuonnin lisääntyminen. Fazer Makeisilla oli
hyvä vuosi, ja etenkin suklaa menestyi hyvin. Fazer Food
Servicesin uusi business park -ratkaisu ja pääsy Ruotsin
terveydenhoitomarkkinoille ovat hyvä esimerkkejä siitä,
miten käytämme hyödyksemme kehittyvän ympäristön
nopeita muutoksia. Fazer Cafés avasi uusia kahviloita ja sen
tulos parani. Fazer Myllyn kauramylly toimii täydellä teholla
vuoden aikataulusta edellä.
Meille on tärkeää ylläpitää Fazerin kilpailukykyä
kotimarkkinoilla. Viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana
olemme esimerkiksi investoineet noin 100 miljoonaa euroa
Suomeen. Joulukuussa 2015 päätimme kaksinkertaistaa
kauramyllymme kapasiteetin. Aiomme investoida yli 100
miljoonaa euroa Suomeen tulevien kolmen vuoden aikana,
millä vahvistamme sekä läsnäoloamme markkinalla että vientiä
ja luomme työpaikkoja.
Konsernijohtajan katsaus

5

2015 pähkinänkuoressa

Konsernijohtajan katsaus

Strategia

Yritysvastuu

Liiketoiminta-alueet

Hallinto ja johtaminen

Tilinpäätös

FAZER VUOSIKATSAUS 2015

Investoimme myös ulkomailla. Vuonna 2015 Fazer
investoi yli 22 miljoonaa euroa Suomen rajojen ulkopuolelle
esimerkiksi Ogren-leipomon laajennukseen Latviassa ja
tuotantokeittiöön Ruotsin Kävlingessä.
Syyskuussa 2016 tulee kuluneeksi 125 vuotta siitä, kun Karl
Fazer avasi ranskalais-venäläisen konditorian Kluuvikadulle
Helsinkiin. Aiomme viettää juhlavuotta sen ansaitsemalla
tavalla. Fazerin syntyhistoria kannustaa meitä kehittämään
yritystä myös tulevaisuudessa. Yrityksen perustajan rohkeus
ja omistautuneisuus visiolleen innostaa meitä luomaan
haluamamme tulevaisuuden. Juhlavuoden kunniaksi avaamme
Vantaalla uuden vierailukeskuksen. Keskus on itsessään vahva
panostus suomalaiseen muotoiluun ja tarjoaa vierailijoillemme
entistä kokonaisvaltaisemman brändikokemuksen.
Jatkamme valitsemallamme tiellä ja panostamme vahvasti
menestykseemme myös tulevaisuudessa. Haluan kiittää
teitä, jotka olette mukana muutosmatkallamme, sekä kaikkia
sidosryhmiä, jotka ovat olleet tukenamme.

Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja
Fazer-konserni

Meille on tärkeää ylläpitää Fazerin kilpailukykyä kotimarkkinoilla.
Viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana olemme esimerkiksi
investoineet noin 100 miljoonaa euroa Suomeen.
Konsernijohtajan katsaus
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STRATEGIA
Tavoitteena jatkuva kasvu
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Tuoreita näkökulmia
Ympäristön muutosten ja niiden vaikutusten ymmärtäminen on Fazerille erittäin tärkeää. Erityisesti
muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja elämäntyyleissä inspiroivat Fazeria etsimään, kehittämään ja
luomaan rohkeasti uusia makuelämyksiä. Ainoastaan kuuntelemalla kuluttajia ja asiakkaita Fazer voi kasvaa ja
keskittää toimintansa oikeisiin asioihin.

Vuodesta 1891 lähtien Fazer on kasvanut jatkuvasti muuttuvien
elämäntyylien mukana. Muutokset ovat tarjonneet konsernille
uusia mahdollisuuksia luoda menestyksekkäitä tuotteita ja
brändikokemuksia kuluttajien arkea ilahduttamaan. Fazerin
tavoitteena on tarjota tuotteita, palveluita ja brändejä, joihin
suurin osa ihmisistä voi samaistua ja joita he arvostavat nyt
ja tulevaisuudessa. Konsernin toiminta perustuu vahvaan
kuluttajatuntemukseen. Kuluttajat suosivat brändejä, jotka ottavat
huomioon heidän yksilöllisyytensä ja arvomaailmansa. Fazerin
missio on luoda makuelämyksiä.

Edessä kannattavan kasvun tie
Turvatakseen kilpailukykynsä ja menestyksensä
tulevaisuudessa Fazer luo arvoa ja pyrkii kasvattamaan
liikevoittoa liikevaihtoa nopeammin. Näin Fazer voi kasvaa
kannattavasti myös tulevina vuosina. Tämä edellyttää,
että tehokkuutta parannetaan ja nykyisiin liiketoimintoihin
panostetaan ja niitä kehitetään. Fazerilla on myös hyviä
mahdollisuuksia kasvaa nykyisten liiketoimintojensa
ulkopuolella. Kasvaa voidaan erityisesti alueilla, jotka ovat
lähellä konsernin nykyisiä liiketoimintoja ja joihin sisältyy
synergiaetuja. Voidakseen luoda arvoa konserni haluaa myös
osallistua alan uudelleenjärjestelyihin. Kasvun osalta Fazer
nojaa sekä orgaaniseen kasvuun että yritysostoihin.
Laajentumisen ja kehittymisen mahdollistamiseksi Fazerin
liiketoimintojen on oltava luokkansa parhaassa kunnossa.

Lisäksi Fazer pyrkii vähentämään suhteellista riippuvuutta
Suomen markkinoista lisäämällä toimintoja muilla markkinaalueilla kaikissa liiketoiminnoissaan.
Konsernin yleisenä tavoitteena on kannattava kasvu, ja
mahdollisuuksia sen saavuttamiseen on selvästi näkyvissä.
Niistä suurin osa liittyy kannattavuuden parantamiseen.
Tuloksen ja tehokkuuden kannalta Fazerin menestys
jatkossa riippuu osaavasta ja sitoutuneesta henkilöstöstä ja
yhtiö kannustaakin tavoitteelliseen työskentelykulttuuriin
saavuttaakseen koko potentiaalinsa. Menestyminen tarkoittaa
yhteistä intohimoa inspiroivan vision toteuttamiseksi. Jokainen
tarvitsee motivaatiota saavuttaakseen omat tavoitteensa,
jotka ovat selkeästi osa suurempaa tavoitetta.
Tavoitteellinen työskentelykulttuuri konsernin
näkökulmasta tarkoittaa sitä, että jokainen tekee parhaansa
omassa roolissaan. Jokaisen työntekijän tulisi lähteä joka päivä
kotiin tyytyväisenä ja ylpeänä siitä, mitä on saavuttanut. Tämä
vaatii johdonmukaista ja olennaiseen keskittyvää johtamista
sekä kunnianhimoista asioiden täytäntöönpanoa.

Uusi taloudellinen todellisuus
Talouden elpyminen Suomessa ja Fazerin muilla kotimarkkinoilla on edelleen verkkaista. Vähittäismyyntimarkkinoilla on
kuitenkin alituinen paine tuloksen parantamiseen. Kuluttajat
ovat mukautumassa uuteen taloudelliseen tilanteeseen, joka
on arvioitua pitkäkestoisempi. Kaupan omista merkeistä on

Menestyminen tarkoittaa yhteistä intohimoa inspiroivan
vision toteuttamiseksi, missä jokainen on motivoitunut
saavuttamaan omat tavoitteensa, jotka ovat selkeästi osa
suurempaa tavoitetta.
Strategia
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viime vuosina tullut kaikkien tuntemia brändejä, jotka tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja. Fazer on näin mukana
kovemmassa kilpailussa kuin koskaan aiemmin.
Lisäksi raaka-ainekustannusten heilahtelu lienee tulevina
vuosina voimakasta, ja yksikkökustannusten odotetaan
nousevan ajan kuluessa. Myös jätteenkäsittelyn kustannukset
ja energian yksikkökustannukset tulevat nousemaan.
Suomen hallituksen syksyllä 2015 tekemä poliittiseen
ympäristöön ja sääntely-ympäristöön liittyvä päätös
perua makeisten valmistevero oli Fazerille hyvä uutinen.
Valmisteveroa koskeva päätös normalisoi suomalaisten
yhtiöiden kilpailuasemaa ulkomaisiin kilpailijoihin nähden.
Edellä mainitusta huolimatta tuotteiden sisältämä sokeri tulee
kansanterveyteen vaikuttavana tekijänä saamaan jatkossa yhä
enemmän näkyvyyttä julkisessa keskustelussa. Fazerin on sekä
pidettävä keskustelua yllä että tiedotettava aiheesta.
Geopoliittinen ja taloudellinen tilanne on tällä hetkellä
epävakaa ja todennäköisesti jatkuu sellaisena. Samaan aikaan
ihmiset ovat yhä tietoisempia terveellisten, luonnollisten,
vastuullisesti tuotettujen ja paikallisten tuotteiden tärkeydestä.
Eettisten ja kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on
laajentunut myös valtavirran puolelle. Tämä on alue, jota
Fazerin on kehitettävä edelleen. Vaikka Fazer onkin ottanut
tällä saralla jo suuria edistysaskelia, sen on myös jatkettava
työtä läpinäkyvyyden kehittämiseksi niissä arvoketjuissa, joissa
se toimii.
Venäjän tilanne on Fazerille tärkeä asia ja sen etenemistä
ja vaikutuksia seurataan tarkasti. Fazerin toiminta Venäjällä on
ollut menestyksekästä ja Fazerin pitkäaikaisena suunnitelmana
on panostaa edelleen Venäjän-toimintoihin ja jatkaa niiden
kehittämistä.

Brändistrategia
Fazer rakentuu vahvojen brändien varaan, ja konserni
kehittää niitä jatkuvasti luodakseen lisää kasvua. Fazerbrändin strategiaa päivitettiin vuosina 2014 ja 2015. Työn
lopputuloksena strategialle asetettiin seuraavat tavoitteet:
Strategia
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kasvun saavuttaminen kaikissa liiketoiminnoissa Fazerbrändin avulla, Fazer-brändin läsnäolon ja näkyvyyden
lisääminen entisestään, Fazer-brändin lisäarvohyötyjen
havainnollistaminen niin asiakkaille kuin kuluttajillekin sekä
Fazer-brändin priorisoiminen innovoinnissa, investoinneissa ja
markkinoinnissa.
Brändistrategian toteutus on meneillään sekä liiketoimintaalueiden että konsernin tasolla, ja brändi tulee olemaan
entistä näkyvämpi Fazerin tuotteissa ja läsnäolossa vuoden
2016 aikana ja siitä eteenpäin.

Uudenlainen vierailukeskus
Fazerin vierailukeskus on yksi tehostetun brändistrategian
selkeistä esimerkeistä. Täysin uudenlaisia kokemuksia tarjoava
vierailukeskus avautuu syyskuussa 2016 osana Fazerin
125-vuotisjuhlavuotta. Tavoitteena on luoda inspiroiva ja
opetuksellinen brändikokemus, joka johtaa elinikäiseen
suhteeseen Fazerin kanssa.
Vierailukeskus toimii huippuunsa kehitettynä näyttämönä,
jossa on esillä Fazerin toiminnan aitous ja perinne sekä
tarjolla mahdollisuus jatkuvaan reaaliaikaiseen vuoropuheluun
kuluttajien kanssa. Fazer voi ottaa siellä vastaan
kolminkertaisen määrän vierailijoita nykyiseen verrattuna.
Vastuullisuus
Yritysvastuu ja työturvallisuus ovat edelleen keskeisen tärkeä
osa Fazerin tulevaa strategiaa, toimintaa ja identiteettiä.
Konsernin yritysvastuuohjelman rakenne nojaa viiteen
peruspilariin, jotka kattavat kaikki konsernin toiminnot.
Kasvu vaatii mukautumista ja kehittämistä
Fazer vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön useilla eri
tavoilla. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on kasvava terveyden ja
hyvinvoinnin trendi. Tästä esimerkkejä ovat kasvisten määrän
lisääminen Fazer Food Servicesin annoksissa, Fazer Alkupuuro Suomessa, juuresleipä Ruotsissa ja ”Terveyden energia”
-leivät Venäjällä.
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Fazer jatkoi uusien tuotteiden ja konseptien kehittämistä
vuodelle 2016. Esimerkkeihin lukeutuvat muun muassa uudet
lakritsituotteet ja Fazer Baker’s Market.
Välipalatuotteet ovat huomionarvoinen kehitysalue.
Välipalat ovat merkittävä kasvusuuntaus, jolla tulee olemaan
vaikutusta kaikkiin Fazerin liiketoiminta-alueisiin. Kotitalouksien
koko puolestaan pienenee yleisesti, mikä myös vaatii jatkuvaa
mukautumista.
Kasvun ja kehityksen näkökulmasta Fazer näkee
digitalisaation kehitysalueena, joka luo uusia mahdollisuuksia.
Fazer on tehnyt strategisen päätöksen rakentaa suhteita niin
kuluttajien kuin asiakkaiden kanssa digitalisaation keinoin.

Jokaisella liiketoiminta-alueella on oma
roolinsa
Fazerin päivitetty strategia huomioi tarkasti kuluttajien
käyttäytymisessä ja nykyisessä taloudellisessa tilanteessa
tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat konsernin
liiketoimintaan.
Fazer Leipomot kehittää vahvaa kuluttajakeskeistä
valikoimaa ja myy yhteistyökumppaneilleen ratkaisuja –
keskittyen tuoreisiin ja pakastettuihin tuotteisiin – kasvaakseen
kategoriajohtajaksi kotimarkkinoillaan. Liiketoiminta-alue tulee
myös lisäämään panostustaan kumppaneidensa myynnin
kasvattamiseksi leipomokategoriassa.
Välipalat ovat kasvava trendi ja tarjoavat Fazer Makeisille
tärkeän kasvun lähteen tulevaisuudessa. Fazer Makeisten
tuotesalkku tullaan myös optimoimaan. Läsnäoloa tullaan
vahvistamaan Suomen ydinmarkkinoilla ja kehittämään
edelleen Ruotsissa ja Venäjällä. Fazer Makeiset tulee niin ikään
optimoimaan hankintaketjuaan ja vahvistamaan strategisia
kumppanuuksiaan avainasiakkaidensa kanssa.
Fazer Food Services tulee ottamaan selvän
johtajuuden henkilöstöravintolasektorilla ja vahvistamaan
sopimusruokailutoiminnan ja sen ratkaisujen kehittämistä.
Fazer keskittyy myös samanaikaisesti toimialakohtaisten
ratkaisujen avulla kasvun saavuttamiseen kaikilla sektoreilla.
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Julkisella sektorilla nähdään erityisen kiinnostavia
kasvumahdollisuuksia. Liiketoiminta-alue panostaa toiminnan
tehokkuuteen luodakseen asiakkailleen arvoa. Fazer Food
Services keskittyy myös 6 000 työntekijänsä kehittämiseen
ja heidän voimavarojensa vahvistamiseen, sillä se arvostaa
työntekijöidensä jokapäiväistä tärkeää ja merkityksellistä työtä
ravintoloissa. Vuodesta 2016 alkaen Fazer Food Services
vahvistaa edelleen työturvallisuusstandardeja sekä raakaaineiden hankinta- ja hallintatoimintojaan.
Fazer Mylly rakentaa kasvua markkina-asemaansa
hyödyntäen ja uusien ratkaisujen avulla: se lähtee mukaan
kaurajohdannaisten markkinoille ja lisää kauramyllyn volyymia.
Fazer Cafés tulee keskittymään kahvilakonseptinsa edelleen
kehittämiseen, vahvistamaan Fazerin sidettä kuluttajiin ja
toimimaan Fazerin koko tarjooman lippulaivana.

Odotuksien ylittäminen
Fazerin visio on ”Ylitämme odotuksesi”. Se on vahva viesti
intohimosta ja kunnianhimosta, joka kohdistuu kaikkiin
yhtiön sidosryhmiin kuluttajista ja asiakkaista Fazerin
omiin työntekijöihin. Se kuvastaa myös toimintaa ohjaavaa
periaatetta ja yrityksen henkeä sekä kiteyttää kahteen sanaan
olennaisen osan Fazerin tavoitteita ja toiveita. Se on Fazerin
toiminnan liikkeellepaneva voima nyt ja tulevaisuudessa.
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M A KU E L Ä M Y K S I I N
K E S K I T T Y VÄ Y H T I Ö

A RVOT
Asiakaslähtöisyys

Rohkea makuelämysten tavoittelu
Avoimuus vaikutteille
Muovaaminen itsemme näköiseksi
Yrittäjähenkisyys
Hyvät teot
Mahdollisimman monelle ihmiselle

Laadukkuus

Yhteistyö

E E T T I S E T P E R I A AT T E E T
OHJENUORANA

VA I KU T T E E T
I N N O I T TAVAT
Laajentuminen kansainvälisille
markkinoille
Hyödykkeistyminen
Kokemusyhteiskunta
Muuttuva elämäntapa
Keskittyminen hyvinvointiin

Perustana vahvat brändit
Suomalaisten ylpeyden aihe
Tavoitteena kasvun luominen yhtiön
perinnön pohjalta
Mahdollisuuksien hyödyntäminen
kansainvälisesti

MISSIO
Luomme
makuelämyksiä
Liiketoimintastrategiat

Toiminnan
tehokkuus

Tuoretuotteet ja pakasteet
leipomoliiketoiminnassa
Keskittyminen sopimusruokailuun
ja uusiin sektoreihin
Kasvu fokusoidun portfolion
avulla makeisliiketoiminnassa
Myllyn ratkaisujen kasvattaminen
Fazer Caféiden lukumäärän
lisääminen

Kuluttajalähtöinen
innovointi

TO I M E N P I T E E T
B

FA Z E R - KO K E M U S T E N
LUOMINEN
Aina hieman parempi
Inspiroi nauttimaan
Hyvä mieli valinnasta

C

Vastuullinen liiketoiminta
ja yhteiskuntavastuu
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FA ZER - KO N S ER N I N
S T R AT EG I A

luo
va

Se opastaa lukijaa matkalla Fazerin
liiketoimintaympäristössä. Tie alkaa kuvan
vasemmasta yläkulmasta.
Ensimmäinen pysähdys on Fazerin
perinnön kohdalla. Fazerin historia ohjaa
toimintaa myös tänään.
Seuraavaksi kerrataan konsernin arvot
ja eettiset periaatteet, ja sitten pysähdytään miettimään Fazerin missiota luoda
makuelämyksiä.
Matka jatkuu. Tutustutaan paikallisiin ja
kansainvälisiin vaikutteisiin, jotka kannustavat Fazeria sopeutumaan ja tarjoamaan
inspiraatiota modernille kuluttajalle.
Seuraava pysähdyspaikka on Fazerin
strategisten hankkeiden kohdalla:
toiminnan tehokkuus, kuluttajalähtöinen
innovointi ja liiketoimintastrategiat.
Strategian viisi tukipilaria luo pohjan,
jolta Fazer-konserni ponnistaa eteenpäin.
On saavutettu matkan määränpää:
Fazer-kokemusten luominen.
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Fazer-kaupungin kuva tekee Fazerkonsernin strategian tutuksi.
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Yritysvastuu käytännössä
Fazer on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja olemaan asiakkaidensa luottamuksen arvoinen joka
päivä. Konserni pyrkii jatkuvasti kehittämään yritysvastuutyötään. Fazer käy aktiivista vuoropuhelua
sidosryhmiensä kanssa ymmärtääkseen niiden odotuksia ja vastatakseen niihin paremmin.

Fazerin yritysvastuuohjelma rakentuu kaikki konsernin toiminnot kattavan viiden painopistealueen ympärille: päivittäinen
liiketoiminta, terveyttä ja hyvinvointia, osana ympäristöä,
oikeudenmukainen arvoketju ja ihmisten Fazer. Fazer pyrkii
asettamaan yksityiskohtaiset tavoitteet ja päämäärät jokaiselle
painopistealueelle ja seuraamaan niiden edistymistä säännöllisesti. Konserni raportoi yritysvastuustaan vuosikertomuksessa
ja yksityiskohtaisesti erillisessä yritysvastuukatsauksessa.
Vuonna 2015 Fazer edistyi merkittävästi yritysvastuutavoitteidensa saavuttamisessa. Kohokohtiin lukeutuivat kasvisten
ja vastuullisuusohjelman mukaisen kaakaon osuuden kasvattaminen, uuden ihmisoikeuspolitiikan julkaisu, toimenpiteet
työturvallisuuden parantamiseksi ja kotimaisen rukiin tuotannon
tukeminen Suomessa.

Kasvisten osuuden kasvattaminen
Fazer Food Services tekee jatkuvasti työtä lisätäkseen
kasvisten osuutta. Terveydelle suotuisten vaikutusten
lisäksi kasvispohjaisen ruuan ympäristövaikutukset ovat
keskimääräisesti pienemmät kuin lihatuotteiden. Fazer
haluaa olla tämän muutoksen edelläkävijä ja tukea ravintolaasiakkaita heidän pyrkimyksessään lisätä kasvisten määrää ja
syödä vihreämmin. Vuonna 2015 kasvisten osuus Fazer Food
Servicesin tarjonnasta oli 39 prosenttia.
Fazerin innovaatiotyö on yksi niistä monista toimenpiteistä,
joiden avulla konserni pyrkii pysymään vihreän kehityksen

kärjessä. Vuonna 2014 esiteltiin Green Buffet -projekti,
jonka tarkoituksena on auttaa Fazerin keittiömestareita
panostamaan kasviksiin ja vihanneksiin, tekemään niistä
houkuttelevampia ravintola-asiakkaille ja kehittämään
yhtiön ravintoloiden kasvistarjontaa. Fazerin keittiömestarit
kaikilta pohjoismaisilta markkinoilta ovat yhdistäneet
taitonsa ja luoneet Fazerin ravintoloihin houkuttelevia
kasvisruokareseptejä. Ravintoloissa toteutettiin myös
"nudging"-pilottiprojekteja, joiden tavoitteena oli kannustaa
asiakkaita valitsemaan vihreämpiä vaihtoehtoja.

Fazer for Better Cocoa -ohjelma
Vastuullinen kaakao on Fazerin makeisliiketoiminnan keskeinen
painopistealue. Fazerin päämäärä on tukea kaakaonviljelijöitä ja
heidän koulutustaan, vaikuttaa aidosti kaakaonviljely-yhteisöihin
ja turvata laadukkaan kaakaon saatavuus pitkällä aikavälillä.
Vuoteen 2017 mennessä kaiken Fazerin käyttämän kaakaon
alkuperä tulee olemaan jäljitettävissä ja täyttämään vastuullisen
tuotannon kriteerit. Vuonna 2015 Fazer nosti vastuullisen
kaakaon osuuden 72 prosenttiin.
Painopiste ihmisoikeuksissa
Joulukuussa 2015 Fazer laati ihmisoikeuspolitiikan, joka julkaistaan
vuonna 2016. Politiikka kuvaa Fazerin sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen YK:n periaatteiden mukaisesti sekä
toimenpiteet, joilla periaatteet viedään käytäntöön. Fazer tulee

Vuonna 2014 esiteltiin Green Buffet -projekti, jonka
tarkoituksena on auttaa Fazerin keittiömestareita
panostamaan kasviksiin ja vihanneksiin, tekemään niistä
houkuttelevampia ravintola-asiakkaille ja kehittämään
yhtiön ravintoloiden kasvistarjontaa.
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raportoimaan edistymisestään vuosittain. Raportti sisältää tietoa
siitä, miten Fazer on puuttunut ihmisoikeusriskeihin toiminnassaan. Politiikan lanseerausta seuraa vuonna 2016 ihmisoikeusvaikutusten arviointi, joka jatkuu myös tulevina vuosina.

Työturvallisuus
Fazerin tavoitteena on ehkäistä onnettomuuksia ja luoda
turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö kaikille
työntekijöille. Fazer on laatinut työturvallisuuspolitiikan sekä
työterveys ja -turvallisuusstandardin, joiden toteutumista
yhtiön johto seuraa säännöllisesti. Fazerin tavoitteena on olla
onnettomuuksista vapaa työpaikka. Paljon on tehty, mutta
vielä on paljon tehtävää. Vuoden 2015 painopistealueisiin kuuluivat tietoisuuden lisääminen, työntekijöiden kouluttaminen,
riskiarviointien tekeminen, parhaiden käytäntöjen löytäminen,
turvallisuushavaintojen määrän lisääminen ja tarvittavien
toimenpiteiden suorittaminen. Tämän tuloksena tapaturmataajuus laski 13,8 prosenttia.
Kotimaisen rukiin tukeminen
Fazer on tehnyt Suomessa paljon työtä vahvana kansallisen
kulttuurin symbolina pidetyn kotimaisen rukiin puolesta. Fazer
Leipomot, Fazer Mylly ja Boreal Kasvinjalostus Oy perustivat Pro
Ruis -yhdistyksen vuonna 2011. Yhdistyksen tavoite on kohentaa
rukiin viljelyn olosuhteita ja lisätä rukiin suosiota niin viljelijöiden
kuin kuluttajienkin keskuudessa. Syksyllä 2014 Fazer kuusinkertaisti suomalaisten viljelijöiden kanssa tekemiensä rukiin
viljelysopimusten määrän. Rukiin viljelyala Suomessa kasvoi 60
prosenttia vuonna 2015. Kovan työn ansiosta, jota on tehty läpi
koko arvoketjun usean vuoden ajan, Fazer pystyi turvaamaan
Suomessa käyttämänsä kotimaisen ruisjauhon saatavuuden
pitkälle vuoteen 2017 asti.
Fazer on tällä hetkellä ainoa valtakunnallinen leipomoalan
yritys Suomessa, jonka tuoreet ruisleivät leivotaan Suomessa
ja 2015 saavutettiin 100% rukiin kotimaisuusaste tässä tuoteryhmässä. Fazer käyttää vain kotimaista ruista leipomoissaan
Venäjällä.
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Yritysvastuun avainluvut
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VEROT JA
TYÖNANTAJAMAKSUT, M€ *)

Tuloverot 15,5
Kiinteistöverot 1,3
Makeisvero 24,4
Työnantajamaksut 112,9
Muut verot 0,5

*)

HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA, %

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M€

Palkkaverot 102,1
Ar vonlisäverot, netto 57,2
Muut verot 6,7

FI

Alle 20 v
21–30 v

Luvut eivät sisällä vakuutusmaksu- ja energiaveroja.

TALOUDELLISEN ARVON JAKAUTUMINEN, M€

100
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40
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0

SE

RU

DK

NO

31–40 v
41–50 v

EE

LV

LT

Yht.

51–60 v
Yli 60 v

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA

Henkilöstö 538,1
Yhteiskunta 42,0
Omistajat 31,6
Rahoittajat 2,2
Liiketoiminnan kehitys 27,1

Naisia 58 %
Miehiä 42 %
155.6

117.7

Tapaturmataajuus
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa
tehtyä työtuntia kohti

2015

2014

Fazer Leipomot
Fazer Food Services
Fazer Makeiset
Yhteensä konsernissa

6,3
18,1
20,8
12,5

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

118.0

TUOTETTU JA JAETTU TALOUDELLINEN ARVO, M€

TUOTETTU TALOUDELLINEN ARVO:
Asiakkaat (liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot, rahoitustuotot,
käyttöomaisuuden myyntituotot)

2015

2014

1 589

1 658

-553
-334
-60
641

-571
-355
-51
680

-538
-42
-32
-2
27

-560
-44
-21
-2
54

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

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 (%)

2015

2014

564 275
510 609
0,90
873 795
1,55
518 153
0,92
0,08
45 215
60
33

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

7

Ympäristötunnusluvut kattavat Fazerin leipomo-, makeis- ja myllykiiketoiminnot.
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Fazerin vastuullisuustavoitteet ja -saavutukset
Tavoitteet

Saavutukset vuonna 2015

Vuodesta 2016 eteenpäin

Päivittäinen liiketoiminta – Luomme hyvinvointia yritykselle ja yhteisölle.
• Varmistetaan edellytykset kannattavalle
liiketoiminnalle ja kasvulle
• Johdetaan Fazerin maineeseen vaikuttavia asioita
• Noudatetaan Fazerin eettisiä periaatteita kaikessa liiketoiminnassa
• Vahvistetaan ja nostetaan brändin
arvoa
• Luodaan sidosryhmille lisäarvoa

• Saavutettiin erittäin hyvä tai vahva taso Reputation Instituten RepTrak-mainetutkimuksessa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä
• Taloudellinen lisäarvo oli 641 milj. euroa
• Oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,9 prosenttia; kasvua oli 39,2 prosenttia vuoteen
2014 verrattuna
• Maksettiin veroja 42 milj. euroa
• Työllistettiin lähes 15 000 työntekijää
• Hyväksyttiin uusi ihmisoikeuspolitiikka

• Lisätään läpinäkyvyyttä Fazerin arvoketjusta, yritysvastuutoiminnasta, haasteista ja
tulevaisuuden suunnitelmista
• Tavoitellaan resurssitehokkuutta ja kustannussäästöjä ja etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalousajattelun kautta
• Jatketaan nykyistä issues management- ja riskienhallintaprosessia, varmistetaan brändin
arvo, integroidaan yritysvastuu päivittäiseen liiketoimintaan ja kartoitetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• Aloitetaan ihmisoikeusvaikutusten arviointi vuonna 2016 kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi ja korjaavien toimenpiteiden määrittelemiseksi

Terveyttä ja hyvinvointia – Tietoon ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin perustuvat valinnat luovat tasapainoa ja hyvinvointia. Nauti Fazerista omalla tavallasi.
• Kehitetään vastuullista tarjoomaa
• Viestitään läpinäkyvästi terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvistä aiheista
• Osallistutaan ruokaa, terveyttä ja
vastuullisuutta koskeviin tutkimuksiin

• Kasvatettiin kasvisten osuutta 39 prosenttiin Fazer Food Servicesin tarjoomassa
• Lanseerattiin useiden uusien terveystrendien mukaisia tuotteita kuten Terveyden Energia
-leipä
• Hyväksyttiin uusi markkinointipolitiikka, jossa painopiste erityisesti lapsiin kohdistuvan markkinoinnin vastuullisuudessa
• Toteutettiin "nudging"-pilottiprojektit, joilla halutaan rohkaista ravintola-asiakkaita tekemään
terveellisiä ja ympäristön huomioivia valintoja
• Liityttiin EAT-aloitteeseen, jonka kautta edistetään ruoan, terveyden ja vastuullisuuden huomioon ottamista yhä paremmin osaksi Fazerin liiketoimintaa hyödyntäen tieteellistä tutkimusta
ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa
• Julkistettiin suklaatutkimus, jonka mukaan suklaa voi olla osana tasapainoista elämäntapaa
• Aloitettiin yhteistyössä Valon kanssa koululaisten iltapäivätoimintaprojekti

• Lisätään terveellisten vaihtoehtojen valikoimaa
• Haetaan ratkaisuja ruokaan ja terveyteen liittyviin haasteisiin yhteistyössä sidosryhmien
kanssa
• Julkaistaan ravitsemukseen liittyvä ohjeistus
• Keskitytään annoskokoihin ja viestimään jokaisen annoksen energiapitoisuudet
• Jatketaan yhteistyötä tutkimusyhteisön ja sidosryhmien kanssa terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvissä aihepiireissä
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Vuodesta 2016 eteenpäin

Ihmisten Fazer – Fazer noudattaa reilun pelin sääntöjä kaikkien niiden tahojen kanssa, joiden kanssa se työskentelee. Työntekijät tekevät Fazerin.
• Johdetaan ihmisiä hyvin: tavoitteena kyvykkäät, motivoituneet ja terveet työntekijät
• Kunnioitetaan kaikkia työntekijöitä ja tarjotaan kaikille
tasavertainen työyhteisö mielekkään työn, motivaation ja turvallisen työympäristön kautta
• Tehdään monimuotoisesta työyhteisöstä vahvuus ja
menestystekijä

•
•
•
•
•
•

Sovittiin Fazer-käyttäytymisistä henkilöstön työpajojen tulosten perusteella
Määriteltiin Fazer-filosofia, joka ohjaa työntekijöitä ja esimiehiä kaikissa ihmisiin liittyvissä asioissa
Parannettiin People Power-, hyvinvointi-, johtajuus- ja sitoutuneisuusindeksejä vuoteen 2014 verratuna
Aloitettiin monimuotoisuussuunnitelmaan liittyvä työ
Vähennettiin poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää 13,8 prosenttia edellisvuodesta
Käytiin yli 15 100 turvallisuuskeskustelua työntekijöiden kanssa ja kasvatettiin Fazerin tuotantolaitoksilla tehtyjen
turvallisuushavaintojen määrää 38,4 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna
• Määriteltiin liiketoimintayksiköille vähimmäishyvinvointitoimenpiteet, ja nämä sisällytettiin paikallisiin toimintasuunnitelmiin

•
•
•
•
•

Jatketaan tavoitteellisen työkulttuurin rakentamista
Omaksutaan Fazer-käyttäytymiset päivittäisessä työssä
Jatketaan työtä tapaturmattomuuden saavuttamiseksi
Päivitetään hyvinvointistrategia
Tarkennetaan sairauslomiin liittyvä KPI-tavoite vuotta
2016 varten
• Keskitytään henkilöstökyselyssä esiin tuotuihin
kehitysalueisiin
• Kehitetään työskentelytapoja julkaisemalla joustavaa
työtä koskevat ohjeet ja ottamalla käyttöön uusia
yhteistyövälineitä
• Jatketaan monimuotoisuustyötä paikallisten
keskustelujen kautta

Oikeudenmukainen arvoketju – Fazer toimii vastuullisesti ja luo kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia koko arvoketjussa.
• Parannetaan jatkuvasti vastuullisuuden tasoa ja vahvistetaan yhteistyötä arvoketjussa
• Parannetaan jäljitettävyyttä arvoketjussa ja varmistetaan elintarviketurvallisuus ja laatu
• Kontrolloidaan ja hallitaan raaka-aineisiin liittyviä
vastuullisuusriskejä: asetetaan raaka-ainekategorioille
tavoitteet, huolehditaan seurannasta ja tehdään
korjaavia toimenpiteitä

•
•
•
•
•
•
•
•

Nostettiin vastuullisen kaakaon osuus 72 prosenttiin
Ostettiin ensimmäiset kaakaoraaka-aineerät Fairtrade Cocoa Programmen kautta
Käytettiin 100 prosenttia segregoitua RSPO-sertifioitua palmuöljyä keksituotteissa
Nostettiin MSC-sertifioidun kalan osuus Ruotsissa 67 prosenttiin ja WWF:n kalaoppaan vihreän kalan osuus
Suomessa 63 prosenttiin
Saavutettiin 100 prosentin kotimaisen rukiin taso Suomessa leivotussa tuoreessa ruisleivässä
Fazerin ravintoloiden käyttämistä raaka-aineista kotimaisuuden osuus 64 prosenttia Suomessa, 59 prosenttia
Tanskassa ja 43 prosenttia Ruotsissa
Fazer Makeisten tuotantoyksiköt Sedex auditoitiin
16 Fazerin tuotantolaitoksista oli FSSC 22000 -sertifioituja

• Kehitetään aidosti kestäviä ratkaisuja hankintaketjun
haasteisiin
• Jatketaan työtä jäljitettävyyden parantamiseksi
• Kehitetään laatu-, ympäristö-, terveys- ja
turvallisuusstrategia
• Nostetaan vastuullisuus- ja jäljitettävyyskriteerit
täyttävän kaakaoraaka-aineen osuus 85 prosenttiin
vuonna 2016 ja 100 prosenttiin vuonna 2017
• Edetään Fazerin palmuöljysitoumuksen mukaisesti

Osana ympäristöä – Fazer on riippuvainen luonnon resursseista, ja se käyttää niitä vastuullisesti.
• Vähennetään ilmastovaikutuksia ja parannetaan
energiatehokkuutta
• Ehkäistään jätteen ja raaka-ainehävikin syntyä
• Kiinnitetään huomiota veden käyttöön ja sen
vastuulliseen hallintaan
• Tuetaan kestäviä viljelymenetelmiä ja ehkäistään
luonnon monimuotoisuuden vähenemistä

* Laajuus: Fazerin leipomot ja makeistehtaat sekä Fazer Mylly

•
•
•
•

Vähennettiin energiankulutusta 3 prosenttia tuotettua tonnia kohti *
Kasvatettiin uusiutuvan sähkön osuus 80 prosenttiin *
Kierrätettiin tai kierrätettiin energiaksi 93 prosenttia jätteen kokonaismäärästä *
Määriteltiin Fazer Food Servicesille yritysvastuun painopistealueet: ruokajätteen vähentäminen, kasvisten
osuuden lisääminen, työturvallisuus
• Asetettiin Fazer Food Servicesille, Fazer Cafésille ja Gateau-leipomomyymälöille jätteenvähennystavoitteet
• Kehitettiin vastuullista viljelyä edistävää viljavisiota
• Aloitettiin metsäkatoon liittyvän linjauksen kehittäminen ja tunnistettiin merkittävimmät metsäkatoon
vaikuttavat raaka-aineet

• Päivitetään Fazerin energiastrategian vuonna 2016
• Edistetään edelleen kestäviä viljelymenetelmiä
viljavision kautta sekä jatketaan vuoropuhelua
keskeisten sidosryhmien kanssa vuonna 2016
• Viedään käytäntöön vuonna 2015 asetetut
jätteenvähennystavoitteet
• Laaditaan suunnitelma vedenkäyttöön ja -laatuun
liittyen
• Julkaistaan Fazerin metsäkatoa koskeva linjaus ja
siihen liittyvä prosessi vuonna 2016
Yritysvastuu 16
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Kasvua näkyvissä voimakkaasta
hintapaineesta huolimatta
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
valmiiksi pakattua päiväntuoretta leipää, pitkään säilyviä tuotteita ja pakasteita. Fazerin lähileipomoita toimii
ruokakauppojen yhteydessä. Ruotsin ja Suomen leipomomyymälät inspiroivat kuluttajia laadukkailla, käsin
leivotuilla ja tuoreilla artesaanileivillä, leipomotuotteilla ja muilla herkuilla.

Vaikka vuosi 2015 oli Fazer Leipomoille haasteellinen, keskittyminen kuluttajatuntemukseen, vahvoihin brändeihin ja innovatiivisiin uutuuksiin, sekä samalla säästäminen toimintakuluissa
auttoivat liiketoiminta-aluetta pitämään tuloksensa tavoitteen
mukaisena.
Raaka-ainekustannukset kuitenkin nousivat ennakoitua enemmän. Ruplan devalvaatiolla oli merkittävä vaikutus Fazerin
raaka-ainekustannuksiin Venäjällä, minkä lisäksi se heikensi kuluttajien ostovoimaa ja kulutus siirtyi premium-luokan leivistä
keskihintaisiin leipiin. Leipomoliiketoimintaan kohdistui myös
lisääntyvää hintapainetta Suomen markkinoilla. Suuret vähittäismyyntiketjut aloittivat hintakampanjoinnin, joka vaikutti
kannattavuuteen leivän kaltaisissa tuotekategorioissa.
Vuoteen mahtui kuitenkin myös hyviä uutisia. Pakatun
leivän myynti kasvoi Ruotsissa, missä tämä kategoria oli jo
pitkään ollut laskusuunnassa. Kasvua tukivat sekä Fazer Leipomoiden vahvat uutuustuotteet että sen tarjooman painopisteen asteittainen siirtyminen ruotsalaisten kuluttajien suosimiin luomuraaka-aineisiin. Suomessa lähileipomoliiketoiminta
saatiin ansiokkaasti käännettyä kannattavaan kasvuun.
Aikaisemmin ilmoitetut Fazerin leipomoiden sulkemiset Tallinnassa sekä Ulvilassa ja Hyvinkäällä toteutettiin vuonna 2015.

Vantaan leipomoa koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen,
minkä seurauksena henkilöstön määrä vähenee 40 työntekijällä.

Kategoriajohtajuuteen tähtäävää strategista
kehittämistä
Tämänhetkisessä taloudellisessa ilmapiirissä kuluttajakäyttäytyminen muokkaa Fazer Leipomoiden tuotteiden markkinoita,
mihin vaikuttaa myös kova hintakilpailu. Vaikka kasvu leipomomarkkinoilla on pientä, mahdollisuuksia kasvuun kuitenkin
on. Liiketoiminta-alueen strategiaa on kehitetty näitä mahdollisuuksia painottaen.
Kuluttajille vastustamattoman ja näin ollen vähittäisasiakkaille korvaamattoman tarjooman avulla Fazer tavoittelee
leipomoalan kategoriajohtajuutta.
Tämän saavuttaminen vaatii tiettyjä avaininvestointeja.
Tavoitteidensa saavuttamiseksi Fazer Leipomot keskittyy
ensisijaisesti kestävään kannattavuuteen kotimarkkinoillaan,
erityisesti Ruotsissa ja Baltian maissa. Tuotesalkkua kehitettiin näillä markkinoilla vuonna 2015 ja tunnistettiin ne
kategoriat, joihin tulevaisuuden hankkeet keskittyvät. Nämä
päätökset ohjaavat Fazer Leipomoiden toimintaa edelleen
vuonna 2016.

Työturvallisuus oli koko konsernia koskeva
painopistealue vuonna 2015. Fazer Leipomot
on onnistunut parantamaan turvallisuuden
tasoa merkittävästi ja tavoittelee edelleen
jatkuvaa parannusta.
Fazer Leipomot 18
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Vuonna 2015 liiketoiminta-alue lanseerasi paistopistekonseptin onnistuneesti Venäjällä. Fazerin tavoite on hyödyntää
mahdollisuuksia Venäjän nopeasti kasvavalla pakastettujen
leipomotuotteiden markkinalla. Tämä voi vaatia kapasiteetin
lisäämistä, ja vaihtoehtoja tutkitaan parhaillaan. Suomessa
vastaava markkina on hyvin kilpailtu. Tämän vuoksi tehokkuus ja Fazerin jatkuva kyky tuottaa paikallisia suosikkituotteita ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisinä kilpailukyvyn
varmistamisessa.
Myös kuluttaja- ja asiakaspinnan strategisessa kehitystyössä
edistyttiin hyvin. Fazer teki useita avainrekrytointeja ja käynnisti
useita projekteja myymäläesiinpanojen kehittämiseksi.

Moderni kuluttaja on terveystietoinen
Fazer Leipomoiden tuotekehitystä ja jatkuvasti ajankohtaista
ja kehittyvää tarjoomaa ohjaa kuluttajatuntemus. Fazer
tunnistaa muuttuvat kuluttajatrendit ja sillä on merkittävä

rooli leipomokategorian uudistajana. Tätä todistivat parhaiten
useat uudet tuotteet terveyden ja hyvinvoinnin kategoriassa.
Hyvä esimerkki tästä oli Ruotsissa vuonna 2015 lanseerattu
Fazer Rotfruktsbröd eli juuresleipä. Tuotteet tuovat
luonnostaan ravitsevat juurekset leipähyllyille terveystietoisia
kuluttajia varten. Niiden huomiota herättävät pakkaukset
noudattavat viimeisimpien kulinaaristen trendien linjaa.
Toinen hyvä esimerkki on Venäjällä markkinoille tuotu
Energija zdorovja (Terveyden energia) -leipäperhe, joka
koostuu viidestä tuotteesta. Jokainen niistä korostaa tiettyjä
terveyttä edistäviä ominaisuuksia ja ainesosia.

Painopistealueina suomalainen ruis ja
työturvallisuus
Kuluttajatuntemus on tuonut esille lähituotannon merkityksen. Tämän takia Fazer Leipomot on ryhtynyt kunnianhimoiseen hankkeeseen turvatakseen suomalaisen rukiin tarjonnan

2011

2012

2013

2014

2015

Suomessa myytävään ruisleipävalikoimaansa. Kun ottaa
huomioon maan verrattain pienen rukiin viljelyalan, tehtävä ei
ole ollut helppo. Koko arvoketjussa usean vuoden ajan tehdyn
kovan työn ansiosta Fazer pystyi vuonna 2015 turvaamaan
käyttämänsä kotimaisen rukiin saatavuuden vuoteen 2017 asti.
Toinen, koko konsernia koskeva painopistealue vuonna
2015 oli työturvallisuus. Vaikka Fazer Leipomot on onnistunut
parantamaan turvallisuuden tasoa merkittävästi, se tavoittelee
edelleen jatkuvaa parannusta. Vuonna 2015 liiketoiminta-alueen tapaturmataajuus aleni 25 prosenttia. Näin vahva kehitys
ei olisi mahdollista ilman jatkuvaa työtä.
”Vaikka leipomoliiketoiminta ei tietyiltä osin ole koskaan
ollut näin haastavaa, me kuuntelemme edelleen tarkasti,
mitä kuluttajakäyttäytyminen meille kertoo,” sanoo Fazer
Leipomoiden toimitusjohtaja Petri Kujala. ”Keskittymällä
oikeisiin asioihin voimme löytää ja saavuttaa kasvua pitkällä
aikavälillä.”
Fazer Leipomot 19
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Kaikki menestymisen ainekset
Makeisliiketoiminnassa Fazer valmistaa tunnetusti laadukkaita tuotteita ja kehittää uusia innovatiivisia tuotteita
ja konsepteja. Fazer on Suomen johtava makeisyritys sekä vahva toimija Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa.
Sen tuotteita myydään yli 40 maassa ja ne valmistetaan neljässä Suomessa sijaitsevassa tehtaassa. Tuotteiden
korkean laadun takaavat parhaat raaka-aineet, erinomaiset reseptit, maailmanluokan tuotantoprosessit ja
osaava henkilökunta.
Fazer Makeisten tulos vuonna 2015 oli vahva. Vaikka sokerimakeisten myynti laski hieman, liiketoiminta-alue kasvatti
myyntiään suklaassa.
Ruotsissa ja Venäjällä Fazer Makeisten liikevaihto nousi vuonna
2015 ennätyslukemiin paikallisessa valuutassa mitattuna. Suomessa makeismarkkinat ovat edelleen hienoisessa laskusuunnassa, koska kuluttajat käyvät harvemmin kaupassa ja kulutus
kokonaisuudessaan laskee. Tämä vaikuttaa Fazer Makeisten
vähittäiskaupan asiakkaisiin ja tekee markkinaympäristöstä
haastavamman.
Siitä huolimatta Fazer on edennyt tänä vuonna hyvin suklaakategoriassa ja lanseerannut sarjan houkuttelevia uutuuksia
ja promootioita, esimerkkinä Karl Fazer Popcorn -suklaalevyt,
Iso-Pätkis ja Kismet. Tulosta paransi koko liiketoiminta-alueen
keskittynyt työ sekä markkinoinnin ja myynnin panostukset
kategoriaan.

Fazer Makeisten myönteiset tulokset
todistavat, että Suomen luotetuin brändi,
korkealaatuisimmat tuotteet ja valikoima
kuluttajien rakastamia makuja voivat
johtaa huikeaan menestystarinaan.

Strateginen kehitys
Liiketoiminta-alueen huomattavin strateginen kehitys vuonna
2015 liittyi sen tuotevalikoimaan. Alkuvuodesta laadittu markkinoinnin ja myynnin painopisteitä ohjaava suunnitelma antoi
Fazer Makeisille mahdollisuuden keskittyä osa-alueisiin, joissa
kasvun mahdollisuudet ovat suurimmat.
Sokerimakeiset, käärekonvehdit ja suklaalevyt on määritelty tärkeiksi alueiksi. Liiketoiminta-alueen menestys suklaalevyFAZER MAKEISET 21

2015 pähkinänkuoressa

Konsernijohtajan katsaus

kategoriassa on hyvä osoitus strategian toimivuudesta. Fazer
Makeiset haluaa myös tarttua välipalakategorian tarjoamiin
mahdollisuuksiin.
Strateginen kehitystyö on kohdistettu myös liiketoimintaalueen organisaation kyvykkyyksien kehittämiseen. Tällä
saralla on keskitytty erityisesti digitaaliseen markkinointiin
sekä pakkauksiin.
Näitä kahta painopistettä toi esiin vuonna 2015 lanseerattu
Fazer Makeisten uusi lakritsiperhe. Tämä esimerkkitapaus
osoitti loistavan design-pakkauksen vahvuuden selkeästi, kun
kuluttajat jakoivat sosiaalisessa mediassa innostuksensa sekä
itse tuotteesta että sen houkuttelevasta pakkauksesta.
Fazer Makeiset aikoo myös laajentaa ja vahvistaa jalansijaansa pohjoismaisilla markkinoilla. Se haluaa olla kaupan
alan strateginen kumppani ja rakentaa siksi yhteistä visiota
tärkeimpien kumppaniensa kanssa vähittäiskaupan sektorilla.
Käytännössä tämä tarkoittaa kehitystyötä kuluttaja- ja asiakaspinnassa ja shopper-tuntemuksen hyödyntämistä yhteisen arvon tehokkaammaksi kasvattamiseksi. Tämän lisäksi
liiketoiminta-alue keskittyy toimitusketjun tehostamiseen.

Fazer for Better Cocoa -ohjelma
Vuonna 2015 Fazer otti merkittäviä askeleita raaka-aineiden,
kuten kaakaon, hankinnassa. Kaakao on yhtiölle tärkeä
raaka-aine ja Fazer on sitoutunut parantamaan kaakaonviljelyyhteisöissä elävien ihmisten toimeentuloa.
Fazerin kaakaovision mukaan vuoteen 2017 mennessä
kaikki yhtiön käyttämä kaakao on jäljitettävissä ja täyttää
vastuullisuuden kriteerit. Vuonna 2015 Fazer osti 72
prosenttia kaakaostaan suorien vastuullisuusohjelmien
tai sertifiointijärjestelmien kautta. Fazer tukee sertifioitua
kaakaota hankkimalla kaakaota kolmen sertifiointijärjestelmän,
UTZ, Rainforest Alliance ja Fairtrade Cocoa Programme,
kautta. Fazer hankkii kaakaota myös suorien
vastuullisuusohjelmien kautta (Source Trust Nigeriassa ja
Producer Plus Ecuadorissa), sillä valtaosa kaakaonviljelijöistä,
noin 80 prosenttia, ei kuulu sertifiointijärjestelmien piiriin.

Strategia

Liiketoiminta-alueet

Yritysvastuu

Hallinto ja johtaminen

Tilinpäätös

FAZER VUOSIKATSAUS 2015

LIIKEVAIHTO – FAZER MAKEISET, M€
400
304

323

338

329

328

2013

2014

2015

300

200

100

0

2011

2012

Voimien keskittäminen kannattaa
Fazer Makeisilla on Suomen luotetuin brändi, korkealaatuisimmat tuotteet ja valikoima kuluttajien rakastamia makuja ja sen
myyntihenkilöstö ja toimitusketju ovat sijoittuneet asiakastyytyväisyystutkimusten kärkeen vuonna 2015. Liiketoimintaalueen myönteiset tulokset suklaakategoriassa todistavat,
että tällaiset keskitetyt ponnistukset voivat johtaa huikeaan
menestystarinaan.
Fazer Makeisten toimitusjohtaja Rolf Ladau on erittäin
tyytyväinen organisaation suoritukseen. ”Tätä vahvaa
osaamisen taustaa vasten me voimme varmistaa jatkuvan
menestymisen, kun keskitämme voimamme valitsemiimme
segmentteihin.”
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Tulevaisuuden ruokaratkaisuja turvaamassa
Fazer Food Services tarjoaa monipuolisia ruokailupalveluratkaisuja henkilöstöravintolasektorille sekä
koulutus-, hoiva-, terveydenhuolto- ja puolustusvoimasektorille. Fazer on yksi Pohjoismaiden johtavista
ruokailupalveluiden toimittajista, ja sillä on lähes 1 200 ravintolaa ja noin 6 000 työntekijää Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Fazer Food Servicesillä on edelleen vahva asema, jonka se on
saavuttanut useilla arvostetuilla brändeillään, kuten Amica,
Wilberg, wip ja Fazer. Vuonna 2015 Fazer Food Services pääsi
lähelle asettamiaan tavoitteita. Vuoteen 2014 verrattuna kannattavuutta paransivat liiketoiminta-alueen jatkuva keskittyminen korkealaatuiseen toimintaan ja huolellinen raaka-aine- ja
henkilöstökulujen hallinta. Vuoden merkittävimpiä haasteita
olivat entistä vaativampiin asiakasodotuksiin vastaaminen
samalla kun liiketoiminta-alue sopeutui jatkuviin hintapaineisiin
ja voimakkaaseen kilpailuun.
Fazer Food Services toimii erittäin dynaamisilla ja nopeasti
muuttuvilla markkinoilla, joissa on paljon kilpailua. Se tulee jatkossakin ottamaan selkeän johtoroolin henkilöstöravintolasektorilla
ja innovaatioiden kärjessä hyödyntääkseen uusia mahdollisuuksia.

Painopiste strategisessa toiminnassa
Yhteiskunnassa hiljalleen tapahtuneen muutoksen myötä perinteisen sopimusruokailun suunta henkilöstöravintolasektorilla on ollut viime vuosina pohjoismaisilla markkinoilla laskussa.
Samalla kun Fazer Food Services on jatkuvasti uudistanut
tarjontaansa tällä alueella, se on myös lisännyt pyrkimyksiään
kasvaa julkisella sektorilla ja palvella entistä enemmän myös
pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
Esimerkkinä painopistealueen muuttumisesta voidaan mainita Fazerin vuonna 2015 kokeilema business park -ratkaisu

All-Day-Food Market. Onnistuneen toteutuksen ansiosta
Fazer Food Services avaa sekä Suomessa että Ruotsissa
vuoden 2016 aikana ravintoloita myös muissa yrityspuistoissa,
jotka ovat tämänhetkisten yritystrendien kannalta keskeisessä
asemassa.
Fazer Food Servicesin tarjontaa täydentää myös uusi Nordic Balance Café -kahvilakonsepti, joka lanseerattiin menestyksellisesti Suomessa.
Myös toiminta julkisella sektorilla on merkittävää. Ruotsissa
tehtiin menestyksekäs avaus terveydenhoitomarkkinoilla niin
sanotun uuden sukupolven sairaalaruokapalvelun toteuttamisessa Malmössä ja Lundissa. Muita tarjontaa laajentavia innovaatioita ovat ateriapalveluiden järjestäminen päiväkodeissa,
vanhustenhoidossa ja sairaaloissa.
Näillä markkinoilla odotetaan vahvaa kehitystä läpi koko
vuoden 2016. Suomessa ostettiin vuoden lopussa ruokapalvelukokonaisuuksia senioreille koteihin ja palvelutaloihin tuottavan Seniori Aterian liiketoiminta.
Norjassa Fazer Food Services on jatkanut menestyksekästä työtä kiinteistökumppanuuksien parissa ja innovatiivisten
asiakaslähtöisten ratkaisujen kehittämisessä.

Toimintojen kehittäminen
Fazer Food Services on aloittanut kokonaisvaltaisen kaupallisen uudistuksen, jonka tarkoituksena on lisätä asiakkaiden

Fazer Food Servicesin tiukkoja hankintaperiaatteita ajaa
organisaation sisäinen ruohonjuuritason sitoutuminen,
mikä edistää luomuraaka-aineiden ja lähellä tuotettujen
raaka-aineiden hankintaa.
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sitouttamista ja vahvistaa myyntihankkeita. Liiketoimintaalueen verkkoläsnäoloa ja viestintämenetelmiä on jo tehostettu suhteessa olemassa oleviin ja potentiaalisiin asiakkaisiin.
Tulevaisuudessa Fazer Food Servicesin ravintoloiden vieraskokemus ja keittiöiden tehokkuus parantuvat sähköisten
ratkaisuiden ansiosta.
Toinen huomionarvoinen toiminnallinen menestystarina
liittyy henkilöstöön ja kesällä 2014 aloitettuun tehokkuusohjelmaan, jota jatkettiin vuonna 2015. Henkilöstöresurssien
optimoiminen ja ruokalistojen sopeuttaminen hiljaisempiin
kesäkuukausiin osoittautui onnistuneeksi kokeiluksi, ja sitä
kehitetään edelleen kesää 2016 ajatellen.
Fazer Food Servicesin ravintolat sijaitsevat monenlaisissa
paikoissa, ja ne asettavat erilaisia toiminnallisia tarpeita ja
haasteita. Jokainen ravintola hyötyy omalta kannaltaan
parhaista käytännöistä. Hankkeet keskittyvät kolmen eri

toimintamallin jatkuvaan toteuttamiseen, jotta organisaatio
pystyy levittämään jo opittua tietoa alueille, joilla siitä on
eniten hyötyä. Tämä uusi, systemaattinen toimintapa tarjoaa
uusille toimipisteille toiminnallisen suunnitelman, joka perustuu
samanlaisten jo toiminnassa olevien ja hyvää tulosta tekevien
toimipisteiden malliin. Näiden mallien kehittäminen ja toteutus
jatkuu vuonna 2016.
Vastuullisuus, gastronomia, terveys ja turvallisuus
Vuoden aikana Fazer Food Services on panostanut entistä
enemmän jätteen määrän mittaamiseen ja vähentämiseen
kaikissa neljässä toimintamaassaan. Liiketoiminta-alue kehitti myös Green Buffet -konseptiaan, jonka päämääränä on
kasvattaa kasvisten osuutta aterioissa lihan osuuteen nähden.
Tähän aloitteeseen liittyvä suunnittelu jatkuu, ja päämääränä
on laajentaa sama periaate koskemaan muutakin tarjoomaa.

Raaka-aineiden hallinnassa ja vastuullisten hankintakumppaneiden ylläpidossa Fazer Food Services noudattaa entistäkin
tiukempia periaatteita. Toimintoa ajaa asiakaskysynnän lisäksi
organisaation sisäinen ruohonjuuritason sitoutuminen, mikä
edistää luomuraaka-aineiden ja lähellä tuotettujen raakaaineiden hankintaa. Samalla huomioidaan eläinten hyvinvointi
sekä WWF:n linjaukset. Fazer jatkaa työtään vastuullisuuden
kehittämiseksi ja suuremman läpinäkyvyyden saavuttamiseksi
tällä osa-alueella vuonna 2016.
Työturvallisuus on edelleen Fazer Food Servicesin tärkeysjärjestyksen kärjessä. Työtapaturmien määrän vähentäminen
vuonna 2016 on niin Fazer Food Servicesin kuin koko konserninkin ylimpiä prioriteetteja.
Ruotsin Fazer Culinary Team voitti Community Catering
-kategorian vuoden 2014 Culinary World Cupissa ja vuonna
2016 Fazer Culinary Team -kisaajat sekä Suomesta että
Ruotsista kilpailevat Olympiade der Köche -kisassa Saksan
Erfurtissa. Ruokaolympialaisiksikin kutsuttu kisa antaa Fazer
Food Servicesille loistavan tilaisuuden esitellä asiantuntijuuttaan ruoanlaitossa.
”Ruoka ei ole koskaan ollut yhtä merkityksellistä kuin
nyt,” sanoo Fazer Food Servicesin toimitusjohtaja Andreas
Berggren. ”Tässä nopeatahtisessa maailmassa välitämme yhä
enemmän siitä, mitä kulutamme. Me uskomme, että tarjoamalla puoli miljoonaa maukasta ja ravitsevaa ateriaa päivittäin
vaikutamme positiivisesti vieraiden hyvinvointiin.”
fazer food services 25
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Inspiroivat lanseeraukset synnyttävät
uusia oivalluksia
Fazer Cafés vastaa konsernin laadukkaasta kahvilaketjusta Suomessa. Fazerin tuotevalikoiman
näyteikkunoina toimivat kahvilat panostavat ensiluokkaiseen kuluttajakokemukseen. Nykyaikaisen
kahvilakonseptinsa kautta Fazer ilahduttaa asiakkaitaan laadukkailla tuotteilla ja erinomaisella palvelulla
kaikissa toimipisteissään. Korkea asiakastyytyväisyys on vakiintunut Fazerin kahvilaliiketoiminnan perustaksi.

Fazer Cafésin tulos parani selkeästi vuonna 2015 epäsuotuisista markkinaolosuhteista ja kuluttajien vähentyneestä ostovoimasta huolimatta. Liiketoimintayksikkö saavutti tavoitteensa
niin uusien toimipisteiden määrässä kuin kannattavassa
kasvussakin.
Fazer Cafés -liiketoimintayksikön vahvuus on vuoropuhelu
kuluttajien kanssa. Tähän ydinosaamiseen nojaten Fazer Cafés
keskittyy kasvuun ja uusiin avauksiin. Kasvua ajavat markkinointitoimenpiteiden lisääminen ja jatkuva panostus palveluun.
Palvelu on Fazer-kahviloille keskeinen erottautumiskeino.
Siksi tähän liittyvää koulutusta jatkettiin vuonna 2015 tuomalla
päällikkötasolle yrittäjähenkisyyttä sekä innostamalla henkilöstöä Smile Host -ohjelman avulla yltämään parhaaseen suoritukseensa aina Fazeria edustaessaan. Molemmat hankkeet
ovat hyvässä vauhdissa, ja positiivinen kehitys on jo nähtävissä
asiakkailta saadussa palautteessa.

Kahvilakonseptia vahvistetaan
Fazer Cafés -konsepti toimii vahvasti vuonna 2015 valmistuneen Fazerin uuden brändistrategian näyteikkunana eli koko
brändin konkreettisimpana kosketuspintana kuluttajiin.

Vuonna 2015 avattiin kaksi uutta Fazer Cafés -toimipistettä, jotka toivat Fazerin makuelämykset ja kahvilakonseptin
Turkuun ja Tampereelle. Molemmat lanseeraukset toteutettiin
tehokkaasti ja hyvin tuloksin.
Fazerin läsnäolo Porin SuomiAreenalla kesän aikana todisti,
että konsepti voidaan siirtää minne vain: pop-up -toimipiste
tarjosi asiakkaille kahvilan koko valikoiman.

Digitalisaatio ja vuoropuhelu kuluttajien kanssa
Vuoropuhelu kuluttajien kanssa on Fazer Cafésille edelleen
tärkeää. Tämä todentuu kahdella vaikuttavuudeltaan tehokkaalla sähköisellä alustalla, jotka ovat yksikölle tärkeitä työkaluja. Liiketoimintayksikön markkinointi- ja asiakashankkeita
tukee MyFazer-mobiilialusta, kun taas palautetta kerätään ja
analysoidaan toimipisteissä olevien tablettien kautta.
”Fazer Cafés menestyy,” kertoo konsernin viestintä- ja
brändijohtaja Ulrika Romantschuk, joka vastaa myös Fazer
Cafés -liiketoiminnasta. ”Tämä on sekä vahvan konseptin että
sen toteutuksen aikana keräämiemme oppien ansiota. Kehityksemme seuraava askel on orgaaninen kasvu ja erottautuminen huipputason palvelulla.”

Vuonna 2015 avattiin kaksi uutta Fazer Cafés
-toimipistettä, jotka toivat Fazerin makuelämykset ja
kahvilakonseptin Turkuun ja Tampereelle.
LIIKEVAIHTO – FAZER CAFÉS, M€
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Vahva asema
kaurassa vakiintuu
Fazer Mylly tarjoaa korkealaatuisia viljatuotteita ja
tukipalveluita laatutietoisille asiakkaille. Kattava jauhoista, mixeistä ja ainesosista koostuva tuotevalikoima
valmistetaan luonnollisista raaka-aineista tiukkoja
standardeja noudattaen. Fazer Myllyn asiakkaat voivat
luoda herkullisia elämyksiä omille asiakkailleen ja erottautua kilpailijoistaan, kun tuotteet voidaan räätälöidä
vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia.
Vuosi 2015 asetti Fazer Myllylle haasteita varsinkin Suomen vehnäsadon heikon laadun osalta. Haasteista huolimatta se saavutti
hyvän tuloksen kauran viennissä ja uusien kaurajohdannaisten
lanseerauksessa. Nämä tuotteet antavat Fazerille mahdollisuuden tuottaa asiakkailleen lisäarvoa raaka-aineratkaisujen avulla.
Fazer onnistui myös turvaamaan suomalaisen ruisjauhon
saatavuuden. Kun otetaan huomioon rukiin viljelyn verrattain
pieni määrä Suomessa, tämä on merkittävä saavutus. Koko
arvoketjun läpi usean vuoden ajan tehdyn kovan työn ansiosta
Fazer pystyi vuonna 2015 turvaamaan kotimaisen ruisjauhon
saatavuuden pitkälle vuoteen 2017 asti.

Suomalainen kaura matkalla menestykseen
Vuonna 2015 Fazer hankki lisenssin VTT:n ja Luonnonvarakeskuksen (Luken) yhteistyössä kehittämään ja patentoimaan
keksintöön. Sen avulla kaurasta voidaan erottaa terveelliset
ja arvokkaat ainesosat, kuten beetaglukaani, kauraproteiini
ja kauraöljy. Uusia ravinteikkaita ainesosia voidaan käyttää
sydänystävällisissä välipalapatukoissa, meijerituotteissa, leivissä
ja ravintolisissä sekä kosmetiikkateollisuuden raaka-aineena.

Kauran kasvaneen vientimenekin ansiosta Fazerin kauramylly toimii nyt täydellä kapasiteetilla vuoden edellä aikataulusta. Menestyksen johdosta vuoden 2015 lopussa tehtiin
viiden miljoonan euron investointipäätös, joka kaksinkertaistaa
kauramyllyn kapasiteetin.
Lisäksi Fazer Myllyn tuotantoprosessin tulos parantui vuosittaisessa auditoinnissa, jonka suorittaa kansainvälisesti hyväksytty kolmas osapuoli AIB (American Institute of Baking).
Pistemäärä 905 oli hieno saavutus.

Fazer Alku -puurot kehitettiin kuluttajatuntemuksen
pohjalta. Ne ovat valloittaneet suomalaisten
sydämen ja uudistaneet aamiaisen.

LIIKEVAIHTO – FAZER MYLLY, M€
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Jatkuvaa innovointia
Fazer Mylly keskittyy yhä voimakkaammin hyödyntämään
asiantuntijuuttaan innovatiivisten ja asiakkailleen entistä enemmän lisäarvoa tuottavien raaka-aineratkaisujen kehittämisessä.
Konsernin strategiasta ja uudistamisesta sekä Fazer Myllyn liiketoiminnasta vastaava johtaja Heli Arantola selittää kauran menestystä seuraavasti: ”Kaurasta on muodostunut liiketoiminnallamme
merkittävä kansainvälinen menestystarina. Me pyrimme jatkamaan
innovaatiotyötämme viljojen parissa ja lisäämään suomalaisen,
puhtaan kauran vientiä entisestään.”
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Fazer paransi edelleen tulostaan vuonna 2015. Vaikka konsernin liikevaihto pieneni vuoden 2014 tasosta, liikevoitto kasvoi.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myös liikevaihto
nousi. Vuoden 2015 aikana ei konsernin organisaatiomalliin
tehty merkittäviä muutoksia. Vuonna 2014 käyttöön otettu
toiminta- ja organisaatiomalli oli täysin toiminnassa ja auttoi
Fazeria vastaamaan haastavan liiketoimintaympäristön haasteisiin. Fazerin panostus tehokkuuden parantamiseen jatkui
eri aloilla. Myös työturvallisuuskulttuuri kehittyi hyvin.

Markkinat ja liiketoimintaympäristö
Liiketoimintaympäristö Fazerin päämarkkinoilla jatkui haastavana vuonna 2015. Suomen taloudellinen tilanne pysyi
heikkona. Venäjän talous heikkeni ja öljyn hinnan nopea lasku
vaikutti myös Norjan talouteen. Ruotsi puolestaan osoitti
kasvun merkkejä. Tämän lisäksi Venäjän, Ruotsin ja Norjan
valuuttojen heikentyminen vaikutti Fazerin liiketoimintaan ja
kokonaistulokseen vuonna 2015.
Fazer Leipomon osalta ruplan arvon lasku ja korkea inflaatio heikensivät kuluttajien ostovoimaa Venäjällä. Hintakilpailu
Suomen markkinoilla koveni. Ruotsissa leipämarkkina kasvoi
hieman, vaikkakin kasvu oli suurinta segmenteissä, joissa Fazerin markkinaosuus on verrattain pieni. Uutuudet olivat Fazer
Leipomoille yhä elintärkeitä tiukoilla markkinoilla kilpailtaessa.
Onnistuneina esimerkkeinä mainittakoon Ruotsissa lanseerattu Fazer Rotfruktsbröd -juuresleipä ja Venäjällä markkinoille
tuodut Energija zdorovja (Terveyden energia) -leivät. Jo
aiemmin ilmoitetut Tallinnan, Ulvilan ja Hyvinkään leipomoiden sulkemiset saatettiin päätökseen 2015. Lisäksi Vantaan

leipomolla käytiin yt-neuvottelut, joiden tuloksena päätettiin
vähentää henkilöstön määrää 40:llä.
Fazer Makeisten kotimarkkina Suomi pieneni hieman
vuodesta 2014, ja huolimatta hyvästä tuloksesta ja hyvän
vastaanoton saaneista uutuuksista suklaakategoriassa Fazerin
markkinaosuus laski hieman. Toisaalta Ruotsin ja Venäjän
kasvavilla markkinoilla Fazer Makeisten markkinaosuus kasvoi.
Kohokohtia olivat myös kattava valikoimastrategiatyö ja uuden
lakritsituotesarjan lanseeraus. Myös digitaaliseen markkinointiin ja pakkauskehitykseen panostettiin. Suomen hallituksen
päätös poistaa makeisia, jäätelöä ja virvoitusjuomia koskeva
makeisvero vuoden 2016 lopussa julkistettiin syyskuussa.
Fazer Food Servicesin liiketoimintaympäristölle vuonna
2015 oli tunnusomaista talouden alamäen jatkuminen useilla
markkinoilla sekä asiakkaiden kasvavat odotukset ja jatkuva
hintapaine. Laskeva trendi perinteisessä sopimusruokailussa
henkilöstöravintolasektorilla jatkui 2015. Fazer Food Services
panosti edelleen tähän sektoriin, mutta myös julkinen sektori
sai lisää huomiota. Julkisen sektorin kasvusta hyviä esimerkkejä ovat suuri sairaalasopimus Etelä-Ruotsissa ja Seniori Aterian
osto Suomessa. Seniori Ateria on kasvava yritys, joka tuottaa
ruokapalvelukokonaisuuksia senioreille koteihin ja palvelutaloihin ympäri Suomen.
Fazer Myllyn toimintaan 2015 vaikuttivat Suomen vehnäsadon heikko laatu ja miksituotteiden Venäjän-viennin merkittävä lasku. Fazer Mylly saavutti kuitenkin hyvän tuloksen kauran
viennissä ja lanseerasi onnistuneesti uusia kaurajohdannaisia.
Fazer Myllyn valmistama Fazer Alku -puuro valittiin Vuoden
elintarvikkeeksi Suomessa. Fazer Mylly pystyi myös turvaa-
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maan kotimaisen ruisjauhon saatavuuden Suomessa pitkälle
vuoteen 2017 asti.
Fazer Cafésin tulos parani selkeästi vuonna 2015. Uuden kahvilakonseptin käyttöönoton ja heikosti kannattavien
kahviloiden muutosohjelman jälkeen se jatkoi kannattavaa
kasvua avaamalla kaksi uutta Fazer Cafés -kahvilaa, jotka
toivat Fazerin makuelämykset ja kahvilakonseptin Turkuun ja
Tampereelle.

Tulos ja taloudellinen tilanne
Venäjän, Ruotsin ja Norjan valuuttojen heikkeneminen vaikutti
konsernin liikevaihtoon. Liikevaihto oli 1 576,1 M€ (2014:
1 647,7 M€) ja laski 4,3 % vuodesta 2014. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein mitattuna liikevaihto kasvoi 0,5 %.
Liikevaihdon kasvu paikallisessa valuutassa oli voimakkainta
Venäjällä ja Ruotsissa sekä leipomo- että makeisliiketoiminnassa. Jatkunut talouden heikkeneminen vaikutti negatiivisesti
liikevaihtoon etenkin Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.
Konsernin liikevoitto oli 44,9 M€ (43,3 M€). Se sisältää
3,4 M€ (12,7 M€) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja
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ja alaskirjauksia. Tilikauden voitto oli 19,7 M€ (16,5 M€).
Fazer Leipomoiden, Fazer Food Servicesin ja Fazer Cafésin
toiminnan kannattavuus parani. Sitä vastoin Fazer Makeisten
ja Fazer Myllyn tulos heikkeni edellisestä vuodesta.
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Henkilöstö
Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 14 709 työntekijää (15
305), joista 133 (127) henkeä oli konsernin emoyhtiön palveluksessa, sisältäen konsernijohdon ja Fazer Myllyn henkilöstön.
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Kassavirta ja taloudellinen asema
Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset nettovelat olivat -17,3 M€ (-20,7 M€), toisin sanoen konserni oli
tilinpäätöshetkellä nettovelaton, jolloin nettovelkaisuusaste oli
negatiivinen. Konsernin omavaraisuusaste oli 56 % (63 %).
Liiketoiminnan kassavirta oli 110,7 M€ (130,4 M€) ja
bruttoinvestoinnit 61,7 M€ (58,9 M€). Suurin osa investoinneista kohdistui uusiin tuotantolaitteisiin ja olemassa olevien
koneiden ja laitteiden uudistamiseen leipomo- ja makeistoiminnassa.
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Laatu, työterveys, työturvallisuus ja ympäristö
Fazer jatkoi laatuun, työterveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien vastuullisuusasioiden kehittämistä ja parantamista jatkamalla sisäisten ohjelmien sekä kolmansien osapuolien sertifikaattien käyttöönottoa.
Laatuasioissa painopiste oli FSSC 22000 -elintarviketurvallisuussertifikaattien käyttöönotossa Fazerin tuotantolaitoksissa.
Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki Fazerin leipomot
Ruotsissa ja Venäjällä, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan leipomot Suomessa sekä kaikki Fazerin makeistehtaat Suomessa
olivat saaneet sertifikaatin.
Työturvallisuuden parantamista jatkettiin monin keinoin
vuoden 2015 aikana. Turvallisuushavaintojen ja -keskustelujen
määrä kasvoi ja painopistealueita olivat työntekijän osallistuminen ja riskien hallinta. Turvallisuuskeskustelut ovat nyt
osa kehityskeskusteluita ja keskustelu käydään myös aina,
kun työntekijä palaa lomalta. Työturvallisuuden edistämiseksi
järjestettiin myös useita turvallisuuskampanjoita. Tapaturmien
ehkäisyä tuettiin kouluttamalla työntekijöitä tekemään työtä
turvallisella tavalla. Yksi painopistealue oli esimiesten ja turvallisuushenkilöstön turvallisuuskoulutus. Kaikkialla konsernin
toimipisteissä vahvistettiin tukea ja osaamista tällä alueella.
Työturvallisuuden merkitystä on korostettu ottamalla
bonustavoitteeksi tapaturmataajuuden (LTAF) alentaminen
20 prosentilla vuodessa. Tavoitetta ei saavutettu vuonna 2015,
mutta tapaturmataajuus laski 13,8 prosenttia vuodesta 2014.
Suurin osa Fazerin toiminnasta on ISO14001-sertifioinnin
piirissä ja Fazer jatkoi ympäristöasioiden hallinnan
kehittämistä. Vuonna 2015 Fazer saavutti tavoitteensa, jonka
mukaan 70 prosenttia sen käyttämästä sähköstä tuli olla
uusiutuvaa.
Yritysvastuu
Vuonna 2015 Fazer edistyi merkittävästi vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Kohokohtia olivat kasvisten osuuden
lisääminen Fazer Food Servicesin tarjoomassa, vastuullisen
kaakaon osuuden kasvattaminen 72 prosenttiin makeislii-
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ketoiminnassa, uuden ihmisoikeuspolitiikan julkaiseminen,
työturvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden
tekeminen sekä rukiin viljelyn tukeminen Suomessa.

Riskienhallinta
Konserni tekee riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti
säännöllisesti arvioinnin konsernin strategisista, operatiivisista
ja taloudellisista riskeistä ja toimii niiden pienentämiseksi. Vain
muutama pieni riski toteutui vuoden 2015 aikana.
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Muutoksia konsernirakenteessa
Fazer osti vuoden lopussa Suomessa pienen, erikoistuneen
Seniori Ateria -ruokapalveluliiketoiminnan, joka sisältää
kolme yhtiötä. Konsernirakenteen yksinkertaistaminen jatkui
ja kolme konserniyhtiötä sulautettiin Norjassa hallinnollisen
työn vähentämiseksi ja kustannusten pienentämiseksi. Ruotsin
kahvilat siirrettiin operatiivisesti Fazer Cafésista Fazer Food
Servicesiin vuoden 2015 alussa.
Osakkeet ja osakepääoma
Vuoden 2015 lopussa emoyhtiöllä oli 3 958 763 etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut
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Tutkimus ja tuotekehitys
Vuoden 2015 painopistealue tutkimus- ja kehitystyössä oli
tutkimustulosten soveltaminen tuotekehitykseen ja siihen liittyvän viestinnän lisääminen. Fazerin tumman suklaan terveysvaikutuksia Helsingin Yliopiston kanssa tutkineen projektin
tulokset julkaistiin Nutrition Journalissa. Tuotelaatututkimuksesta saatiin lupaavia tuloksia harmaantumisen hallinnasta ja
kaakaon flavanolien käsittelystä suklaaprosesseissa. Sokerin ja
suolan vähentämistä tutkittiin ja ravitsevien kasvispohjaisten
ruokien malleja kehitettiin. Myös kaksi kliinistä koetta tehtiin,
joissa tutkittiin eri vehnä- ja ruisleipien suolistovaikutuksia.
Verkostoitumista ja aktiivista yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa jatkettiin. Tutkimus- ja tuotekehityskulut
olivat 10,5 M€ (10,8 M€).
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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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Yritysvastuu

Hallitus ja tilintarkastajat
Maaliskuun 26. päivänä 2015 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat jäsenet: Berndt
Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja),
Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan
Linder ja Juhani Mäkinen.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Grandell,
KHT.

epävarmuuden Euroopassa ja Venäjällä.
Fazer jatkaa strategiansa toteuttamista kaikilla liiketoimintaalueillaan. Tavoitteena on kannattava kasvu nykyisten ja
uusien tuotekategorioiden sisällä sekä kotimarkkinoilla että
valituilla kasvumarkkinoilla. Vuoden aikana liikevaihdon
odotetaan kasvavan maltillisesti valuuttakurssivaikutuksista
riippuen. Tehokkuutta parantavia toimenpiteitä jatketaan
kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Panostusta
uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä entistä
tavoitteellisemman työskentelykulttuurin luomiseen jatketaan.
Syyskuussa 2016 Fazerin perustamisesta tulee kuluneeksi
125 vuotta. Osana juhlavuoden viettoa Fazer avaa uuden
vierailukeskuksen Vaaralaan. Fazerin tavoitteena on luoda
inspiroiva ja opettava brändikokemus, joka johtaa elinikäiseen
suhteeseen Fazerin kanssa.

Näkymät vuodelle 2016
Vuonna 2016 kovan kilpailun odotetaan jatkuvan kaikilla
markkinoilla ja kaikissa liiketoiminnoissa, samaten taloudellisen

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 413 742 348,51 €,
mistä tilikauden voitto on 24 031 800,99 €.

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA, M€
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Hallitus
1. Leif Hagelstam
s.1955
Insinööri
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 1996–
Henkilöstöasiainvaliokunnan
jäsen

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Berndt Brunow
s. 1950
Diplomiekonomi
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen puheenjohtaja
2009–
Henkilöstöasiainvaliokunnan
puheenjohtaja

2. Juhani Mäkinen
s. 1956
Oikeustieteen kandidaatti,
laamanni
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2006–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

6. Jan Fazer
s. 1975
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2012–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

3. Ketil Eriksen
s. 1963
Kauppatieteiden kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2009–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

7. Anders Dreijer
s. 1953
Diplomi-insinööri
Oy Karl Fazer
Ab:n hallituksen
varapuheenjohtaja 1994–
Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja

4. Klaus Cawén
s. 1957
Oikeustieteen kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2002–
Henkilöstöasiainvaliokunnan
jäsen

8. Johan Linder
s. 1959
Oikeustieteen kandidaatti
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2000–
Henkilöstöasiainvaliokunnan
jäsen
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Johtoryhmä

1

2

3

5

4

6

7

8

1. Sebastian Jägerhorn
s. 1969
Oikeustieteen kandidaatti
Kauppatieteiden maisteri
Lakiasiainjohtaja ja Senior
Vice President, Fazerkonserni

3. Heli Arantola
s. 1969
Kauppatieteiden tohtori
SeniorVice President,Fazer- konserni,
strategia ja uudistaminen

5. Christoph Vitzthum
s. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja ja
toimitusjohtaja

7. Ulrika Romantschuk
s. 1966
Valtiotieteen kandidaatti
Senior Vice President, Fazerkonserni, viestintä ja brändit

2. Petri Kujala

4. Andreas Berggren

6. Mika Videman

8. Rolf Ladau

s. 1962
Kauppatieteiden kandidaatti
Toimitusjohtaja, Fazer
Leipomot ja Executive Vice
President, Fazer-konserni

s. 1966
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja,Fazer Food
Services ja Executive Vice
President, Fazer-konserni

s. 1967
Diplomi-insinööri
Henkilöstöjohtaja ja Senior
Vice President, Fazerkonserni

s. 1967
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Fazer Makeiset ja
Executive Vice President, Fazerkonserni

9

9. Jouni Grönroos
s. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Talousjohtaja ja
varatoimitusjohtaja, Fazerkonserni
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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.

tiölain mukaan hallituksen tulee huolehtia yhtiön hallinnosta
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa
siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtäviin kuuluvat lisäksi muun
muassa konsernin arvojen, strategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien vahvistaminen. Hallitus päättää yritysostoista ja
strategisista investoinneista sekä valvoo konsernin tuloskehitystä ja rahoitusasemaa. Hallitus valitsee toimitusjohtajan sekä
päättää konsernijohdon palkoista ja palkitsemisesta.
Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa.

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.

Kokouskäytäntö
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.

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät
Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja korkeintaan kymmenen jäsentä, jotka valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksella on yleinen
toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu yhtiön muulle toimielimelle. Osakeyh-

Hallituksen puheenjohtaja
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), Jan
Fazer, Juhani Mäkinen ja Ketil Eriksen. Valiokunta kokoontui tiHallinto ja johtaminen 36
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likauden aikana neljä kertaa ja se käsitteli normaalien asioiden
lisäksi muun muassa strategisiin 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, kilpailu- ja markkinatilanteesta sekä Fazerin taloudellisesta asemasta ja kehityksestä. Toimitusjohtajan tukena toimii konsernin johtoryhmä
sekä hallituksen tarvittaessa nimittämä varatoimitusjohtaja.
Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja,
joka toimii johtoryhmän puheenjohtajana, liiketoiminta-alueiden johtajat sekä tiettyjen konsernitoimintojen johtajat.
Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa hänen
tehtävissään sekä valmistella esityksiä hallitukselle. Konsernin
johtoryhmä myös mm. koordinoi konsernin eri toimintoja ja
varmistaa tehokkaan toiminnan konsernitasolla.
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 tunnis-

Strategia

Yritysvastuu

Liiketoiminta-alueet

taminen, 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 riskienhallinnan ohjauksesta ja kehittämisestä, sen raportoinnista hallitukselle ja
tarkastusvaliokunnalle sekä liiketoimintayksiköiden ja muiden
toimintojen tukemisesta riskienhallinnassa.
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teet 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.

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 vahvistettuja toimintaperiaatteita ja annettuja ohjeita noudatetaan. Sisäinen tarkastus
laatii vuosittain tarkastussuunnitelman, jonka tuloksista raportoidaan säännöllisesti yhtiön johdolle, tilintarkastajille sekä
hallituksen tarkastusvaliokunnalle.
Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen 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. Fazer-konsernin eettiset periaatHallinto ja johtaminen 37
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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

Liiketoiminta-alueet

Hallinto ja johtaminen
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Konsernitase
M€
2015

M€
2014

1 576,1

1 647,7

1,6
7,6
-564,5
-527,9
-87,4
0,2
-360,9
44,9
-2,9
42,0
-17,8
-4,5
19,7

-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

M€
2015

M€
2014

14,6
122,4
320,0

18,0
156,3
316,4

1,0
6,4

1,1
6,9

PYSY VÄT VA STA AVAT YHTE E N SÄ

464,4

498,7

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

80,3
2,2
5,1
196,4
31,9
62,0

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

377,8
842,2

320,9
819,6

126,5
-0,3
0,0
285,9
19,7
431,8
42,3
7,8

126,5
0,0
26,5
302,7
16,5
472,2
39,2
9,8

21,2
3,6
335,6
360,4
842,2

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

31.12 .
VA STA AVA A

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

VAIHTU VAT VA STA AVAT YHTE E N SÄ

VA STAT TAVA A

Oma pääoma
Osakepääoma
Käyvän arvon rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄ ÄOMA YHTE E N SÄ
VÄHE M MI STÖOS U U S
PAKOLLI S E T VAR AU KS E T

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIER A S PÄ ÄOMA YHTE E N SÄ
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1.–31.12 .

M€
2015

M€
2014

42,0

36,6

51,0
35,1
2,9
-0,5
-0,2
-0,7
129,5

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

-14,8
-6,9
15,4
123,3
-65,1
62,2
0,5
-10,3
110,7

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

-60,4
5,4
-1,3
-56,3

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

LIIKE TOIM INNAN R AHAVIRTA :

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)

1.1.– 31.12 .

M€
2015

M€
2014

0,0
-0,1
0,0
51,5
-7,2
0,1
0,0
-26,5
-31,6
-13,8
40,7
-0,4
53,5
93,8

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

R AHOITU KS E N R AHAVIRTA :

Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston vähennys
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-)
ARVONALENNUKSEN VAIKUTUS RAHAVAROIHIN
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

INVESTOINTIE N R AHAVIRTA :

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit tytäryhtiöihin
Investointien rahavirta (B)
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Viisivuotiskatsaus
TU LOS L A S KE LMA

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

2015

2014

2013

1 576,1
-4,3
51,4
44,9
2,9
80,0
5,1
42,0
2,7
19,7

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

2012

2011

1 656,9 1 575,5
5,2
4,1
52,3
52,8
68,6
54,2
4,1
3,4
100,4
85,6
6,1
5,4
67,0
49,8
4,0
3,2
34,4
21,3

464,4
80,3
297,5
431,8
42,3
368,1
842,2

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

61,7
87,4
-17,3
-3,7
8,3
4,9
56,4
13 416

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

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

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

x 100

Taseen loppusumma - Korottomat velat (keskimäärin)

Voitto ennen veroja - Välittömät verot
ROE

=

x 100

Oma pääoma + Vähemmistöosuus (keskimäärin)

Oma pääoma + Vähemmistöosuus
Omavaraisuus

TA S E

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

Nettovelkaisuus- =
aste

Korolliset nettovelat

x 100

Oma pääoma + Vähemmistöosuus

AVAINLU V UT

Bruttoinvestoinnit, M€
Poistot ja arvonalentumiset, M€
Korolliset nettovelat, M€
Nettovelkaisuusaste, %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)
Oman pääoman tuotto, % (ROE)
Omavaraisuus, %
HE NKILÖSTÖ KES KIMÄ ÄRIN

84,1
68,7
90,2
88,3
46,7 104,7
8,2
19,4
10,1
8,0
7,8
5,3
57,4
58,2
14 046 13 865
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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).

Arvostusperiaatteet
Pysyvien vastaavien 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.
Poistoajat ovat:

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

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

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

Rahoitusvälineiden arvostaminen
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 kirjattu käyvän arvon rahastoon.
Fazer-konserni suojautuu vehnän hintariskiltä vehnäoptioilla
ja -futuureilla. Realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman
materiaalikuluihin ja realisoitumattomat erät kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin.

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.
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Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
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.
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Sisäinen osakkeenomistus

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä.
Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan
oman pääoman ero on osittain kohdistettu pysyviin vastaaviin
ja osittain esitetty konserniliike-arvona. 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.

Muuntoerot

Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu
tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu Suomen rahan
määräiseksi 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 tuloslaskelman rahoituseriin. 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.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

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

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään.
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Tuloslaskelman liitetiedot
LIIKE VAIHTO, 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
HE NKILÖSTÖN LU KU MÄ ÄR Ä (KES KIMÄ ÄRIN V UODE N AIK ANA)

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

2015

2014

614,2
572,6
328,3
96,8
-35,8
1 576,1

668,7
588,2
328,7
96,9
-34,8
1 647,7

766,3
381,8
72,4
88,1
20,2
12,5
12,6
191,2
31,0
1 576,1

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

2015

2014

6 189
5 623
1 033
571
13 416

6 338
5 886
1 059
520
13 803

5 831
2 660
497
813
162
279
221
2 954
13 416

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

POI STOT JA ARVONALE NTU M I S E T, M€

2015

2014

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

0,7
0,0
35,1
5,9
6,4
37,1
0,8
1,3
87,4

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

LIIKE TOIM INNAN M U UT KU LUT, M€

2015

2014

10,2
43,2
102,5
16,8
14,6
73,7
40,2
58,9
0,9
360,9

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

R AHOITU STUOTOT JA - KU LUT, M€

2015

2014

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
0,9
0,3
0,0
1,4
-1,3
-0,9
-1,2
-1,0
-4,3
-2,9

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

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€
AINE E T TOMAT OIKEU DE T

2015

2014

LIIKE ARVO

2015

2014

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

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

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

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

3,0
0,0
3,0
2,8
0,0
0,0
2,9
0,1
0,1
14,6

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

M U UT PITK ÄVAIKUT TE I S E T M E NOT

2015

2014

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

68,3
-0,3
2,3
0,1
-1,9
1,3
69,7
55,9
-0,2
-1,7
5,9
0,1
60,0
12,4
9,7

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

KON S ERNILIIKE ARVO

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

2015

2014

451,4
-3,2
2,4
450,6
295,1
-2,0
35,1
328,2
156,3
122,4
122,4

466,4
-18,8
3,9
451,4
271,6
-12,9
36,4
295,1
194,8
156,3
156,3
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Taseen liitetiedot
MA A - JA VES IALU E E T

2015

2014

KONE E T JA K ALU STO

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Arvonkorotukset
Arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.

32,7
-0,2
0,2
-0,6
32,2
8,7
8,6
34,1
32,3

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

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

R AKE NN U KS E T JA R AKE NNE LMAT

2015

2014

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

213,2
-2,1
1,8
-7,9
7,5
212,5
129,1
-0,6
-4,4
6,4
1,2
131,7
0,3
82,9
80,5

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

2015

2014

624,4
-4,1
21,5
0,2
-23,6
19,1
637,6
452,7
-2,8
-22,3
37,1
-3,1
461,6
4,1
167,1
171,9

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

M U UT AINE E LLI S E T HYÖDYKKE E T

2015

2014

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

11,1
-0,1
1,7
-3,2
1,0
10,5
6,4
-0,1
-1,7
0,8
0,8
6,2
0,0
3,9
4,4

11,5
-0,9
0,5
-1,2
1,2
11,1
6,8
-0,5
-0,9
1,0
-0,1
6,4
0,8
3,6
3,9
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Taseen liitetiedot
OMA PÄÄOMA, M€
E NNAKKOMAKS UT JA KES KE NER ÄI S E T HANKINNAT

2015

2014

28,4
-0,5
32,8
0,0
-29,7
31,0
28,4
31,0
320,0

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

OS U U DE T/OSAKKE E T OSAKKU U SYRIT YKS I S SÄ

2015

2014

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

1,1
0,2
-0,3
1,0
1,1
1,0

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

M U UT OSAKKE E T JA OS U U DE T

2015

2014

6,9
0,0
-0,6
6,4
6,9
6,4
464,4

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

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

S IDOT TU OMA PÄ ÄOMA , M€

Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.
Käyvän arvon rahasto 1.1.
Käyvän arvon rahaston muutos
Käyvän arvon rahasto 31.12.
Sidottu oma pääoma yhteensä

2015

2014

126,5
126,5
0,0
-0,3
-0,3
126,1

126,5
126,5
0,0
0,0
0,0
126,5

26,5
-26,5
0,0
319,2
-31,6
0,0
0,1
-1,7
285,9
19,7
305,7
431,8

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

VAPA A OMA PÄ ÄOMA , M€

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston vähennys
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
A S E TE TUT VAKU U DE T, M€

2015

2014

Annetut kiinteistökiinnitykset

1,7

1,7

Asetetut vakuudet

1,7

1,7

2015

2014

VA STU U S ITOU M U KS E T JA M U UT VA STU UT, M€

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
7,0
7,8
Myöhemmin maksettavat
7,4
9,9
Leasingvastuut
14,4
17,7
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
17,1
17,1
Myöhemmin maksettavat
40,5
35,6
Vuokravastuut
57,6
52,7
Muut vastuut
Energiavastuut
15,6
19,2
Raaka-aineostosopimusvastuut
31,9
28,6
Muut
3,3
3,3
Kiinteistöinvestoinnit
Yhtiö on tehnyt arvonlisäverolain mukaisia kiinteistöinvestointeja, joiden tarkistuskaudet ja vuotuiset
tarkistuskelpoiset summat on esitetty seuraavassa taulukossa.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Raaka-aine johdannaiset
Käypä arvo (merkitty taseeseen)
Nimellisarvo
Valuuttatermiinit
Käypä arvo (merkitty taseeseen)
Nimellisarvo

0,2
0,3
0,8
0,3
0,2
1,0
0,5
0,9

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

0,0
1,1

0,1
1,9

-0,3
66,4

1,0
68,3
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Konserniyhtiöt
OPER ATIIVI S E T YHTIÖT

M U UT KON S ERNIYHTIÖT

OSAKKU U SYHTIÖT

Emoyhtiö: Oy Karl Fazer Ab
Konsernin omistusosuus %

Latvia
SIA Fazer Latvija

100

Liettua
UAB Fazer Lietuva

100

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

80
80

100
80
100
100
100

Konsernin omistusosuus %

Suomi
Fazer Food Services Oy*
Fazer Leipomot Oy
Fazer Makeiset Oy
Fazer Ravintolat Oy
LMK Foods Oy*
Oy NIS-Nordic Industrial Sales Ab
Seniori Ateria Oy*

80
100
100
100
80
51
80

Tanska
Fazer Food Services A/S*

80

Venäjä
OOO Fazer*

70

Viro
Fazer Eesti AS
Fazer Food OÜ*

100
80

Konsernin omistusosuus %

Alankomaat
Fazer Bakeries B.V.*
Fazer Food B.V.

70
100

Kypros
Crestjoy Ltd*
Startplace Holdings Ltd*

70
70

Ruotsi
Fazer Food AB*
Lovik Fastighets AB*

80
80

Suomi
Kiinteistö Oy Helsingin Kanneltori*
Muru Logistiikka Oy*

80
80

Venäjä
OOO Avangard*
OOO Fazer Bakeries Invest*

70
70

Konsernin omistusosuus %

Suomi
Sonaatti Oy
Unica Oy

45
49

Skandinavisk Mat Invest AS, Holmedals Kantineservice AS ja Wilberg AS fuusioitiin Fazer Food Services AS:ään vuoden 2015 aikana.
Seniori Ateria Oy, Muru Logistiikka Oy ja LMK Foods Oy ostettiin joulukuussa 2015.

* Vähemmistöosakkaat ovat Oy Karl Fazer Ab:n omistajia
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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

Snapchat

Pinterest

YouTube

Twitter

Instagram

Linkedin

