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Perinteitä ja moderneja makuja
Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Maailman muuttuessa syntyy uudenlaisia elämäntapoja, ja kuluttajien
mieltymykset elävät ajassa. Fazer rakentuu vahvoille brändeille ja 125-vuotiselle perinteelle, mutta se elää tässä
ajassa, kehittyy nykymaailman mukana ja ottaa huomioon tämän päivän kuluttajien toiveet. Fazer uskoo nautintojen
tasapainoon ja luo tunteella makuelämyksiä, joista ihmiset voivat nauttia hyvällä omallatunnolla.
Tässä katsauksessa kerrotaan Fazer-konsernin toiminnasta ja tuloksesta vuonna 2016 sekä kuvataan Fazerin viime
vuoden saavutuksia, voittoja ja haasteita. Samalla katsotaan jo rohkeasti eteenpäin. Toivomme, että nautit tästä
kurkistuksesta Fazerin herkulliseen maailmaan.
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2016 pähkinänkuoressa
Fazer-konsernin liikevaihto ja liikevoitto
LIIKEVAIHTO MAITTAIN

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Suomi 49 %
Ruotsi 24 %
Venäjä 11 %
Tanska 6 %
Norja 4 %
Viro 1 %
Latvia 1 %
Liettua 1 %
Muut 2 %

Katsaus maittain
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Fazer Leipomot
Terveys ja hyvinvointi sekä käsin
leivotut artesaanileivät inspiroivat
Fazer Leipomoiden tuotekehitystä.

Fazer Makeiset

1 603

Fazer-konsernin liikevaihto oli

14 876
Vuoden 2016 lopussa Fazerilla oli

työntekijää

M€

Fazerin markkinaosuus kasvoi
kaikkien avainasiakkaiden
osalta Suomessa ja erityisesti
suklaalevyjen tulos oli erinomainen.

Fazer Food Services
Pohjoismaisilla kovan kilpailun
ruokailupalvelumarkkinoilla
markkinajohtaja Fazer näkee
edelleen kasvun mahdollisuuksia.
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Ylitämme odotukset ja valmistaudumme tulevaisuuteen
2016 oli Fazerille erityinen vuosi: vietimme Fazerin 125-vuotisjuhlia. 125 vuotta
sitten nuori, rohkea, päättäväinen ja kekseliäs mies nimeltä Karl Fazer avasi
ranskalais-venäläisen konditorian Helsingin Kluuvikadulle.
Vuonna 2016 tuli myös kuluneeksi 150 vuotta Karl Fazerin
syntymästä. Nyt olemme moderni, kahdeksassa maassa
toimiva konserni, jolla on vientiä yli 40 maahan.
2016 oli juhlavuosi, jonka aikana muistelimme historiaamme, mutta samalla rakensimme ja suunnittelimme myös
tulevaisuuttamme.
Fazer kutsui koko henkilöstönsä 125-vuotisjuhliin. Kuluttajat pääsivät osallisiksi juhliin tuotteiden, kampanjoiden ja
tapahtumien kautta. Avasimme Fazer Experience -vierailukeskuksen, missä kaikki voivat tutustua Fazerin toimintaan,
laajaan tuotevalikoimaamme, pitkään historiaamme, yritysvastuuseemme ja innovaatioihimme. Nämä mielenkiintoiset
aiheet nivoutuvat ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin, joka tekee
vierailukokemuksesta raikkaan ja erilaisen. Fazer Experience
on lähtenyt hienosti käyntiin – opastetut kierrokset ovat täynnä ja saamme vierailijoilta erinomaista palautetta.

Hyvää kasvua haastavasta toimintaympä
ristöstä huolimatta

Toimintaympäristömme on ollut vaativa ja vaikeasti ennakoitavissa. Useimmilla Fazerin keskeisillä markkinoilla taloustilanne on edelleen haastava. Suomen talous näyttää hiljalleen
elpyvän, mutta Venäjän talous on edelleen heikko. Ruotsissa
näkymät ovat kuitenkin paremmat.
Kaikki liiketoiminta-alueemme tekivät hyvää työtä vuonna
2016 haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta.
Fazer Leipomot paransi markkina-asemaansa Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Terveyttä ja hyvinvointia korostava
trendi on yhä kasvussa. Fazerille tämä tuo tilaisuuden kehittää

tuotteita, jotka ylittävät odotukset niin maultaan kuin myös
ravintoarvoiltaan.
Vuoden 2016 makeismyyntimme ylitti selvästi edellisvuoden lähes kaikilla markkinoilla. Fazerin markkinaosuus kasvoi
kaikkien avainasiakkaiden osalta Suomessa. Fazer Makeisten
uudistettu portfoliostrategia keskittyy vahvasti suklaaseen.
Fazer Food Services jatkoi kannattavaa kasvuaan vuonna
2016. Fazer onnistui säilyttämään tärkeitä asiakkuuksia ja
voitti lisäksi useita uusia sopimuksia, mikä varmisti liikevaihdon
kasvun avainsektoreilla. Vuonna 2016 Suomen Fazer Culinary
Team teki historiaa voittamalla kultaa Culinary Olympics 2016
-kilpailujen catering-sarjassa. Suomen tiimi osallistui lokakuussa Saksan Erfurtissa pidettyyn kilpailuun ensimmäistä kertaa.
Myös Ruotsin Fazer Culinary Team, joka puolusti kultamitaliaan vuodelta 2012 sai kotiinviemisiksi oman kultamitalin.
Lopullisessa arvioinnissa Ruotsin Fazer Culinary Team tuli
toiseksi Suomen joukkueen jälkeen.
Vuosi 2016 oli Fazer Myllylle monella tapaa menestyksellinen. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja ja
liiketoiminta kehittyi hyvin ja liikevaihto kasvoi, vaikka viljan
hinnat laskivat.
Fazer Cafés onnistui kasvattamaan vertailukelpoista liikevaihtoaan ja parantamaan kannattavuuttaan pääosin uudistuneen tuoteportfolion ja tehostuneiden toimintojen ansiosta.

2016 oli juhlavuosi, jonka aikana muistelimme
historiaamme, mutta samalla rakensimme ja
suunnittelimme myös tulevaisuuttamme.

Fazerin liiketoimintojen kehittäminen

Fazer uudistaa ja kehittää liiketoimintojaan kohti maailmanluokan huipputasoa. Yksi osa uudistumista perustuu Fazerin
omaksumaan tavoitteelliseen työskentelykulttuuriin. Se taas
5
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rakentuu Fazer-käyttäytymisten ympärille – me osallistamme,
me kehitymme, me teemme tulosta.
Kiinnittämällä entistä enemmän huomiota tuotteiden ja
palveluiden laatuun, liiketoiminnan ympäristövaikutuksiin sekä
henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen me parannamme
myös koko toimintamme laatua.
Me panostamme jatkuvasti tuoteportfoliomme kehittämiseen. Uusien trendien tunnistaminen on vasta ensimmäinen
askel; kuluttajia kiinnostavien uusien tuotteiden ja palveluiden
kehittäminen edellyttää myös tutkimusta ja uusiutumiskykyä.
Tästä hyvä esimerkki on lokakuussa 2016 järjestetty kansainvälinen Fazer Brainfood Hack, joka kokosi yhteen tutkijoiden,
kehittäjien ja suunnittelijoiden työryhmiä etsimään ruokailutottumuksiin liittyviä menetelmiä, joilla voitaisiin parantaa
kognitiivista suorituskykyä.
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Juhlimme Suomea myös naapureidemme ja ystäviemme
kanssa yli rajojen.
Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme siitä, että te olette
olleet mukana Fazerin matkalla vuonna 2016, sekä siitä työstä ja tuesta, joiden ansiosta vuodesta tuli menestyksekäs.
Christoph Vitzthum
Konsernijohtaja
Fazer-konserni

Keskittyminen kannattavaan kasvuun

Vuoden 2016 aikana jatkoimme kasvustrategiamme toteuttamista. Fazer osti Domino-, Jaffa- ja Fanipala-brändit ja
vahvistimme näin markkinaosuuttamme kekseissä Suomessa.
Fazer investoi edelleen myös kauraan ja osti ruotsalaisen
Frebaco-myllyn. Kaupan myötä kaksinkertaistimme kaurakapasiteettimme ja meistä tuli merkittävä tekijä kauran viennissä
maailmanlaajuisesti.
Kesäkuussa Fazer osti Keisari-artesaanileipomon Suomessa,
jolloin artesaanileipomomyymälöidemme lukumäärä pääkaupunkiseudulla kolminkertaistui. Allekirjoitimme kesäkuussa
myös sopimuksen Pietarin kuvernöörin kanssa, missä ilmoitimme aikeestamme rakentaa uusi leipomo Pietarin alueelle.
Suomi viettää satavuotisjuhliaan vuonna 2017. Fazer on
nähnyt koko itsenäisen Suomen matkan, ja Fazer onkin virallinen Suomi100-kumppani. Meistä on upeaa saada viettää
Suomen juhlavuotta, ja meille tämä on myös liiketoimintamahdollisuus ja keino vahvistaa kuvaa Fazerista menestyvänä
ja vastuullisena yrityksenä. Haluamme lisätä yhteistyötä
meille tärkeiden sidosryhmien kanssa ja kertoa tarinaamme
tuotteiden, palveluiden ja konkreettisten tekojen kautta.

Uusien trendien tunnistaminen on
vasta ensimmäinen askel; kuluttajia
kiinnostavien uusien tuotteiden ja
palveluiden kehittäminen edellyttää myös
tutkimusta ja uusiutumiskykyä.
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Strategia

Kuluttajat näyttävät suunnan
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Kohti kasvua ja kansainvälistymistä
Fazerin missio on luoda makuelämyksiä – se on samalla yhtiön jokaisen työntekijän päämäärä. Fazer pyrkii
kuuntelemaan herkällä korvalla ihmisten tarpeita ja toiveita maailman nopeissa muutoksissa, jotta se pystyy
tarjoamaan toivotunlaisia herkkuja, välipaloja ja aterioita. Fazer tutkii rohkeasti uusiakin makuja, laajentaa
valikoimaansa ja houkuttelee uusia kuluttajia, niin vanhoilla kuin uusilla markkinoilla.
Fazerin strategia sisältää useita tapoja luoda kannattavaa
kasvua. Yksi keinoista on nykyisen liiketoiminnan kehittäminen
niin, että se vastaa entistä paremmin kuluttajien muuttuviin
tarpeisiin. Ihmisten aikatauluista on tullut vaihtelevia ja joustavampia, ja muutos heijastuu ateriamieltymyksiin: kysyntää on
maukkaille, terveellisille ja helposti nautittaville tuotteille, jotka
maistuvat mihin tahansa vuorokaudenaikaan. Terveellinen ja
laadukas ravinto yhdessä erilaisten välipalatuotteiden kanssa –
herkkuja unohtamatta – on Fazerin tulevaisuuden kulmakivi.
Fazer hakee kasvua sekä yritysostoilla että nykyistä
liiketoimintaa kasvattamalla. Vuonna 2016 toteutettiin kolme
yrityskauppaa. Fazer Mylly kasvatti kaurantuotantokapasiteettiaan, kun se osti ruotsalaisen Frebaco-myllyn. Fazer laajensi
myös leipomotarjoomaansa ostamalla suomalaisen Leipomo
Keisari -artesaanileipomon. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia käsin leivotuista leivistä. Yritysostolla Fazer reagoi
tähän trendiin ja nousi Helsingin seudulla markkinajohtajaksi
artesaanileipomotuotteissa. Fazerin vuoden 2015 lopussa
ostamasta suomalaisesta Seniori Ateriasta tuli vuoden 2016
aikana olennainen osa Fazer Food Servicesiä. Myös muita
hankkeita on käynnissä.
Fazer Makeiset nousi johtavaan asemaan Suomen keksimarkkinoilla, kun se osti kolme maineikasta ja arvostettua keksibrändiä – Domino, Fanipala ja Jaffa. Kaikki kolme
ovat alun perin Fazerin lanseeraamia. Fanipala oli tosin alun
alkaen nimeltään Fasupala Fazerin brändin mukaan. Herkullinen suklaakuorrutettu vohveli saikin alkuperäisen nimensä
takaisin vuonna 2017. Välipalatuotteiden kategoriassa tutki-

taan parhaillaan myös uusia mahdollisuuksia. Kaikki Fazerin
liiketoiminta-alueet pyrkivät optimoimaan tuotevalikoimansa
vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Samalla halutaan parantaa
kannattavuutta.

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta
tavoitteellisella työskentelykulttuurilla

Fazerin tavoitteena on kasvattaa nykyistä liiketoimintaansa
ja laajentaa läsnäoloaan kansainvälisillä markkinoilla. Siksi
Fazer uudistaa ja kehittää liiketoimintojaan pelottomasti kohti
maailmanluokan huipputasoa. Yksi osa uudistumista perustuu
Fazerin omaksumaan tavoitteelliseen työskentelykulttuuriin.
Se taas rakentuu Fazer-käyttäytymisten ympärille – me osallistamme, me kehitymme, me teemme tulosta.
Kulttuuri korostaa työntekijöiden yhteistä vastuuta Fazerin
menestymisestä: jokaisella työntekijällä on tärkeä rooli makuelämysten luomisessa ja kuluttajien odotusten ylittämisessä.
Johdonmukaisella johtamisella ja aktiivisella vuoropuhelulla
Fazer pyrkii varmistamaan, että työntekijät nauttivat työstään
ja sitoutuvat tekemään parhaansa – ja että jokainen tietää,
että tätä panosta myös arvostetaan.

Vastuu ihmisistä ja maapallosta

Yritysvastuu on olennainen osa Fazerin liiketoimintaa, ja se
otetaan huomioon kaikessa, mitä yhtiö tekee. Keskiössä on
Fazerin vastuullinen tarjooma, joka tukee ihmisten hyvinvointia, maapallon resurssien kestävää käyttöä ja yhtiön yhteiskunnalle tuottamaa arvoa. Fazerin yritysvastuuohjelmassa

Fazerin tavoitteena on kasvatta nykyistä
liiketoimintaansa ja laajentaa läsnäoloaan
kansainvälisillä markkinoilla. Siksi Fazer uudistaa
ja kehittää liiketoimintojaan pelottomasti kohti
maailmanluokan huipputasoa.

on viisi osa-aluetta, joiden kautta Fazer varmistaa, että sen
liiketoiminta on kestävää. Vastuullinen toiminta myös parantaa
yhtiön mainetta ja kasvattaa Fazer-brändin arvoa. Voit lukea
lisää Fazerin yritysvastuutyöstä sivulta 12 ja konsernin vuoden
2016 yritysvastuukatsauksesta.
Kiinnittämällä entistä enemmän huomiota tuotteiden ja
palveluiden laatuun, liiketoiminnan ympäristövaikutuksiin sekä
henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen yhtiö parantaa myös
8
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koko toimintansa laatua. Joustava QEHS-kulttuuri sekä selkeä
johtaminen ovat keskeisiä tekijöitä turvallisen ja terveellisen
työpaikan luomisessa. Oppiva organisaatio pystyy tukemaan
kaikkia jäseniään sekä Fazerin liiketoimintaa, ja sen ansiosta me
voimme luoda ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita joka päivä.

Hyvää kasvua haastavasta toiminta
ympäristöstä huolimatta

Useimmilla Fazerin keskeisillä markkinoilla taloustilanne on
edelleen haastava. Suomen talous näyttää hiljalleen elpyvän,
mutta Venäjällä talous on yhä heikko. EU:n Venäjälle asettamat pakotteet ja Venäjän useille elintarviketuotteille asettama
tuontikielto sekä öljyn hinnan ja ruplan arvon heilahtelut ovat
luoneet epävarman toimintaympäristön, jossa ulkomaiset investoinnit jäävät vähäisiksi. Kotitalouksien kulutus on vaatimatonta, sillä reaalipalkat ovat heikentyneet.
Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Fazerin liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli vuonna 2016 yhteensä 1603,5
miljoonaa euroa. Kannattavuus parani edellisvuodesta, mitä
myös yritysostot tukivat. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja
oli 87,7 miljoonaa euroa, eli kasvua oli 10 prosenttia vuoteen
2015 verrattuna. Ankara liiketoimintaympäristö edellyttää
Fazerilta edelleen lisäponnisteluja. Näitä ovat muun muassa
erilaiset tehokkuutta parantavat toimenpiteet.
Brexitin todellisia vaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta koska
Englannin punta on kaakaokaupassa yleisimmin käytetty
valuutta, Fazer seuraa tarkasti sen arvon muutoksia ja suojaa
puntaostojaan. Näin ehkäistään valuuttakurssien heilahtelun
haittavaikutuksia.
Suomessa hallitus päätti poistaa makeisten valmisteveron
vuoden 2017 alussa, mikä palauttaa tuotteet tasa-arvoiseen
asemaan markkinoilla.
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vaikutuksia. Fazer näkee kaurassa merkittäviä mahdollisuuksia
terveellisten ja herkullisten uutuustuotteiden innovointiin
ja panostaakin vahvasti uusien kaurapohjaisten tuotteiden
kehittämiseen nykyisille markkinoille. Kauratuotteet myös
avaavat ovia kansainvälisille markkinoille. Jo nykyisellään Fazerin kauratuotteiden liikevaihdosta yli puolet koostuu viennistä
kaikkiaan 30 eri maahan.
Vuonna 2016 Fazer toi markkinoille lisäarvoa tuottavia kauraraaka-aineita, beetaglukaanin, kauraproteiinin ja kauraöljyn,
jotka on suunnattu globaaleille markkinoille. Frebaco-myllyn
oston ja Suomen tuotantovolyymin kasvattamisen myötä
Fazer Mylly nelinkertaistaa kaurantuotantokapasiteettinsa.
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Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta
Fazerin liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia.
Kannattavuus parani edellisvuodesta, mitä
myös yritysostot tukivat.

Tulevaisuuteen kestävää liiketoimintaa
kehittäen

Fazer panostaa jatkuvasti tulevaisuuden kannalta kestävän
tuotevalikoiman kehittämiseen. Trendien tunnistaminen
on vasta ensimmäinen askel; kuluttajia kiinnostavien uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen edellyttää myös
tutkimusta ja uusiutumiskykyä. Tuotteiden ja raaka-aineiden
terveysvaikutusten tutkimisessa hyödynnetään tieteellisiä
menetelmiä. Fazer tekee omaa tutkimusta ja investoi
yhteistyöhön yliopistojen ja startup-yritysten kanssa.
Lokakuussa 2016 järjestetty kansainvälinen
Fazer Brainfood Hack kokosi yhteen tutkijoiden, kehittäjien ja suunnittelijoiden
työryhmiä. Ryhmät etsivät ruokailutottumuksiin liittyviä menetelmiä, joilla
voitaisiin parantaa kognitiivista

Kaura kiinnostaa

Superfoodit ovat lisänneet viime vuosina suosiotaan. Vuonna
2016 kaura herätti suurta huomiota ravintoarvoiltaan erinomaisena raaka-aineena, jolla on monia terveyttä edistäviä
9
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suorituskykyä. Fazer Brainhow on tutkimus- ja liiketoiminnan kehittämisohjelma, jossa tutkitaan ruuan ja kognitiivisen
suorituskyvyn välisiä yhteyksiä. Fazerin rooli ihmisten arjessa
tarjoaa mahdollisuuden tutkia ravintoa ja kannustaa terveellisiin ruokatottumuksiin.

Digitalisaatio parantaa asiakaskokemusta

Digitalisaatio, vuosikymmenen megatrendi, vaikuttaa kaikkeen
liiketoimintaan alasta riippumatta. Fazerille digitalisaatio antaa
tilaisuuden nostaa asiakaskokemus uudelle tasolle sekä parantaa sisäistä tehokkuutta. Fazerin eri liiketoiminta-alueilla on
meneillään useita eri hankkeita, joissa digitaalista teknologiaa
käytetään muun muassa kuluttajien kanssa käytävän vuoropuhelun lisäämiseen, tuotetietojen jakamiseen sekä tietojen
keräämiseen, analysoimiseen ja hyödyntämiseen. Digitaalinen
teknologia tukee myyntiä, markkinointia ja tuotevalikoiman
kehittämistä sekä tuotantotehokkuuden parantamista. Lisäksi
käynnissä on verkkokauppaa ja digitaalisia palveluja koskevia
kehityshankkeita.

Strategisia askeleita Fazerin eri
liiketoiminta-alueilla

Fazerin kaikilla liiketoiminta-alueilla on omat strategiset tavoitteensa, jotka tukevat konsernitason strategian toteuttamista.
Fazer Food Services pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa Business-asiakkuusryhmässä ja kasvamaan Public- ja
Concession-asiakkuusryhmissä. Kunnallinen ala tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia. Tehokkuuden parantamiseksi ja kasvun synnyttämiseksi otetaan käyttöön uusia toimintamalleja.
Fazer Leipomoilla on kasvupotentiaalia uusissa tuotekategorioissa erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin trendin ansiosta. Käsin leivottujen artesaanileipien suosio on voimistunut
nopeasti, ja Fazer vastaa kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin
investoimalla Gateau-leipomomyymälöihin ja shop-in-shopliiketoimintaan. Tähän trendiin liittyi myös Leipomo Keisarin
osto vuonna 2016. Venäjällä erityinen painopiste on pakastetuotteiden markkinoilla.
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Fazer Makeiset, vetonaulanaan suklaabrändit, priorisoi parhaillaan tuotevalikoimaansa. Näin vastataan tämänhetkisiin ja
tuleviin tarpeisiin. Fazer Makeiset jatkaa suklaaliiketoimintansa
vahvistamista. Samalla tarjontaa täydennetään kehittämällä
uuden sukupolven sokerimakeisia ja välipalatuotteita,
esimerkiksi keksejä.
Fazer Mylly kasvattaa kaurantuotantokapasiteettiaan merkittävästi. Ruotsin markkinoille tulo vuonna 2016
oli merkittävä askel tässä prosessissa.
Fazer Cafés jatkoi kahvilakonseptin kehittämistä ja keskittyi
kannattavaan orgaaniseen kasvuun.

Nauti brändikokemuksesta

”Nautin tästä hetkestä ja tunnen tehneeni hyvän valinnan.”
Fazerin brändistrategia rakentuu tämän kokemuksen ympärille. Fazer haluaa, että kuluttajat, asiakkaat, kollegat ja
muut sidosryhmät kokevat tämän tunteen aina, kun he ovat
tekemisissä fazerilaisten sekä Fazerin tuotteiden ja palveluiden
kanssa. Brändikokemus on yhteinen päämäärä, joka pohjaa
kuluttajien ja markkinoiden syvälliseen tuntemiseen ja jonka
luomiseen jokainen Fazerin työntekijä osallistuu.
Fazer-brändikokemus on innoittanut myös uudistetun
Fazer-logon synnyn. Tutun Fazer-nimikirjoituksen alla on
siveltimenveto, jossa voi nähdä myös ”hymyn”. Ylöspäin taipuvat suupielet muistuttavat Fazerin lupauksesta saada elämä
maistumaan hyvältä. Päivitetyllä logolla Fazer pyrkii yhdenmukaistamaan brändikokemusta kautta koko konsernin.
Brändit ovat merkittävä osatekijä kasvun luomisessa.
Fazer-brändillä on luonnollisesti keskeinen rooli, ja sen
näkyvyyttä tullaan lisäämään kaikilla liiketoiminta-alueilla –
tuottaahan brändi yhtiölle lisäarvoa niin asiakkaiden kuin
kuluttajienkin silmissä. Fazer-brändi edellä mennään myös
innovoinnissa, investoinneissa ja markkinoinnissa. Sitä täydentävät monet maineikkaat ja rakastetut brändit, kuten Fazer
Makeisten Fazerin Sininen, Geisha ja Fazer Marianne sekä
Fazer Leipomoiden Oululainen Reissumies, Hlebnyi Dom,
Skogaholm ja Gateau.

Fazerille digitalisaatio antaa tilaisuuden nostaa
asiakaskokemus uudelle tasolle sekä parantaa
sisäistä tehokkuutta.

Fazerin brändejä kehitetään jatkuvasti. Näin varmistetaan,
että kuluttajat, joiden elämäntavat ja tottumukset muuttuvat
alati, saavat aina enemmän kuin odottavat – heille taataan
herkkuhetki yksin tai hyvässä seurassa, työssä, koulussa tai
kotona, mihin kellonaikaan tahansa. Fazerin uusi vierailukeskus
Vantaalla, Fazer Experience, on hieno esimerkki Fazer-brändikokemuksesta.
10
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Fazer-kokemus kaikille aisteille
Syyskuun 17. päivänä 2016 Fazer juhlisti 125-vuotissyntymä
päiväänsä avaamalla uuden Fazer Experience -vierailukeskuksen
Vantaalle. Fazer Experience johdattaa vierailijat matkalle läpi
Fazerin maailman. Elämys alkaa keskuksen ulkopuolelta kotimaisia
viljoja ja marjoja esittelevästä raaka-ainepuutarhasta ja jatkuu sisälle
trooppiseen puutarhaan, jossa kasvaa eksoottisia lajeja – esimerkiksi kaakaopuu. Fazer Experience on ainutlaatuinen näyttely
kaikille aisteille. Se esittelee Fazerin historiaa, liiketoimintaa, laajaa
tuotevalikoimaa, yritysvastuutyötä ja innovaatioita. Kaareva puinen
sisäkatto ja lasiseinät tekevät rohkeasta uudesta rakennuksesta
alueen arkkitehtonisen maamerkin.
Fazer Experience -vierailukeskuksessa niin yksittäiset
vierailijat kuin ryhmät pääsevät nauttimaan rakennuksen
ainutlaatuisesta designista ja kiehtovasta näyttelystä.
Opastetuilla kierroksilla vierailijat johdatetaan
jännittävälle matkalle Fazerin maailmaan.
Vierailukeskuksessa on myös Fazer Café,
jossa vierailijat voivat nauttia virkistäviä
kahvijuomia ja herkkuja tai maukkaan lounaan.
Vieraita palvelee myös myymälä, jossa on tarjolla
Fazer-tuotteita suklaasta ja ruisleivästä yksilölliseen
designiin. Fazer Experience sai Vuoden teräsrakenne
-palkinnon marraskuussa 2016.
”Halusimme luoda vierailijoillemme inspiroivan opetuksellisen ja unohtumattoman brändikokemuksen”, kertoo Fazerkonsernin viestintä- ja brändijohtaja Ulrika Romantschuk. ”Oppaamme johdattavat vierailijat näyttelykierrokselle, jonka aikana
pääsee tutustumaan muun muassa ravinto-oppia antavaan robottiin,
virtuaaliseen tehtaaseen, myllärin työhön ja pienen auton kokoiseen
pupuveistokseen, joka on rakennettu tuhansista munankuorista.
Vierailu on kokemus kaikille aisteille. Vierailukeskuksessa järjestetään
myös unohtumattomia syntymäpäiväjuhlia lapsille, perhejuhlia sekä
esimerkiksi leivonta- ja kokkikouluja. Lisäksi keskuksesta on mahdollista vuokrata kokoustiloja. Kokoukseen voi yhdistää tutustumiskierroksen ja vaikkapa suklaamaistajaiset tai leivänleivontatuokion.”
11

2016 pähkinänkuoressa

Konsernijohtajan katsaus

Strategia

Yritysvastuu

Liiketoiminta-alueet

Hallinto ja johtaminen

Tilinpäätös

FAZER VUOSIKATSAUS 2016

Vastuullisuus kaikessa mukana
Yritysvastuu on olennainen osa Fazerin toimintaa, ja konserni pitää läpinäkyvyyttä ja luottamusta erittäin
tärkeänä. Fazer kehittää yritysvastuutaan jatkuvasti ja jokainen liiketoiminta-alue tekee työtä yhteisten
tavoitteiden eteen toteuttamalla myös omia ohjelmiaan ja hankkeitaan.
Fazerin yritysvastuuohjelma rakentuu viidestä osa-alueesta,
jotka ovat päivittäinen liiketoiminta, terveyttä ja hyvinvointia,
osana ympäristöä, oikeudenmukainen arvoketju ja ihmisten
Fazer. Jokaiselle alueelle asetetaan yksityiskohtaiset tavoitteet
ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Konsernin yritysvastuun toteutumisesta raportoidaan konsernin vuosikatsauksessa ja tarkemmin yritysvastuukatsauksessa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat hyödyllisen kehyksen
kestävän kehityksen edistämiselle maailmanlaajuisesti. Yritykset
ovat tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamisessa, sillä ne
voivat käyttää vaikutusvaltaansa lisätäkseen vastuullisuutta yhteiskunnassa. Vuonna 2016 Fazer vertasi omaa yritysvastuutyötään YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ruualla on monissa
tavoitteissa merkittävä rooli ympäristövaikutusten pienentämisestä elintarviketurvallisuuteen ja terveyden edistämiseen.

Edistysaskelia QEHS-työssä

Laatu, ympäristö, työterveys ja turvallisuus (QEHS) ovat
tärkeitä kaikissa konsernin toiminnoissa ja toimipaikoissa.
Vuonna 2016 Fazer viimeisteli konsernin uuden pitkän aikavälin QEHS-suunnitelman ja julkaisi uuden, konserninlaajuisen
QEHS-politiikan, joka sisältää tavoitteet laatu-, ympäristö-,
työterveys- ja turvallisuustyölle. Politiikassa korostetaan jatkuvaa kehitystä. Se pyrkii kannustamaan toimittajia, kumppaneita, asiakkaita ja kuluttajia toimimaan vastuullisesti ja ulottuu
näin myös Fazerin ulkopuolelle.

Enemmän kasviksia lautaselle

Fazer pyrkii lisäämään kasvisten käyttöä, sillä kasvisten osuuden lisääminen on hyödyksi sekä kuluttajien hyvinvoinnille
että ympäristölle. Vuonna 2016 Fazer Food Services jatkoi
More Greens (Enemmän kasviksia) -hanketta muun muassa laatimalla koulutusmateriaaleja sekä tarjoamalla kokeille
koulutusta kasvisten käytön lisäämiseen ja kasvisruokien
valmistamiseen. Fazer Food Servicesin ravintoloissa toteutettiin More Greens -kampanja ja luotiin uusia kasvisruoka- ja
vegaanireseptejä. Fazer laati myös ”nudging”-käsikirjan, jonka
avulla ravintolapäälliköt voivat innostaa asiakkaita valitsemaan
lautasilleen enemmän kasviksia.

Läpinäkyvyys kaakaon hankinnassa

Kaakao on Fazer Makeisille keskeinen raaka-aine. Vuonna
2016 Fazer saavutti tavoitteensa, jonka mukaan 85 prosenttia
sen käyttämästä kaakaosta on vastuullisesti tuotettua. Vuoden 2017 alussa vastuullisesti tuotetun kaakaon osuus nousi
100 prosenttiin.
Vastuullinen ja läpinäkyvä tuotanto edellyttää aktiivista
yhteistyötä kaakaonviljelijöiden ja heidän yhteisöjensä
kanssa. Fazer osallistuu kolmeen sertifiointiohjelmaan,
minkä lisäksi sillä on omat suorat viljelijäohjelmia Nigeriassa
ja Ecuadorissa. Niin sertifiointiohjelmilla kuin suorilla
ohjelmillakin pyritään varmistamaan, että kaakaonviljely on
kannattavaa viljelijöille ja viljelymenetelmät ovat ympäristön
kannalta kestäviä. Lisäksi ohjelmat pyrkivät estämään
lapsityövoiman käytön.

Tämä pieni kaakaohedelmä kasvaa Fazer
Experience -vierailukeskuksessa. Se edustaa
suklaan tärkeintä raaka-ainetta. Vuoden 2017
alussa Fazerin vastuullisesti tuotetun kaakaon
osuus nousi 100 prosenttiin.

Viljavisio kestävälle viljelylle

Vuonna 2016 Fazer eteni kohti viljavisionsa tavoitteita, ja laati
Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteet. Periaatteet luovat perustan aktiiviselle vastuullisuusyhteistyölle viljelijöiden
kanssa. Tavoitteena on minimoida haitalliset ympäristövaiku12
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tukset sekä tukea resurssitehokkuutta ja tuottavuutta. Fazerin
viljavisio on osa konsernin Itämeri-sitoumusta. Vuoden aikana
Fazer toteutti viljelijä- ja toimittajatutkimukset Suomessa ja
Ruotsissa saadakseen selkeän kuvan nykyisistä ympäristökäytännöistä. Fazer Leipomot asettivat Ruotsissa ja Suomessa tavoitteekseen, että kaiken viljan on täytettävä Fazerin kestävän
viljanviljelyn periaatteet vuoteen 2025 mennessä.

Palmuöljystä 100 prosenttia vastuullista

Kaikki Fazerin ostama palmuöljy on sertifioitua. Fazer on
Kestävän palmuöljyn yhdistyksen (RSPO, Roundtable
of Sustainable Palm Oil) jäsen. RSPO on kansainvälinen
hanke, joka edistää vastuullisuutta palmuöljyteollisuudessa.
Fazer soveltaa hankinnassaan RSPO:n periaatteita ja
tukee vastuullista ja läpinäkyvää palmuöljyntuotantoa.
Vuonna 2016 Fazer saavutti parhaan mahdollisen tuloksen
eli täydet yhdeksän pistettä kansainvälisessä WWF:n
palmuöljypisteytyksessä (Palm Oil Buyers Scorecard), joka
arvioi yritysten edistymistä palmuöljyn vastuullisessa käytössä.

Ruokahävikin vähentäminen

Vuonna 2016 Fazer hyväksyi raaka-ainehävikin ja jätteen
ehkäisysuunnitelman, joka sisältää useita tavoitteita ruokajätteen vähentämiseksi, materiaalien uudelleen käyttämiseksi
ja kiertotalouden tukemiseksi. Suunnitelma sisältää tavoitteet
jätteen vähentämiseksi Fazer Food Servicesille, Fazer Cafésille,
Gateau-leipomomyymälöille Ruotsissa sekä Fazer Makeisille
ja Fazer Leipomoille. Fazer toteuttaa kiertotalouden ajatusta
myös esimerkiksi siten, että sen tuottamasta orgaanisesta
jätteestä valmistetaan biokaasua. Raaka-ainehävikin ja jätteen
ehkäisysuunnitelma sisältää myös Fazerin jätehierarkian. Sen
vaiheet ovat jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleen käyttöä varten, kierrätys, talteenotto ja hävittäminen.

taan koulutusta ihmisille, joiden on vaikea
työllistyä – maahanmuuttajille, pitkäaikaistyöttömille,
nuorille, joilla on vain vähän tai ei
lainkaan työkokemusta, sekä ihmisille,
joiden toimintakyky on heikentynyt.
Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kassa. Tavoitteena
on auttaa ihmisiä löytämään töitä ja kehittämään
työelämätaitojaan. Samalla Fazer hyötyy koulutettavien tuoreista ja erilaisista ajatuksista. Fazer uskoo voivansa
työllistää vähintään 70 prosenttia osallistujista.

125 mahdollisuutta työelämään

Vuonna 2016 Fazer juhlisti 125-vuotisjuhlaansa lanseeraamalla
125 mahdollisuutta työelämään -hankkeen. Hankkeessa tarjo13
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Yritysvastuun avainluvut
TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT, M€

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VEROT JA TYÖNANTAJAMAKSUT, M€ *)

Palkkaverot 104,3
Arvonlisäverot, netto 48,3
Muut verot 2,9

Tuloverot 17,1
Kiinteistöverot 1,2
Makeisvero 24,0
Työnantajamaksut 115,3
Muut verot 0,4
Luvut eivät sisällä
vakuutusmaksu- ja energiaveroja.

*)

TALOUDELLISEN ARVON JAKAUTUMINEN, M€

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

Naisia 58 %
Miehiä 42 %

FI

SE

Alle 20 v.
21–30 v.

RU

DK

31–40 v.
41–50 v.

LV

EE

2015

1 613

1 589

-562
-331
-86
634

-553
-335
-60
640

-550
-43
-19
-2
19

-538
-42
-32
-2
26

LT

Yht.

Tapaturmataajuus
Fazer Leipomot
Fazer Makeiset
Fazer Food Services
Konserni yhteensä

2016

NO

51–60 v.
Yli 60 v.

Tapaturmien lukumäärä miljoonaa
tehtyä työtuntia kohti

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

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA

Henkilöstö 550,4
Yhteiskunta 43,2
Omistajat 19,0
Rahoittajat 2,2
Liiketoiminnan kehitys 19,0

TUOTETTU JA JAETTU TALOUDELLINEN ARVO, M€

HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA, %

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 (%)
* Biopolttoaine lasketaan mukaan "hyödynnetty energiana" -lukuun.
Ympäristötunnusluvut kattavat Fazerin leipomo-, makeis- ja myllyliiketoiminnot.

2016

5,5
13,7
19,5
12,1

2015

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

2016

2015

589 001
504 384
0,86
884 977
1,50
481 683
0,82
0,08
48 650
66
26

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

8
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Fazerin yritysvastuutavoitteet ja -saavutukset
Tavoitteet

Saavutukset vuonna 2016

Vuodesta 2017 eteenpäin

Päivittäinen liiketoiminta – Fazer luo vaurautta yhtiölle, sidosryhmille ja yhteiskunnalle.
• Kannattavan liiketoiminnan ja kasvun varmistaminen

• Ihmisoikeusvaikutusten arviointi konsernissa ja Fazer Makeisissa

• Varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä

• Uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja säästöpotentiaalin
tunnistaminen yritysvastuun kautta

• Kaksi tunnustusta yritysvastuutyöstä Venäjällä

• Ymmärretään globaalit riskit ja vähennetään niiden
vaikutuksia vastuullisen toiminnan avulla

• Fazerin maineeseen vaikuttavien asioiden hyvä hoitaminen
• Fazerin eettisten periaatteiden noudattaminen kaikessa
liiketoiminnassa
• Brändiarvon turvaaminen ja kasvattaminen
• Lisäarvon luominen sidosryhmille

• Kolmas sija Suomen Luottamus&Maine -tutkimuksessa. Maine kehittyi
myönteisesti Ruotsissa ja Venäjällä
• Taloudellinen lisäarvo 634 miljoonaa euroa
• Oman pääoman tuotto (ROE) 7,6 prosenttia, kasvua 57,2 prosenttia
vuodesta 2015
• Maksettiin 43 miljoonaa euroa veroja ja 115 miljoonaa euroa
työnantajamaksuja. Tilitettiin 156 miljoonaa euroa arvonlisäveroja,
palkkaveroja ja muita veroja.
• Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

• Jatketaan aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa
• Tunnistetaan uusia, kestävää kehitystä tukevia
liiketoimintamahdollisuuksia
• Jatketaan ihmisoikeustyötä: kehitetään valitus- ja
sovitteluprosesseja
• Tunnistetaan yritysvastuutyön luomia
kustannussäästömahdollisuuksia
• Syvennetään ymmärrystä YK:n kestävän kehityksen
tavoitteista ja Fazerin osuudesta niiden toteuttamisessa

Terveyttä ja hyvinvointia – Terveellistä ravintoa ja herkkuhetkiä sopivassa suhteessa.
• Vastuullisen tarjooman kehittäminen

• Julkaistiin Fazer-konsernin lähestymistapa tasapainoiseen ruokavalioon

• Avoin viestintä kuluttajien ja muiden sidosryhmien kanssa
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista

• Lanseerattiin Fazer Brainhow -ohjelma, joka selvittää ravinnon ja
kognitiivisten kykyjen välistä yhteyttä

• Ruokaa, terveyttä ja vastuullisuutta koskeviin tutkimuksiin
osallistuminen

• Julkaistiin tutkimustulokset ja lanseerattiin innovatiivinen, vähän FODMAPhiilihydraatteja sisältävä ruisleipä
• Laadittiin Nudging-käsikirja, joka auttaa ravintoloita lisäämään kasvisten
osuutta
• Tuotiin markkinoille uusia leipätuotteita ja hyvinvointihyödyistä kertova
Parempi leipä -peukalomerkki terveystrendiin vastaamiseksi
• Pilotoitiin ja kehitettiin edelleen kouluikäisille suunnattua Lasten Liikeliikuntaohjelmaa

• Jatketaan Fazerin tarjooman laajentamista hyvinvointia
tukevilla tuotteilla
• Jatketaan työtä kasvisten käytön lisäämiseksi useilla
toimenpiteillä vuonna 2017
• Osallistutaan keskusteluun ja työhön lihavuuden sekä suolan
ja sokerin kulutuksen vähentämiseksi
• Jatketaan vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja
tutkimusyhteistyötä terveyteen liittyvissä aiheissa
• Toteutetaan Fazerin lähestymistapaa tasapainoiseen
ruokavalioon ja annosten hallintaan päivittäisessä työssä

15
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Vuodesta 2017 eteenpäin

Ihmisten Fazer – Osaavat ja sitoutuneet työntekijät ovat Fazerin ylpeys.
• Osaavat, motivoituneet ja terveet työntekijät, joita
johdetaan innostavasti

• Tarjottiin koulutusmahdollisuuksia ja laajennettiin ymmärrystä työyhteisön
monimuotoisuudesta 125 mahdollisuutta työelämään -hankkeella

• Jatketaan tavoitteellisen työskentelykulttuurin ja Fazerkäyttäytymisten toteutusta

• Kaikkien työntekijöiden kunnioittaminen ja tasavertaisen
työyhteisön luominen mielekkään työn ja turvallisen
työympäristön kautta

• Lanseerattiin Fazer Leipomoissa koneturvallisuusohjelma

• Tehostetaan turvallisuustyötä nolla tapaturmaa -tavoitteen
saavuttamiseksi

• Monimuotoisen työyhteisön edelleen kehittäminen

• Lanseerattiin mentorointiohjelma
• Uudistettiin Fazer Akatemiaa
• Lisättiin sisäistä työkiertoa
• Sovittiin joustavan työskentelyn ohjeista
• Toteutettiin paikallisia toimintasuunnitelmia People Power -indeksin
tulosten mukaisesti: painopiste kehityskohteissa

• Kehitetään edelleen työkiertoa
• Jatketaan monimuotoisuustyötä
• Kehitetään laajaa osaajien ekosysteemiä
• Viimeistellään Fazerin HR-visio 2022

• Paikalliset toimintasuunnitelmat laskivat sairauslomien määrää Suomessa
merkittävästi

Oikeudenmukainen arvoketju – Vastuullinen hankinta luo hyötyä koko arvoketjuun.
• Vastuullisuustason jatkuva parantaminen ja yhteistyön
vahvistaminen arvoketjussa
• Jäljitettävyyden parantaminen arvoketjussa sekä ruuan
laadun ja turvallisuuden varmistaminen
• Raaka-aineisiin liittyvien vastuullisuusriskien hallinta ja
vähentäminen

• Nostettiin vastuullisen kaakaon osuus 85 prosenttiin
• 92 prosenttia makeistuotteissa käytetystä palmuöljystä oli jäljitettävää sertifioitua
palmuöljyä (8 prosenttia RSPO Mass Balance tai RSPO Book & Claim)
• Huipputulos ja täydet pisteet WWF:n vuoden 2016 palmuöljypisteytyksessä
• 73 prosenttia Ruotsissa käytetystä kalasta oli sertifioitua ja 78 prosenttia
Suomessa käytetystä kalasta WWF:n kalaoppaan vihreällä listalla

• Jatketaan arvoketjun vastuullisuuden ja yhteistyön
järjestelmällistä kehittämistä
• Jatketaan jäljitettävyyden parantamista
• Jatketaan suorien ohjelmien kehittämistä yhteistyössä
viljelijöiden kanssa
• Jatketaan viljavisioon liittyviä toimia

• Laadittiin soijan vastuulliselle käytölle yhteinen tavoite

• Päivitetään Fazerin palmuöljysitoumus vuonna 2017

• Kotimaisen tuotannon osuus Fazerin ravintoloiden käyttämistä raaka-aineista oli
61 prosenttia Suomessa, 55 prosenttia Tanskassa ja 50 prosenttia Ruotsissa

• Työskennellään vastuulliseen soijaan liittyvän tavoitteen
saavuttamiseksi

• Kehitettiin uusi pitkän aikavälin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja
turvallisuussuunnitelma

• Jatketaan kotimaisen hankinnan osuuden seuraamista
Fazer Food Servicesissä

• 19 Fazerin tuotantolaitoksista on sertifioitu FSSC 22000
-elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti

• Jatketaan Fazerin tuotantolaitosten sertifiointia

• Ruotsissa Fazer Food Servicesin tärkeimmät prosessit, pääkonttori ja kaksi
ravintolaa saivat ISO 9001 -laatusertifioinnin
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Vuodesta 2017 eteenpäin

Osana ympäristöä – Tarvitsemme luonnon tarjoamia resursseja.
• Ilmastovaikutusten vähentäminen ja energiatehokkuuden
parantaminen

• Tehtiin energiakatselmukset EU:n alueella sijaitsevissa toimintamaissa

• Jätteen syntymisen ja raaka-ainehävikin ehkäiseminen

• Nostettiin uusiutuvan sähkön osuus 86 prosenttiin

• Vesiresurssien vastuullinen hallinta ja käyttö
• Kestävän viljelyn tukeminen ja luonnon monimuotoisuuden
suojelu
• Ympäristötietoisuuden lisääminen

• Vähennettiin energiankulutusta 4 prosenttia tuotettua tonnia kohti
• Otettiin käyttöön ruokajätteen vähentämistavoitteet Fazer Leipomoissa
ja Fazer Makeisissa
• Fazerin viljavisio – laadittiin Fazerin kestävää viljanviljelyä
koskevat periaatteet
• Metsäkadon pysäyttämistä koskeva sitoumus – tunnistettiin metsäkatoa
mahdollisesti aiheuttavat raaka-aineet

• Metsäkadon pysäyttämiseen tähtäävän sitoumuksen
vieminen eteenpäin
• Fazerin viljavision edistäminen
• Ekologisesti kestävään ruuantuotantoon liittyvän
tietoisuuden lisääminen
• Vesiasioiden arviointi tuotannossa ja arvoketjussa ja
vesisuunnitelman laatiminen
• Jatkuva työ Fazerin tuotantolaitosten energiatehokkuuden
parantamiseksi

• Ruotsin Fazer Food Services täytti päivitetyn ISO 14001 -sertifioinnin
vaatimukset
• Uusia toimipaikkoja ISO 14001- ja Miljøfyrtårn-sertifiointien piiriin
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Fazer Leipomot

Vastustamattomia makuja muuttuviin tarpeisiin
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Uudistettu, terveellinen tuotevalikoima houkuttelee uusia kuluttajia
Fazer Leipomoiden visio on olla kuluttajille vastustamaton ja asiakkaille korvaamaton. Tämä päämäärä ja
kuluttajien muuttuvien mieltymysten vankka tuntemus ohjaavat leipomotuotevalikoiman kehitystyötä ja luovat
pohjan kannattavalle kasvulle niin nykyisissä kuin uusissakin tuotekategorioissa. Tavoitteena on saavuttaa
kategoriajohtajuus kaikilla markkinoilla, joilla Fazer Leipomot toimii. Terveys ja hyvinvointi sekä käsin
leivotut artesaanileivät inspiroivat Fazer Leipomoiden tuotekehitystä myös vuonna 2016.
Vuoden 2016 keskeisiä tavoitteita olivat lyömättömän tuotevalikoiman luominen ja resurssien käytön tehostaminen. Fazer
Leipomot paransi markkina-asemaansa Suomessa, Venäjällä ja
Virossa. Suomessa myynti kehittyi erinomaisesti, ja erityisesti
uusi juuresleipä ja munkit myivät hyvin. Lähileipomoliiketoiminnassa tehtiin edelleen erinomaista tulosta. Ruotsissa
vaikea kilpailutilanne ja käynnissä olevat suuret liiketoiminnan
muutokset heikensivät liiketoiminnan tulosta. Fazer kuitenkin
paransi edelleen asemaansa tuoreen leivän myynnissä, ja sen
kokonaismarkkinaosuus pysyi entisellään. Venäjällä ruplan
heikentyminen vaikutti Fazer Leipomoiden tulokseen, mutta
paikallisessa valuutassa mitattuna myynti kehittyi hyvin, ja
erityisesti paistopisteliiketoiminnan tulos oli vahva.

Terveellisen leivän puolesta

Terveyttä ja hyvinvointia korostava trendi on yhä kasvussa.
Fazerille tämä tuo tilaisuuden kehittää tuotteita, jotka ylittävät odotukset niin maultaan kuin myös ravintoarvoiltaan.
Fazer kehittää uusia tuoteperheitä ja parantaa sekä uudistaa
olemassa olevaa valikoimaansa. Tavoitteena on tarjota entistä
terveellisempiä makuelämyksiä. Pitkään säilyvät välipalatuotteet vastaavat samanaikaisesti kahteen kuluttajien tarpeeseen:
niistä saa terveellistä energiaa liikkeellä ja aterioiden välissä.
Innovatiivisten vilja- ja kasvipohjaisten tuotteiden myötä
tuotevalikoimaa voidaan laajentaa rinnakkaisiin kategorioihin.
Samalla terveystietoiset kuluttajat saavat herkullisia eväitä
luonnolliseen hyvinvointiin.

Leivän ja kasvisten yhdistäminen
osoittautui menestykseksi: Fazer Juuresleipä sai
kansainvälistä tunnustusta lokakuussa 2016
Gama Innovation Awards
-kilpailussa, jossa se voitti
Positioning-kategorian parhaana tuotelanseerauksena. Fazerin
juuresleipä tuli markkinoille Ruotsissa
vuonna 2015 ja Suomessa 2016. Siitä on
tullut molemmissa maissa yksi segmenttinsä
suosituimmista tuotteista. Leipä tuotiin niin ikään
Venäjän markkinoille marraskuussa 2016, ja myyntiluvut ovat sielläkin olleet lupaavia. Baltian maissa Fazerin
juuresleivästä päästään nauttimaan vuonna 2017.
Syyskuussa 2016 Fazer toi markkinoille sarjan uusia,
vatsaystävällisiä leipiä. Koska peräti yksi viidestä suomalaisesta kokee saavansa vatsaoireita leivästä, uusi tuoteperhe
vastaa selvään kuluttajatarpeeseen. Menestyksekkäitä uusia
tuotteita tuotiin markkinoille myös Venäjällä: Healthy Energy
-sarjaan kuuluu kuusi hyvinvointia edistävää leipää, ja Buržetuoteperhe tarjoaa Fazerin historian innoittamia eurooppalaisia makuja.
Fazerin yritysvastuukatsauksessa on lisää tietoa Fazerin
lähestymistavasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
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Fazer Leipomot pyrkii parantamaan materiaalitehokkuuttaan
kaikissa leipomoissa ja tuotteiden valmistuksessa. Näin vähennetään tuotantoprosesseissa syntyvän jätteen määrää.
Fazer Leipomoiden työturvallisuus parani vuonna 2016.
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä laski 13 prosenttia edellisvuodesta. Tämä oli tulosta kovasta työstä, joka tulee
jatkumaan vuonna 2017.
Tarkempaa tietoa Fazerin vastuullisuustyöstä, jätteenvähentämisestä ja työturvallisuuden parantamisesta löytyy
vuoden 2016 yritysvastuukatsauksesta.

Artesaanileivän suosio kasvaa

LIIKEVAIHTO – FAZER LEIPOMOT, M€
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Käsin leivotun artesaanileivän kasvava suosio tarjoaa niin ikään
kasvun mahdollisuuksia, ja Fazer panostaakin tuotekategoriaan
vahvasti. Suomessa Fazer osti vuonna 2016 Leipomo Keisari
-artesaanileipomon, mikä kolminkertaisti Fazerin artesaanileipomomyymälöiden määrän pääkaupunkiseudulla ja teki siitä
kategorian markkinajohtajan alueella. Fazer hyödyntää korkealuokkaisten leipien jatkuvaa suosiota ja investoi edelleen
Gateau-leipomomyymälöihin sekä lähileipomoliiketoimintaan.
Gateau laajentui uudelle maantieteelliselle alueelle, kun Göteborgiin avattiin leipomo ja kaksi myymälää.
Kysyntä on kuitenkin jakaantumassa kahtia, sillä kuluttajat
vaativat myös edullisia tuotteita. Fazer on pakatun leivän
markkinajohtaja Suomessa ja Venäjällä ja kolmen johtavan
leipomon joukossa Ruotsissa ja Baltiassa.
Venäjällä Fazer investoi edelleen pakastetuotteiden markkinoihin. Se tarkoittaa panostusta sekä paistopistetuotteisiin
että kuluttajille pakastettuina myytäviin tuotteisiin. Vuosina
2015 ja 2016 Fazer on avannut Venäjälle satoja Fazer-brändättyjä paistopisteitä.
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Yritysvastuu on olennainen osa Fazerin liiketoimintaa. Fazer
Leipomoissa tämä näkyy pyrkimyksenä käyttää kotimaista
viljaa ja kehittää kestävää viljelyä Fazerin viljavision mukaisesti.

Tervetuloa täydelliseen kauppaan

Fazer haluaa kasvattaa leipomokategorian kokonaismyyntiä.
Siksi Fazer on investoinut kuluttajakokemuksen parantamiseen myyntipisteissä.
”Olemme toteuttaneet Täydellinen kauppa -pilottihankkeita yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet yhdessä
vähittäismyynnin ostopolkuja. Haluamme tehdä tuotteiden
esillepanosta entistä houkuttelevampaa ja ostosten tekemisestä vaivattomampaa. Pilottihankkeet ovat olleet erittäin
onnistuneita: Suomessa kaikkien pilottimyymälöiden tulos
oli keskimääräistä parempi, ja Venäjällä pilottitoimipisteiden
keskimääräinen bruttokate kasvoi merkittävästi. Näiden kokemusten perusteella uskomme vahvasti konseptin toimivuuteen. Otamme Täydellinen kauppa -mallin käyttöön laajemmin vuonna 2017”, sanoo Fazer Leipomoiden toimitusjohtaja
Petri Kujala.

Uudet tuotteet muuttavat liiketoimintaa

Fazer Leipomot kehittää liiketoimintaansa myös jatkossa
tavoitteenaan tarjota ainutlaatuisia tuotteita muuttuvassa
ympäristössä. Uudistunut tuotevalikoima tulee vastaamaan
entistä paremmin kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja
antamaan mahdollisuuden entistä paremmin kohdennettuun
tuotekehitykseen. Fazer aikoo myös vetäytyä vähemmän
houkuttelevista tuotesegmenteistä. Näin Fazer voi investoida
kasvusegmentteihin ja nouseviin tuotekategorioihin.
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Fazer Makeiset

Klassinen suklaa kohtaa uudet makuelämykset
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Suklaan johdolla myyntimenestykseen
Fazerin makeistuotteet tunnetaan laadustaan ja herkullisesta maustaan. Fazer on
Suomessa makeismarkkinoiden johtava toimija, ja sen asema on vahva myös Ruotsissa,
Venäjällä ja Baltian maissa.
Vuoden 2016 makeismyynti ylitti selvästi edellisvuoden lähes
kaikilla markkinoilla. Fazerin markkinaosuus kasvoi kaikkien
avainasiakkaiden osalta Suomessa, ja erityisesti suklaalevyjen
tulos oli erinomainen.
Vaikka vahva asema Suomen markkinoilla on merkittävä
etu, on maantieteellinen keskittyminen myös riski, sillä Suomen
osuus myynnistä on suuri. Vahva läsnäolo lähimarkkinoilla sekä
pääsy kokonaan uusille markkinoille pienentävät tätä riskiä.
Ruotsissa tulos parani merkittävästi ja liikevaihto kasvoi.
Venäjällä keskityttiin vuonna 2016 kannattavuuden parantamiseen. Baltian maissa ja kansainvälisessä viennissä kannattavuuden
parantamiseen keskittyminen tuotti hyviä tuloksia.
Ankarasta kansainvälisestä kilpailusta huolimatta Fazer
onnistui puolustamaan ja parantamaan asemiaan Suomessa.
Sokerimakeisten markkinoiden dynamiikka on muuttunut,
kun asiakkaat ovat alkaneet suosia irtomakeisia. Makeisten
valmisteveron poistuminen Suomessa vuoden 2017 alusta on
myönteinen askel, sillä vero vääristi kilpailua. Ruotsissa myyntiä
pyritään kasvattamaan vuodesta 2017 alkaen kasvuohjelmalla,
joka perustuu uudistettuun suklaastrategiaan ja vahvempaan
läsnäoloon sokerimakeisten markkinoilla.
Fazer Makeisten uudistettu portfoliostrategia keskittyy vahvasti suklaaseen. Karl Fazer -lippulaivabrändin suklaalevyjen menestys sekä vuoden alussa lanseerattu uusi innovatiivinen Karl
Fazer Travel -tuotesarja osoittavat, että strategia toimii hyvin.
Uuden muotoilun sekä shopper- ja digitaalisten kyvykkyyksien
kehittäminen tukee portfoliostrategiaa.

Fazer Makeisten uudistettu portfoliostrategia
keskittyy vahvasti suklaaseen. Uuden muotoilun
sekä shopper- ja digitaalisten kyvykkyyksien
kehittäminen tukee portfoliostrategiaa.

Sisältömarkkinoinnin kehittäminen Fazerin kanavissa lisää vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Fazer Makeiset järjesti neljä
reaaliaikaista Facebook-lähetystä, joissa esiteltiin käytännönläheisellä ja nykyaikaisella tavalla yrityksen ammattiosaamista ja
tuotantoa Suomessa.
”Vuosi osoitti, että olemme valinneet oikeat strategiset
tavoitteet. Niihin keskitymme myös jatkossa. Ennen kaikkea
olen ylpeä Fazer Makeisten tiimistä. Kun teemme töitä yhdessä
ja meillä on yhteinen tavoite, saamme aikaan tuloksia”, toteaa
Fazer Makeisten toimitusjohtaja Rolf Ladau.
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Rakastettu brändi jälleen arvostetuin

Fazerin Sininen oli Suomen arvostetuin brändi vuonna 2016.
Ikoninen tuotemerkki äänestettiin ykköseksi kahdeksannen
kerran peräkkäin, ja hopeasijan saavuttanut Fazer-brändi
varmisti kaksoisvoiton. Tämä saavutus kuvastaa Fazerin ja sen
suklaan vankkaa asemaa suomalaisten sydämessä.

Uudet pakkaukset erottuvat

Keksien paluu

Vuoden 2016 aikana kolme alun perin Fazerin lanseeraamaa
rakastettua keksibrändiä – Domino, Jaffa ja Fanipala (aiemmin
Fasupala) – palasi Fazerin valikoimaan. Hankinnan myötä Fazer
nousi johtavaan asemaan Suomen keksimarkkinoilla. Markkinajohtajana Fazer keskittyy kehittämään tuotekategoriaa
ja tuo markkinoille uusia jännittäviä uutuuksia, jotka lisäävät
kuluttajan kiinnostusta keksituotteita kohtaan.

Fazer Makeiset panosti vuonna 2016 voimakkaasti pakkausmuotoiluun. Tuttujen Fazer Marianne- ja Tutti Frutti -makeispussien ulkoasua uudistettiin, ja uutuuksille, kuten Karl
Fazer Berry Pearls, luotiin erottuva tyyli. Selkeä, pelkistetty ja
houkutteleva linja on osoittautunut onnistuneeksi, sillä uudet
pakkaukset ovat herättäneet kiinnostusta kuluttajien keskuudessa. Pakkausten uudistaminen jatkuu vuoden 2017 aikana.
Fazer tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja haluaa
parantaa ostokokemusta kaupoissa. Makeishyllyistä tehdään
houkuttelevampia ja tuotteiden löytämistä helpotetaan, mikä
lisää myyntiä. Vuonna 2016 järjestettiin useita pilottiprojekteja, ja työ jatkuu vuonna 2017.

2012

Vastuullinen kaakao toiminnan ytimessä

Kaakaon vastuullinen tuotanto on elintärkeää suklaan valmistuksen tulevaisuudelle. Siksi Fazer tekee parhaansa parantaakseen tärkeimmän raaka-aineensa saatavuutta ja kaakaonviljelijöiden toimeentuloa. Fazer hankkii kaakaonsa suorien
viljelijäohjelmien sekä sertifiointijärjestelmien UTZ, Rainforest
Alliance ja Fairtrade Cocoa Programme kautta.
Tällä hetkellä vain viidesosa maailman kaakaonviljelijöistä
on sertifioituja viljelijöitä. Jopa neljä viidestä viljelijästä ei kuulu
minkään sertifiointijärjestelmän piiriin, ja he tarvitsevat tukea
vastuullisen kaakaonviljelyn edistämiseksi. Suorien viljelijäohjelmien kautta Fazer tukee juuri eniten apua tarvitsevia
viljelijöitä. Vuonna 2016 vastuullisen kaakaon osuus Fazerin
tuotteissa oli 85 prosenttia. Vuoden 2017 alusta lähtien kaiken
Fazerin käyttämän kaakaon alkuperä on jäljitettävissä ja kaakaon hankintaketju täyttää vastuullisuuden kriteerit.
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Fazer Food Ser vices

Herkullisilla ja ravitsevilla aterioilla voi vaikuttaa
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Painopiste myynnin kehittämisessä
Fazer Food Services tarjoaa maistuvia ja ravitsemuksellisesti tasapainoisia aterioita sadoille tuhansille ruokailijoille
henkilökunta- ja opiskelijaravintoloissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, palvelutaloissa, kouluissa, puolustusvoimissa
ja yrityspuistoissa. Fazer Food Servicesin visio on ylittää odotukset ja vaikuttaa positiivisesti jokaiseen päivään.
Pohjoismaisilla ruokailupalvelumarkkinoilla kilpailu on kovaa. Samalla markkinat ovat kuitenkin houkuttelevat, ja
markkinajohtaja Fazer näkeekin Pohjolassa edelleen kasvun mahdollisuuksia.
Fazer Food Services jatkoi kannattavaa kasvuaan vuonna
2016. Fazer onnistui säilyttämään tärkeitä asiakkuuksia, ja
voitti lisäksi useita uusia sopimuksia, mikä varmisti liikevaihdon
kasvun avainsektoreilla. Operatiivinen tehokkuus parantui
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja Tanska teki kaikkien
aikojen liikevaihtoennätyksensä. Myynnin kasvua edisti myös
myyntivalmiuksien kehittäminen myyntiohjelman avulla ja
resursseja vahvistamalla. Fazerin korkealaatuisten ratkaisujen
ja tarjooman jatkuva kehittäminen antaa pohjan tulevalle kasvulle. Vahva panostus ennakoivaan myyntiin ja asiakkuuksien
hallintaan tukee kasvutavoitetta.

Merkittävä saavutus julkishallinnossa oli
sopimus aterioiden toimittamisesta Ruotsin
puolustusvoimille. Noin 1,5 miljardin kruunun
sopimus on Ruotsin suurin ruokapalvelusopimus.

ruokaa ja palvelua modernisti ja persoonallisesti – koko
työpäivän ajan. Tastoryn innovatiivisissa resepteissä käytetään puhtaita ja korkealaatuisia raaka-aineita. Tukholmassa
avattiin kaksi uutta Tastory-ravintolaa, joista toinen Kista
Business Parkiin. Fazer myös vahvisti asemaansa Tanskan
yliopistojen palveluntarjoajana ja avasi kaksi uutta ravintolaa
Tanskan tekniseen yliopistoon Kööpenhaminaan. Lisäksi
Fazer jatkoi kumppanuuttaan ja hyvää yhteistyötä Helsingin
Messukeskuksen kanssa.

Saavutuksia kaikilla sektoreilla
Fazer vahvisti palvelujensa asiakaslähtöisyyttä ja keskittyi edelleen erityisesti kolmeen asiakkuusryhmään: Business, Concession ja Public. Tämä lähestymistapa tukee sektorikohtaista
osaamista ja kasvua, sillä se ottaa huomioon kunkin alueen
erityistarpeet eri maissa. Business-asiakkuusryhmässä moni
tärkeä asiakas valitsi Fazerin ravintola- ja kahvilapalvelujen
tarjoajaksi: Ruotsin valtiopäivät, Norjan suurin vakuutusyhtiö
KLP Oslossa ja kansainvälinen vähittäismyyntiyritys Bestseller
Tanskan Jyllannissa.
Concession-asiakkuusryhmässä Fazer kehitti edelleen
”All-Day-Food Market” -konseptiaan lanseeraamalla uuden
Tastory-palvelubrändin. Se palvelee vaihtelevia aikatauluja
noudattavia työssäkäyviä asiakkaita ja tarjoaa erinomaista
25
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Uudelta sivustolta tietoa B2B-asiakkaille
Vuoden 2017 alussa Fazer Food Services avasi uudet,
B2B-asiakkaille tarkoitetut nettisivut osoitteessa fazerfoodservices.com. Asiakkaat ovat yhä useammin itse ohjautuvia
ostoprosesseissaan, joten Fazer loi heille sivuston, jolta tieto
löytyy helposti. Fazer Food Servicesin verkkosivut sisältävät
tietoa asiakkaille ja muillekin Fazer Food Servicesistä yrityksenä kiinnostuneille.
Keskiössä turvallisuus
Elintarviketurvallisuus on keskeinen asia Fazerin toiminnassa,
sillä asiakkaiden hyvinvointi on aina ollut Fazerille tärkeä asia.
Yhtä tärkeää on työturvallisuus, sillä Fazer haluaa pitää huolta
työntekijöistään. Vuonna 2016 Fazer lisäsi panostustaan työturvallisuuteen. Tavoitteena on, ettei Fazer-ravintoloissa tapahtuisi
yhtäkään onnettomuutta. Turvallisuutta parannettiin monin
tavoin, muun muassa pitämällä turvallisuuskoulutuksia ja ravintoloiden turvallisuustarkastuksia. Lisäksi kaikissa ravintoloissa
otettiin käyttöön turvalliset työkengät ja suojakäsineet.

Fazer jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista Public-asiakkuusryhmän puolella ostettuaan suomalaisen Seniori Ateria
-yrityksen joulukuussa 2015. Hankinta on vahvistanut
Fazerin asemaa suomalaisilla seniorimarkkinoilla, joiden
odotetaan jatkavan kasvuaan väestön ikääntyessä. Seniorikansalaiset ovat yksi ryhmistä, joiden tarpeisiin Fazer haluaa
tulevaisuudessa keskittyä. Toinen voitto julkishallinnossa oli
sopimus aterioiden toimittamisesta Ruotsin puolustusvoimille. Noin 1,5 miljardin kruunun sopimus on Ruotsin suurin
ruokapalvelusopimus.
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Olympiakultaa Fazer Culinary Teameille
Vuonna 2016 Suomen Fazer Culinary Team teki historiaa
voittamalla kultaa Culinary Olympics 2016 -kilpailujen catering-sarjassa. Suomen tiimi osallistui lokakuussa Saksan Erfurtissa pidettyyn kilpailuun ensimmäistä kertaa, ja oli samalla
ensimmäinen suomalainen joukkue koskaan catering-kategoriassa. Fazerin kokkivelhot loihtivat suomalaisia raaka-aineita ja
makuja esittelevän lounaan 150 henkilölle. Myös Ruotsin Fazer
Culinary Team, joka puolusti kultamitaliaan vuodelta 2012,
suoriutui erinomaisesti ja sai kotiinviemisiksi oman kultamitalin. Lopullisessa arvioinnissa Ruotsin Fazer Culinary Team tuli
toiseksi Suomen joukkueen jälkeen.
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Enemmän kasvisruokia, vähemmän
ruokajätettä

Fazer Food Services uskoo, että ruualla voi vaikuttaa. Siksi
se haluaa tukea kuluttajien kestävää elämäntapaa. Kasvisten
osuuden lisääminen ja lihan vähentäminen ovat tärkeitä
vastuullisuustavoitteita sekä kuluttajien hyvinvoinnin että
ympäristön kannalta. Vuonna 2016 Fazer Food Services
jatkoi More Greens (Enemmän kasviksia) -hanketta
useilla toimilla. Hankkeen lanseerausta varten
kehitettiin koulutusmateriaalia, ja kokeille
tarjottiin koulutusta. Fazer Food Servicesin
ravintoloissa toteutettiin More Greens
-kampanja ja ruokalistojen tietokantaan
lisättiin herkullisia kasvisreseptejä.
Lisäksi kehitettiin uusia
vegaanivaihtoehtoja.
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Ruotsin ja Suomen pilottiprojekteista saatujen kokemusten innoittamana Fazer laati vuonna 2016 ”nudging”käsikirjan. Oppaassa annetaan ravintolapäälliköille ohjeita
siitä, kuinka asiakkaita voidaan kannustaa hyviin valintoihin.
Nudging on järjestelmällinen ja ystävällinen tapa ohjata ravintola-asiakkaita oikeaan suuntaan ja parempiin valintoihin.
Menetelmässä kiinnitetään huomiota ruuan esillepanoon ja
ulkonäköön.
Fazer Food Services pyrkii myös vähentämään ruokajätteen määrää – sekä keittiöissä että lautasilla. Jätteen
määrää on vähennetty esimerkiksi muuttamalla lautas- ja
annoskokoja sekä toteuttamalla kampanjoita. Vuoden 2016
tavoitteena oli pienentää keittiöhävikin määrää 5 grammalla
annosta kohden. Tehtävässä onnistuttiin ja tavoite ylittyi.
Keittiöhävikin määrä väheni 6,8 grammaa annosta kohden,
mikä tekee yhteensä noin 680 tonnia ruokajätettä. Ravintoloissa tehtiin myös muita parannuksia asiakkaiden tuottaman
ruokajätteen määrän vähentämiseksi. Myös näistä toimista
saadut tulokset olivat positiivisia.
”Fazer Food Services laajeni uusille markkinoille ja kehitti
tarjoomaansa, ja jatkoi näin kannattavaa kasvuaan. Olemme
johtava ruokapalveluiden tuottaja Pohjoismaissa ja pyrimme uudistamaan alaa, sillä markkinoilla tarvitaan tuoretta
osaamista ja uusia ratkaisuja. Johtava asema tarkoittaa myös
suurta vastuuta. Meillä on tärkeä tehtävä tarjota korkealaatuista ruokaa, joka on paitsi maukasta myös ravitsevaa,
terveellistä ja kestävällä tavalla tuotettua”, kertoo Fazer
Food Servicesin toimitusjohtaja Andreas Berggren.

Kasvisten osuuden lisääminen ja lihan vähentäminen
ovat tärkeitä vastuullisuustavoitteita sekä kuluttajien
hyvinvoinnin että ympäristön kannalta.

27

2016 pähkinänkuoressa

Konsernijohtajan katsaus

Strategia

Yritysvastuu

Liiketoiminta-alueet

Hallinto ja johtaminen

Tilinpäätös

FAZER VUOSIKATSAUS 2016

Fazer Mylly
Kaura tuo hyvinvointia kuluttajille
ja menestystä liiketoimintaan

Ilahduttavia makuelämyksiä ja
erinomaista palvelua

Fazer Cafés
28
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Fazer Mylly - Menestyksekäs laajentumisen vuosi
LIIKEVAIHTO – FAZER MYLLY, M€

Vuosi 2016 oli Fazer Myllylle monella tapaa menestyksellinen. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja,
ja liiketoiminta kehittyi hyvin. Vaikka viljan hinnat laskivat, lisääntyvä kauran ja erikoistuotteiden vienti siivitti
liikevaihdon kasvuun. Korkeamman arvon segmenttiin kuuluvien tuotteiden osuuden kasvu ja uutuuksien
onnistuneet lanseeraukset tuottivat lisäarvoa asiakkaille ja kuluttajille, minkä ansiosta Fazer Mylly saavutti
hyvän taloudellisen tuloksen.
Fazer Mylly suuntaa kansainvälisille markkinoille Keski-Euroopan myynnin vahvistamisen ja Ruotsin uuden tuotantokapasiteetin myötä. Kaura – superfood, joka herätti huomattavaa
kiinnostusta vuonna 2016 – johtaa laajentumista kärkituotteena. Ensin Fazer päätti kaksinkertaistaa Lahden kauramyllyn
tuotantokapasiteetin, ja Ruotsissa Lidköpingissä sijaitsevan
Frebaco-myllyn hankinnan myötä kapasiteetti kaksinkertaistui
jälleen. Laajentuminen vahvistaa Fazerin asemaa kauran osalta
ja on jo avannut väylän uusille markkinoille.
”Pohjoismaista kauraa arvostetaan, sillä se on puhdasta,
luonnonmukaista ja laadukasta. Tavoitteemme on kasvattaa
osuuttamme kansainvälisillä markkinoilla ja viedä kauraa sekä
Ruotsista että Suomesta Keski-Eurooppaan ja Aasiaan. Viemme kauraa jo nyt 30 maahan”, kertoo konsernin strategiasta
ja uudistumisesta sekä Fazer Myllyn liiketoiminnasta vastaava
johtaja Heli Arantola. ”Kaurapohjaisten tuotteiden osuus on
kasvanut nopeasti ruokateollisuudessa ja kuluttajamarkkinoilla, ja kaura on tuonut Fazerille merkittävää kansainvälistä
menestystä.”
Fazer Mylly on myös laajentanut tarjoomaansa ruokateollisuuden raaka-ainetuotannosta kuluttajien suoraan palveluun.
Kesäkuussa Fazer lanseerasi Fazer Alku -myslit, jotka jatkavat
kauran menestystarinaa ja Fazer Alku -puurojen kaupallista
menestystä Suomessa. Uusi Fazer Mylly Ruotsi on ollut kuluttajamarkkinoilla myllyn perustamisvuodesta (1981) lähtien,
ja ruotsalaiset kuluttajat saavat nauttia Fazer Alku -puurojen
herkullisesta mausta keväällä 2017.

Lisäarvoa tuottavia kauraratkaisuja
uusiin tuotekategorioihin
Itse raaka-aineen lisäksi Fazer keskittyy lisäarvoa tuottaviin
ratkaisuihin, kuten beetaglukaaniin, kauraproteiiniin ja kauraöljyyn, jotka lisäävät eri tuotteiden terveellisyyttä juomista
kosmetiikkaan. Fazer kehittää yhteistyössä yliopistojen ja
tutkijoiden kanssa terveellisiä kaurapohjaisia ainesosia, jotka
lisäävät kuluttajien hyvinvointia.
Kaura on nousussa, mutta Fazerilla on yhä vahva asema
myös vehnän ja rukiin tuotannossa. Fazer Mylly onnistui
hankkimaan ja varastoimaan suomalaista ruista koko vuodeksi
2016 sekä pitkälle vuoteen 2017.
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Fazer toimii kestävän viljelyn edistämiseksi
Yritysvastuu on olennainen osa Fazer Myllyn liiketoimintaa.
Painopiste on jatkuvassa kehityksessä, jota tuetaan Fazerin
viljavision mukaisilla ohjelmilla. Fazer Myllyn tavoitteena on
osallistua aktiivisesti kestävän viljelyn kehittämiseen. Tarkempaa tietoa Fazerin vastuullisuustyöstä on saatavilla
konsernin yritysvastuukatsauksesta 2016.

Ruotsin Frebaco-myllyn hankinta
vahvistaa Fazerin asemaa kauran osalta ja
on jo avannut väylän uusille markkinoille.
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Fazer Cafés - Vahvasti sitoutunut ensiluokkaiseen palveluun
Fazer Cafés jatkaa ilahduttavien makuelämysten luomista asiakkailleen. Kahviloissa on esillä Fazerin
laadukas tarjonta makeista ja suolaisista leipomotuotteista terveellisiin salaatteihin ja raikkaisiin
smoothieihin. Vahva sitoutuminen ensiluokkaiseen palveluun luo kuluttajalle kokemuksen, johon
tiivistyy Fazerin brändi.
Fazer Cafésin toimintaympäristössä Suomessa kahvilamarkkinat kasvoivat vuonna 2016, kun mukaan tuli uusia toimijoita.
Kiristyneestä kilpailusta huolimatta Fazer Cafés onnistui
kasvattamaan vertailukelpoista liikevaihtoaan ja parantamaan
kannattavuuttaan merkittävästi pääosin uudistuneen tuoteportfolion ja tehostuneiden toimintojen ansiosta. Kannattava
kasvu on myös yksi vuoden 2017 päätavoitteista. Tuotteita ja
palveluja kehitetään jatkuvasti kuluttajien toiveiden pohjalta,
erilaiset elämänrytmit huomioiden.
Vuonna 2016 avattiin kaksi uutta Fazer Cafés -toimipistettä, toinen Vaasaan ja toinen uuteen Fazer Experience
-vierailukeskukseen Vantaalle. Lisäksi heinäkuussa 2016
Fazer vei kahvilakonseptinsa Poriin SuomiAreenaan ja Pori
Jazziin. Pop-up-kahvila palveli kävijöitä viikon ajan ja tarjosi
herkullisia tuotteita kiehtovassa ympäristössä. Kahvila
toimi myös paikallisten ihmisten, lomailijoiden ja etenkin
SuomiAreena-tapahtumaan osallistuvien sidosryhmien kohtauspaikkana, ja toi Fazerin klassisen kahvilailmapiirin Porin
sydämeen.
Fazerin tunnettu brändi ja kahviloiden tyylikäs sisustus
houkuttelevat sekä paikallisia että vierailijoita astumaan
Fazer-kahvilaan. Asiakkaan hurmaavat kuitenkin lopulta
kahvilan herkulliset maut ja erinomainen palvelu. Ydinvalikoimaan kuuluvat korkealaatuiset makeat ja suolaiset leivonnaiset, erikoiskahvit, tuoreet smoothiet, käsin tehty suklaa
ja käsin leivotut leivät sekä terveelliset salaatit ja keitot.

Sitoutuneet työntekijät takaavat
tasokkaan palvelun
Vuonna 2016 Fazer Cafés investoi palvelujohtamisen parantamiseen ja toteutti operatiivisessa organisaatiossaan SMILEpalvelu- ja myyntikoulutusohjelman. Palvelun laatuun satsaaminen on tuottanut tulosta: kehitys oli hyvää, ja Fazer Cafés
saavutti palvelun laadulle asettamansa tavoitteet. Kahviloiden
Net Promoter Score (NPS), joka mittaa kuluttajatyytyväisyyttä, oli 57. Se osoittaa, että asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä
kahvilakokemukseensa.
Vahva sitoutuminen erinomaiseen palveluun tarkoittaa
myös tuntuvia investointeja työntekijöiden hyvinvointiin.
Vuosittain toteutettava hyvinvointiohjelma tukee näitä tavoitteita. Lisäksi Fazer Cafés pyrkii vähentämään ruokahävikkiä
minimoimalla tuotantojätteen määrän ja lahjoittamalla yli
jääneitä tuotteita hyväntekeväisyyteen. Konsernin yritysvastuukatsaus 2016 antaa yksityiskohtaisempia tietoja Fazerin
vastuullisuustyöstä.
”Fazer Cafés luo aidon Fazer-elämyksen: siihen kuuluvat tasokas palvelu, korkealaatuiset tuotteet ja inspiroiva
tunnelma. Olemme iloisia kuluttajien antamasta erinomaisesta palautteesta. NPS:n nousu luo vahvan pohjan tulevalle
kasvulle”, kertoo konsernin viestintä- ja brändijohtaja
Ulrika Romantschuk, joka vastaa myös Fazer Cafés -liike
toiminnasta.

Fazerin tunnettu brändi
ja kahvilan tyylikäs sisustus
houkuttelevat sekä paikallisia
että vierailijoita astumaan Fazer-kahvilaan.
Asiakkaan hurmaavat kuitenkin lopulta kahvilan
herkulliset maut ja erinomainen palvelu.

LIIKEVAIHTO – FAZER CAFÉS, M€
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Messukeskus ravintolat siirtyivät Fazer Food
Servicesille vuoden 2016 alussa.
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LIIKEVAIHTO, M€
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Vuonna 2016 Fazer vietti 125-vuotisjuhliaan ja paransi edelleen
tulostaan. Konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta. Vuoden aikana operatiiviseen konsernirakenteeseen
tehtiin kaksi muutosta: Fazer Leipomoiden alle luotiin Bakery
Shop -liiketoimintayksikkö ja Fazer Experience -vierailukeskus
aloitti toimintansa. Fazer keskittyi entistä voimakkaammin
kasvuun, mistä olivat osoituksena artesaanileipomo Keisarin
ostaminen Suomessa ja Frebaco-myllyn ostaminen Ruotsissa.
Lisäksi Fazer osti Domino-, Jaffa-, ja Fanipala-keksibrändit. Toiminnan tehokkuuden parantamista jatkettiin useille toiminnan
eri aloille kohdistuneiden toimenpiteiden avulla. Työturvallisuus
sekä turvallisuuskulttuurin parantaminen olivat keskeisiä aiheita
myös vuonna 2016.

Markkinat ja liiketoimintaympäristö

Taloustilanne oli edelleen haastava useimmilla Fazerin
keskeisillä markkinoilla, mutta vuoden loppua kohti ilmeni
myös positiivisia merkkejä. Ruplan valuuttakurssivaikutus oli
suurin. Rupla vahvistui suhteessa euroon koko vuoden 2016
ajan, mutta oli siitä huolimatta 9 % heikompi kuin edellisenä
vuonna keskimäärin, mikä vaikutti Fazerin liiketoimintaan ja
tulokseen vuonna 2016.
Fazer Leipomot keskittyi vuoden 2016 aikana lyömättömän
tuotevalikoiman luomiseen ja resurssien käytön tehostamiseen.
Fazer Leipomot paransi markkina-asemaansa Suomessa, Venäjällä
ja Virossa. Suomessa erityisesti uusi juuresleipä ja munkit myivät
hyvin. Lähileipomoliiketoiminnassa tehtiin edelleen erinomaista
tulosta. Fazer vahvisti asemiaan artesaanileipäkategoriassa Suomessa ostamalla Leipomo Keisari -artesaanileipomon (Pistrina
Oy:n) kesäkuussa. Ruotsissa vaikea kilpailutilanne ja käynnissä
olevat suuret liiketoiminnan muutokset heikensivät liiketoiminnan
tulosta. Venäjällä paikallisessa valuutassa mitattuna myynti kehittyi
hyvin, ja erityisesti paistopisteliiketoiminnan tulos oli vahva.

Fazer Makeiset onnistui puolustamaan ja parantamaan
asemiaan Suomen kotimarkkinoilla, missä markkina kasvoi
hieman. Fazer Makeisten markkinaosuus kasvoi kaikkien avainasiakkaiden osalta Suomessa, ja erityisesti suklaalevyjen tulos
oli erinomainen. Vuoden 2016 aikana kolme alun perin Fazerin
lanseeraamaa rakastettua keksibrändiä – Domino, Jaffa ja Fanipala (aiemmin Fasupala) – palasi Fazerin valikoimaan. Hankinnan
myötä Fazer nousi johtavaan asemaan Suomen keksimarkkinoilla. Ruotsissa ja Venäjällä markkinaosuus laski hieman.
Fazer Food Servicesin liikevaihto kehittyi myönteiseen
suuntaan vuonna 2016, mihin osaltaan vaikuttivat sekä vertailukelpoisen myynnin parantuminen että positiivinen portfo
lion nettomuutos. Myynnin kehitys oli erityisen hyvää Tanskassa, kun taas Norjassa öljyvetoisella Stavangerin alueella
myynti kärsi. Fazer Food Services keskittyi edelleen erityisesti
kolmeen asiakkuusryhmään: Business, Concession ja Public.
Business-asiakkuusryhmässä moni tärkeä asiakas valitsi Fazerin
ravintola- ja kahvilapalvelujen tarjoajaksi: Ruotsin valtiopäivät, Norjan suurin henkivakuutusyhtiö KLP ja kansainvälinen
vähittäismyyntiyritys Bestseller Tanskassa. Concession-asiakkuusryhmässä Fazer kehitti edelleen ”All-Day-Food Market”
-konseptiaan lanseeraamalla uuden Tastory-palvelubrändin.
Se palvelee vaihtelevia aikatauluja noudattavia työssäkäyviä
asiakkaita. Tukholmaan avattiin kaksi Tastory-ravintolaa, toinen niistä Kista Business Parkiin. Fazer jatkoi kasvustrategiansa
toteuttamista Public-asiakkuusryhmän puolella. Tärkeä askel
oli sopimus aterioiden toimittamisesta Ruotsin puolustusvoimille. Myös suomalainen Seniori Ateria, jonka Fazer osti vuoden 2015 lopussa, vahvistaa kasvua Public-asiakkuusryhmässä.
Vuosi 2016 oli Fazer Myllylle monella tapaa menestyksellinen. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä investointeja erityisesti
kauran tuotantokapasiteettiin: Ensin Fazer päätti kaksinkertaistaa Lahden kauramyllyn tuotantokapasiteetin, ja Ruotsissa
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Suomi 49 %
Ruotsi 24 %
Venäjä 11 %
Tanska 6 %
Norja 4 %
Viro 1 %
Latvia 1 %
Liettua 1 %
Muut 2 %

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN
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Fazer
Fazer
Muut

Leipomot 37 %
Food Services 37 %
Makeiset 21 %
4%
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LIIKEVOITTO, M€

Lidköpingissä sijaitsevan Frebaco-myllyn hankinnan myötä
kapasiteetti kaksinkertaistui jälleen. Laajentuminen vahvistaa
Fazerin asemaa kauran osalta ja on jo avannut väylän Ruotsin
kauramarkkinoille. Fazer Myllyn liikevaihto kasvoi lisääntyvän
kauran ja erikoistuotteiden viennin ansiosta, vaikka viljan
hinnat laskivat. Kesäkuussa Fazer lanseerasi Fazer Alku -myslit,
jotka jatkavat kauran menestystarinaa ja Fazer Alku -puurojen
kaupallista menestystä Suomessa.
Kahvilamarkkinat kasvoivat vuonna 2016 Suomessa, kun
mukaan tuli uusia toimijoita. Kiristyneestä kilpailusta huolimatta Fazer Cafés onnistui kasvattamaan vertailukelpoista
liikevaihtoaan. Vuonna 2016 avattiin kaksi uutta Fazer Cafés
-toimipistettä, toinen Vaasaan ja toinen Fazer Experience
-vierailukeskukseen Vantaalle.
Syyskuun 17. päivänä 2016 Fazer juhlisti 125-vuotispäiväänsä avaamalla uuden Fazer Experience -vierailukeskuksen
Vantaalle. Fazer Experience -vierailukeskuksessa niin yksittäiset vierailijat kuin ryhmät pääsevät nauttimaan rakennuksen
ainutlaatuisesta designista ja kiehtovasta näyttelystä. Vierailukeskuksessa on myös Fazer Café sekä myymälä, jossa on
tarjolla Fazer-tuotteita suklaasta ja ruisleivästä yksilölliseen
designiin. Fazer Experience sai Vuoden teräsrakenne -palkinnon marraskuussa 2016.

kirjauksia (netto). Tilikauden voitto oli 29,4 M€ (19,4). Fazer
Leipomoiden, Fazer Makeisten, Fazer Food Servicesin, Fazer
Cafésin ja Fazer Myllyn kannattavuus parani edellisvuodesta.

Tulos ja taloudellinen tilanne

AVAIN LU V UT

Fazerin liikevaihto kasvoi 2 % edellisestä vuodesta ja oli vuonna 2016 yhteensä 1 603,5 M€ (2015: 1 576,1). Heikentyneet
valuuttakurssit pienensivät liikevaihtoa 23,1 miljoonalla eurolla,
ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna liikevaihto kasvoi 3 % edellisestä vuodesta. Ostetut liiketoiminnot kasvattivat liikevaihtoa 24,2 M€ vuonna 2016.
Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Tanskan ruokailupalveluliiketoiminnassa. Myynnin kehitys oli hyvää myös Suomen
mylly-, leipomo- ja makeisliiketoiminnassa sekä Suomen ja
Ruotsin leipomomyymälöissä.
Konsernin liikevoitto oli 52,7 M€ (44,3). Liikevoitto sisältää
0,6 M€ (3,4) kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja ja alas-

Kassavirta ja taloudellinen asema

Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana. Korolliset
nettovelat olivat -17,6 M€ (-17,3), toisin sanoen konserni oli
tilinpäätöshetkellä nettovelaton, jolloin nettovelkaisuusaste oli
negatiivinen. Konsernin omavaraisuusaste parani ja oli 57 %
(56 %).
Liiketoiminnan kassavirta oli 120,9 M€ (110,7) ja bruttoinvestoinnit 104,6 M€ (61,7). Merkittävimpiin investointeihin
kuuluivat Frebaco-myllyn, Leipomo Keisarin ja keksibrändien
hankinta, vierailu- ja kokouskeskus sekä investoinnit uusiin
tuotantolaitteisiin ja olemassa olevien koneiden ja laitteiden
uudistamiseen leipomo- ja makeistoiminnassa.
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Vuoden lopussa Fazer-konsernissa oli 14 876 työntekijää
(14 709), joista 143 (133) henkeä oli konsernin emoyhtiön palveluksessa, sisältäen konsernijohdon ja Fazer Myllyn henkilöstön.

Liikevaihto, M€
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Sijoitettu pääoma, M€
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

2016

2015

2014

1 603,5
52,7
3,3
87,7
5,5
7,6
57,1
neg.

1 576,1
44,3
2,8
79,4
5,0
4,8
56,3
neg.

1 647,7
43,3
2,6
79,6
4,8
3,5
62,5
neg.

14 876
13 287
424,6

14 709
13 416
415,0

15 305
13 803
432,1

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä 31.12.
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana
Palkat ja palkkiot, M€
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Laatu, työterveys, työturvallisuus ja
ympäristö

Konsernijohtajan katsaus

Fazer jatkoi laatuun, työterveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien vastuullisuusasioiden kehittämistä ja parantamista jatkamalla sisäisten ohjelmien sekä kolmansien osapuolien sertifikaattien käyttöönottoa.
Työturvallisuusasioissa vuoden 2016 painopiste oli turvallisuuskulttuurin ja johtamiskäytäntöjen kehittämisessä,
ja ensimmäinen työntekijöiden turvallisuuskulttuurikysely
toteutettiin. Lisäksi painotettiin turvallisuuskäytäntöjen vahvistamista. Koneturvallisuusohjelma otettiin käyttöön, jotta
pystytään paremmin tunnistamaan ja hallitsemaan koneisiin
liittyviä riskejä. Fazer Makeiset ja Fazer Leipomot Ruotsi saivat
OHSAS 18001 -työturvallisuussertifioinnin.
Työturvallisuuden merkitystä korostettiin edelleen pitämällä bonustavoitteena tapaturmataajuuden (LTAF) alentaminen. Tavoitetta ei saavutettu, mutta tapaturmataajuus laski 3
prosenttia vuodesta 2015.
Suurin osa Fazerin toiminnasta on ISO14001-sertifioinnin
piirissä, ja Fazer jatkoi ympäristöasioiden hallinnan kehittämistä. Ruotsin Fazer Food Services ja Eskilstunan-leipomo
täyttivät päivitetyn ISO 14001 -sertifikaatin vaatimukset.
Fazer hyväksyi raaka-ainehävikin ja jätteen ehkäisysuunnitelman, joka sisältää useita tavoitteita ruokahävikin vähentämiseksi, materiaalien uudelleen käyttämiseksi ja kiertotalouden
tukemiseksi. EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisia
energiakartoituksia tehtiin vuonna 2016 kaikissa Fazerin EUtoimintamaissa. Suomessa Fazer Makeiset ja Fazer Leipomot
saavuttivat kansalliset energiatehokkuustavoitteensa, jotka
määriteltiin vuonna 2009 voimaan tulleessa ja vuoteen 2016
jatkuneessa kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa.
Laatu- ja elintarviketurvallisuusasioissa pääpaino oli FSSC
22000 - elintarviketurvallisuusstandardijärjestelmän vahvistamisessa Fazerin tuotantolaitoksissa. Nyt kaikki Fazerin
leipomot Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, kaikki Fazerin makeistehtaat sekä Fazer Mylly Ruotsi on sertifioitu FSSC 22000
-elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti. Kolmannen osa-

Strategia

Yritysvastuu

Liiketoiminta-alueet

puolen suorittaman auditoinnin tulokset olivat hyviä. Fazerin
ravintolat Ruotsissa saivat ISO 9001 -laatusertifioinnin, joka
kattaa tärkeimmät prosessit, pääkonttorin ja kaksi ravintolaa.
Fazerin ravintolat Suomessa ovat saaneet ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän mukaisen sertifioinnin jo aiemmin.

Yritysvastuu

Vuonna 2016 Fazer jatkoi systemaattista työtä ja edistyi
vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Kohokohtia olivat
vastuullisen kaakaon osuuden kasvattaminen 85 prosenttiin,
leipomoliiketoiminnassa periaatteiden laatiminen kestävälle
viljanviljelylle ja uusien, terveellisten leipien lanseeraus, kasvisten osuuden lisääminen Fazer Food Servicesin ravintoloiden
tarjoomassa, Fazerin maineen ylläpitäminen erinomaisella
tasolla Fazerin päämarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä sekä työturvallisuuden edelleen parantamiseen tähtäävät
toimenpiteet.

Riskienhallinta

Konserni tekee riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti säännöllisesti arvioinnin konsernin strategisista, operatiivisista ja taloudellisista riskeistä ja toimii niiden pienentämiseksi. Vuoden
2016 aikana yhtään merkittävää riskiä ei toteutunut.

Tutkimus ja tuotekehitys

Pitkäaikaisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena Fazer Leipomot toi Suomessa markkinoille maailman ensimmäisen
low-FODMAP-ruisleivän, joka on osa uutta vatsaystävällistä
leipäperhettä. Tieteellisessä julkaisussa julkaistiin kliinisen
kokeen tulokset, jotka osoittivat tällaisen ruisleivän soveltuvuuden herkkävatsaisille. Fazerin low-FODMAP-keksinnön
taustalla olevaa teknologiaa suojaava kansainvälinen patenttihakemus tuli julkiseksi. Fazer on jättänyt myös toisen asiaan
liittyvän patenttihakemuksen.
Yhteistyötä yliopistojen kanssa jatkettiin. Kaikkiaan kahdeksan maisteritason työtä valmistui vuoden 2016 aikana Helsingin Yliopistossa, Turun Yliopistossa ja Aalto Yliopistossa. Fazer

Hallinto ja johtaminen

Tilinpäätös
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Brainhow -ohjelma, joka keskittyy ruuan ja kognitiivisen suorituksen väliseen yhteyteen, sai positiivisen rahoituspäätöksen
Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä. Ohjelma käynnistettiin
ja sen toteutus aloitettiin. Paljon tutkimustyötä tehtiin myös
välipalatuotteiden luomisen tukemiseksi Fazer Leipomoissa
ja Fazer Makeisissa. Tutkimus- ja kehityskulut olivat 9,0 M€
(10,5).

Muutoksia konsernirakenteessa

Muutokset konsernirakenteessa käyvät ilmi vuosikatsauksen
sivulta 51.

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2016 lopussa emoyhtiöllä oli 3 958 763 etuoikeutettua osaketta ja 2 365 200 kantaosaketta. Etuoikeutetut
osakkeet ovat kantaosakkeisiin nähden etuoikeutettuja yhtiön
vuosittaisessa osingonjaossa. Etuoikeus on vähintään 6 %
osakkeen nimellisarvosta. Yksi kantaosake oikeuttaa kymmeneen ääneen ja yksi etuoikeutettu osake yhteen ääneen
yhtiökokouksessa.

Hallitus ja tilintarkastajat

Huhtikuun 5 päivänä 2016 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat jäsenet: Berndt
Brunow (puheenjohtaja), Anders Dreijer (varapuheenjohtaja),
Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan
Linder and Juhani Mäkinen. Cecilia Marlow valittiin uudeksi
hallituksen jäseneksi.
Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin
Grandell, KHT.

Näkymät vuodelle 2017

Taloudellisen tilanteen odotetaan pysyvän melko heikkona
useimmilla Fazerin päämarkkinoilla, mutta lisääntyvät positiiviset merkit vahvistavat toivoa tilanteen paranemisesta. Haastavan kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan vuonna 2017.

Strategia
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Liiketoiminta-alueet

Nykyisessä liiketoimintaympäristössä Fazer keskittyy
kannattavan kasvun luomiseen. Niin orgaanisen kuin epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia tutkitaan nykyisissä ja uusissa
tuotekategorioissa sekä kotimarkkinoilla että valituilla kasvumarkkinoilla. Fazerin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna
2017 valuuttakurssivaikutuksista riippuen. Kasvun ja kansainvälistymisen tehostamiseksi Fazer perustaa uuden liiketoimintaalueen nimeltä Fazer Lifestyle Foods. Olennainen osa uutta
liiketoiminta-aluetta on Fazerin maaliskuussa 2017 ostama
suomalainen Bioferme Oy, joka on erikoistunut hapattamalla
valmistettuihin kauratuotteisiin.
Fazer jatkaa myös yrityksen kilpailukyvyn vahvistamista
ja tehokkuuden parantamista. Kaikki liiketoiminnat pyrkivät
optimoimaan tuoteportfolionsa, jotta ne voisivat vastata
asiakkaiden ja kuluttajien vaatimuksiin ja odotuksiin ja samalla
parantaa toimintansa kannattavuutta. Fazer Leipomot Ruotsi
aikoo toteuttaa kustannussäästöohjelman tavoitteenaan luoda kannattava leipomoyritys, joka on vahva pitkällä aikavälillä.
Osa toimenpiteistä on jo toteutettu ja osaa vielä suunnitellaan
ja niistä neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa.
Suomessa hallituksen päätös poistaa makeisvero vuoden
2017 alussa on positiivinen muutos, jonka odotetaan palauttavan tasa-arvon markkinoille.

Ehdotus yhtiön voitonjaosta

Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat 639 662 914,67 €,
mistä tilikauden voitto on 244 892 455,15 €.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset
varat jaettaisiin seuraavasti:
osinkoja maksetaan 6,00 €/osake,
eli yhteensä
voittovaroiksi jätetään
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Ehdotettu osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
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Hallitus
1. Berndt Brunow

4. Ketil Eriksen

7. Johan Linder

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

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

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

2. Klaus Cawén

5. Jan Fazer

8. Cecilia Marlow

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

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

s. 1960
Kauppatieteiden
maisteri
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2016–

3. Anders Dreijer

6. Leif Hagelstam

9. Juhani Mäkinen

s. 1953
Diplomi-insinööri
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen
varapuheenjohtaja 1994–
Tarkastusvaliokunnan
jäsen

s. 1955
Insinööri
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 1996–
Henkilöstöasiainvaliokunnan jäsen

s. 1956
Oikeustieteen
kandidaatti, laamanni
Oy Karl Fazer Ab:n
hallituksen jäsen 2006–
Tarkastusvaliokunnan
jäsen
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Johtor yhmä
1

4

7

1. Christoph Vitzthum

6. Petri Kujala

s. 1969
Kauppatieteiden maisteri
Fazerin konsernijohtaja ja
toimitusjohtaja

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

2. Heli Arantola

2

5

8

s. 1969
Kauppatieteiden tohtori
Senior Vice President,
Fazer-konserni, strategia ja
uudistaminen
Fazerin palveluksessa
01.05.2017 saakka
3. Andreas Berggren
s. 1966
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Fazer Food
Services ja Executive Vice
President, Fazer-konserni
4. Jouni Grönroos

3

6

9

s. 1965
Kauppatieteiden maisteri
Talousjohtaja ja
varatoimitusjohtaja,
Fazer-konserni

7. Rolf Ladau
s. 1967
Kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Fazer Makeiset
ja Executive Vice President,
Fazer-konserni
8. Ulrika Romantschuk
s. 1966
Valtiotieteen kandidaatti
Senior Vice President,
Fazer-konserni, viestintä ja
brändit
9. Mika Videman
s. 1967
Diplomi-insinööri
Henkilöstöjohtaja ja
Senior Vice President,
Fazer-konserni

5. Sebastian Jägerhorn
s. 1969
Oikeustieteen kandidaatti
Kauppatieteiden maisteri
Lakiasiainjohtaja ja
Senior Vice President,
Fazer-konserni
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Hallinnointiperiaatteet
Oy Karl Fazer Ab (Fazer) ja sen tytäryhtiöt noudattavat yhtiöjärjestyksen ja Suomen lakien mukaisia
sääntöjä ja määräyksiä sekä näitä hallintoperiaatteita, jotka on laadittu osakeyhtiölain ja osittain
pörssiyhtiöitä koskevien suositusten perusteella.
Yhtiökokous

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

kaisesti 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.

Kokouskäytäntö

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

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

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät

Hallituksen puheenjohtaja

Hallitus

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. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen tulee huolehtia yhtiön hallinnosta
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa
siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmu-

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 Jan Fazer (pj), Anders
Dreijer, Juhani Mäkinen ja Ketil Eriksen. Valiokunta kokoontui
tilikauden aikana neljä kertaa ja se käsitteli normaalien asioiden lisäksi muun muassa strategisiin riskeihin, tietoturvaan ja
sisäiseen tarkastukseen 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.
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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 varain- hoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle ja pitää hallituksen riittävästi informoituna Fazerin liiketoimintaympäristöstä, kuten
asiakkaista, kilpailu- ja markkinatilanteesta sekä Fazerin talou
dellisesta asemasta ja kehityksestä. Toimitusjohtajan tukena
toimii konsernin johtoryhmä sekä hallituksen tarvittaessa
nimittämä varatoimitusjohtaja.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja,
joka toimii johtoryhmän puheenjohtajana, liiketoimintaalueiden 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 tunnistaminen, arvioida ja seurata sekä ennakoida liiketoimintaan
vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Liiketoiminta-alueiden ja -yksiköiden sekä konsernitoimintojen johdon tehtävänä on puolestaan tunnistaa
ja arvioida oman toimialansa riskejä sekä toteuttaa sovitut
riskienhallinnan toimenpiteet osana operatiivista toimintaansa.
Rahoitukseen liittyviä riskejä hallinnoi konsernirahoitus.

Strategia

Yritysvastuu

Liiketoiminta-alueet

Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja vastaa riskienhallinnan ohjauksesta ja kehittämisestä, sen raportoinnista hallitukselle ja
tarkastusvaliokunnalle sekä liiketoimintayksiköiden ja muiden
toimintojen tukemisesta riskienhallinnassa.

Hallinto ja johtaminen

Tilinpäätös
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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 tarkastusvalio
kunnalle.

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 periaatteet perustuvat lisäksi yhteisiin arvoihin ja
ohjaavat fazerilaisia esimerkiksi kohtelemaan asiakkaita,
yhteistyökumppaneita ja omia työtovereita yhdenvertaisesti
ja reilusti. Eettisten periaatteiden kautta Fazer-konserni on
työnantajana sitoutunut järjestämään kaikille työntekijöilleen
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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€
2016

M€
2015

1 603,5

1 576,1

-2,3
8,1
-573,2
-539,9
-86,1
0,2
-357,7
52,7
2,2
54,9
-18,2
-7,3
29,4

1,6
7,6
-564,5
-527,9
-87,4
0,2
-361,6
44,3
-2,9
41,4
-17,7
-4,4
19,4

M€
2016

M€
2015

31,0
98,3
349,4

14,6
122,4
320,0

1,0
9,8

1,0
6,4

PYSY VÄT VA STA AVAT YHTE EN SÄ

489,6

464,4

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

79,3
2,6
5,1
202,1
26,3
62,9

78,7
2,2
5,4
196,4
31,9
62,0

378,3
867,9

376,5
840,9

126,5
-2,4
289,8
29,4
443,2
51,5
8,0

126,5
-0,3
285,4
19,4
430,9
41,9
7,8

22,4
0,2
342,5
365,1
867,9

21,2
3,6
335,6
360,4
840,9

31.12 .
VA STA AVA A

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

VAIHTU VAT VA STA AVAT YHTE EN SÄ

VA STAT TAVA A

Oma pääoma
Osakepääoma
Käyvän arvon rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄ ÄOMA YHTE EN 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 EN SÄ
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1.– 31.12 .

M€
2016

M€
2015

54,9

41,4

52,8
35,1
-2,2
-1,9
-0,2
-2,0
136,4

51,0
35,1
2,9
-0,5
-0,2
-0,7
128,9

-3,8
2,3
-1,0
133,9
-22,9
24,4
0,4
-14,9
120,9

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

-83,6
3,4
-2,6
-18,5
-101,2

-60,4
5,4
0,0
-1,3
-56,3

M€
2016

M€
2015

0,0
0,0
0,1
4,0
-9,3
0,0
-0,2
0,0
-19,0
-24,3
-4,6

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

0,0
93,8
89,2

-0,4
53,5
93,8

R AHOITU KS EN R AHAVIRTA :

LIIKE TOIMINNAN R AHAVIRTA :

Voitto ennen veroja
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 .

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

INVESTOINTIEN R AHAVIRTA :

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin
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€

2016

1 603,5
1,7
50,6
52,7
3,3
87,7
5,5
54,9
3,4
29,4

2015

1 576,1
-4,3
51,4
44,3
2,8
79,4
5,0
41,4
2,6
19,4

2014

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

2013

2012

1 695,7 1 656,9
2,3
5,2
53,1
52,3
49,0
68,6
2,9
4,1
83,3 100,4
4,9
6,1
48,6
67,0
2,9
4,0
23,9
34,4

TA S E

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

489,6
79,3
299,0
443,2
51,5
373,1
867,9

464,4
78,7
297,9
430,9
41,9
368,1
840,9

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

104,6
86,1
-17,6
-3,6
10,2
7,6
57,1
13 287

61,7
87,4
-17,3
-3,7
8,2
4,8
56,3
13 416

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

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

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

ROI

=

ROE

=

Omavaraisuus

=

Nettovelkaisuus=
aste

Voitto ennen veroja + Rahoituskulut
Taseen loppusumma - Korottomat velat (keskimäärin)

Voitto ennen veroja - Välittömät verot
Oma pääoma + Vähemmistöosuus (keskimäärin)

Oma pääoma + Vähemmistöosuus
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Korolliset nettovelat
Oma pääoma + Vähemmistöosuus

x 100

x 100

x 100

x 100

AVAIN LU V UT

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

79,7
84,1
96,5
90,2
33,3
46,7
6,0
8,2
7,3
10,1
5,4
7,8
58,0
57,4
13 762 14 046
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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

Rahoitusvälineiden arvostaminen

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

tahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on sisällytetty konsernitilinpäätöksessä
muuttuvien menojen lisäksi osuus hankinnan ja valmistuksen
kiinteistä menoista.

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen
mukaisesti hankintamenoonsa tai sitä alempaan jälleenhankin-

Rahoitusjohdannaiset on arvostettu käypään arvoon. Valuuttatermiinit arvostetaan maturiteetiltaan vastaavanpituisten
sopimusten markkina-arvoon. Arvot saadaan termiinikurssilla
ja spot-kurssilla laskettujen rahasummien erotuksena. Mahdollinen muutos korkokulussa tai -tuotossa sisältyy arvostukseen.
Valuuttajohdannaisia käytetään suojaamaan valuuttakurssimuutosten aiheuttamalta arvonvaihtelulta osto- ja myyntitransaktioissa. Valuuttatermiinejä on tehty myös valuuttamääräisten tase-erien suojaamiseksi. Valuuttamääräisiä,
rahoitustransaktioihin liittyviä tase-eriä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelman
rahoituseriin. Niiden valuuttamääräisten ostojen ja myyntien,
ja kaupallisten velkojen ja saatavien suojaamiseksi tehtyjen
johdannaisten, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, käyvän
arvon muutokset on konsernissa kirjattu ostojen ja myyntien
oikaisuiksi ja emoyhtiössä rahoituseriin. Yhtiö soveltaa suo
jauslaskentaa ennustettujen GBP- ja USD-määräisten ostojen,
ja tietyn SEK-määräisen myynnin suojaustransaktioihin.
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. Raaka-ainejohdannaiset arvostetaan
markkina-arvoon tilinpäätöspäivänä. Yleisesti hyväksyttyjä
arvostusmenetelmiä käytetään käyvän arvon laskemiseksi.
Realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman materiaaliku-

luihin ja realisoitumattomat erät kirjataan tuloslaskelman
rahoituseriin.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen kirjaaminen

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

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 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 pääomaosuus-menetelmällä.
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 konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan tasapoistona vaikutusaikanaan, pääasiassa 10 vuoden
kuluessa. Yritys konsolidoidaan kokonaan, jos on sitouduttu
lunastamaan vähemmistön osuus.
Ostettujen tytäryhtiöiden tulokset huomioidaan hankintahetkestä ja tilikauden aikana myydyt tytäryhtiöt myyntihetkeen.
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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 tulosvaikutteisesti. Taseessa voitto on kirjattu siirtosaamisiin ja tappio siirtovelkoihin.
Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma on laadittu kirjanpitolautakunnan antaman
yleisohjeen (30.1.2007) mukaan. Osakkuusyritysten ja muiden
osakkeiden osinkotulo on esitetty liiketoiminnan rahavirtana.
Emoyrityksen konsernitilisaamiset ja -velat ilmoitetaan rahoituksen kassavirtana.

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
HENKILÖSTÖN LU KU MÄ ÄR Ä (KES KIMÄ ÄRIN V UODEN 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

2016

2015

602,5
600,9
337,4
100,2
-37,4
1 603,5

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

791,6
380,3
69,8
103,4
21,4
11,7
12,9
180,0
32,5
1 603,5

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

2016

2015

6 014
5 769
942
561
13 287

6 189
5 623
1 033
571
13 416

5 672
2 596
532
930
127
296
231
2 903
13 287

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

2015

POI STOT JA ARVONALENTU MI S E T, M€

2016

Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumisten palautukset
YHTEENSÄ

1,6
0,0
35,1
5,8
6,8
37,8
0,8
0,1
-1,9
86,1

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

2016

2015

LIIKE TOIMINNAN M U UT KU LUT, M€

Muut henkilösivukulut
Vuokrat
Energia ja muut käyttökustannukset
IT-kustannukset
Matkakustannukset
Myynnin rahdit ja muut kuljetuskustannukset
Markkinointikustannukset
Hallintokustannukset
Pysyvien vastaavien myyntitappiot
YHTEENSÄ

10,6
44,3
99,8
18,1
14,6
71,4
37,8
60,7
0,4
357,7

10,2
43,2
103,1
16,8
14,6
73,7
40,2
58,9
0,9
361,6

R AHOITU STUOTOT JA - KU LUT, M€

2016

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

2015

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

0,2
0,9
0,3
0,0
0,0
1,4
-1,3
-0,9
-1,2
-1,0
-4,3
-2,9
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Taseen liitetiedot
PYSYVÄT VASTAAVAT, M€
2015

AIN E E T TOMAT OIKEU DE T

2016

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

10,1
0,1
14,0
-0,1
24,0
5,4
0,0
1,6
7,1
4,7
17,0

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

M U UT PITK ÄVAIKUT TE I S E T MENOT

2016

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

2015

69,7
0,5
5,2
0,5
-0,5
4,5
79,9
60,0
0,4
0,1
-0,2
5,8
0,0
66,0
9,7
13,9

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

LIIKE ARVO

2016

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset, hankitut yhtiöt
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Muuntoerot
Kertyneet poistot, hankitut yhtiöt
Tilikauden poistot
Siirrot erien välillä
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

3,0
-0,1
0,3
-1,6
1,7
2,9
0,0
0,2
0,0
-1,6
1,5
0,1
0,2
31,0

KON S ERNILIIKE ARVO

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Muuntoerot
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Siirrot erien välillä
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.
KONSERNILIIKEARVO

2016

450,6
4,7
10,0
4,9
470,2
328,2
3,6
35,1
0,1
4,9
371,9
122,4
98,3
98,3

2015

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

2015

451,4
-3,2
2,4
0,0
450,6
295,1
-2,0
35,1
0,0
0,0
328,2
156,3
122,4
122,4
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Taseen liitetiedot
MA A - JA VES IALU E E T

2016

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

32,2
0,5
0,0
0,2
0,0
0,2
33,1
8,7
6,7
32,3
35,1

R AKENN U KS E T JA R AKENN E LMAT

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

2016

212,5
4,8
15,4
3,5
0,0
6,7
242,8
131,7
1,4
2,1
0,0
6,8
0,0
141,9
0,3
80,5
100,6

2015

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

2015

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

KON E E T JA K ALU STO

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

2016

2015

637,6
10,2
15,5
14,4
-5,6
15,9
687,9
461,6
6,9
11,1
-5,0
37,8
0,0
512,5
4,1
171,9
171,3

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

M U UT AIN E E LLI S E T HYÖDYKKE E T

2016

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

2015

10,5
0,1
0,6
0,2
-0,2
1,0
12,2
6,2
0,1
0,1
-0,1
0,8
0,0
7,1
4,4
5,1

11,1
-0,1
1,7
0,0
-3,2
1,0
10,5
6,4
-0,1
0,0
-1,7
0,8
0,8
6,2
3,9
4,4
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Taseen liitetiedot
OMA PÄÄOMA, M€
ENNAKKOMAKS UT JA KES KEN ER ÄI S E T HANKINNAT

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

2016

2015

31,0
0,9
32,9
0,9
-0,2
-28,2
37,3
31,0
37,3
349,4

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

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

2016

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

2015

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

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

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

2016

2015

Hankintameno 1.1.
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Arvonalentumiset
Arvonalentumisten palautukset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

6,4
-0,1
2,6
-0,3
0,0
1,3
9,8
6,4
9,8
489,6

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

2016

2015

126,5
126,5
-0,3
-2,1
-2,4
124,1

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

0,0
0,0
0,0
304,7
-19,0
0,0
4,0
289,8
29,4
319,2
443,2

26,5
-26,5
0,0
318,5
-31,6
0,1
-1,6
285,4
19,4
304,7
430,9

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
Konsernirakenteen muutos
Muuntoerojen muutos
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden voitto
Vapaa oma pääoma yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

6,9
0,0
0,0
0,0
-0,6
0,0
6,4
6,9
6,4
464,4
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
A S E TE TUT VAKU U DE T, M€

Annetut kiinteistökiinnitykset
Asetetut vakuudet
VA STU U S ITOU M U KS E T JA M U UT VA STU UT, M€

2016

2015

1,7
1,7

1,7
1,7

2016

2015

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
7,2
7,0
Myöhemmin maksettavat
9,0
7,4
Leasingvastuut
16,3
14,4
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
18,9
18,6
Myöhemmin maksettavat
34,4
41,7
Vuokravastuut
53,4
60,3
Muut vastuut
Energiavastuut
8,5
15,6
Raaka-aineostosopimusvastuut
45,7
31,9
Muut
3,2
3,3
Kiinteistöinvestoinnit
Yhtiö on tehnyt arvonlisäverolain mukaisia kiinteistöinvestointeja, joiden tarkistuskaudet ja vuotuiset
tarkistuskelpoiset summat on esitetty seuraavassa taulukossa.
2008
0,1
0,2
2009
0,2
0,3
2010
0,6
0,8
2011
0,3
0,3
2012
0,2
0,2
2013
0,9
1,0
2014
0,4
0,5
2015
0,8
0,9
2016
4,5
0,0
Raaka-ainejohdannaiset
Käypä arvo (merkitty taseeseen)
0,0
0,0
Nimellisarvo
0,7
1,1
Valuuttatermiinit
Käypä arvo (merkitty taseeseen)
-2,9
-0,3
Nimellisarvo
56,7
66,4
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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*

80
80

Ruotsi
Fazer Bageri AB
Fazer Food Services AB*
Fazer Konfektyr AB
Fazer Kvarn AB
Fazer Restauranger AB*
Gateau AB

100
80
100
100
80
100

Konsernin omistusosuus %

Suomi
Fazer Food Services Oy*
Fazer Leipomot Oy
Fazer Makeiset Oy
Fazer Ravintolat Oy
Oy NIS-Nordic Industrial Sales Ab
Pistrina Oy

80
100
100
100
51
100

Konsernin omistusosuus %

Alankomaat
Fazer Bakeries B.V.*

70

Kypros
Crestjoy Ltd*
Startplace Holdings Ltd*

70
70
80
80

Tanska
Fazer Food Services A/S*

80

Ruotsi
Fazer Food AB*
Lovik Fastighets AB*

Venäjä
OOO Fazer*

70

Suomi
Kiinteistö Oy Helsingin Kanneltori*

80

Venäjä
OOO Avangard*
OOO Fazer Bakeries Invest*

70
70

Viro
Fazer Eesti AS
Fazer Food OÜ*

100
80

Pistrina Oy ja Frebaco Kvarn AB (nykyisin Fazer Kvarn AB) ostettiin kesäkuussa 2016.
LMK Foods Oy ja Muru logistiikka Oy fuusioitiin Seniori Ateria Oy:hyn ja Seniori Ateria Oy fuusioitiin Fazer
Food Services Oy:hyn lokakuussa 2016.
Fazer Food B.V. likvidoitiin joulukuussa 2016.
Fazer Ravintolat Oy myi Fazer Restauranger AB:n osakkeet Fazer Food Services AB:lle joulukuussa 2016.

V UONNA 2016 OSTE TUT LIIKE TOIMINNAT

Fazer Kvarn AB (Ruotsi)
Pistrina Oy (Suomi)
Keksitavaramerkit

Konsernin omistusosuus %

Suomi
Sonaatti Oy
Unica Oy

45
49

Vaikutus konsernin liikevaihtoon vuonna 2016 (M€)

12,6
2,2
7,3

V UONNA 2015 OSTE TUT LIIKE TOIMINNAT

Seniori Ateria Oy (Suomi)

2,2

* Vähemmistöosakkaat ovat Oy Karl Fazer Ab:n omistajia
51

Tervetuloa uuteen Fazer Experience -vierailukeskukseemme visitfazer.com
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

