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Smakupplevelser för dig
Fazers roll i alla livets skeden blir allt större.
Koncernens och dess varumärkens kopplingar till
samhället och till konsumenternas liv utvecklas varje
dag. Fazer utgår ifrån, att människor vill ha balans i
livet och väljer varumärken som passar dem som
individer. Fazers svar på det är koncernens mål att
alltid vara litet bättre, inspirera till njutningar och få
människorna att känna sig nöjda med sina val.
I den här redovisningen presenterar vi detaljerad
information om Fazer-koncernens verksamhet och
resultat år 2015.Vi hoppas att sammanfattningen av
våra framgångar och utmaningar är intressant och
att Fazers starka ambition att alltid vara litet bättre
inspirerar dig.
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2015 i ett nötskal
Fazer-koncernens omsättning och rörelsevinst
OMSÄTTNING PER LAND

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

Finland 49 %
Sverige 24 %
Ryssland 12 %
Danmark 6 %
Norge 5 %
Estland 1 %
Lettland 1 %
Litauen 1 %
Övriga 2 %

Fazer Bageri 39 %
Fazer Food Services 36 %
Fazer Konfektyr 21 %
Övriga 4 %

OMSÄTTNING, M€
1800
1600

1575,5

1656,9

RÖRELSEVINST, M€
1695,7

1647,7

FINLAND
SVERIGE
RYSSLAND

Antal anställda
31.12.2015

1000

60

800
600

859

6 146

393
189

3 209
3 103

DANMARK

84

922

NORGE

67

629

ESTLAND

22

150

LETTLAND

22

312

LITAUEN

16

238

80,0

79,6

54,2

49,0

44,9

43,3

20

200
2011

2012

2013

Fazer Bageri
Fazer Food Ser vices

Omsättning, M€
Rörelsevinst, M€
Andel av omsättning, %
Rörelsevinst före goodwill-avskrivningar, M€
Andel av omsättning, %
Räntebärande nettoskulder, M€
Nettoskuldsättningsgrad, %
Bruttoinvesteringar, M€
Affärsverksamhetens kassaflöde, M€
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
Soliditet, %

83,3
68,6

40

400

Nyckeltal

100,4
85,6

80

1200

0

120
100

1400

2014

2015

2014

Förändring

1 576,1

1 647,7
43,3
2,6
79,6
4,8
-20,7
-4,0
58,9
130,4
3,5
62,5

-4 %
4%
9%
1%
5%
-16 %
-10 %
5%
-15 %
39 %
-10 %

44,9
2,9
80,0
5,1
-17,3
-3,7
61,7
110,7
4,9
56,4

2015

Fazer Konfektyr
Övriga

Verksamshetsländer, översikt
Omsättning, M€

1576,1

0

2011

2012

2013

2014

2015

Rörelsevinst
Rörelsevinst före goodwill-avskrivningar

Fazer-koncernens
rörelsevinst
före goodwillavskrivningar var

5%

av omsättningen

80M€
Fazer-koncernens
soliditet var

56 %

2015 i ett nötskal

3

2015 i ett nötskal

Koncernchefens översikt

I slutet av 2015 var

14709

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

Administration och ledning

Bokslut

FAZER ÅRSREDOVISNING 2015

Fazer-koncernens omsättning var

personer
anställda
på Fazer

1576

M€

Fazer Bageri

Tillväxten på bagerimarknaden är liten, men det
finns möjligheter, och affärsområdets strategi har
finslipats för att fokusera på dessa.
Fazer Konfektyr

Fazer Konfektyr har det mest betrodda
varumärket i Finland, produkter av högsta kvalitet,
ett antal referenssmaker och en säljstyrka som
toppade kundnöjdhetsundersökningar 2015.
Fazer Food Services

Fazer Food Services har tagit initiativ till
en fullständig översyn av den kommersiella
verksamheten för att förbättra förmågan att
behålla kunderna och stärka försäljningen.
2015 i ett nötskal
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Starka idag - bygger för framtiden
Resultaten för 2015 visar att Fazer presterar väl i en
utmanande och instabil omvärld.

År 2015 fokuserade vi på att säkerställa vår framtid, stärka
våra hemmamarknader och skapa förutsättningar för att
utveckla vår internationella tillväxt i vårt arbete med att
upprätthålla vår starka position. Fazers investeringar i
byggnader, produktionsmaskiner och utrustning uppgick
till 60,4 miljoner euro under året. Vi fokuserade på
kontinuerlig utveckling av våra medarbetare, varumärken och
marknadsföring.
Vi har en god anda i koncernen och jag ser exempel
på detta varje dag. Det syns även i resultaten av vår
medarbetarundersökning 2015, som visade på en mycket positiv
utveckling. Svarsprocenten var mycket hög, hela 84,4 procent.
För att ta tillvara den styrkan har vi introducerat Fazer
Behaviours, Fazers förhållningssätt. De definierar vad koncernen
förväntar sig av ledning och medarbetare på alla nivåer och
hjälper medarbetarna att följa koncernens värderingar och
principer, hjälpa sina kollegor samt att ge och ta konstruktiv kritik.
Världen omkring oss fortsätter att förändras i snabb
takt. Det är svårt att veta vad framtiden för med sig, men

vi är beredda på förändringar då de kommer. År 2015 var
flyktingkrisen i EU en av de mest märkbara utmaningarna. Jag
är stolt över att Fazer omedelbart svarade på krisen genom att
vidta åtgärder för att hjälpa där vi är verksamma, och göra upp
planer för stöd på längre sikt.
Riskerna relaterade till Ryssland består och sanktionerna
samt den försvagade rubeln påverkar oss fortfarande i hög
grad. Vår verksamhet i Ryssland har utvecklats väl, mätt i lokal
valuta, men vid omräkning till euro syns konsekvenserna.
Råvarupriserna i Ryssland eskalerade i slutet av år 2014 och
har stannat på hög nivå sedan dess. Den försvagade rubeln har
påverkat och kommer fortsättningsvis att påverka Fazer.
Vi såg dock även positiva förändringar i vår affärsmiljö under
2015. Den finländska regeringen meddelade att de kommer dra
tillbaka punktskatten på konfektyr, glass och läskedrycker, vilket
skapar en rättvisare marknad och konkurrens.
Alla våra affärsområden visade resultat 2015. Fazer
Bageri utvecklades väl i Sverige och lanserade innovativa
och framgångsrika produkter inom nya kategorier i både

Sverige och Ryssland. Den finländska bagerimarknaden är
utmanande på grund av prispress och ökad import. Fazer
Konfektyr hade ett bra år, med framgångar särskilt inom
chokladverksamheten. För Fazer Food Services del visade
vi vår vilja att göra affärer på en snabbt utvecklande och
dynamisk marknad. Vi tog fram en ny lösning för så kallade
business parks och vi etablerade oss i sjukvårdssektorn. Fazer
Cafés öppnade nya enheter och förbättrade sitt resultat
betydligt och Fazer Mill & Mixes havrekvarn går nu för full
kapacitet, ett år tidigare än planerat, vilket för mig till ämnet
investeringar.
Att upprätthålla Fazers konkurrenskraft på hemmamarknaderna är viktigt för oss, och under de senaste tre åren har
vi exempelvis investerat omkring 100 miljoner euro i Finland.
I december 2015 fattade vi beslutet att fördubbla kapaciteten
i vår havrekvarn. Under de kommande tre åren planerar vi
att investera ytterligare över 100 miljoner euro i Finland för
att förstärka vår närvaro på marknaden och vår export och
därmed skapa fler jobb.
Koncernchefens översikt
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Fazer investerade också internationellt. År 2015
investerade Fazer totalt över 22 miljoner euro utanför
Finland, till exempel i utvidgningen av bageriet i Ogre i
Lettland och produktionsköket i Kävlinge i Sverige.
I september 2016 har det gått 125 år sedan Karl Fazer
öppnade sitt fransk-ryska café på Glogatan i Helsingfors, och
vi kommer att fira jubileet storstilat. Att minnas hur Fazer
föddes som företag kan även ge oss bränsle för vår framtida
utveckling. Vår grundares mod och hängivenhet till sin
vision inspirerar oss att skapa den framtid vi vill se. Vårt nya
besökscenter öppnar under jubileumsåret i Vanda. Det nya
centret, som även är en satsning på finländsk design, kommer
ge våra besökare en helhetsupplevelse av vårt varumärke och
de många historier som det omfattar.
Under år 2016 och framåt kommer vi fortsätta på den
väg vi valt, och fortsätta göra investeringar för att säkerställa
vår framtida framgång. Jag vill avsluta med att tacka dig för
att du är med oss på denna resa, och även tacka alla våra
intressegrupper för deras hårda arbete och stöd.

Christoph Vitzthum
Koncernchef
Fazer-koncernen

Att upprätthålla Fazers konkurrenskraft på
hemmamarknaderna är viktigt för oss, och under de
senaste tre åren har vi exempelvis investerat omkring
100 miljoner euro i Finland.
Koncernchefens översikt
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STRATEGI
Positionerad för tillväxt
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Nya perspektiv
Det är av yttersta vikt för Fazer att förstå förändringarna i omgivningen och vilken inverkan de har.
Dessa förändringar – särskilt utvecklingen av konsumenternas beteende och livsstil – inspirerar Fazer att
modigt utforska, upptäcka och skapa nya smakupplevelser. Det är enbart genom att lyssna på kunder och
konsumenter som Fazer kan fokusera på rätt områden och växa.

Sedan 1891 har Fazer vuxit kontinuerligt samtidigt som livsstilen
i omvärlden har förändrats, vilket inneburit möjligheter att
skapa framgångsrika produkt- och varumärkesupplevelser i
människors vardag. Fazers mål är att erbjuda produkter, tjänster
och varumärken som de flesta konsumenter kan relatera till
och uppskatta, både nu och i framtiden. Fazers mission är att
skapa smakupplevelser, och koncernen vägleds av sin insikt i hur
konsumenter väljer varumärken som passar deras individuella
behov och värderingar.

Vägen framför oss
För att säkerställa sin konkurrenskraft och framtida
framgång kommer Fazer att skapa mervärde och sträva
efter en lönsamhet som växer snabbare än omsättningen.
Som värdeskapande koncern kan Fazer skapa lönsam tillväxt
under många år framöver. Det innebär att höja effektiviteten
och att fortsätta investera i och utveckla koncernens
nuvarande verksamhet. Fazer har också goda möjligheter
att växa utanför nuvarande verksamhetssfär, särskilt till
områden som ligger nära och har synergier med nuvarande
affärsverksamheter. Koncernens mål är också att delta i
en omstrukturering av branschen, för att skapa mervärde.
Fazer ser både organisk tillväxt och förvärv som möjligheter
att växa.
Fazers affärsverksamheter måste vara i toppskick för
att möjliggöra tillväxt och utveckling. Fazers mål är också

att vara relativt sett mindre beroende av den finländska
marknaden genom att öka aktiviteten utanför Finland inom all
affärsverksamhet.
Koncernens övergripande mål är lönsam tillväxt och
det finns tydliga möjligheter att nå det, främst genom en
förbättring av lönsamheten. När det gäller resultat och
effektivitet är Fazers framtida framgångar beroende av
kompetenta och engagerade medarbetare, och koncernen
inför en högpresterande kultur för att hjälpa Fazer att nå sin
fulla potential. Framgång bygger på en gemensam passion
för att leva upp till en inspirerande vision. Alla behöver
motivation att uppnå individuella mål som tydligt är en del av
ett större mål.
Att prestera bra handlar om att göra sitt bästa i sin roll
och att alla medarbetare varje dag ska gå hem både nöjda
och stolta över vad de har åstadkommit. Detta kräver ett
enhetligt och fokuserat ledarskap, som Fazer satsar mycket på
att implementera.

Den nya ekonomiska realiteten
Den ekonomiska återhämtningen i Finland och på Fazers
övriga hemmamarknader går fortsatt långsamt. Samtidigt är
resultatpressen stor på detaljhandeln. Konsumenterna tvingas
anpassa sig till denna ”nya normala” ekonomiska realitet som
blivit mer långvarig än man tidigare trott. Under de senaste
åren har handelns egna varumärken blivit populära eftersom

Framgång bygger på en gemensam passion för att leva
upp till en inspirerande vision. Alla behöver motivation
att uppnå individuella mål som tydligt är en del av ett
större mål.

strategi
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de erbjuder ett brett urval alternativ. Det innebär att Fazer
har hårdare konkurrens än någonsin tidigare.
Dessutom kommer råvarukostnaderna sannolikt att variera
kraftigt de närmaste åren och enhetspriserna förväntas stiga
med tiden. Kostnaderna för avfallshantering kommer också att
öka framöver, liksom kostnaderna för energi.
När det gäller det politiska klimatet och lagstiftningen är
det positivt för Fazer att den finländska regeringen hösten
2015 beslutade att återkalla punktskatten på konfektyr för att
återbörda jämlikheten på marknaden. Beslutet normaliserar
konkurrensläget för finländska företag i jämförelse med
utländska konkurrenter. Användningen av socker i produkter
och dess effekt på folkhälsan kommer trots det att få
ytterligare fokus i offentligheten, och Fazer måste både lyfta
frågan och informera allmänheten.
Det rådande geopolitiska och ekonomiska läget är också
instabilt och kommer sannolikt att vara det även framöver.
Utöver det finns en ökad medvetenhet om hälsosamma,
naturliga, ansvarsfullt producerade och lokala produkter.
Efterfrågan på etiska och hållbara produkter och tjänster
är numera en del av den dagliga konsumtionen och är ett
område där Fazer måste utvecklas ytterligare. Även om
avsevärda framsteg har gjorts, måste ytterligare satsningar
göras på bättre transparens i värdekedjorna där Fazer
verkar, och kontrollfördelningen kommer att öka i betydelse
i framtiden.
Det politiska läget i Ryssland är en annan nyckelfaktor
för Fazer, och dess effekter följs noggrant. Fazer har varit
framgångsrikt i Ryssland, och koncernens långsiktiga plan är att
fortsätta att investera i och utveckla verksamheten i Ryssland.

Varumärkesstrategi
Fazer är byggt på starka varumärken och utvecklar dem hela
tiden för att skapa ytterligare tillväxt. Strategin för varumärket
Fazer uppdaterades under 2014 och 2015, och följande
mål fastställdes: skapa tillväxt inom alla affärsverksamheter
genom att använda varumärket Fazer, öka varumärket Fazers
strategi
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närvaro och synlighet ytterligare, visa tydligt för både kunder
och konsumenter vilket mervärde varumärket Fazer skapar
och, slutligen, prioritera varumärket Fazer när det gäller
innovationer, investeringar och marknadsföring.
Implementeringen av varumärkesstrategin pågår på
affärsverksamhets- och koncernnivå och kommer att synas allt
mer i Fazers produkter och tjänster under 2016 och därefter.

Nytt besökscenter
Ett exempel på varumärkesstrategin är Fazers nya besökscenter som kommer att öppnas i september 2016 i samband
med koncernens 125-årsjubileum. Målet är att skapa en inspirerande och lärorik varumärkesupplevelse som leder till en
livslång relation med Fazer.
Det nya besökscentret har designats för att vara en
framstående plattform som synliggör Fazers autenticitet och
arv och ger Fazer möjlighet till kontinuerliga möten med
konsumenterna. Dessutom kommer centret att kunna ta
emot tre gånger så många besökare som för tillfället.
Ansvarstagande
Företagsansvar och arbetssäkerhet fortsätter att vara en
integrerad del av Fazers framtida strategi, verksamhet
och identitet. Fem strategiska områden som omfattar
all verksamhet i koncernen utgör stommen för Fazers
företagsansvarsprogram.
Anpassning och utveckling för att möjliggöra tillväxt
Fazer möter förändringarna i affärsmiljön på olika sätt. En
viktig faktor är den ökande trenden mot bättre hälsa och
välbefinnande. Exempel på det är ett koncept som inkluderar
mer grönsaker i Fazer Food Services rätter, Fazer Alku-gröt
i Finland, ett rotfruktsbröd i Sverige och Finland och Healthy
Energy-bröd i Ryssland.
Fazer har också fortsatt att utveckla nya produkter och
koncept för 2016, bland annat lakrits och Fazer Baker’s
Market-konceptet.

Strategi
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Snacks är ett annat viktigt utvecklingsområde.
Mellanmålskategorin växer snabbt och kommer att påverka
alla Fazers verksamheter, och även det faktum att hushållen
generellt sett blir mindre medför behov av anpassning.
Fazer anser att digitaliseringen skapar nya möjligheter
ur tillväxt- och utvecklingsperspektiv. Fazer har gjort
ett strategiskt val att använda digitalisering för att skapa
relationer med både konsumenter och återförsäljare.

Varje affärsverksamhet har en egen roll
I sin uppdaterade strategi tar Fazer noga hänsyn till relevanta
förändringar i konsumentbeteende och rådande affärsmiljö.
Fazer Bageri kommer att utveckla ett starkt
konsumentorienterat sortiment och sälja lösningar till sina
samarbetspartner, med fokus på färska och frysta produkter,
och växa till kategoriledare på Fazers hemmamarknader.
Dessutom kommer Fazer Bageri i allt större utsträckning även
att hjälpa sina samarbetspartner inom bagerikategorin att
växa.
Snacks är en växande trend och en viktig framtida
tillväxtmöjlighet för Fazer Konfektyr. Dessutom kommer
konfektyrsortimentet att optimeras. Närvaron på Fazers
kärnmarknad Finland stärks och verksamheten i Sverige
och Ryssland utvecklas ytterligare. Fazer Konfektyr kommer
också att optimera sin leveranskedja och stärka de strategiska
partnerskapen med sina viktigaste kunder.
Fazer Food Services kommer att axla en tydlig ledarroll
inom företags- och industrisektorerna genom att driva
utvecklingen av contract catering-verksamhet och -lösningar,
och fokuserar samtidigt på att expandera inom alla sektorer
med sektorspecifika lösningar. Den offentliga sektorn erbjuder
speciellt intressanta tillväxtmöjligheter. Fazer Food Services
fokuserar på operativ effektivitet för att skapa mervärde för
sina kunder samt på utveckling och ökat ansvar hos de 6 000
medarbetare som gör skillnad i restaurangerna varje dag.
Arbetsmiljö- och säkerhet samt råvaruinköp och -hantering
kommer att stärkas ytterligare under 2016 och därefter.
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Med stöd av sin marknadsposition kommer Fazer Mill &
Mixes att skapa tillväxt inom lösningar genom att ta steget in
på marknaden för havrederivat och öka havrevolymerna inom
kvarnverksamheten. Fazer Cafés kommer att fokusera på att
vidareutveckla sitt koncept, stärka bandet till konsumenterna
och fungera som ett flaggskepp för Fazers hela sortiment.

Överträffa förväntningar
Fazers vision är ”Vi överträffar dina förväntningar”. Den
kan ses som ett tydligt ställningstagande för Fazers passion
och ambition, riktat till alla intressegrupper, oavsett om det
gäller konsumenter, kunder eller Fazers egna medarbetare.
Visionen representerar också både koncernens ledstjärna
och etiska grundsyn och uttrycker Fazers mål och ambitioner
sammanfattade i fyra ord. Den styr verksamheten i både nuet
och framtiden.

strategi 10
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Vi överträffar dina
förväntningar.
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VERKSAM INOM
S M A KU P P L E V E L S E R

VÄ R D E R I N G A R
Kunden
i fokus
Modig strävan efter smakupplevelser
Öppen för influenser
Formar till eget
Företagaranda
Goda gärningar
För alla sorters människor

Utmärkt
kvalitet

Samarbete
Starka varumärken som grund
Källa till stolthet i Finland
Tillväxt från våra kärnvärden
Tar vara på nya internationella möjligheter

VÅ R A E T I S K A P R I N C I P E R
VÄG L E D E R O S S

INFLUEN SER
INSPIRER AR
Globalisering
Produkter blir
massproducerade varor
Gemenskap genom
upplevelser
Föränderliga livsstilar
Fokus på hälsa

MISSION
Skapa smakupplevelser
Affärsstrategier

Effektiv
verksamhet

Färska & frysta bageriprodukter
Fokus på måltidstjänster
och nya sektorer
Tillväxt inom konfektyr genom
prioritering av portföljen
Tillväxt med nya lösningar
från kvarnen
Öka antalet Fazer Cafés

Konsumentdriven
innovation

ÅTG Ä R D E R
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Alltid lite bättre
Inspirerar till njutningar
Känna sig nöjd med sitt val
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Om man ser strategin som en guidad
rundtur genom Fazers verksamhetslandskap, måste turen börja med vägen uppe
till vänster i bilden.
Första anhalten är vid arvet, den historiska måttstock som fortfarande vägleder
dagens Fazer.
Efter att noggrant ha beaktat koncernens värderingar och etiska principer är
en paus för att komma ihåg Fazers grundläggande mission, att skapa smakupplevelser, på sin plats.
Rundturen fortsätter sedan och
utforskar de nationella och internationella
influenser som inspirerar Fazer att både
förändras och anpassa sig till de moderna
konsumenternas behov.
Följande steg är en påminnelse om
Fazers tre åtgärder: effektiv verksamhet,
konsumentdriven innovation och affärsstrategier.
Mot slutet av rundturen finns de fem
strategiska pelarna som skapar grunden
för det som driver Fazer-koncernen
framåt.
Rundturen har nått sitt mål: skapandet
av Fazer-upplevelsen. Njut av den!

Strategi

Bygg

Bilden av Fazer-staden vägleder dig
genom Fazer-koncernens strategi.
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Ansvarstagande i praktiken
Fazer har förbundit sig att agera ansvarsfullt och leva upp till konsumenternas förtroende
varje dag. Koncernen strävar hela tiden efter att förbättra sitt ansvarstagande och
företagsansvarsprogram. Fazer för också en ständig dialog med intressegrupperna för att bättre
kunna förstå och reagera på deras förväntningar.

Fazers företagsansvarsprogram grundar sig på fem
fokusområden som omfattar all verksamhet i koncernen –
daglig verksamhet, hälsa och välmående, en del av miljön,
rättvis värdekedja och människorna gör skillnad. Fazer fastställer
detaljerade mål för varje område och går regelbundet
igenom hur vägen mot mål framskrider. Koncernens
företagsansvarsresultat rapporteras i årsredovisningen samt i
detalj i en separat företagsansvarsöversikt.
År 2015 gjorde Fazer betydande framsteg mot målen
för företagsansvar. Till höjdpunkterna hör att koncernen
ökade andelen grönsaker i Fazer Food Services utbud,
ökade mängden certifierad kakao, publicerade en ny
människorättspolicy, vidtog åtgärder för att förbättra
arbetssäkerheten och stödde inhemsk rågproduktion i Finland.

Öka andelen grönsaker
Fazer Food Services arbetar ständigt för att öka andelen
grönsaker i förhållande till andelen kött i sina rätter. Förutom
den positiva effekten på hälsan är även miljöpåverkan
i genomsnitt mindre för vegetabiliska produkter än för
köttprodukter. Fazers mål är att leda förändringen och göra
det lätt för sina matgäster att äta mer grönsaker. År 2015 var
andelen grönsaker i Fazer Food Services mat 39 procent.
Fazers innovationsarbete är ett av de många medel
som koncernen har använt sig av för att leda den gröna
vågen. Projektet Green Buffet initierades 2014 för att

hjälpa Fazers köksmästare att fokusera mer på grönsaker.
Tanken är att köksmästarna ska göra grönsakerna mer
tilltalande för gästerna och utveckla det vegetariska utbudet
i restaurangerna. Fazers köksmästare från alla nordiska
marknader har tillsammans tagit fram goda recept på gröna
rätter som ska serveras i Fazers restauranger. Pilotprojekt har
också genomförts i restaurangerna för att styra gästerna mot
grönare alternativ, så kallad ”green nudging”.

Fazer for Better Cocoa
Ansvarsfullt odlad kakao är ett av de viktigaste fokusområdena
inom Fazers konfektyrverksamhet. Koncernens mål är att
stödja kakaoodlare och deras utbildning, göra skillnad i
kakaoodlarsamhällen och säkerställa tillgången på kakao på lång
sikt. Senast 2017 kommer all Fazers kakao att vara spårbar och
uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion. År 2015 ökade
andelen ansvarsfullt odlad kakao till 72 procent.
Fokus på mänskliga rättigheter
I december 2015 godkändes Fazers människorättspolicy och
den kommer att publiceras 2016. I policyn presenteras Fazers
åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna enligt
FN:s vägledande principer samt vilka åtgärder som vidtas
för att stärka åtagandet. Fazer kommer att rapportera sina
framsteg på årsbasis, och rapporten kommer att innehålla
information om hur risker förknippade med mänskliga

Projektet Green Buffet initierades 2014 för att hjälpa
Fazers köksmästare att fokusera mer på grönsaker.
Tanken är att köksmästarna ska göra grönsakerna mer
tilltalande för gästerna och utveckla det vegetariska
utbudet i restaurangerna.
Företagsansvar 12
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rättigheter har hanterats. Lanseringen av policyn kommer att
följas upp genom en konsekvensbedömning för mänskliga
rättigheter (Human Rights Impact Assessment, HRIA) under
2016, och processen fortsätter även kommande år.

Arbetssäkerhet
Fazers mål är att förhindra olyckor och att skapa en säker
och hälsosam arbetsmiljö för sina medarbetare på alla
produktionsenheter och anläggningar. Fazer har utarbetat
en arbetssäkerhetspolicy och ett ledningssystem för
arbetssäkerhet, och ledningens genomgång och uppföljning
sker regelbundet. Fazer vill vara en arbetsplats utan
olyckor. Mycket har gjorts, men ännu återstår mycket
arbete för att uppnå detta. Till åtgärderna 2015 hörde
att öka medvetenheten, utbilda medarbetare, genomföra
riskbedömningar, hitta bästa arbetssätt, öka antalet
säkerhetsobservationer och därefter vidta korrigerande
åtgärder. Resultatet av åtgärderna var att antalet olyckor som
ledde till sjukfrånvaro minskade med 13,8 procent.
Stödja inhemsk rågproduktion
I Finland har Fazer arbetat hårt för inhemsk råg, som är
en viktig symbol för den finländska kulturen. År 2011
grundade Fazer Bageri Finland, Fazer Mill & Mixes och Boreal
Växtförädling Ab föreningen Pro Råg rf. Föreningens mål är
att förbättra förutsättningarna för rågodling och öka rågens
popularitet bland både odlare och konsumenter. I Finland
ökade odlingsarealen för inhemsk råg med 60 procent
år 2015, och Fazer kunde trygga sin tillgång på rågmjöl till
långt in på 2017 tack vare idogt arbete i hela värdekedjan.
Fazer är det enda riksomfattande bageriet vars hela färska
rågbrödssortiment bakas i Finland. År 2015 uppnådde Fazer
en 100-procentig andel inhemsk råg för de färska rågbröden i
Finland. I höstas sexdubblade Fazer värdet på sina rågavtal med
finländska odlare. Fazer använder enbart inhemsk råg också i
sina bagerier i Ryssland.
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Nyckeltal, företagsansvar
SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR
PERIODEN, M€ *)

INSAMLADE SKATTER FÖR PERIODEN, M€

Inkomstskatter 15,5
Fastighetsskatter 1,3
Konfektyrskatt 24,4
Arbetsgivaravgifter 112,9
Övriga skatter 0,5

*)

PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING, %

Skatter på löner 102,1
Mer värdesskatt, netto 57,2
Övriga skatter 6,7

GENERERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Kunder (omsättning, övriga rörelseintäkter, finansiella intäkter,
intäkter från försäljning av anläggningstillgångar)
Leverantörer
Direkta inköp
Indirekta inköp
Operativa investeringar
Tilläggsvärde
DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Personal (löner och övriga personalkostnader)
Samhälle (skatter och donationer)
Ägare (dividender)
Finansiärer (finansiella kostnader)
Ekonomiskt värde kvar i verksamheten

SE

RU

DK

31–40 år
41–50 år

LV

EE

NO

LT Totalt

51–60 år
> 60 år

PERSONALENS KÖNSFÖRDELNING

Personal 538,1
Samhälle 42,0
Ägare 31,6
Finansiärer 2,2
Utveckling av affärsverksamhet 27,1

GENERERAT OCH DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE, M€

FI

< 20 år
21–30 år

Försäkrings- och energiskatter ingår inte i siffrorna.

DISTRIBUERING AV EKONOMISKT VÄRDE, M€

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Kvinnor 58 %
Män 42 %

2015

2014

1 589

1 658

-553
-334
-60
641

-571
-355
-51
680

-538
-42
-32
-2
27

-560
-44
-21
-2
54

Olycksfallsfrekvens
Antal olycksfall per miljon
arbetstimmar

2015

2014

Fazer Bageri
Fazer Food Services
Fazer Konfektyr
Totalt i koncernen

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

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

NYCKELTAL, MILJÖ

Produktionsmängd (ton)
Energiförbrukning (MWh)
Energiförbrukning/produktionsmänd (MWh/ton)
Vattenförbrukning (m³)
Vattenförbrukning/produktionsmängd (m³/ton)
Använda råvaror (ton)
Använda råvaror/produktionsmängd (ton/ton)
Total avfallsmängd/produktionsmängd (ton/ton)
Total avfallsmängd (ton), varav
Till återvinning (%)
Utnyttjats som energi (%)
Till soptippen (%)

2015

2014

564 275
510 609
0,90
873 795
1,55
518 153
0,92
0,08
45 215
60
33
7

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

Nyckeltalen omfattar Fazer Bageri, Fazer Konfektyr samt Fazer Mill & Mixes.
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Fazers företagsansvar, mål och resultat
Mål

Prestationer 2015

2016 och framåt

Daglig verksamhet – Fazer skapar välstånd för företaget och samhället.		
• Hantera frågor som påverkar Fazers
anseende
• Följa Fazers etiska principer i all
affärsverksamhet
• Säkerställa och öka varumärkets värde
• Skapa mervärde för intressegrupperna
• Säkerställa en lönsam verksamhet och
tillväxt

• Reputation Institutes Rep Trak-resultat var utmärkt eller starkt i Finland, Sverige och
Ryssland
• Det ekonomiska mervärdet var 641 miljoner euro
• Avkastningen på eget kapital var 4,9 procent, en ökning med 39,2 procent från 2014
• Betalade 42 miljoner euro i skatter
• Sysselsatte närmare 15 000 personer
• Godkände en ny människorättspolicy

• Öka transparensen ytterligare när det gäller Fazers värdekedja samt åtgärder, utmaningar
och framtida planer inom företagsansvar
• Sträva efter resurseffektivitet, kostnadsbesparingar och på att hitta nya möjligheter genom
cirkulär ekonomi
• Fortsätta de nuvarande processerna för problem- och riskhantering, säkerställa
varumärkesvärdet, integrera företagsansvar i den dagliga verksamheten och söka nya
affärsmöjligheter
• Genomföra en konsekvensbedömning för mänskliga rättigheter 2016 med syfte att
identifiera företagets negativa effekter och definiera lämpliga åtgärder

För hälsa och välmående – Fazer gör det möjligt för konsumenter att göra medvetna val utifrån kunskap och egna preferenser, vilket skapar balans och välmående.
• Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud
• Kommunicera transparent med
konsumenter i frågor som relaterar till
hälsa och välmående
• Delta i studier om mat, hälsa och
hållbarhet

• Ökade andelen grönsaker till 39 procent i Fazer Food Services utbud
• Lanserade flera nya produkter som fokuserar på hälsotrender, t.ex. Health Energy-bröd
• Lanserade en ny marknadsföringspolicy som lägger särskild vikt vid ansvarsfull marknadsföring till minderåriga
• Startade pilotprojekt ""green nudging" för att försiktigt uppmana restauranggästerna att
göra gröna och hälsosamma val
• Gick med i EAT-initiativet för att bättre integrera mat, hälsa och hållbarhet i Fazers verksamhet genom att dra nytta av vetenskaplig forskning och dialogen med intressegrupper
• Publicerade en undersökning om konsumtion av mörk choklad som en del av en
balanserad livsstil
• Tog initiativ till aktiviteter efter skoltid i samarbete med idrottsorganisationen Valo

• Fortsätta att lansera hälsosammare alternativ i Fazers sortiment
• Bidra till att hitta lösningar på utmaningar inom mat och hälsa tillsammans med intressegrupper
• Ge ut näringsriktlinjer 2016
• Fokusera på portionsstorlek och att ange energiinnehåll i alla rätter
• Fortsätta att samarbeta med forskningsinstanser och intressegrupper inom hälsa och
välmående
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2016 och framåt

Människorna gör skillnad – Fazer behandlar alla som jobbar för och med företaget rättvist. Medarbetarna gör Fazer.
• Ha skickliga, motiverade och välmående medarbetare
samt en välfungerande personalledning
• Respektera alla medarbetare och erbjuda dem en
jämlik arbetsplats genom ett meningsfullt arbete,
motivation och en trygg arbetsmiljö
• Utveckla en mångkulturell arbetsplats som både en
styrka och en framgångsfaktor

• Fazers förhållningssätt, Fazer Behaviours, fastställdes efter workshoppar med Fazers medarbetare där man
diskuterade vad en högpresterande kultur innebär
• Fazer-filosofin, som vägleder medarbetarna och cheferna i alla medarbetarfrågor, fastställdes
• Medarbetar-, välmående-, ledarskaps- och engagemangsindexen förbättrades från 2014
• Arbetet med en mångfaldsplan inleddes
• Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, lost time accident frequency) minskade med
13,8 procent från 2014
• Över 15 100 säkerhetssamtal fördes med medarbetare och antalet säkerhetsobservationer på Fazers
produktionsanläggningar ökade med 38,4 procent från 2014
• Minimikrav på åtgärder inom välmående definierades för affärsenheter och inkluderades i lokala åtgärdsplaner

• Fortsätta att skapa en högpresterande kultur: en
kultur av positivitet, samarbete, personligt ansvar,
feedback och förtroende inom hela Fazer
• Implementera Fazers förhållningssätt i det dagliga
arbetet
• Fortsätta att arbeta för att nå målet med noll olyckor
• Uppdatera strategin för välmående
• Fastställa ett mål för nyckeltalet sjukfrånvaro för 2016
• Fokusera på de utvecklingsområden som framkommit
i resultaten i medarbetarundersökningen
• Utveckla arbetssätt genom att publicera riktlinjer för
flexibelt arbete och nya samarbetsverktyg
• Fortsätta arbeta med diversitet och inkludering
genom lokala samtal

Rättvis värdekedja – Fazer agerar ansvarsfullt och skapar rättvisa affärsmöjligheter i hela värdekedjan.
• Ständigt förbättra ansvarsnivån och stärka
samarbetet i värdekedjan
• Förbättra spårbarheten i värdekedjan och
säkerställa livsmedelskvaliteten och -säkerheten
• Kontrollera och minska riskerna förknippade
med råvaror; fastställa mål för råvarukategorier,
kontrollera dem och vidta korrigerande åtgärder

•
•
•
•
•
•
•
•

Ökade andelen ansvarsfullt odlad kakao till 72 procent
Köpte de första kakaopartierna genom programmet Fairtrade Cocoa
Använde till 100 procent RSPO-segregerad palmolja i kexprodukter
67 procent av den fisk som användes i Sverige var MSC-certifierad och 63 procent av den fisk som
användes i Finland var grönlistad enligt WWF:s Fiskguide
100 procent inhemsk produktion av färskt rågbröd med finländsk råg i Finland
Tillhandahöll 64 procent inhemska produkter i Fazers restauranger Finland, 59 procent i Danmark och
43 procent i Sverige
Fazer Konfektyr godkändes i Sedex revision
16 av Fazers produktionsanläggningar är certifierade enligt FSSC 22000

• Ta fram genuint hållbara lösningar på utmaningar i
leveranskedjan
• Fortsätta att arbeta med spårbarhet
• Utveckla en strategi för kvalitet, miljö, hälsa och
säkerhet för att identifiera de bästa sätten att nå
toppresultat
• Nå målet att 85 procent av all kakao uppfyller
kriterierna för ansvarsfull produktion senast 2016
och 100 procent senast 2017
• Ta ytterligare steg i enlighet med Fazers åtagande
om ansvarsfull palmolja

En del av miljön: Fazer är beroende av naturens resurser och använder dem på ett ansvarsfullt sätt.
• Minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten
• Förebygga avfall och råvarusvinn
• Hantera och använda vattenresurser på ett
ansvarsfullt sätt
• Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra
förlust av biologiskt mångfald

* Omfattning: Fazers bagerier och konfektyrfabriker samt Fazer Mill & Mixes

•
•
•
•

Minskade energiförbrukningen med 3 procent per producerat ton *
Ökade andelen förnybar el till 80 procent *
93 procent av den totala mängden avfall återvanns eller utnyttjades som energi *
Specificerade fokusområden för företagsansvar inom Fazer Food Services: minska matsvinnet, öka
andelen grönsaker, arbetssäkerhet
• Fastställde mål för minskat avfall inom Fazer Food Services, Fazer Cafés och bageributikskedjan Gateau
• Utvecklade en vision för spannmålsinköp för att främja ansvarsfull spannmålsodling
• Började utveckla riktlinjer mot skogsskövling och identifierade de huvudsakliga råvarorna relaterade till
skogsskövling

• Uppdatera Fazers energistrategi under 2016
• Fortsätta arbetet för ett hållbart jordbruk med
visionen för spannmålsinköp och föra en dialog
med de viktigaste intressegrupperna under 2016
• Implementera de mål för minskning av matsvinnet
som fastställdes 2015
• Utveckla en plan för översyn av vattenförbrukningen och -kvaliteten
• Publicera Fazers riktlinjer och initiativ mot
skogsskövling under 2016
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FAZER BAGERI
Trogen konsumenterna och redo för tillväxt

Fazer Bageri 17

2015 i ett nötskal

Koncernchefens översikt

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

Administration och ledning

Bokslut

FAZER ÅRSREDOVISNING 2015

Tillväxt i sikte trots starkt kostnadstryck
Fazer är det ledande bageriföretaget i Finland, St. Petersburg och Moskva och med sina bagerier i Sverige
och Baltikum är Fazer Bageri starkt i hela Nordeuropa. Fazer Bageri erbjuder ett brett sortiment av
nybakade, förpackade och djupfrysta bröd samt bröd med lång hållbarhet och shop-in-shop-verksamhet.
Dessutom har Fazer bageributiker i Sverige och Finland som inspirerar konsumenter med hantverksbakat
och nygräddat bröd av hög klass, bageriprodukter och andra delikatesser.

År 2015 var utmanande för Fazer Bageri. Fokus på
konsumentinsikt, starka varumärken och innovativa nyheter,
i kombination med minskade driftskostnader, hjälpte
dock till att hålla resultatet på målnivå. Däremot ökade
råvarukostnaderna mer än väntat.
Devalveringen av rubeln hade en avsevärd effekt på
Fazers råvarukostnader i Ryssland. Den försvagade också
konsumenternas köpkraft, vilket ledde till en förskjutning i
konsumtionen från premiumbröd till bröd i mellanprisklass.
Prispressen på bagerimarknaden ökade också i Finland. Stora
handelskedjor började konkurrera med pris, och lönsamheten
inom kategorier som bröd påverkades följdaktligen.
Ändå saknades inte ljuspunkter under året. I Sverige
ökade försäljningen av förpackat bröd, en kategori som
tidigare minskat. Detta förstärktes av Fazer Bageris starka
produktnyheter och utökade utbud av ekologiska bröd,
vilket särskilt svenska konsumenter uppskattar. Det vände för
shop-in-shop-verksamheten i Finland som nu uppvisar lönsam
tillväxt.
De tidigare offentliggjorda stängningarna av Fazers bagerier
i Tallinn i Estland och i Ulvsby och Hyvinge i Finland slutfördes
2015. Samarbetsförhandlingar på koncernens bageri i Vanda
ledde till en minskning av personalstyrkan med 40 personer.

Strategisk förbättring
med målet att bli kategoriledare
I det rådande ekonomiska klimatet formar
konsumentbeteendet och den hårda priskonkurrensen
marknaden för Fazer Bageris produkter. Tillväxten på
bagerimarknaden är liten, men det finns dock möjligheter, och
affärsområdets strategi har finslipats för att fokusera på dessa.
Fazers mål är att vara kategoriledare inom bageriverksamheten, med ett produktsortiment som är oemotståndligt för
konsumenterna och därför oersättligt för kunderna.
För det krävs vissa nyckelinvesteringar, och för att nå
målen prioriterar Fazer Bageri bestående lönsamhet på sina
hemmamarknader, särskilt i Sverige och Baltikum. En justering
av produktportföljen på dessa marknader gjordes 2015 för
att identifiera de kategorier som ska vara i fokus framöver.
Dessa beslut är fortsatt utgångspunkten för Fazer Bageris
verksamhet 2016.
Under 2015 lyckades affärsområdet mycket bra med
implementeringen av sitt bake-off-koncept i Ryssland.
Fazers mål är att hitta ytterligare möjligheter för djupfrysta
bageriprodukter i Ryssland där marknaden för närvarande
växer i snabb takt. Det kan eventuellt kräva en ökning av
kapaciteten, och alternativ för att göra detta möjligt utreds.

Säkerhet på arbetsplatsen var ett fokusområde för hela
koncernen 2015. Fazer Bageri har en lång historia när
det gäller att förbättra säkerheten, men trots det är
målet ständig förbättring inom detta område.
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produkter i Finland. Eftersom råg har odlats i relativt liten
skala i Finland har det inte varit någon lätt uppgift. Tack vare
idogt arbete i hela värdekedjan under flera års tid, kunde
Fazer år 2015 trygga sin tillgång på finländskt rågmjöl till långt
in på 2017.
Ett annat fokusområde för hela koncernen 2015 var
säkerhet på arbetsplatsen. Fazer Bageri har en lång historia
när det gäller att förbättra säkerheten, men trots det är målet
ständig förbättring inom detta område. År 2015 minskade
frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, lost
time accident frequency) med 25 procent.
En så god utveckling skulle inte vara möjlig utan ständigt
fokus på säkerheten. ”Bagerimarknaden har i vissa avseenden
aldrig varit mer utmanande än nu. Vi fortsätter dock att
lyssna på vad konsumenternas beteende berättar för
oss”, säger Petri Kujala, VD för Fazer Bageri. ”Genom att
fokusera på det relevanta kan vi identifiera möjligheterna och
åstadkomma tillväxt på längre sikt.”

På marknaden för djupfryst i Finland råder däremot mycket
stark konkurrens.För att säkerställa konkurrenskraften
prioriteras därför effektivitet och Fazers fortsatta möjligheter
att tillverka lokala storsäljare.
Goda framsteg gjordes även inom det strategiska området
front-end-utveckling, det vill säga att bli bäst i mötet med
konsument och shopper. Flera viktiga rekryteringar gjordes,
och ett antal projekt lanserades för att stärka Fazer Bageris
försäljning.

Moderna konsumenter är hälsomedvetna
Fazer Bageri förlitar sig på konsumentinsikter för att styra
produktutvecklingen och säkerställa ett ständigt aktuellt
produktutbud. År 2015 var lanseringen av flera nya produkter
inom kategorin hälsa och välbefinnande det bästa beviset

på Fazers känsla för konsumenttrender och starka roll som
innovatör inom detta område.
Ett utmärkt exempel är Fazer Rotfruktsbröd som lanserades i
Sverige under året. Det innehåller naturligt näringsrika rotfrukter,
vilket tillsammans med den snygga förpackningen har fått
hälsomedvetna konsumenter att upptäcka brödet.
Ett annat bra exempel är de bröd som lanserats under
namnet Health Energy i Ryssland. Produktserien består av
fem bröd som vart och ett betonar tydliga hälsorelaterade
egenskaper och råvaror.

OMSÄTTNING – FAZER BAGERI, M€
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Tillgången på finländsk råg säkrad, fokus på säkerhet
Konsumentinsikten har visat på betydelsen av lokala råvaror
och därför har det varit ett viktigt mål för Fazer Bageri att
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Ingredienser för framgång
Fazer är både en väletablerad aktör med garanterat hög kvalitet och en innovatör som skapar nya produkter
och koncept inom konfektyrbranschen. Fazer är det ledande konfektyrföretaget i Finland och har en stark
närvaro i Sverige, Ryssland och Baltikum. Fazers produkter säljs i över 40 länder och tillverkas på koncernens
fabriker i Finland. Den höga kvaliteten på produkterna garanteras av bästa möjliga råvaror och recept,
tillverkningsprocesser i världsklass och skickliga medarbetare.
Fazer Konfektyr hade ett starkt år 2015. Försäljningen gick
delvis ned inom sockerkonfektyr, men affärsområdets resultat
för choklad var gott. I Sverige och Ryssland uppnådde Fazer
Konfektyr den högsta omsättningen genom tiderna, mätt i
lokal valuta.
Konfektyrmarknaden i Finland visar en fortsatt svagt
nedåtgående trend, på grund av att konsumenterna besöker
butiken mer sällan och generellt spenderar mindre pengar.
Detta påverkar Fazer Konfektyrs kunder inom detaljhandeln
och bidrar till utmaningar i marknadsläget.
Fazer gjorde trots detta goda framsteg inom kategorin
choklad under året och lanserat en rad eftertraktade nyheter
och kampanjer, till exempel chokladkakan Karl Fazer Popcorn,
Iso-Pätkis och Kismet-varianterna. Resultaten stöddes av ett
fokuserat arbete inom hela affärsområdet, där kategorin fick
stöd av både marknadsföring och försäljning.

Fazer Konfektyrs resultat visar att
varumärket Karl Fazer - det mest
betrodda varumärket i Finland,
produkter av högsta kvalitet och ett
antal referenssmaker kan leda till en
riktig framgångssaga.

Strategisk finslipning
Affärsområdets viktigaste strategiska utveckling 2015 gällde
produktportföljen. I början av året gjordes en färdplan för
marknadsföring och försäljning, vilket gav Fazer Konfektyr
möjlighet att koncentrera sig på områden med störst
tillväxtpotential.
Sockerkonfektyr, twistad konfekt och chokladkakor
har lyfts som viktiga områden, och framgångar inom det
Fazer KONFEKTYR 21
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sistnämnda området visar redan värdet av det strategiska
målet. Fazer Konfektyr planerar också att utnyttja de växande
möjligheterna inom snacks.
Affärsområdets organisation har också genomgått
strategisk utveckling. Digital marknadsföring och förpackning
är två kompetensområden som fått särskilt fokus.
Lanseringen av Fazer Konfektyrs nya lakritsprodukter
under 2015 kan ses som ett riktmärke för hur viktiga båda
dessa faktorer är. Den visar tydligt hur viktigt det är med
en framgångsrik förpackningsdesign, då konsumenterna
uttryckte sin entusiasm över både produkten och den snygga
förpackningen i sociala medier.
Fazer Konfektyr kommer också att bredda och stärka sitt
fotfäste på marknaderna i Norden. Målet är att bli handelns
förstahandsval genom att skapa en gemensam vision med
de viktigaste strategiska partnerna inom detaljhandeln.
Det kommer ske i form av front-end-utveckling, genom att
utnyttja kunskapen om köparna för att skapa ömsesidigt
mervärde på ett mer effektivt sätt.
Slutligen ska affärsområdet skapa ytterligare effektivitet i
leveranskedjan.

‘Fazer for Better Cocoa’
År 2015 tog Fazer viktiga steg för att lyfta fram sin syn på
hållbara inköp av råvaror som exempelvis kakao. Kakao är
en viktig råvara för Fazer och koncernen har förbundit sig
att förbättra villkoren på kakaoodlingarna och i de samhällen
som odlar kakao.
Enligt Fazers kakaostrategi ska all kakao som Fazer
använder vara spårbar och uppfylla kriterierna för ansvarsfull
produktion innan utgången av 2017. År 2015 köptes 72
procent av all Fazers kakao via direkta hållbarhetsprogram
eller certifieringssystem. Fazer stöder certifierad
kakaoproduktion genom att köpa kakao genom alla
certifieringssystem: UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade
Sourcing Program. Fazer förespråkar också ansvarsfulla inköp
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i allt sitt samröre med den stora majoritet av kakaoodlarna
(cirka 80 procent) som inte hör till dessa system, genom
direktinköpsprogram som Source Trust i Nigeria och
Producer Plus i Ecuador.

Fokus viktigt
Fazer Konfektyr har det mest betrodda varumärket i Finland,
produkter av högsta kvalitet, ett antal referenssmaker och en
säljstyrka som toppade kundnöjdhetsundersökningar 2015.
Affärsområdets positiva resultat inom kategorin choklad är
ett bevis på att koncentrerade satsningar kan leda till en riktig
framgångssaga.
Rolf Ladau, VD för Fazer Konfektyr, är mycket nöjd med
organisationens prestationer. ”Med tanke på den starka
kompetens vi besitter har vi alla möjligheter att säkerställa
fortsatt framgång, när vi fokuserar på att vara främst i
utvalda segment.”
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Framtidens matlösningar säkras
Fazer Food Services erbjuder mångsidiga måltidstjänster till företag och industrier samt inom skolor,
äldreomsorg, sjukhus och försvar. Fazer är ett ledande måltidstjänstföretag i Norden som driver närmare
1 200 restauranger i Finland, Sverige, Norge och Danmark med omkring 6 000 anställda.

Fazer Food Services har en fortsatt stark ställning med
respekterade varumärken som Amica, Wilberg, wip och
Fazer. Fazer Food Services uppnådde nästan sina mål under
2015. Lönsamheten förbättrades från 2014 tack vare fortsatt
fokus på högkvalitativ verksamhet och noggrann styrning
av råvaru- och personalkostnader. Några av de största
utmaningarna under året var att leva upp till kundernas allt
högre förväntningar, samtidigt som man tvingades anpassa sig
till ett konstant pristryck och hård konkurrens.
Fazer Food Services verkar på en mycket dynamisk,
konkurrenspräglad och föränderlig marknad och kommer
att fortsätta att axla en tydlig ledarroll inom företags- och
industrisektorn. Affärsområdet vill samtidigt ligga i framkant
inom innovationer för att fånga nya möjligheter.

Strategiska åtgärder i fokus
Samhället förändras successivt, och traditionell contract
catering för företag och industri har minskat i andel på de
nordiska marknaderna under senare år. Fazer Food Services
förnyar ständigt sitt utbud i denna sektor, men har ökat fokus
på den offentliga sektorn samt på att allt mer erbjuda tjänster
till mindre och medelstora företag.
Ett exempel på denna förändring är att Fazer under 2015
testade en ny lösning, All-Day-Food Market, för så kallade
business parks. Den framgångsrika implementeringen har

resulterat i att Fazer Food Services under 2016 kommer att
ta steget in i flera business parks i både Finland och Sverige –
optimala lägen med tanke på rådande trender.
Ett annat nytt koncept är Nordic Balance Café,
ett komplement till Fazer Food Services traditionella
restauranger, som frangångsrikt lanserades i Finland. Andra
innovationer som breddar utbudet är ett antal pilotprojekt
omfattande måltidstjänster inom dagvård, äldreomsorg och
på sjukhus.
Också affärsområdets aktiviteter inom den offentliga
sektorn är värda att notera. I Sverige gjordes en lyckad
etablering inom sjukvårdssektorn, då man i Malmö
och Lund implementerade vad som skulle kunna kallas
nästa generations måltidstjänster på sjukhus. Den starka
utvecklingen på denna marknad förväntas fortsätta under
hela 2016. I Finland förvärvades Seniori Ateria, som
producerar måltider för seniorer som bor hemma eller på
servicehem. I Norge har Fazer Food Services fortsatt sitt
framgångsrika arbete med real estate-partnerskap och
utveckling av innovativa kundanpassade lösningar.

Förbättra verksamheten
Fazer Food Services har tagit initiativ till en fullständig översyn
av den kommersiella verksamheten för att förbättra förmågan
att behålla kunderna och stärka försäljningen. Affärsområdets

Fazer Food Services inköpsfunktion, som drivs av ett
åtagande på gräsrotsnivå inom organisationen, arbetar
för att kunna köpa ekologiska och lokala råvaror.
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närvaro online och sätt att kommunicera med både nuvarande
och potentiella kunder har redan förbättrats. Framöver
kommer digitala lösningar att förbättra såväl gästupplevelsen i
restaurangerna som effektiviteten i restaurangköken.
En annan operativ framgång värd att notera handlar om
medarbetarna, nämligen sommarens program för effektivt
ledarskap som implementerades 2014 och fortsatte 2015. Att
minska personalinsatser och anpassa menyer under de lugnare
sommarmånaderna visade sig vara en framgångsrik åtgärd, som
kommer att finjusteras ytterligare inför sommaren 2016.
Fazer Food Services finns på en mängd olika platser, med
olika behov och utmaningar. Alla skulle ha nytta av lärdomar
från liknande enheter, som är relevanta för just dem. För
att sprida lärdomar där de behövs i organisationen görs för
närvarande fortsatta satsningar på att implementera tre
operativa modeller. Detta är ett nytt, systematiskt sätt att
kopiera en operativ modell från en välfungerande befintlig

verksamhet till nya enheter. Utveckling och implementering av
modellerna kommer att fortsätta under 2016.
Hållbarhet, gastronomi, hälsa och säkerhet
Under året ökade fokus på att mäta mängden svinn och
vidta åtgärder för att minska svinnet i samtliga fyra länder
där Fazer Food Services har verksamhet. Affärsområdet
vidareutvecklade också sitt koncept Green Buffet, en satsning
på måltider som innehåller en större andel grönsaker jämfört
med kött. Planeringen av detta initiativ fortsatte, och tanken
är att etablera det i större omfattning.
När det gäller råvaruhantering och att anlita ansvarsfulla
leverantörer har Fazer Food Services skärpt sina
upphandlingskrav ytterligare. Inköpsfunktionen, som drivs
av kundernas krav och av ett åtagande på gräsrotsnivå inom
organisationen, arbetar för att kunna köpa ekologiska och
lokala råvaror, samtidigt som man tar hänsyn till djurskydd

och WWF:s riktlinjer. Fazer fortsätter att arbeta för ökad
hållbarhet och större transparens inom området under 2016.
Säkerheten har också fortsatt prioritet på Fazer Food
Services. En minskning av antalet arbetsplatsolyckor under
2016 har hög prioritet inom Fazer Food Services, liksom i den
övriga koncernen.
Det svenska kockteamet Fazer Culinary Team Sweden vann
storköksklassen i Culinary World Cup 2014, och hösten 2016
kommer Fazer Culinary Team, från både Finland och Sverige,
att tävla i Olympiade der Köche i Erfurt i Tyskland. Tävlingen
kallas även kock-OS och är ett utmärkt exempel på hur Fazer
Food Services får visa prov på sina kunskaper inom gastronomi.
”Mat är viktigare än någonsin”, säger Andreas Berggren, VD
för Fazer Food Services. ”Världen förändras snabbt, och vi bryr
oss allt mer om vad vi konsumerar. Vi är övertygade om att vi
kan ha positiv inverkan på våra gästers hälsa, genom att servera
en halv miljon välsmakande, hälsosamma måltider varje dag.”
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Inspirerande lanseringar ger ständiga insikter
Fazer Cafés är Fazers premiumcafékedja i Finland. Caféerna fungerar som plattform för koncernens
produkter och fokuserar på att erbjuda förstklassiga konsumentupplevelser. Med sitt moderna
cafékoncept har Fazer som mål att varje café ska inspirera konsumenterna med samma högklassiga
produkter och utmärkta service. Nöjda kunder är sedan länge grunden för Fazers caféverksamhet.

Fazer Cafés resultat förbättrades klart år 2015, trots att
marknadsläget var ogynnsamt och konsumenternas köpkraft
försvagades. Affärsenheten nådde sina mål både när det gäller
antalet nyöppnade caféer och lönsam tillväxt.
Genom att bygga på sin främsta styrka, konsumentdialogen, fokuserar Fazer Cafés nu på tillväxt och ytterligare
etableringar. Tillväxten kommer att drivas av intensifierad
marknadsföring och fortsatt tonvikt på service.
Service är en viktig särskiljande faktor på Fazer
Cafés. Under år 2015 fortsatte utbildningarna för att
utveckla entreprenörsandan bland chefer och inspirera
medarbetare genom programmet Smile Host. Satsningarna
är på god väg och feedback från gästerna har redan visat
positivt resultat.

Cafékonceptet stärks
Fazer Cafés koncept förnyades i enlighet med strategin
för varumärket Fazer som uppdaterades 2015. Caféerna
fungerar också som skyltfönster för hela Fazers utbud och
är varumärket Fazers mest konkreta beröringspunkt med
konsumenterna.

Under året öppnades två nya Fazer Caféer, och därmed
får konsumenter i städerna Åbo och Tammerfors i Finland
ta del av Fazers smakupplevelser och cafékoncept. Båda
etableringarna genomfördes effektivt och med goda resultat.
Konceptets flexibilitet syntes även vid sommarevenemanget SuomiAreena i Björneborg, i form av ett Fazer pop up-café
som kunde stoltsera med ett komplett caféutbud.

Digitalisering och konsumentdialog
Dialogen med konsumenterna är av stor vikt för Fazer Cafés,
vilket bevisas av två mycket effektiva digitala plattformar
som båda har en viktig roll. Affärsenhetens satsningar på
marknadsföring och på att behålla kunderna stöds av mobilplattformen MyFazer. Feedback på caféerna samlas in och
analyseras med hjälp av gränssnitt för surfplattor.
”Fazer Cafés är framgångsrikt”, säger Ulrika Romantschuk,
Senior Vice President, Kommunikation & Varumärken och ansvarig för Fazer Cafés-verksamheten. ”Det är resultatet av ett
starkt koncept och de läxor vi har lärt oss under implementeringen. Nästa fas i vår utveckling är tillväxt och differentiering
genom utmärkt service.”

Under året öppnades två nya Fazer Caféer, och därmed
får konsumenter i städerna Åbo och Tammerfors i Finland
ta del av Fazers smakupplevelser och cafékoncept.
OMSÄTTNING – FAZER CAFÉS, M€
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Etablera en stark
ställning inom havre
Fazer Mill & Mixes erbjuder sina kunder spannmålsprodukter och supporttjänster av hög kvalitet. Det
breda urvalet av mjöl, mixar och ingredienser tillverkas
av naturliga råvaror enligt höga standarder. Produkterna kan skräddarsys efter kundernas specifika behov,
vilket hjälper dem att skapa smakupplevelser för konsumenterna och skilja sig från konkurrenterna.
År 2015 var utmanande för Fazer Mill & Mixes, främst på grund
av den låga kvaliteten på veteskörden i Finland. Trots detta
uppnådde affärsenheten ett starkt resultat inom havreexport
och lanserade nya havrebaserade produkter som gör det möjligt för Fazer att erbjuda kunderna ingredienser med mervärde.
En annan framgång var att Fazer tryggade tillgången på
finländskt rågmjöl. Det var en avsevärd prestation, eftersom
rågodlingen i Finland är relativt småskalig. Tack vare idogt arbete i hela värdekedjan under flera års tid kunde Fazer trygga sin
tillgång på inhemskt rågmjöl fram till långt in på 2017.

Vägen framåt inom havre
År 2015 fick Fazer licens för en uppfinning som tagits fram
och patenterats av Teknologiska forskningscentralen VTT i
samarbete med Naturresursinstitutet (Luke) i Finland. Den
möjliggör utvinning av hälsosamma och värdefulla ämnen ur
havre, som havrebetaglukan, -protein och -olja. De nya näringsrika ingredienserna kan användas i hjärtvänliga snackbars, kex,
mejeriprodukter, bröd och kosttillskott samt som råvara inom
kosmetikaindustrin.

Fazers havrekvarn har ökat exporten av havre och går nu
för full kapacitet, ett helt år tidigare än planerat. Som en följd
av detta fattade man i slutet av 2015 beslutet att fördubbla
kvarnens kapacitet, vilket kommer att innebära en investering
på fem miljoner euro.
Vid den årliga kvalitetsrevisionen av produktionsprocessen på
kvarnen, som genomförs av det internationellt erkända, oberoende institutet American Institute of Baking (AIB), hade Fazer
återigen förbättrat sina resultat och fick utmärkta poäng, 905.

Ständiga innovationer
Fazer Mill & Mixes fokuserar allt mer på att utnyttja befintlig
kompetens till att ta fram innovativa ingredienser som skapar
mervärde för kunderna.
Heli Arantola, Senior Vice President, Strategi &
Förnyelse, och ansvarig för verksamheten Fazer Mill &
Mixes, förklarar: ”Havre är en enastående internationell
framgångssaga för vår verksamhet. Vårt mål är att fortsätta
att skapa innovationer inom spannmål och ytterligare öka
exporten av ren finländsk havre.”

Fazer Alku-grötarna skapades med hjälp av
konsumentinsikt och har nu vunnit finländarnas
hjärtan och en plats på frukostborden.
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Fazers resultat förbättrades fortsättningsvis år 2015.
Den rapporterade omsättningen var lägre än 2014, men
rörelsevinsten ökade. Mätt med jämförbara valutakurser
ökade också omsättningen. Under 2015 skedde inga stora
förändringar i koncernens verksamhetsstruktur. Den nya
affärsorganisationen, som infördes 2014, var till fullo i bruk
och utgjorde en god grund för att möta den utmanande
verksamhetsmiljön. Fazer hade fortsatt fokus på att förbättra
effektiviteten inom flera områden och gjorde också stora
framsteg med att förbättra säkerhetskulturen.

Marknaden och verksamhetsmiljön
Verksamhetsmiljön var fortsättningsvis utmanande på Fazers
nyckelmarknader under år 2015. Det ekonomiska läget i
Finland förblev svagt. I Ryssland krympte ekonomin och den
snabba nedgången i oljepriset påverkade också ekonomin
i Norge. Sverige visade dock tecken på tillväxt. De svagare
valutorna i Ryssland, Sverige och Norge påverkade därtill
Fazers verksamhet och finansiella resultat 2015.
Fazer Bageri påverkades av försvagningen av rubeln och
den höga inflationen, som förminskade konsumenternas
köpkraft i Ryssland. Den intensifierade priskonkurrensen på
den finländska marknaden var betydande. I Sverige växte
brödmarknaden något, men tillväxten var störst inom
segment där Fazers marknadsandel är relativt liten. Nyheterna
fortsatte att spela en viktig roll i Fazer Bageris produktutbud
i konkurrensen på en tuff marknad: goda exempel är
rotfruktsbrödet som lanserades i Sverige och Health Energyprodukterna som lanserades i Ryssland. Stängningarna av
bagerierna i Tallinn, Ulvsby och Hyvinge, som Fazer tidigare
informerat om, slutfördes under 2015. Därtill genomfördes

samarbetsförhandlingar vid bageriet i Vanda, som avslutades
med beslutet att minska antalet anställda med 40.
Den finländska konfektyrmarknaden minskade något
från 2014 och även Fazers marknadsandel sjönk något, trots
gott resultat och väl emottagna nyheter i chokladkategorin.
I Sverige och Ryssland fortsatte Fazer Konfektyr dock att
öka sin marknadsandel på de växande marknaderna. Andra
höjdpunkter var det omfattande strategiarbetet som gjordes
inom ramen för produktportföljen och lanseringen av den
nya lakritsserien. Fazer Konfektyr fokuserade också på digital
marknadsföring och utveckling av förpackningar. Den finländska
regeringens beslut att avskaffa punktskatten på konfektyr, glass
och läskedrycker i slutet av 2016 offentliggjordes i september.
Fazer Food Services verksamhetsmiljö 2015 karaktäriserades
av den fortsatta ekonomiska nedgången på flera marknader,
i kombination med högre förväntningar hos kunderna och
ett konstant pristryck. Den sjunkande trenden för traditionell
contract catering-verksamhet inom affärs- och industrisektorn
fortsatte under 2015. Utöver fortsatta investeringar i nämnda
sektorer fokuserade Fazer Food Services ytterligare på
den offentliga sektorn. Goda exempel på tillväxt inom den
offentliga sektorn var ett stort sjukhuskontrakt i södra Sverige
och förvärvet av Seniori Ateria i Finland. Seniori Ateria är en
växande affärsverksamhet, som producerar specialiserade
måltidstjänster för seniorer som bor hemma och på servicehus
runt om i Finland.
Den finländska veteskördens låga kvalitet och den
kraftiga minskningen av mixförsäljningen till Ryssland
karaktäriserade år 2015 för Fazer Mill & Mixes. Trots detta
uppnådde affärsenheten goda resultat inom havreexporten
och i lanseringen av nya havrederivat. Fazer Alku-gröten,
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OMSÄTTNING PER LAND

Finland 49 %
Sverige 24 %
Ryssland 12 %
Danmark 6 %
Norge 5 %
Estland 1 %
Lettland 1 %
Litauen 1 %
Övriga 2 %

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

Fazer Bageri 39 %
Fazer Food Services 36 %
Fazer Konfektyr 21 %
Övriga 4 %
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RÖRELSEVINST, M€

som tillverkas av Fazer Mill & Mixes, valdes till årets
livsmedelsprodukt i Finland. Fazer har säkrat tillgången till
finländsk råg till långt in på 2017.
Fazer Cafés resultat förbättrades klart år 2015. Orsakerna
till den lönsamma tillväxten är lanseringen av det nya
cafékonceptet samt utveckling eller stängning av olönsamma
enheter. Därtill fördes Fazers smakupplevelser till kunder i
Tammerfors och Åbo, då caféer öppnades i städerna.

Finansiellt resultat
Koncernens omsättning påverkades av de försvagade
valutorna i Ryssland, Sverige och Norge och uppgick till
1 576,1 M€ (1 647,7 M€ år 2014), vilket var en minskning
på 4,3 % jämfört med året innan. Mätt med jämförbara
valutakurser ökade omsättningen med 0,5 %.
Omsättningstillväxten mätt i lokal valuta var
störst i Ryssland och Sverige, både för bageri- och
konfektyrverksamheten. Den fortsatta ekonomiska
nedgången påverkade omsättningen negativt i synnerhet i
Finland, Danmark och Norge.
Koncernens rörelsevinst uppgick till 44,9 M€ (43,3 M€).
Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för
omstruktureringar och nedskrivningar på 3,4 M€ (12,7
M€). Räkenskapsperiodens vinst var 19,7 M€ (16,5 M€).
Lönsamheten för Fazer Bageri, Fazer Food Services och
Fazer Cafés förbättrades, medan resultaten för Fazer Konfektyr
och Fazer Mill & Mixes var lägre än föregående år.
Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens finansiella ställning är fortsättningsvis stark. De
räntebärande nettoskulderna uppgick till -17,3 M€ (-20,7 M€)
vid årets slut, det vill säga att koncernen var utan nettoskulder,
vilket resulterar i en negativ nettoskuldsättningsgrad.
Koncernens soliditet var 56 % (63 %).
Affärsverksamhetens kassaflöde var 110,7 M€
(130,4 M€) och bruttoinvesteringarna uppgick till 61,7 M€

(58,9 M€). Största delen av investeringarna bestod av ny
produktionsutrustning och uppgraderingar av nuvarande
maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten.
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Personal
Den 31 december 2015 uppgick antalet anställda i Fazerkoncernen till 14 709 personer (15 305 år 2014). Av dessa var
133 (127) anställda av koncernens moderbolag som inkluderar
anställda i koncernledningen och Fazer Mill & Mixes.
Kvalitet, säkerhet och miljö
Fazer fortsatte att utveckla och förbättra kvaliteten,
arbetshälsan och arbetssäkerheten samt miljöansvaret
genom att fortsätta implementera sina interna program.
Ledningssystemen certifierades av tredje part.
Inom kvalitet låg fokus på implementeringen av
livsmedelssäkerhetscertifikatet FSSC 22000 på Fazers
produktionsenheter. Innan utgången av 2015 var alla Fazers
bagerier i Sverige och Ryssland, bagerierna i Vanda, Lahtis och
Villmanstrand i Finland samt alla konfektyrfabriker i Finland
certifierade.

NYCK ELTAL

Omsättning, M€
Rörelsevinst, M€
Andel av omsättningen, %
Rörelsevinst exkl. goodwill-avskrivningar, M€
Andel av omsättningen, %
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
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Nettoskuldsättningsgrad, %
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Sysselsatt kapital, M€
Räntabilitet (ROI), %
2015

2014

2013

1 576,1
44,9
2,9
80,0
5,1
4,9
56,4
neg.

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

1 695,7
49,0
2,9
83,3
4,9
5,4
58,0
6,0

14 709
13 416
415,0

15 305
13 803
432,1

15 595
13 762
427,9

PER SONAL

Antalet anställda 31.12
Antalet anställda (heltidsekvivalent, i medeltal under året)
Löner och arvoden, M€
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År 2015 vidtog man många åtgärder för att förbättra
arbetssäkerheten. Fazer ökade antalet säkerhetsobservationer
och säkerhetsdialoger, med fokus på att engagera
medarbetarna och minska riskerna. Säkerhetsdialogerna
är en del av de individuella utvecklingssamtalen och förs
också när en medarbetare återvänder efter semestern.
Därtill organiserades flera säkerhetskampanjer för att
främja säkerheten på arbetsplatsen. Olyckor motverkades
också genom undervisning i hur man arbetar säkert.
Säkerhetsträning för förmän och säkerhetspersonal var ett av
fokusområdena. QEHS-stödet och –expertisen förstärktes
på enheter inom hela koncernen.
För att stöda säkerhetsarbetet har Fazer ställt upp
bonusmålet att minska frekvensen olyckor som leder till
sjukfrånvaro med 20 procent per år. Målet uppnåddes inte
2015, men koncernen lyckades minska olycksfallsfrekvensen
med 13,8 % jämfört med 2014.
Fazer har ISO 14001-certifikat för största delen av
verksamheten och förbättrade miljöstyrningen. År 2015
uppnådde Fazer sitt mål om att andelen förnybar energi ska
utgöra 70 procent av elförbrukningen.

Företagsansvar
Fazer gjorde betydande framsteg i att uppnå sina
företagsansvarsmål år 2015. Till höjdpunkterna hörde
att Fazer ökade andelen grönsaker i Fazer Food
Services utbud, ökade andelen ansvarsfullt producerad
kakao till 72 procent i konfektyrverksamheten,
publicerade en ny människorättspolicy, tog steg för att
förbättra arbetssäkerheten och stödde den finländska
rågproduktionen.
Riskhantering
Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska,
operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens
riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna.
Endast några få mindre risker realiserades 2015.

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

Forskning och utveckling
Att utnyttja forskningsresultaten i utvecklingen av nya
produkter och att öka kommunikationen inom området
var nyckelteman inom forskning och utveckling år 2015.
Fazers studie om mörk choklad i samarbete med Helsingfors
Universitet publicerades i Nutrition Journal. Forskning
inom produktkvalitet gav lovande lösningar för att hantera
fettblomning och kakaoflavonoler i chokladprocessen.
Fazer undersökte möjligheten att minska salt och
socker i konfektyr- och bageriprodukter, utforskade
växtproteiningredienser och utvecklade basprototyper för
näringsrika växtbaserade rätter. Två kliniska försök där man
undersökte olika vete- och rågbröds gastrointestinala effekter
genomfördes också. Det aktiva samarbetet och kontakterna
med universitet och forskningsinstitut fortsatte. Koncernens
forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 10,5 M€ år
2015 (10,8 M€).
Förändringar i koncernstrukturen
Fazer förvärvade den lilla finländska, specialiserade
måltidstjänstverksamheten Seniori Ateria, omfattande
tre bolag, i slutet av året. Projektet att förenkla
koncernstrukturen fortsatte och tre av koncernens bolag
fusionerades i Norge för att minska det administrativa arbetet
och kostnaderna. Verksamheten för caféerna i Sverige
flyttades operativt från Fazer Cafés till Fazer Food Services i
början av år 2015.
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BRUTTOINVESTERINGAR, M€
100

Aktier och aktiekapital
I slutet av år 2015 hade moderbolaget 3 958 763 preferens
aktier och 2 365 200 stamaktier. Preferensaktierna medför
företrädesrätt framom stamaktierna till årlig utdelning av
bolagets utdelningsbara vinstmedel om minst 6 procent av
aktiens nominella belopp. Vid bolagsstämma berättigar varje
stamaktie till tio röster och varje preferensaktie till en röst.
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Förvaltning och revisorer
På bolagsstämman den 26 mars 2015 omvalde stämman
följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande),
Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen,
Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder och Juhani Mäkinen.
CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers valdes till revisor
med Martin Grandell, CGR som huvudansvarig revisor.
Utsikter för år 2016
Den intensiva konkurrensen på samtliga marknader och inom
all affärsverksamhet samt den ekonomiska osäkerheten i
Europa och Ryssland förväntas fortsätta 2016.
Fazer fortsätter att verkställa sin strategi inom alla
affärsverksamheter. Målet är att uppnå lönsam tillväxt
inom nuvarande och nya produktkategorier, både på
hemmamarknaderna och utvalda tillväxtmarknader.
Koncernens omsättning förväntas öka något år 2016, men

AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE, M€
155,6
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är beroende av utvecklingen av dess icke-euro nyckelvalutor.
För att stärka koncernens konkurrenskraft och lönsamhet
fortsätter Fazer arbeta med de identifierade åtgärderna för
att öka effektiviteten. Fazer fokuserar fortsättningsvis på att
utveckla nya produkter och tjänster samt på att införa en
högpresterande arbetskultur.
I september 2016 har det gått det 125 år sedan Fazer
grundades. Som en del av koncernens firande av jubileet
kommer Fazer att öppna ett nytt besökscenter i Vaarala,
Finland. Fazers mål är att skapa en inspirerande och lärorik
varumärkesupplevelse som leder till ett livslångt förhållande
till Fazer.

SOLIDITET, %

60

20

20

10
2012

2013

2014

2015

FAZER ÅRSREDOVISNING 2015

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara
vinstmedlen disponeras på följande sätt:
som dividend utbetalas 3,00 €/
aktie dvs. sammanlagt
som vinstmedel kvarlämnas

18 971 889,00 €
394 770 459,51 €
413 742 348,51 €

Den föreslagna dividendutdelningen äventyrar inte bolagets
betalningsförmåga.
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Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till
413 742 348,51 euro varav 24 031 800,99 euro utgörs av
räkenskapsperiodens vinst.
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Koncernens styrelse

1
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1. Leif Hagelstam
f. 1955
Ingenjör
Styrelsemedlem, Oy Karl
Fazer Ab 1996–
Medlem, HR-utskottet

5. Berndt Brunow
f. 1950
Diplomekonom
Styrelseordförande, Oy Karl
Fazer Ab 2009–
Ordförande, HR-utskottet

2. Juhani Mäkinen
f. 1956
Juris kandidat, lagman
Styrelsemedlem, Oy Karl
Fazer Ab 2006–
Medlem, Revisionsutskottet

6. Jan Fazer
f. 1975
Styrelsemedlem, Oy Karl
Fazer Ab 2012–
Medlem, Revisionsutskottet

3. Ketil Eriksen
f. 1963
Ekonomie kandidat
Styrelsemedlem, Oy Karl
Fazer Ab 2009–
Medlem, Revisionsutskottet

7. Anders Dreijer
f. 1953
Civilingenjör
Vice ordförande, Oy Karl
Fazer Ab 1994–
Ordförande,
Revisionsutskottet

4. Klaus Cawén
f. 1957
Juris kandidat
Styrelsemedlem, Oy Karl
Fazer Ab 2002–
Medlem, HR-utskottet

8. Johan Linder
f. 1959
Juris kandidat
Styrelsemedlem, Oy Karl
Fazer Ab 2000–
Medlem, HR-utskottet
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Koncernens ledningsgrupp

1
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1. Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Senior Vice
President, Fazer-koncernen

3. Heli Arantola
f. 1969
Ekonomie doktor
Senior Vice President, Fazerkoncernen, strategi och förnyelse

5. Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande direktör

7. Ulrika Romantschuk
f. 1966
Politices kandidat
Senior Vice President, Fazerkoncernen, kommunikation och
varumärkesledning

2. Petri Kujala
f. 1962
Ekonomie kandidat
Verkställande direktör för Fazer
Bageri och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

4. Andreas Berggren
f. 1966
Civilekonom
Verkställande direktör för Fazer
Food Services och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

6. Mika Videman
f. 1967
Diplomingenjör
Personaldirektör och Senior
Vice President, Fazerkoncernen

8. Rolf Ladau
f. 1967
Ekonomie magister
Verkställande direktör för Fazer
Konfektyr och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

8

9

9. Jouni Grönroos
f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör och vice
verkställande direktör,
Fazer-koncernen
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Corporate Governance
Oy Karl Fazer Ab och dess dotterbolag förvaltas enligt de regler och bestämmelser som utfärdats
i bolagsordningen och i de gällande rättsreglerna. Därtill tillämpar Fazer och dess dotterbolag dessa
corporate governance -principer som utfärdats på basis av aktiebolagslagen samt i viss utsträckning
också de rekommendationer som fastställts för börsbolag.

Bolagsstämman
Fazer-koncernens högsta beslutsfattande organ är
bolagsstämman för moderbolaget. Den ordinarie
bolagsstämman hålls årligen senast i juni i Helsingfors
eller Vanda. Bolagsstämman handlägger de ärenden som
ankommer på den enligt gällande lag och bolagsordning så
som fastställande av bokslut, utdelning av dividend, val av
styrelse och revisorer samt deras kompensationer.
I enlighet med bolagsordningen lämnas kallelsen till
bolagsstämman till posten för utdelning senast 14 dygn före
bolagsstämman.
Styrelsen
Ägarrådet som valts av aktieägarna sammankallar
valberedningen, vars uppgift är att förbereda förslag om
styrelsens sammansättning och medlemmarnas arvoden för
bolagsstämman. Till valberedningen hör en representant
för ägarrådet, styrelsens ordförande samt en oberoende
styrelsemedlem.
Styrelsens sammansättning och uppgifter
Enligt Fazers bolagsordning väljs minst fem och högst tio
personer årligen vid den ordinarie bolagsstämman till
medlemmar i styrelsen. Styrelsen har högsta befogenhet i
alla de ärenden som inte enligt lag eller bolagsordningen hör
till bolagets andra organ. I enlighet med aktiebolagslagen

sörjer styrelsen för bolagets förvaltning och en ändamålsenlig
organisering av verksamheten. Styrelsen ansvarar för
att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen
organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter
hör även att fastställa bland annat koncernens värderingar,
strategi och de årliga verksamhetsplanerna. Styrelsen beslutar
om företagsförvärv och strategiska investeringar samt har
tillsyn över koncernens resultatutveckling och finansiella
ställning. Styrelsen väljer därtill verkställande direktör samt
beslutar om koncernledningens löner och kompensationer.
Styrelsen utvärderar regelbundet sin egen verksamhet och
samarbetet med ledningen.
Mötesordning
Styrelsen sammanträder normalt minst åtta gånger per år.
Bokslutet godkänns senast i mars, och delårsrapporterna per
tertial. Koncernens strategi fastställs i regel i juni. Följande års
verksamhetsplaner och ledningens kompensationsprogram
fastställs på mötet i februari. Extra möten hålls om styrelsens
ordförande, koncernchefen eller medlem av styrelsen anser
det vara påkallat.
Styrelsens ordförande
Styrelsen väljer internt en ordförande, vars uppgift är att
leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen
samt förbereda styrelsemötena tillsammans med

verkställande direktören. Styrelsens ordförande håller
nära kontakt med verkställande direktören, fungerar som
hans diskussionspartner och håller sig aktivt underrättad
om väsentliga händelser i bolaget och i dess relationer
med intressegrupperna. Ordföranden ansvarar också
tillsammans med koncernens verkställande direktör för att
styrelsemedlemmarna hålls informerade om bolaget samt att
möteskallelsen, föredragningslistan och nödvändiga bilagor
når styrelsemedlemmarna i god tid före mötet. Ordföranden
och koncernens verkställande direktör ansvarar också för
kontakten med familjerådet.
Styrelsens utskott
Styrelsen bestämmer om tillsättandet av utskott och
deras medlemmar. Utskottens uppgift är att förbereda
ärenden som kommer upp på styrelsemötena för beslut.
Fazers styrelse har tillsatt ett revisions- och ett HR-utskott.
Revisionsutskottets uppgift är att noggrant bekanta sig
med redovisningen, övervaka den interna kontrollen, den
ekonomiska rapporteringen och riskhanteringen samt
bolagets ekonomiska situation och delta i mellanrevisionerna.
HR-utskottet har som uppgift att förbereda ärenden som
hänför sig till koncernens verkställande direktörs och lednings
anställningar och kompensationer, övervaka ledningens
löner och personalens incitamentsprogram samt utvärdera
ledningens verksamhet.
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Revisionsutskottet bestod av Anders Dreijer (ordf.),
Jan Fazer, Juhani Mäkinen och Ketil Eriksen. Utskottet
har sammanträtt fyra gånger under den gångna
räkenskapsperioden och utöver sedvanliga ärenden behandlat
bl.a. frågor om strategiska risker, företagsförvärvsprojekt och
rekommendationer för den interna revisionen.
HR-utskottet bestod av Berndt Brunow (ordf.), Klaus
Cawén, Leif Hagelstam och Johan Linder. Utskottet har
sammanträtt två gånger under räkenskapsperioden och
berett styrelseärenden som hänfört sig till bl.a. Fazer
People-strategin, ledarskapsutveckling och personalens
incentivprogram.

Verkställande direktör
och vice verkställande direktör
Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande
direktören som samtidigt verkar som koncernchef. I enlighet
med aktiebolagslagen är verkställande direktörens uppgift
att sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens
instruktioner och bestämmelser samt ansvara för att
bolagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen
sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören
rapporterar till styrelsen och håller styrelsen informerad om
Fazers verksamhetsmiljö, så som kunder, konkurrens- och
marknadssituationen samt Fazers ekonomiska situation och
utveckling. Koncernens ledningsgrupp samt den av styrelsen
vid behov utnämnda vice verkställande direktören stöder
verkställande direktören.
Koncernens ledningsgrupp
Koncernens ledningsgrupp består av koncernens verkställande
direktör, som fungerar som ledningsgruppens ordförande,
affärsområdenas direktörer samt cheferna för vissa
koncernfunktioner.
Ledningsgruppens uppgift är att stöda verkställande
direktören i hans uppgifter samt förbereda ärenden för

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

styrelsen. Till koncernens ledningsgrupps uppgifter hör också
att koordinera koncernens olika funktioner och säkerställa en
effektiv verksamhet på koncernnivå.

Riskhantering
Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem. Styrelsen godkänner Fazer-koncernens riskhanteringspolicy och övervakar att den följs.
Riskhanteringens uppgift är att främja förverkligandet av
koncernens strategi och målsättningar, säkerställa att risker
som inverkar på bolagets affärsverksamhet identifieras,
bedöma, följa och förutse hot och möjligheter som påverkar
affärsverksamheten samt säkra affärsverksamhetens
kontinuitet. Ledningen för affärsområdena och -enheterna
samt ledningen för koncernfunktionerna har i sin tur i
uppgift att identifiera och bedöma riskerna som berör det
egna affärsområdet samt genomföra de överenskomna
riskhanteringsåtgärderna som en del av den operativa
verksamheten. De finansiella riskerna hanteras av
koncernfinansieringen. Koncernens ekonomi- och
finansieringsdirektör ansvarar för styrningen och utvecklingen
av riskhanteringen, rapporteringen till styrelsen och
revisionsutskottet samt för att affärsenheterna och de andra
funktionerna stöds i riskhanteringen och utvecklingen av
riskhanteringen.
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Revision
Bolagsstämman väljer revisorer årligen. Revisorernas
uppgift är att granska koncernens bokföring och bokslut
samt administration. Uppgifterna är noggrannare
definierade i lagstiftningen samt i bestämmelserna om god
revisionssed. Revisorerna deltar årligen i det styrelsemöte
där koncernbokslutet behandlas samt i styrelsens
revisionsutskotts möten.
Fazer-koncernens etiska principer
De etiska principer som Fazer-koncernen följer grundar sig
på de internationella principerna i FN:s Global Compact,
vars målsättning är att främja en hållbar utveckling för
företag och gott företagsskap. Fazer-koncernens etiska
principer grundar sig också på Fazers gemensamma
värderingar och styr Fazers medarbetare att till exempel
behandla kunder, samarbetspartner och egna kolleger
jämlikt och rättvist. I och med de etiska principerna har
Fazer därtill som arbetsgivare förbundit sig att tillhandahålla
tidsenliga och säkra arbetsförhållanden för alla sina anställda
i samtliga verksamhetsländer, värna om medarbetarnas
hälsa, välmående och trivsel i arbetet samt behandla alla
medarbetare jämlikt.

Intern revision
Den interna revisionen utvärderar de olika funktionernas
effektivitet och ändamålsenlighet samt övervakar hur
den interna kontrollen fungerar. Den säkerställer att den
ekonomiska och operativa rapporteringen är pålitlig och
att fastslagna verksamhetsprinciper och givna instruktioner
efterföljs. Den interna revisionen gör årligen upp en
revisionsplan. Resultaten rapporteras regelbundet till bolagets
ledning och revisorer samt till styrelsens revisionsutskott.
Den interna revisionen rapporterar till revisionsutskottet.
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Koncernens resultaträkning
1.1.–31.12 .

Omsättning
Förändring av lager av färdiga varor
och varor under tillverkning (+)/ (-)
Övriga rörelseintäkter
Material och tjänster
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Intäkter från andelar i intresseföretag
Övriga rörelsekostnader
Rörelsevinst
Finansiella intäkter och kostnader
Vinst före skatter
Inkomstskatter
Minoritetsandel
Räkenskapsperiodens vinst

Affärsområden
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Koncernens balansräkning

M€
2015

M€
2014

1 576,1

1 647,7

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

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

M€
2015

M€
2014

14,6
122,4
320,0

18,0
156,3
316,4

1,0
6,4

1,1
6,9

B ESTÅE NDE AKTIVA TOTALT

464,4

498,7

Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar
Långfristiga fordringar
Latenta skattefordringar
Kortfristiga fordringar
Finansiella värdepapper
Kassa och bank

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

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

377,8
842,2

320,9
819,6

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

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

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

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

31.12 .
AKTIVA

Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Koncerngoodwill
Materiella tillgångar
Placeringar
Andelar i intresseföretag
Övriga placeringar

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

PA S S IVA

Eget kapital
Aktiekapital
Fonder för verkligt värde
Fonden för inbetalt fritt eget kapital
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
EGE T K APITAL TOTALT
MINORITE TSANDE L
AVSÄT TNINGAR

Främmande kapital
Latenta skatteskulder
Långfristigt främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
FR ÄM MANDE K APITAL TOTALT
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Koncernens finansieringsanalys
1.1.–31.12 .

M€
2015

M€
2014

42,0

36,6

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

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

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

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

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

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

AFFÄRSVERKSAM HE TE N S K A S SAFLÖDE:

Vinst före extraordinära poster
Korrektivposter:
Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar koncerngoodwill
Finansiella intäkter och kostnader
Vinst från försäljning av bestående aktiva
Intäkter från andelar i intresseföretag
Övrigt
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital:
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar
Ökning (-)/minskning (+) av omsättningstillgångar
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder
Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter
Betalda räntor och betalningar för övriga finansiella kostnader
Erhållna räntor och övriga finansiella intäkter
Erhållna dividender
Betalda direkta skatter
Affärsverksamhetens kassaflöde (A)

1.1.– 31.12 .

M€
2015

M€
2014

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

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

-0,4
53,5
93,8

0,0
91,9
53,5

FINAN S IERINGE N S K A S SAFLÖDE:

Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Upptagna kortfristiga lån
Amortering av kortfristiga lån
Upptagna långfristiga lån
Amortering av långfristiga lån
Minskning av fonden för inbetalt fritt eget kapital
Betalda dividender
Finansieringens kassaflöde (C)
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C) ÖKNING (+) /
MINSKNING (-)
VÄRDEMINSKNINGS INVERKAN TILL LIKVIDA MEDEL
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT

INVESTERINGARNA S K A S SAFLÖDE:

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar
Överlåtelseinkomster från bestående aktiva
Investeringar i dotterbolag
Investeringarnas kassaflöde (B)
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Femårsöversikt
RES U LTATR ÄKNING

Omsättning, M€
förändring, %
Omsättning utanför Finland, %
Rörelsevinst, M€
Rörelsemarginal, %
Rörelsevinst före goodwill-avskrivningar, M€
% av omsättningen
Vinst före skatter, M€
% av omsättningen
Räkenskapsperiodens vinst, M€

2015

2014

2013

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

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

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

2012

2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

x 100

Balansens slutsumma - Räntefria skulder (i medeltal)

Vinst före skatter - Direkta skatter
ROE

=

x 100

Eget kapital + Minoritetsandel (i medeltal)

Eget kapital + Minoritetsandel
Soliditet

BAL AN S R ÄKNING

Bestående aktiva, M€
Omsättningstillgångar, M€
Övriga rörliga aktiva
Eget kapital, M€
Minoritetsandel, M€
Främmande kapital, M€
Balansomslutning, M€

Vinst före skatter + Finansiella kostnader
ROI	=

=

x 100

Balansens slutsumma - Erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskulder
=

x 100

Eget kapital + Minoritetsandel

NYCKE LTAL

Bruttoinvesteringar, M€
Avskrivningar och nedskrivningar, M€
Räntebärande nettoskulder, M€
Nettoskuldsättningsgrad, %
Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI)
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
Soliditet, %
PERSONAL I M E DE LTAL

84,1
68,7
90,2
88,3
46,7 104,7
8,2
19,4
10,1
8,0
7,8
5,3
57,4
58,2
14 046 13 865
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Principerna för upprättandet av bokslut
Bokslutet har uppgjorts i enlighet med bokföringslagen
och -författningen och övriga i Finland gällande
redovisningsstadganden (Finnish Accounting Standards, FAS).

Värderingsprinciper
Värdering av bestående aktiva
De immateriella och materiella tillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgiften med avdrag för
planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har
beräknats lineärt och är baserade på de immateriella och
materiella tillgångarnas ekonomiska verkningstid.
Avskrivningstiderna är:

• Övriga utgifter med lång verkningstid
• Varumärken
• Byggnader och konstruktioner
• Maskiner och inventarier
• Koncerngoodwill

3–10 år
10 år
10–50 år
3–25 år
5–10 år

Koncerngoodwill avskrivs under 5-10 år. När det är
frågan om anskaffning av strategiskt viktiga ägandeandelar
i verksamhetsområdets företag, används 10 år som
avskrivningsperiod. Vid definition av avskrivningsperiod
har hänsyn tagits till hur etablerad verksamheten är
samt till branschens framtida utsikter. Genom årliga
värdeminskningstest prövas restvärde av koncerngoodwill
och avskrivningsplanen ändras vid behov.
Avskrivningarna har gjorts med början från den månad
nyttigheten tagits i bruk.

Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna i koncernbolagen upptas i
enlighet med fifo-principen till anskaffningsutgiften eller till
återanskaffningspriset eller till det sannolika försäljningspriset,
ifall de senare är lägre. I omsättningstillgångarnas värde ingår
i koncernbokslutet förutom de rörliga utgifterna även deras
andel av de fasta utgifterna för anskaffning och tillverkning.
Värdering av finansiella instrument
Finansiella derivat har värderats till gängse värde. Ränteswappar och råvaruderivat värderas till marknadspriserna på
bokslutsdagen och valutaterminer till terminspriserna på
bokslutsdagen.
Valutaterminer används som skydd mot förändringar
i valutakurserna för förväntade köp eller försäljningar i
utländsk valuta. Valutaterminer har även gjorts för att skydda
balansposter i utländsk valuta. Förändringar i det gängse
värdet för derivat som skyddar balansposter i utländsk valuta
har redovisats under finansiella poster i resultaträkningen.
Förändringar i det gängse värdet för derivat som gjorts
för att skydda köp och försäljningar i utländsk valuta och
på vilka säkringsredovisning inte tillämpas har redovisats
under finansiella poster i resultaträkningen. Bolaget tillämpar
säkringsredovisning för att skydda vissa förväntade köp i
utländsk valuta. Det skyddade kassaflödet ska vara sannolikt
och kassaflödet påverka resultaträkningen. Det gängse värdet
för valutaterminer som omfattas av säkringsredovisning har
redovisats i fonden för verkligt värde.
Fazer-koncernen skyddar vete mot prisrisker genom
veteoptioner och -futurer. Realiserade poster redovisas

i resultaträkningen under materialkostnader och icke
realiserade poster under finansiella poster i resultaträkningen.
Periodisering av forsknings- och
produktutvecklingsutgifter
Forsknings- och produktutvecklingsutgifter upptas som
årliga utgifter under det år de uppstår. Vissa större
utvecklingsprojekt som förväntas ge betydande finansiella
fördelar till ett helt affärsområdes affärsverksamhet kan efter
prövning aktiveras och avskrivas under 3-5 år.
Bokföring av pensioner
Pensionsutgifter bokförs som kostnader under det år de
uppstår. De personer, som varit i Oy Karl Fazer Ab:s tjänst
före år 1989 och fortfarande är anställda av de finska
koncernbolagen, omfattas av ett tjänsteårspensionssystem,
som berättigar till en tjänsteårspension efter 25, 40 och
50 tjänsteår. Pensionsansvaret ingår i koncernbokslutet där
avsättningar och latent skattefordran har beaktats.
Bokföring av latenta skatter
De latenta skatteskulderna eller -fordringarna har
beräknats enligt de tillfälliga skillnaderna mellan beloppen i
beskattningen och bokslutet genom att använda skattesatsen
för kommande år sådan den fastställts på bokslutsdagen. I
balansräkningen ingår de latenta skatteskulderna i sin helhet
och de latenta skattefordringarna enligt den uppskattade
sannolika fordringarna. De latenta skattefordingarna avseende
avdragbara förluster redovisas endast om de med stor
sannolikhet beräknas kunna utnyttjas i framtiden.
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Omfattningen av koncernbokslutet
I koncernbokslutet har upptagits alla koncernföretag, där
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 %
av aktiernas röstetal eller annars utövar ett bestämmande
inflytande.
Intresseföretagen, där koncernen innehar 20–50 %
av det totala röstantalet, har konsoliderats enligt
kapitalandelsmetoden. Den andel av intresseföretagens
resultat för räkenskapsperioden som motsvarar koncernens
ägarandel har upptagits som en egen post bland
rörelseresultatet.

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

Administration och ledning

Bokslut

FAZER ÅRSREDOVISNING 2015

Minoritetsandelar

Minoritetsandelarna har avskiljts från koncernens egna kapital
och resultatet och har upptagits som en separat post.
Omräkningsdifferenser

Resultaträkningarna för de utländska koncernbolagen
har omräknats till finsk valuta enligt medelkursen under
räkenskapsperioden och balansräkningarna enligt
bokslutsdagens kurs. De kursdifferenser som uppstått vid
omräkningen samt de omräkningsdifferenser som uppstått
vid omräkningen av de utländska dotterföretagens egna
kapital har upptagits i posten "Balanserad vinst från tidigare
räkenskapsperioder".
Poster i främmande valuta

Principerna för upprättandet av koncernbokslut
Internt aktieinnehav

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med
anskaffningsutgiftsmetoden. Differensen mellan
anskaffningsutgiften för dotterbolagen och motsvarande egna
kapital har delvis hänförts till anläggningstillgångarna och delvis
redovisats som koncerngoodwill. Koncerngoodwill avskrivs
lineärt under sin verkningstid, huvudsakligen inom 10 år. I
de fall där man förbundit sig att inlösa minoriteten har full
konsolidering skett.
Förvärvade dotterbolags resultat beaktas fr.o.m.
förvärstidpunkten och under året sålda dotterbolag fram till
försäljningstidpunkten.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omvandlats
till finsk valuta enligt bokslutsdagens kurs. Valutaterminer
som skyddar individualiserade balansposter har värderats
till marknadsvärde och bokförts under finansiella poster
i resultaträkningen. I balansräkningen har bruttovinst och
-förlust bokförts i balansens resultatregleringar.
Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen har uppgjorts enligt bokföringsnämndens allmänna anvisning (30.1.2007). Dividendintäkter från
intresseföretag och övriga aktier har presenterats i affärsverksamhetens kassaflöde. I moderbolaget har fordringar på och
skulder till dotterbolag hänförliga till koncernkontona presenterats i finansieringens kassaflöde.

Interna transaktioner och bidrag

Koncernens interna transaktioner, interna fordringar och
skulder, intern vinstutdelning samt väsentliga orealiserade
interna bidrag har eliminerats.
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Noter till resultaträkningen
OM SÄT TNING , M€

Omsättningen enligt affärsområde
Fazer Bageri
Fazer Food Services
Fazer Konfektyr
Övriga
Intern försäljning
TOTALT
Geografisk fördelning av omsättningen
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Estland
Lettland
Litauen
Ryssland
Övriga
TOTALT
ANTALE T AN STÄLLDA (I M E DE LTAL U NDER ÅRE T )

Personalen enligt affärsområde
Fazer Bageri
Fazer Food Services
Fazer Konfektyr
Övriga
TOTALT
Geografisk fördelning av personalen
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Estland
Lettland
Litauen
Ryssland
TOTALT

2015

2014

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

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

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

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

2015

2014

6 189
5 623
1 033
571
13 416

6 338
5 886
1 059
520
13 803

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

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

AVS KRIVNINGAR OCH NE DS KRIVNINGAR , M€

2015

2014

Immateriella rättigheter
Affärsvärde
Koncerngoodwill
Övriga utgifter med lång verkningstid
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar
Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva
TOTALT

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

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

ÖVRIGA RÖRE L S E KOSTNADER , M€

2015

2014

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

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

FINAN S IE LL A INTÄKTER OCH KOSTNADER , M€

2015

2014

Dividendintäkter
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Valutakursvinster
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter totalt
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Valutakursförluster
Nedskrivning av aktier
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader totalt
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER TOTALT

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

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

Övriga sociala kostnader
Hyror
Energi och övriga driftskostnader
IT kostnader
Resekostnader
Försäljningens frakter och övriga transportkostnader
Marknadsföringskostnader
Administrationkostnader
Förluster vid försäljning av bestående aktiva
TOTALT
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Noter till balansräkningen
BESTÅENDE AKTIVA, M€
IM MATE RIALL A R ÄT TIGHE TE R

2015

2014

AFFÄRSVÄRDE

2015

2014

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Anskaffningsutgift 31.12.
Ackumulerade avskrivningar 1.1.
Omräkningsdifferenser
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.

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

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

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Anskaffningsutgift 31.12.
Ackumulerade avskrivningar 1.1.
Omräkningsdifferenser
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.
IMMATERIALLA TILLGÅNGAR TOTALT

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

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

ÖVRIGA UTGIF TER M E D L ÅNG VERKNINGSTID

2015

2014

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Ökningar via förvärv
Minskningar
Överföringar mellan posterna
Anskaffningsutgift 31.12.
Ackumulerade avskrivningar 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ackumulerade avskrivningar på minskningar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Överföringar mellan posterna
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.

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

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

GOODWILL

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Anskaffningsutgift 31.12.
Ackumulerade avskrivningar 1.1.
Omräkningsdifferenser
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.
GOODWILL

2015

2014

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

466,4
-18,8
3,9
451,4
271,6
-12,9
36,4
295,1
194,8
156,3
156,3
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Noter till balansräkningen
MARK- OCH VAT TE NOMR ÅDE N

2015

2014

MA S KINER OCH INVE NTARIER

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Minskningar
Anskaffningsutgift 31.12.
Uppskrivningar
Nedskrivningar
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.

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

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

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Ökningar via förvärv
Minskningar
Överföringar mellan posterna
Anskaffningsutgift 31.12.
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ackumulerade avskrivningar på minskningar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Överföringar mellan posterna
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
Nedskrivningar
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.

BYGGNADER OCH KON STRU KTIONE R

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Minskningar
Överföringar mellan posterna
Anskaffningsutgift 31.12.
Ackumulerade avskrivningar 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ackumulerade avskrivningar på minskningar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Överföringar mellan posterna
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
Nedskrivningar
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.

2015

2014

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

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

2015

2014

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

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

ÖVRIGA MATERIE LL A TILLGÅNGAR

2015

2014

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Minskningar
Överföringar mellan posterna
Anskaffningsutgift 31.12.
Ackumulerade avskrivningar 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ackumulerade avskrivningar på minskningar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Överföringar mellan posterna
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
Nedskrivningar
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.

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

11,5
-0,9
0,5
-1,2
1,2
11,1
6,8
-0,5
-0,9
1,0
-0,1
6,4
0,8
3,6
3,9
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Noter till balansräkningen
EGET KAPITAL, M€
FÖRS KOT TS B E TALNINGAR OCH PÅGÅE NDE NYANL ÄGGNINGAR

2015

2014

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Minskningar
Överföringar mellan posterna
Anskaffningsutgift 31.12.
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.
MATERIELLA TILLGÅNGAR TOTALT

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

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

ANDE L AR / AKTIER I INTRES S E FÖRE TAG

2015

2014

Anskaffningsutgift 1.1.
Årets resultatandel
Erhållen dividend
Anskaffningsutgift 31.12.
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.

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

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

ÖVRIGA AKTIER OCH ANDE L AR

2015

2014

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

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

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Nedskrivningar
Anskaffningsutgift 31.12.
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

B U NDE T EGE T K APITAL , M€

Aktiekapital 1.1.
Aktiekapital 31.12.
Fonden för verkligt värde 1.1.
Förändring av fonden för verkligt värde
Fonden för verkligt värde 31.12.
Bundet eget kapital totalt

2015

2014

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

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

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

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

FRIT T EGE T K APITAL , M€

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 1.1.
Minskning av fonden för inbetalt fritt eget kapital
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 31.12.
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1
Dividendutdelning
Returnering av mark- och vattenområden's uppskrivining
Förändring i koncernstruktur
Förändring i omräkningdifferenser
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12.
Räkenskapsperiodens vinst
Fritt eget kapital totalt
EGET KAPITAL TOTALT
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Noter gällande säkerheter och ansvarsförbindelser
STÄLLDA SÄKERHE TER , M€

2015

2014

Givna fastighetsinteckningar

1,7

1,7

Ställda säkerheter

1,7

1,7

2015

2014

AN SVARS FÖRB INDE L S ER OCH ÖVRIGA AN SVAR , M€

Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod
7,0
7,8
Förfaller till betalning senare
7,4
9,9
Leasingansvar
14,4
17,7
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod
17,1
17,1
Förfaller till betalning senare
40,5
35,6
Hyresansvar
57,6
52,7
Övriga ansvar
Energiförpliktelser
15,6
19,2
Råvaruinköpsförpliktelser
31,9
28,6
Övriga
3,3
3,3
Fastighetsinvesteringar
Bolaget har gjort fastighetsinvesteringar enligt Mervärdesskattelagen, vars revideringsperioder och
årliga reviderbara belopp är presenterade i tabellen nedan
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Råvaruderivativavtal
Gängse värde (upptagits i balansräkningen)
Nominellt värde
Valutaterminer
Gängse värde (upptagits i balansräkningen)
Nominellt värde

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

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

0,0
1,1

0,1
1,9

-0,3
66,4

1,0
68,3
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Koncernbolag
OPER ATIVA BOL AG

ÖVRIGA KONCE RNBOL AG

INTRES S E BOL AG

Moderbolag: Oy Karl Fazer Ab
Koncernens ägoandel, %

Danmark
Fazer Food Services A/S*

80

Estland
Fazer Eesti AS
Fazer Food OÜ*

100
80

Finland
Fazer Food Services Ab*
Fazer Bageri Ab
Fazer Konfektyr Ab
Fazer Restauranger Ab
LMK Foods Oy*
Ab NIS-Nordic Industrial Sales Ab
Seniori Ateria Oy*

80
100
100
100
80
51
80

Lettland
SIA Fazer Latvija

100

Koncernens ägoandel, %

Litauen
UAB Fazer Lietuva

100

Koncernens ägoandel, %

Cypern
Crestjoy Ltd*
Startplace Holdings Ltd*

70
70

80
80

Norge
Fazer Food Services AS*
Maestro F&B AS*

80
80

Finland
Kiinteistö Oy Helsingin Kanneltori*
Muru Logistiikka Oy*

Ryssland
OOO Fazer*

70

Nederländerna
Fazer Bakeries B.V.*
Fazer Food B.V.

Sverige
Fazer Bageri AB
Fazer Food Services AB*
Fazer Konfektyr AB
Fazer Restauranger AB
Gateau AB

100
80
100
100
100

Koncernens ägoandel, %

Finland
Sonaatti Oy
Unica Oy

45
49

70
100

Ryssland
OOO Avangard*
OOO Fazer Bakeries Invest*

70
70

Sverige
Fazer Food AB*
Lovik Fastighets AB*

80
80

Skandinavisk Mat Invest AS, Holmedals Kantineservice AS och Wilberg AS fusionerades till Fazer Food Services AS år 2015.
Seniori Ateria Oy, Muru Logistiikka Oy och LMK Foods Oy förvärvades i december 2015.

* Minoritetsaktierna ägs av Oy Karl Fazer Abs ägare.
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Hitta oss online
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

