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Traditioner möter moderna smaker
Fazers mission är att skapa smakupplevelser. I takt med att världen runt omkring oss förändras ger den upphov till nya
livsstilar och prefenser hos konsumenterna. Fazer är byggt på starka varumärken och 125 år långa traditioner, men
håller sig à jour med samtiden och identifierar behoven hos dagens konsumenter. Vi tror på en balans av det goda i
livet och skapar med stor passion smakupplevelser som konsumenterna kan njuta av med gott samvete.
Denna redovisning summerar Fazer-koncernens aktiviteter och resultat under 2016. Den beskriver Fazers framgångar
och triumfer, men också koncernens utmaningar under året. Samtidigt blickar redovisningen djärvt in i framtiden.
Vi hoppas att vi kan bjuda dig på en intressant inblick i Fazers smakfulla värld.
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2016 i ett nötskal
Fazer-koncernens omsättning och rörelsevinst
OMSÄTTNING PER LAND

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

Finland 49 %
Sverige 24 %
Ryssland 11 %
Danmark 6 %
Norge 4 %
Estland 1 %
Lettland 1 %
Litauen 1 %
Övriga 2 %

Verksamshetsländer, översikt

FINLAND
SVERIGE
RYSSLAND
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NORGE
LETTLAND
ESTLAND
LITAUEN

Omsättning, M€

Antal anställda
31.12.2016
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Fazer Bageri 37 %
Fazer Food Services 37 %
Fazer Konfektyr 21 %
Övriga 4 %
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Fazer Bageri
Hälsa och välmående samt
hantverksbakat bröd gav
inspiration till Fazer Bageris
innovationer under 2016.

Fazer Konfektyr

1 603

Fazer-koncernens omsättning var

14 876
I slutet av 2016 var

personer
anställda
på Fazer

M€

Fazer Konfektyr ökade sin
marknadsandel bland alla viktiga
kunder i Finland, och chokladkakorna
sålde exceptionellt bra.

Fazer Food Services
Fazer är den ledande aktören på den
starkt konkurrensutsatta marknaden
för måltidstjänster i Norden och ser
potential för ytterligare tillväxt.
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Överträffa förväntningarna och skapa förutsättningar för framtiden
2016 var ett speciellt år, Fazers 125-årsjubileum. För 125 år sedan öppnade en ung,
modig, målmedveten och innovativ man vid namn Karl Fazer ett fransk-ryskt konditori
på Glogatan i Helsingfors.
År 2016 var i själva verket ett dubbeljubileum för Fazer – det
har gått 150 år sedan Karl Fazer föddes och 125 år sedan han
grundade sitt företag. I dag är vi en modern koncern med
verksamhet i åtta länder och export till över 40 länder
jorden runt.
2016 var ett år då vi firade och kom ihåg vår historia, men
också ett år då vi byggde och planerade framtiden.
Fazer bjöd in alla medarbetare att fira jubiléet och delade
det med konsumenterna genom produkter, kampanjer och
evenemang. Vi öppnade Fazer Experience, vårt nya besöks
center i Vanda, där alla kan bekanta sig med Fazers verksamhet och breda produktutbud, långa historia, företagsansvar
och innovationer. De intressanta temana binds ihop med den
unika arkitekturen och gör besöksupplevelse ny och annorlunda. Fazer Experience har fått en god start – rundturerna
är fullbokade och vi får utmärkt respons av besökarna.

God tillväxt trots ett krävande affärsklimat

Vi har verkat i en tuff och oförutsägbar miljö. Det ekonomiska
läget är fortsatt utmanande på de flesta av Fazers huvudmarknader. Ekonomin i Finland verkar långsamt återhämta sig
efter många års recession, men den ryska ekonomin är ännu
svag. I Sverige är dock utsikterna ljusare.
Alla våra affärsområden presterade goda resultat 2016,
trots den utmanande verksamhetsmiljön.
Fazer Bageri förbättrade sin marknadsposition i Finland,
Ryssland och Estland. Den stigande trenden inom hälsa och
välmående är en möjlighet för Fazer att utveckla produkter

som överträffar förväntningarna, inte enbart när det gäller
smak, utan också då det handlar om näringsvärde.
Konfektyrförsäljningen för 2016 översteg klart föregående
år på nästan alla marknader, och vi ökade vår marknadsandel
bland alla viktiga kunder i Finland. Fazer Konfektyrs förnyade
portföljstrategi har tydligt fokus på choklad.
Fazer Food Services fortsatte att skapa lönsam tillväxt
under 2016. Vi lyckades behålla viktiga kunder samtidigt som
företaget tog hem flera nya avtal och säkerställde ökade
intäkter inom de viktigaste sektorerna.
Fazer Culinary Team Finland skrev historia genom att ta
guld i cateringklassen då de för första gången någonsin deltog
i kock-OS, Olympiade der Köche, som hölls i Erfurt i Tyskland
i oktober. Fazer Culinary Team Sweden, som försvarade sitt
guld från 2012, tog också hem ett guld och slutade tvåa efter
teamet från Finland i den totala bedömningen.
För Fazer Kvarn var 2016 ett framgångsrikt år på många
sätt. Vi genomförde stora investeringar, verksamheten utvecklades väl och omsättningen ökade trots fallande spannmålspriser.
Fazer Cafés ökade den jämförbara försäljningen och
förbättrade sin lönsamhet, i huvudsak tack vare en förnyad
produktportfölj och förbättrad effektivitet.

2016 var ett år då vi firade och kom ihåg vår
historia, men också ett år då vi byggde och
planerade framtiden.

Utveckla Fazers verksamhet

Fazer förnyar och utvecklar sin verksamhet så den blir ännu
effektivare, vilket möjliggör tillväxt och internationell expansion.
Denna effektivitetsförbättring drivs av en högpresterande
5

2016 i ett nötskal

Koncernchefens översikt

kultur, som byggs upp kring Fazers beteenden – att engagera,
utveckla och prestera.
Med ökat fokus på service- och produktkvalitet, verksamhetens effekter på miljön samt medarbetarnas hälsa och
säkerhet förbättrar vi också Fazers operativa verksamhet.
Vi fokuserar kontinuerligt på att utveckla vår produktportfölj. Att identifiera trender är bara det första steget.
Det behövs även forskning och förnyelse för att utveckla nya
produkter och tjänster som väcker konsumenternas intresse.
Som exempel kan nämnas det internationella evenemanget
Fazer Brainfood Hack i oktober 2016, där team bestående
av forskare, utvecklare och designers samlades för att hitta
sätt att förbättra individens kognitiva förmåga med hjälp av
matvanor.
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Avslutningsvis vill jag tacka alla våra intressegrupper för att ni
gjort oss sällskap på Fazers resa år 2016, samt för allt ert
arbete och stöd under detta framgångsrika år.
Christoph Vitzthum
Koncernchef
Fazer-koncernen

Lönsam tillväxt i fokus

År 2016 fortsatte vi att förverkliga vår tillväxtstrategi. Fazer
stärkte sin ställning på kexmarknaden i Finland genom att
köpa varumärkena Domino, Jaffa och Fanipala. Företaget fortsatte också att investera i havre genom att köpa Frebaco
kvarn i Sverige. I och med förvärvet fördubblade vi vår havrekapacitet och blev en betydande aktör inom den globala
havreexporten.
I juni köpte Fazer hantverksbageriet Keisari i Finland och tredubblade därmed antalet bageributiker i Helsingforsregionen.
Vi undertecknade också ett intentionsavtal med
St. Petersburg stad, och meddelade därmed vår avsikt att
bygga ett nytt bageri i staden.
Finland firar sitt 100-årsjubileum år 2017. Fazer har sett
Finland under hela dess självständiga historia, och är en av
huvudsamarbetspartnerna för Finland 100. Vi är glada över
att fira Finlands jubileum. Vi ser det också som ett affärstillfälle och som en möjlighet att stärka Fazers anseende som
framgångsrikt och ansvarsfullt företag. Vi vill öka samarbetet
med relevanta intressegrupper och berätta vår historia genom produkter, tjänster och konkreta åtgärder. Vi firar också
Finland tillsammans med grannar och internationella vänner.

Att identifiera trender är bara
det första steget. Det behövs
även forskning och förnyelse för att
utveckla nya produkter och tjänster
som väcker konsumenternas intresse.
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Strategi

Konsumenterna visar riktningen
7

2016 i ett nötskal

Koncernchefens översikt

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

Administration och ledning

Bokslut

FAZER ÅRSREDOVISNING 2016

På väg mot tillväxt och internationalisering
Fazers mission är att skapa smakupplevelser – det är syftet och det ultimata målet för alla medarbetare i företaget. För
att kunna erbjuda konsumenterna godsaker, snacks eller måltider som ger dem glädje strävar Fazer efter att vara lyhört
för deras behov och önskemål i denna snabbt föränderliga värld. Genom att uppmuntra mod och lust att upptäcka
nya smaker breddar Fazer sitt produktutbud och lockar nya konsumenter på både befintliga och nya marknader.
Fazers strategi inkluderar många sätt att skapa lönsam tillväxt,
bland annat genom att utveckla de nuvarande verksamheterna så att de bättre tillgodoser konsumenternas föränderliga
behov. Människor har allt mer varierande och flexibla livsstilar,
och denna förändring återspeglas även i form av nya matvanor. Det finns ett behov av produkter som är välsmakande,
hälsosamma och lätta att äta i farten, under alla tider på
dagen. Hälsosam och högkvalitativ näring i kombination med
ett brett urval av snacks – med utrymme för små godsaker
då och då – utgör grunden för Fazers framtid.
Fazer strävar efter tillväxt genom såväl företagsförvärv
som organisk tillväxt. Under 2016 slutfördes tre företags
förvärv. Fazer Kvarn utökade sin havrekapacitet genom
förvärvet av Frebaco Kvarn i Sverige. Fazer breddade sitt
bagerisortiment genom att förvärva det finska hantverksbageriet Leipomo Keisari, eftersom det finns ett ökande
intresse för hantverksbakat bröd bland konsumenterna.
Genom förvärvet blev Fazer marknadsledande inom hantverksbakning i Helsingforsregionen. Finska Seniori Ateria, som
förvärvades i slutet av 2015, blev en viktig del av Fazer Food
Services. Fazer har också andra förvärv under arbete.
Fazer Konfektyr blev marknadsledande på kexmarknaden i
Finland genom förvärv av tre välkända och högt ansedda
varumärken – Domino, Fanipala och Jaffa. Samtliga tre kex
lanserades ursprungligen av Fazer, Fanipala dock under
namnet Fasupala som återspeglar kopplingen till varumärket
Fazer. Denna chokladöverdragna våffla kommer att återfå sitt
ursprungliga namn Fasupala under 2017. Fazer undersöker

också ytterligare möjligheter inom kategorin snacks. Alla
affärsverksamheter satsar på att optimera sina produktportföljer i syfte att tillgodose kundernas behov och samtidigt
förbättra lönsamheten.

Effektivitet genom en högpresterande
kultur

Fazer förnyar och utvecklar sin verksamhet så den blir ännu
effektivare, vilket möjliggör tillväxt och internationell expansion.
Denna effektivitetsförbättring drivs av en högpresterande
organisation. Den högpresterande kulturen byggs upp kring
Fazers beteenden – att engagera, utveckla och prestera.
Denna kultur betonar gemensamt ansvar för företagets
framgångar och att alla medarbetare på Fazer har en viktig
roll i arbetet med att skapa smakupplevelser och överträffa
konsumenternas förväntningar. Genom enhetligt ledarskap
och aktiv dialog vill Fazer säkerställa att medarbetarna trivs
med sitt arbete och vill göra sitt bästa, medvetna om att
deras insats värdesätts och uppskattas.

Ansvar för människor och miljö

Företagsansvaret är integrerat i Fazers affärsverksamheter
och beaktas i allt företaget gör. Kärnan i företagsansvaret är
Fazers ansvarsfulla produktutbud, som främjar människors
välbefinnande, hållbart nyttjande av jordens naturresurser
samt att bidra till gemensamt värde i samhället. Fazers företagsansvarsprogram omfattar fem nyckelteman genom vilka
Fazer säkerställer att verksamheten är hållbar, främjar företa-

Fazer förnyar och utvecklar sin verksamhet
så den blir ännu effektivare, vilket möjliggör
tillväxt och internationell expansion.

gets anseende och ökar varumärkesvärdet. Mer information
om Fazers arbete med företagsansvar finns på sidan 12 och i
Fazer-koncernens företagsansvarsöversikt 2016.
Med ökat fokus på service- och produktkvalitet,
verksamhetens effekter på miljön samt medarbetarnas
hälsa och säkerhet kan Fazer också förbättra sin operativa
verksamhet. En anpassningsbar QEHS-kultur (kvalitet,
miljö, hälsa och säkerhet) med ett tydligt ledarskap är en
8
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nyckelfaktor för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats.
En lärande organisation kan stödja såväl alla medarbetare
som affärsverksamheten att skapa utmärkta produkter och
tjänster varje dag.

God tillväxt trots ett krävande affärsklimat

Det ekonomiska läget är fortsatt utmanande på de flesta av
Fazers huvudmarknader. Ekonomin i Finland visar signaler på
en långsam återhämtning, men ekonomin i Ryssland är fortfarande svag. EU:s sanktioner mot Ryssland och det ryska
importförbudet i många livsmedelskategorier, i kombination
med att oljepriserna och rubelkursen fluktuerar, skapar en
osäkerhet som minskar den utländska investeringsviljan.
Hushållens konsumtion är svag, eftersom reallönerna har
sjunkit.
Trots det krävande affärsklimatet ökade Fazers omsättning
med 2 procent och uppgick till totalt 1 603,5 miljoner euro
2016. Också lönsamheten överskred föregående års nivå,
och stöddes ytterligare av företagsförvärven. Rörelsevinsten
före goodwill-avskrivningar uppgick till 87,7 miljoner euro,
en ökning på 10 procent jämfört med 2015. I det rådande
tuffa affärsklimatet återstår det fortfarande en del att göra,
och fokus kommer att ligga på olika åtgärder som förbättrar
effektiviteten.
Hur omfattande effekterna av Brexit blir återstår att se,
men eftersom det brittiska pundet är den huvudsakliga valutan som används i kakaohandeln följer Fazer förändringarna
i pundets värde och säkrar pundköpen för att motverka de
negativa effekterna av kursvolatiliteten.
I Finland återställer regeringens beslut att slopa punktskatten
på konfektyr från början av 2017 jämlikheten på marknaden.

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

samma och välsmakande innovationer. Företaget gör därför
stora investeringar i att ta fram nya havrebaserade produkter
som både kan säljas på de befintliga marknaderna och öppnar
upp för en internationell expansion. Över hälften av Fazers
nettoförsäljning av havre kommer från exporten till 30 olika
länder.
Under 2016 lanserade Fazer värdefulla ämnen som utvinns
ur havre – betaglukan från havre, havreprotein och havreolja
– som riktar sig till den globala marknaden. Genom förvärvet
av Frebaco kvarn och en ökad produktionsvolym i Finland
kommer Fazer Kvarn att fyrdubbla sin havrekapacitet.
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Trots det krävande affärsklimatet ökade Fazers
omsättning med 2 procent. Också lönsamheten
överskred föregående års nivå, och stöddes
ytterligare av företagsförvärven.

Utveckling av framtidssäkrad verksamhet

Fazer fokuserar kontinuerligt på att utveckla en framtidssäkrad produktportfölj. Att identifiera trender är bara det
första steget. Det behövs även forskning och förnyelse för att
utveckla nya produkter och tjänster som väcker konsumenternas intresse. Forskning används även för att undersöka
hälsoeffekterna av produkter och ingredienser. Fazer bedriver
forskning i egen regi, men samarbetar även med universitet
och startupföretag.

Fokus på havre

Supermat har ökat i popularitet de senaste åren och 2016
fick havre mycket uppmärksamhet som en näringsmässigt värdefull ingrediens med flera hälsofrämjande egenskaper. Fazer
anser att havre har utmärkt potential att användas i hälso9
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Vid det internationella evenemanget Fazer Brainfood
Hack i oktober 2016 samlades team bestående av forskare,
utvecklare och designers för att hitta sätt att förbättra
den kognitiva förmågan med hjälp av matvanorna. Fazer
Brainhow är ett forsknings- och affärsutvecklingsprogram
som undersöker kopplingen mellan mat och kognitiv
förmåga. Fazer ser sin roll i människors dagliga liv som
en möjlighet att forska i ämnet näring och uppmuntra
hälsosamma matvanor.

Digitalisering förbättrar kundupplevelsen

Digitaliseringen – årtiondets megatrend – påverkar all
affärsverksamhet oberoende av bransch. För Fazer är
digitaliseringen en möjlighet att både ta kundupplevelsen
till helt nya nivåer och förbättra den interna effektiviteten.
Med flera pågående initiativ i alla affärsverksamheter
utnyttjar Fazer digital teknik bland annat för att öka dialogen
med konsumenterna, sprida produktinformation, samla
in, analysera och utnyttja data som stöd för försäljning,
marknadsföring och portföljutveckling samt för att öka
produktionseffektiviteten. Ett antal utvecklingsinitiativ inom
e-handel och digitala tjänster pågår också.

Strategiska steg i Fazers
affärsverksamheter

Alla Fazers affärsverksamheter har egna strategiska mål som
stöder den koncernövergripande strategin.
Fazer Food Services har som mål att ytterliga stärka sin
ställning bland kunder inom tre områden; företag, offentlig
verksamhet och öppen marknad som till exempel företagsparker och universitet. Inom den kommunala sektorn finns
det intressanta möjligheter. Nya operativa modeller tillämpas
för att öka effektiviteten och skapa tillväxt.
Fazer Bageri ser tillväxtpotential i nya kategorier, med
hälsa och välmående som en stark drivmotor. Trenden
med hantverksbakning växer snabbt, och Fazer tillgodoser
konsumenternas och kundernas behov genom att investera
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i bageributiker och shop-in-shops samt genom förvärvet
av Leipomo Keisari 2016. I Ryssland ligger starkt fokus på
marknaden för djupfrysta produkter.
Fazer Konfektyr optimerar sin portfölj för att tillgodose både nuvarande och framtida behov, med chokladvarumärkena som de största drivmotorerna.
Chokladverksamheten ska stärkas ytterligare och
kompletteras genom utveckling av nästa generations
sockerkonfektyr och snacks, inklusive kex.
Fazer Kvarn ökar sin havrekapacitet avsevärt. Förvärvet av
verksamhet i Sverige 2016 är ett av de viktigaste stegen i denna
process.
Fazer Cafés har utvecklat cafékonceptet och fokuserar
på tillväxt.

Positiv varumärkesupplevelse

Fazers varumärkesstrategi bygger på den centrala varumärkesupplevelse som Fazer vill skapa: ”Jag inspireras att njuta av
stunden och känner mig nöjd med mitt val.” Detta vill Fazer
att konsumenter, kunder, kolleger och andra intressegrupper
ska uppleva i mötet med Fazers medarbetare, produkter och
tjänster. Varumärkesupplevelsen är ett gemensamt mål som
grundar sig på gedigna konsument- och marknadsinsikter, och
alla Fazers medarbetare bidrar till att skapa den.
Upplevelsen av Fazers varumärke har också varit inspirationskällan till den förnyade Fazer-logotypen som föreställer
den ikoniska Fazer-signaturen och ett penseldrag eller ett
”leende” under den. Leendet hänvisar till Fazers löfte att skapa
smakupplevelser. Med den uppfräschade logotypen vill Fazer
skapa en mer enhetlig varumärkesupplevelse i hela koncernen.
Varumärkena spelar en viktig roll när det gäller att skapa
tillväxt. Varumärket Fazer har naturligtvis huvudrollen. Det
kommer att få ökad synlighet i alla affärsverksamheter så att
det mervärde som varumärket skapar blir tydligt för både
kunderna och konsumenterna. Varumärket Fazer är också
vägledaren för innovationer, investeringar och marknadsföring. Det stöds av flera ansedda och uppskattade varumär-

För Fazer är digitaliseringen en möjlighet att
både ta kundupplevelsen till helt nya nivåer och
förbättra den interna effektiviteten.

ken, som Karl Fazer, Geisha och Fazer Marianne inom Fazer
Konfektyr samt Reissumies, Hlebnyj Dom, Skogaholm och
Gateau inom Fazer Bageri.
Fazers varumärken utvecklas ständigt för att säkerställa
att konsumenterna, med sina föränderliga livsstilar och vanor,
alltid får mer än de förväntar sig – en härlig stund, ensam eller
i gott sällskap, på jobbet, i skolan eller hemma, vid alla tidpunkter på dagen. Ett bra exempel på upplevelsen av Fazers varumärke är det nya besökscentret i Vanda – Fazer Experience.
10
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En Fazer-upplevelse för alla sinnen
Den 17 september 2016 firade Fazer sitt 125-årsjubileum med att
öppna besökscentret Fazer Experience i Vanda i Finland. Fazer
Experience tar besökarna på en resa genom Fazers värld. Upplevelsen
börjar redan utanför centret med en råvaruträdgård med grödor som
inhemska spannmål och bär. Sedan fortsätter den inomhus med en
tropisk trädgård med exotiska grödor, som till exempel kakao. Fazer
Experience är en unik utställning för alla sinnen, som berättar om
Fazers historia, verksamhet, breda sortiment, företagsansvarsarbete
och innovationer. Med sina välvda trätak och glasväggar är den djärva
nya byggnaden ett arkitektoniskt landmärke i området.
Fazer Experience tar emot både enskilda besökare och
grupper och erbjuder en enastående upplevelse med sin
unika design och fascinerande utställning. På guidade
rundturer får besökarna göra en inspirerande resa i
Fazers värld. I besökscentret finns även ett Fazer
Café, där gästerna kan köpa fräscha
kaffedrycker och godsaker eller äta en härlig
lunch. I besökscentrets butik säljs Fazer
-produkter, allt från unika designföremål till
choklad och rågbröd. Fazer Experience tilldelades
priset Årets stålkonstruktion i november 2016.
”Vi ville skapa en inspirerande, lärorik och oförglömlig
varumärkesupplevelse för Fazers besökare”, säger Ulrika
Romantschuk, Senior Vice President, kommunikation och varumärkesledning, Fazer-koncernen. ”Våra guider tar besökarna med
på en engagerande tur genom utställningen. Där får de bland annat
möta en robot som lär dem mer om kost och näring, göra en virtuell
rundtur på fabriken, pröva på att arbeta som mjölnare och beundra
en kaninskulptur, stor som en mindre bil och tillverkad av tusentals
äggskal. Det är en upplevelse för alla sinnen. Centret arrangerar också
födelsedagskalas för barn, familjeevenemang och även baknings- och
matlagningskurser. Företag kan hyra mötesrum och kombinera ett
affärsmöte med en rundtur på centret och exempelvis en chokladprovning eller möjligheten att baka eget bröd.”
11
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Ansvarstagande i alla verksamheter
Företagsansvaret är integrerat i Fazers verksamhet och koncernen sätter stor vikt vid att upprätthålla
transparens och förtroende. Fazer utvecklar ständigt sina hållbarhetsåtgärder och alla koncernens
affärsverksamheter arbetar för att uppnå de gemensamma målen även genom sina egna program
och initiativ.
Fazers företagsansvarsprogram grundar sig på fem
fokusområden: daglig verksamhet, hälsa och välmående,
en del av miljön, rättvis värdekedja och människorna gör
skillnad. Detaljerade mål fastställs för varje område och
resultaten följs upp regelbundet. Koncernens resultat inom
företagsansvar rapporteras i årsredovisningen och, mer
detaljerat, i företagsansvarsöversikten.

FN:s globala mål för hållbarhet

FN:s 17 globala mål för hållbarhet fungerar som praktiska
riktlinjer för hållbarhetsarbete över hela världen. Företagen
har en viktig roll när det gäller att uppfylla målen, eftersom
de kan använda sitt inflytande för att öka ansvarstagandet i
samhället. Under 2016 analyserade Fazer sitt ansvarsarbete
i relation till FN:s globala mål. Mat spelar en viktig roll
i många av målen, när det gäller allt från att minska
miljöpåverkan till att säkerställa livsmedelssäkerhet och
främja hälsan.

Framsteg inom QEHS-utveckling

Kvalitet, miljöpåverkan, hälsa och säkerhet (QEHS) är
viktiga faktorer i koncernens alla funktioner och på alla
verksamhetsställen. Under 2016 färdigställde Fazer
koncernens nya långsiktiga QEHS-plan och publicerade en ny
koncernomfattande QEHS-policy, som inkluderar specifika
mål för arbetet med säkerhet, kvalitet, hälsa och miljö. Den
betonar ständig utveckling och sträcker sig utanför själva
koncernen med målet att uppmuntra även leverantörer,

samarbetspartner, kunder och konsumenter att agera
ansvarsfullt.

Mer grönsaker på tallriken

Fazer strävar efter att öka användningen av grönsaker för att
främja både konsumenternas välmående och miljön. Under
2016 fortsatte Fazer Food Services att driva initiativet Mer
grönt, bland annat genom att ta fram utbildningsmaterial och
erbjuda utbildning för kockar. Under utbildningen får de lära
sig att öka användningen av grönsaker och skapa vegetariska
rätter. En Mer grönt-kampanj genomfördes i Fazer Food
Services restauranger och nya vegetariska och veganska
recept utvecklades. Fazer utarbetade också en handbok om
nudging för att hjälpa restaurangcheferna att uppmuntra
matgästerna att välja mer grönsaker.

Transparens i kakaoinköpen

Kakao är en viktig råvara för Fazer Konfektyr. Under 2016
lyckades Fazer nå sitt mål med 85 procent ansvarsfullt producerad kakao. I början av 2017 nådde Fazer 100 procent.
För en ansvarsfull och transparent produktion krävs det
aktivt samarbete med kakaoodlarna och odlarsamhällena.
Fazer deltar i tre kommersiella certifieringsprogram och har
därutöver egna direkta hållbarhetsprogram i Nigeria och
Ecuador. Syftet med både certifieringsprogrammen och de
direkta programmen är att säkerställa att kakaoodlingen är
lönsam för odlarna, att förhindra barnarbete och att se till att
odlingsmetoderna är miljömässigt hållbara.

Denna lilla kakaofrukt växer i besökscentret
Fazer Experiences trädgård. Kakao är den
viktigaste råvaran i choklad. Från och med
början av 2017 är 100 % av den kakao Fazer
använder ansvarsfullt producerad.

Spannmålsvision för hållbar odling

Under 2016 gjorde Fazer stora framsteg mot målet i Fazers
spannmålsvision genom att utarbeta och godkänna sina
principer för hållbar spannmålsodling. Principerna är utgångspunkten för ett aktivt hållbarhetssamarbete med odlarna, och
målet är att minska de negativa miljökonsekvenserna samtidigt som resurseffektivitet och produktivitet stöds. Fazers
12
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spannmålsvision ingår i Fazers åtagande för Östersjön. Under
året genomförde Fazer undersökningar bland odlarna och
leverantörerna i Finland och Sverige för att skapa sig en tydlig
bild av hur miljömässigt hållbara de nuvarande odlingsmeto
derna är. Fazer Bageri i Sverige och Finland fastställde målet
att allt mjöl ska uppfylla Fazers kriterier för hållbar spannmåls
odling senast 2025.

100 procent ansvarsfull palmolja

All palmolja som Fazer köper är certifierad. Fazer är medlem
i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ett internatio
nellt initiativ som förespråkar hållbarhet i palmoljeindustrin.
Fazer tillämpar RSPO:s principer i sina inköp för att stödja
hållbar och transparent palmoljeproduktion. Under 2016 fick
Fazer högsta betyg med 9 av 9 poäng i WWF:s internatio
nella ranking av palmoljeköpare. Rankingen utvärderar vilka
framsteg företagen gör i sina åtaganden och åtgärder för att
säkerställa användning av hållbar palmolja.

Minskat matsvinn

Under 2016 godkände Fazer en plan för förebyggande av ma
terialsvinn och avfall som inkluderar ett antal mål för att förhin
dra matsvinn, möjliggöra återanvändning av material och stödja
en cirkulär ekonomi. I planen ingår mål för minskat avfall som
gäller Fazer Food Services, Fazer Cafés, Gateau-bageributikerna
i Sverige, Fazer Konfektyr och Fazer Bageri. Fazer tillämpar prin
ciperna för cirkulär ekonomi till exempel genom att företagets
organiska avfall används vid produktion av biogas. Planen för
förebyggande av materialsvinn och avfall inkluderar även Fazers
avfallshierarki: Förebyggande, Förberedelse för återanvändning,
Återvinning, Tillvaratagande och Kassering.

livserfarenhet
och personer med
nedsatt funktionsförmåga. Programmet
genomförs i samarbete med
Diakonissanstalten i Helsingfors.
Målet med initiativet är att hjälpa
människor att hitta arbete och utveckla
sina yrkesfärdigheter. Samtidigt drar Fazer
nytta av praktikanternas fräscha ögon och skiftande synpunkter. Fazer tror sig kunna erbjuda
anställning till minst 70 procent av deltagarna.

125 möjligheter till arbete

Under 2016 firade Fazer sitt 125-årsjubileum genom att lansera
initiativet ”125 möjligheter till arbete”. Det är ett program för
personer som har svårt att hitta arbete – invandrare, långtids
arbetslösa, unga arbetslösa med begränsad eller ingen arbets
13
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Nyckeltal, företagsansvar
INSAMLADE SKATTER FÖR PERIODEN, M€

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR PERIODEN, M€ *)

Skatter på löner 104,3
Mervärdesskatt, netto 48,3
Övriga skatter 2,9

Inkomstskatter 17,1
Fastighetsskatter 1,2
Konfektyrskatt 24,0
Arbetsgivaravgifter 115,3
Övriga skatter 0,4
Försäkrings- och
energiskatter ingår inte i siffrorna.

*)

PERSONALENS KÖNSFÖRDELNING

DISTRIBUERING AV EKONOMISKT VÄRDE, M€

Kvinnor 58 %
Män 42 %

Personal 550,4
Samhälle 43,2
Ägare 19,0
Finansiärer 2,2
Utveckling av affärsverksamhet 19,0

GENERERAT OCH DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE, M€

GENERERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Kunder (omsättning, övriga rörelseintäkter, finansiella intäkter,
intäkter från försäljning av anläggningstillgångar)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

FI

SE

< 20 år
21–30 år

RU

DK

31–40 år
41–50 år

Fazer Bageri
Fazer Konfektyr
Fazer Food Services
Totalt i koncernen

2016

2015

1 613

1 589

-562
-331
-86
634

-553
-335
-60
640

-550
-43
-19
-2
19

-538
-42
-32
-2
26

NYCKELTAL, MILJÖ

Produktionsmängd (ton)
Energiförbrukning (MWh)
Energiförbrukning/produktionsmängd (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 (%)
* Biobränsle räknas som utnyttjat som energi.
Nyckeltalen omfattar Fazer Bageri, Fazer Konfektyr samt Fazer Kvarn.

LV

EE

NO

LT Totalt

51–60 år
> 60 år

Olycksfallsfrekvens
Antal olycksfall per miljon
arbetstimmar

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

PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING, %

2016

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

2015

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

2016

2015

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

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

8
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Fazers företagsansvar, mål och resultat
Mål

Prestationer 2016

2017 och framåt

Daglig verksamhet - Fazer skapar välfärd för företaget, intressegrupperna och samhället.
• Säkerställa en lönsam verksamhet och tillväxt
• Identifiera nya affärsmöjligheter och besparingspotential
genom företagsansvaret
• Hantera frågor som påverkar Fazers anseende
• Följa Fazers etiska principer i all affärsverksamhet
• Säkerställa och öka varumärkets värde
• Skapa mervärde för intressenterna

• Genomförde en utvärdering av verksamhetens inverkan på de mänskliga
rättigheterna inom koncernen och Fazer Konfektyr
• Två erkännanden för arbetet med företagsansvar i Ryssland
• Tredje plats i undersökning om förtroende och anseende i Finland,
anseendet utvecklades positivt i Sverige och Ryssland

• Säkerställa verksamhetens kontinuitet på lång sikt
• Förstå de globala riskerna och minska effekterna av dem
genom att agera hållbart
• Fortsätta att föra en aktiv dialog med intressegrupperna

• Det ekonomiska mervärdet var 634 miljoner euro

• Identifiera nya affärsmöjligheter som stöder hållbar
utveckling

• Avkastningen på eget kapital (ROE) var 7,6 procent, en ökning med
57,2 procent från 2015

• Fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna: utveckla
klagomåls- och åtgärdsprocesser

• Betalade 43 miljoner euro i skatter och 115 M€ i arbetsgivaravgifter,
samlade in 156 M€ i skatter på löner, mervärdesskatt och övriga skatter

• Identifiera möjligheter att spara kostnader genom
företagsansvarsarbete

• Aktiv dialog med intressenterna

• Fördjupa förståelsen av FN:s 17 globala mål och Fazers
insats i att genomföra målen

För hälsa och välmående – En balans mellan hälsosam kost och stunder av njutning.
• Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud

• Publicerade Fazer-koncernens syn på en balanserad kost

• Kommunicera transparent med konsumenter och andra
intressenter i frågor om hälsa och välmående

• Lanserade forskningsprogrammet Fazer Brainhow för att undersöka
kopplingen mellan näring och kognitiv förmåga

• Delta i studier om mat, hälsa och hållbarhet

• Publicerade resultat från långtidsstudie och lanserade ett innovativt
rågbröd med lågt FODMAP-innehåll
• Skapade en handbok om nudging för att hjälpa restaurangerna att öka
andelen grönsaker
• Introducerade nya brödprodukter och tummen upp-symbolen Baked
Health, en signal om hälsofrämjande egenskaper, som svar på hälsotrenden
• Genomförde och vidareutvecklade pilotprojektet Barn i rörelse
(Lasten Liike), ett motionskoncept för skolbarn

• Fortsätta att utöka Fazers sortiment med produkter som
främjar välmående
• Fortsätta att arbeta med att öka användningen av grönsaker
genom ett antal olika åtgärder under 2017
• Delta i arbetet med att förebygga fetma och minska
konsumtionen av salt och socker
• Fortsätta att delta i en dialog med intressegrupperna och i
forskningssamarbete inom hälsorelaterade frågor
• Implementera Fazers syn på en balanserad kost och
portionskontroll i det dagliga arbetet
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2017 och framåt

Människorna gör skillnad – Fazer är stolt över sina engagerade och kompetenta medarbetare.
• Ha skickliga, motiverade och välmående medarbetare och
leda dem på ett inspirerande sätt

• Ökade förståelsen för mångfald och erbjöd utbildning genom initiativet
”125 möjligheter till arbete”

• Fortsätta att integrera den högpresterande kulturen och
Fazer-beteenden i det dagliga arbetet

• Respektera alla medarbetare och erbjuda dem en jämlik
arbetsplats genom ett meningsfullt arbete och en trygg
arbetsmiljö

• Lanserade ett säkerhetstekniskt program inom Fazer Bageri

• Förbättra arbetssäkerheten för att uppnå nollvisionen

• Lanserade ett mentorprogram

• Vidareutveckla processen för arbetsrotation

• Förnyade Fazer Academy

• Fortsätta att jobba med mångfald

• Ökade den interna arbetsrotationen

• Utveckla ett breddat talangekosystem

• Fastställde instruktioner för flexibla arbetssätt på koncernnivå

• Färdigställa Fazers HR-vision 2022

• Vidareutveckla en mångkulturell arbetsplats

• Implementerade lokala åtgärdsplaner enligt resultaten i
medarbetarundersökningen: fokus på utvecklingsområdena
• Lokala åtgärdsplaner resulterade i en avsevärd minskning av
sjukfrånvaron i Finland

Rättvis värdekedja – Ansvarsfulla inköp gynnar alla i leverantörskedjan.
• Kontinuerligt förbättra ansvarsnivån och stärka samarbetet
i värdekedjan
• Förbättra spårbarheten i leverantörskedjan och säkerställa
livsmedelskvaliteten och -säkerheten
• Kontrollera och minska riskerna förknippade med råvaror

• Ökade andelen ansvarsfullt odlad kakao till 85 procent
• Använde 92 procent segregerad palmolja i konfektyrprodukterna
(8 procent RSPO Mass Balance eller RSPO Book & Claim)
• Fick högsta betyg med fulla poäng i WWF:s rankning av palmoljeköpare 2016
• 73 procent av den fisk som användes i Sverige var certifierad och 78 procent
av den fisk som användes i Finland var grönlistad enligt WWF:s Fiskguide

• Fortsätta att systematiskt utveckla ansvarstagandet och
samarbetet i värdekedjan
• Fortsätta att förbättra spårbarheten
• Fortsätta att utveckla direkta program tillsammans med
kakaoodlarna
• Fortsätta åtgärderna enligt spannmålsvisionen

• Ett gemensamt mål för ansvarsfull användning av soja fastställdes

• Se över Fazers åtagande för ansvarsfull palmolja under 2017

• Använde 61 procent inhemska produkter i Fazers restauranger i Finland,
55 procent i Danmark och 50 procent i Sverige

• Arbeta för att nå målet för ansvarsfull soja

• Utvecklade en långsiktig plan för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet (QEHS)

• Fortsätta att följa upp andelen inhemska inköp inom
Fazer Food Services

• 19 av Fazers produktionsanläggningar certifierades enligt
FSSC 22000-standarden för livsmedelssäkerhet

• Fortsätta certifieringsprocessen på Fazers
verksamhetsställen

• I Fazer Food Services i Sverige certifierades huvudprocesserna, huvudkontoren
och två restauranger enligt ISO 9001-standarden för kvalitetsledning

• Fortsäta det systematiska arbetet för att säkerställa
livsmedelssäkerheten och kvaliteten
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2017 och framåt

En del av miljön – Vi är beroende av naturens resurser.
• Minska klimatpåverkan och förbättra energieffektiviteten

• Genomförde energikartläggningar i verksamhetsländerna inom EU

• Gå vidare med åtagandet om noll avskogning

• Förebygga avfall och råvarusvinn

• Minskade energiförbrukningen med 4 procent per producerat ton

• Fortsatta framsteg med Fazers spannmålsvision

• Hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt

• Ökade andelen förnybar elektricitet till 86 procent

• Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra utarmning av
den biologiska mångfalden

• Införde mål för minskat avfall på Fazer Bageri och Fazer Konfektyr

• Fortsätta arbeta för att öka medvetenheten om
miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion

• Öka miljömedvetenheten

• Utvecklade Fazers spannmålsvision – Fazers principer för hållbar
spannmålsodling
• Utvecklade åtagande för noll avskogning; identifierade råvaror som
kan orsaka avskogning

• Utvärdera vattenfrågor i produktionen och värdekedjan
och ta fram en vattenplan
• Fortsatta satsningar på att förbättra energieffektiviseringen
på Fazers verksamhetsställen

• Fazer Food Services Sverige certifierades enligt de nya kraven i den
uppdaterade standarden ISO 14001
• Nya verksamhetsställen certifierades enligt ISO 14001 och den norska
certifieringen Miljøfyrtårn
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Fazer Bageri

Skapar oemotståndliga smaker som tillgodoser nya behov
18
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Lockar nya konsumenter med en förnyad, mer hälsosam por tfölj
Fazer Bageris vision är att vara oemotståndlig för konsumenterna och oersättlig för kunderna. Dessa mål
och gedigen insikt om konsumenternas föränderliga preferenser driver utvecklingen av produktportföljen
och lägger grunden för lönsam tillväxt inom både befintliga och nya kategorier. Målet är att bli
kategoriledare på alla marknader där Fazer Bageri är verksamt. Hälsa och välmående samt
hantverksbakat bröd gav inspiration till Fazer Bageris innovationer under 2016.
Under 2016 låg fokus på att skapa en vinnande
produktportfölj med ökad resurseffektivitet. Fazer Bageri
förbättrade sin marknadsställning i Finland, Ryssland och
Estland. I Finland var försäljningsutvecklingen mycket god,
och de nya rotfruktsbröden och munkarna sålde särskilt bra.
Shop-in-shop-verksamheten fortsatte att uppnå utmärkta
resultat. I Sverige påverkades affärsresultaten negativt av
den hårda konkurrensen och de omfattande projekt som
genomfördes för att omstrukturera verksamheten. Fazer
fortsatte dock att stärka sin ställning inom färskt bröd och
företagets totala marknadsandel var fortsatt stabil. I Ryssland
påverkade den försvagade rubeln Fazer Bageris resultat, men
försäljningsutvecklingen i lokal valuta var god, och särskilt
bake-off hade ett fortsatt starkt resultat.

Slår ett slag för hälsosamt bröd

Den stigande trenden inom hälsa och välmående är en möjlighet för Fazer att utveckla produkter som överträffar förväntningarna, inte enbart när det gäller smak, utan även näringsvärde. Nya produktsortiment introduceras och befintliga
produkter förbättras och uppgraderas för att erbjuda mer
hälsosamma smakupplevelser. Snacks med lång hållbarhet är
svaret på två konsumentkrav samtidigt: de ger hälsosam energi i farten eller mellan måltider. Innovativa spannmåls- och
växtbaserade produkter möjliggör expansion till närliggande
kategorier och ger hälsomedvetna konsumenter välsmakande,
naturliga och hälsofrämjande alternativ.

Kombinationen av bröd
och vegetabilier har visat
sig vara framgångsrik:
Fazer Rotfruktsbröd
fick ett internationellt
erkännande i Gama Innovation Awards i oktober
2016 där brödet vann Positioning-kategorin som den mest
framgångsrika produktlanseringen.
Fazer Rotfruktsbröd lanserades i Sverige
2015 och i Finland 2016. I båda länderna har
brödet blivit en av de mest populära produkterna i sitt segment. Brödet lanserades även i
Ryssland i november 2016 och försäljningen har varit
lovande. I Baltikum kommer konsumenterna att få njuta
av Fazer Rotfruktsbröd under 2017.
I september 2016 lanserades i Finland en produktfamilj med
bröd som är snälla mot magen. Nästan var femte finländare får
problem med magen när de äter bröd, och därmed tillgodoser
den nya produktfamiljen ett tydligt konsumentbehov. Även
i Ryssland gjordes framgångsrika produktlanseringar: I produktfamiljen Healthy Energy ingår sex hälsofrämjande bröd,
och produktfamiljen Burge representerar europeiska smaker
inspirerade av Fazers historia.
Mer information om Fazers arbete med att främja hälsa och
välmående finns i Fazer-koncernens företagsansvarsöversikt.
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Hållbar odling i fokus

Företagsansvaret är integrerat i alla Fazers verksamheter.
Inom Fazer Bageri inkluderar det satsningar på att
använda inhemskt spannmål och utveckling av hållbara
odlingsmetoder genom Fazers spannmålsvision. Fazer Bageri
strävar efter att förbättra materialeffektiviteten på alla
produktionsanläggningar och i tillverkningen för att minska
mängden avfall från produktionsprocesserna.
Fazer Bageri förbättrade arbetssäkerheten under 2016.
Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, lost
time accident frequency) var 13 procent lägre än tidigare år.
Detta var resultatet av hårt arbete, som fortsätter under 2017.
Mer detaljerad information om Fazers hållbarhetsarbete,
kampanjer för minskat avfall och säkerhetsutveckling finns i
Fazer-koncernens företagsansvarsöversikt 2016.

Hantverksbakat bröd har medvind

OMSÄTTNING – FAZER BAGERI, M€
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Hantverksbakat bröd ökar i popularitet. Det skapar tillväxtmöjligheter och Fazer gör stora investeringar i denna kategori.
Förvärvet av hantverksbageriet Leipomo Keisari i Finland
2016 tredubblade antalet Fazerägda bageributiker i Helsingforsområdet och gjorde företaget till marknadsledande inom
kategorin. Fazer fortsätter att investera i sina bageributiker
och shop-in-shops för att utnyttja premiumbrödtrenden.
Gateau-bageributikerna i Sverige expanderade geografiskt
genom att öppna ett bageri och två butiker i Göteborg i
Sverige.
Det råder dock ökad polarisering eftersom efterfrågan på
lågprisprodukter samtidigt ökar bland konsumenter i detaljhandeln. Inom förpackat bröd är Fazer marknadsledande i Finland
och Ryssland och hör till topp 3 i Sverige och Baltikum.
I Ryssland fortsatte Fazer att investera i marknaden för
djupfrysta produkter, både bake off-produkter och produkter som säljs djupfrysta till konsumenterna. Under 2015 och
2016 har Fazer lanserat hundratals varumärkesprofilerade
bake-off-enheter i Ryssland.

Välkommen till Den perfekta butiken

För att öka försäljningen inom hela bagerikategorin har Fazer
investerat i konsumentupplevelsen i butikerna.
”Vi har genomfört pilotprojekt med Den perfekta butiken
i samarbete med våra kunder och utvecklat en shoppingväg
i detaljhandeln för att göra produktpresentationerna mer
attraktiva och köpen smidigare. Pilotprojekten har varit mycket
framgångsrika: i Finland presterade alla pilotbutiker bättre än genomsnittet och i Ryssland ökade den genomsnittliga bruttomarginalen avsevärt i pilotbutikerna. Dessa erfarenheter gör att vi
tror starkt på konceptet och kommer att lansera Den perfekta
butiken under 2017”, säger Petri Kujala, VD för Fazer Bageri.

Nya produkter förändrar verksamheten

Fazer Bageri förändrar sin verksamhet för att fortsatt kunna
erbjuda exceptionella produkter i en ständigt föränderlig
miljö. En förnyad produktportfölj tillgodoser konsument- och
kundbehoven bättre och möjliggör mer fokuserad produkt
utveckling. Fazer kommer också att lämna vissa mindre
attraktiva produktsegment för att möjliggöra investeringar i
växande segment och trendande produktkategorier.
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Fazer Konfektyr

Klassisk choklad möter morgondagens smaksensationer
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Choklad leder vägen till försäljningsframgångar
Fazers konfektyrprodukter är kända för sin höga kvalitet och goda smak. I Finland är Fazer
ledande på konfektyrmarknaden. Företaget har även en aktiv närvaro i Sverige, Ryssland
och Baltikum.
Konfektyrförsäljningen för 2016 översteg klart föregående
år för nästan alla enheter. Fazer ökade sin marknadsandel
bland alla viktiga kunder i Finland, och chokladkakorna sålde
exceptionellt bra.
Den starka ställningen i Finland är visserligen en stor
tillgång, men samtidigt utgör den geografiska koncentrationen
en risk, eftersom Finland står för en så stor andel av omsättningen. En starkare närvaro på grannmarknader samt inträde
på helt nya marknader minskar den risken.
I Sverige förbättrades resultatet betydligt och omsättningen ökade. I Ryssland låg fokus 2016 på att förbättra lönsamheten. Baltikum och internationell export uppvisade en god
utveckling till följd av ökat fokus på lönsamhet.
Trots kraftig konkurrens från internationella företag har
Fazer lyckats försvara och stärka sin ställning i Finland. Inom
området sockerkonfektyr har marknadsdynamiken förändrats
och konsumenterna väljer i allt högre grad lösgodisutbudet
för att tillgodose sina behov. Avskaffandet av punktskatten
på konfektyr i Finland i början av 2017 är ett positivt steg,
eftersom skatten har snedvridit konkurrensen. I Sverige
eftersträvas ytterligare omsättningsökning med hjälp av en
tillväxtsatsning som omfattar en förnyad chokladstrategi och
ökad aktivitet på sockerkonfektyrmarknaden under 2017 och
framåt.
Fazer Konfektyrs förnyade portföljstrategi har tydligt fokus
på choklad. Framgången för chokladkakorna under flaggskeppsvarumärket Karl Fazer samt den nya, innovativa serien
Karl Fazer Travel, som lanserades i början av året, visar att stra-

Fazer Konfektyrs förnyade portföljstrategi har
tydligt fokus på choklad. Den får stöd genom
utvecklingen av ny design, digitala funktioner
och shoppingalternativ.

tegin fungerar bra. Portföljstrategin får stöd genom utvecklingen av ny design, digitala funktioner och shoppingalternativ.
Utvecklingen av innehållsmarknadsföring i Fazers kanaler
ökar kontakterna med kunderna. Fazer Konfektyr arrangerade fyra direktsändningar på Facebook, där företagets
professionalism och tillverkningen i Finland presenterades på
ett konkret och modernt sätt.
”Det här året visade att vi har valt rätt strategiska mål,
och vi tänker fortsätta att satsa på dem i framtiden. Det jag
är mest stolt över på Fazer Konfektyr är vårt team. När vi
arbetar tillsammans som ett team med ett gemensamt mål,
ger det resultat”, säger Rolf Ladau, VD för Fazer Konfektyr.
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OMSÄTTNING – FAZER KONFEKTYR, M€
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Älskat varumärke vinner igen

Mjölkchokladen Karl Fazer, Fazer Blå, var det populäraste
varumärket i Finland 2016. Det ikoniska varumärket röstades fram till första plats för åttonde året i rad. Det övergripande varumärket Fazer fick silvermedalj och säkrade
därmed en dubbelseger för Fazer. Detta visar hur omtyckt
Fazer och Fazers choklad är och att varumärket finns i
finländarnas hjärtan.

Ny förpackningsdesign sticker ut

Kexens återkomst

År 2016 återvände också tre populära kexvarumärken,
Domino, Jaffa och Fanipala (ursprungligen Fasupala), vilka
samtliga från början lanserades av Fazer. Med förvärvet fick
Fazer en ledande ställning på kexmarknaden i Finland. Som
marknadsledare kommer Fazer att fokusera på att utveckla
kategorin och presentera nya och spännande sorter för att
öka konsumenternas intresse för kex.

Fazer Konfektyr satsade stort på förpackningsdesign 2016 och
förnyade utseendet på bekanta produkter som godispåsarna
Fazer Marianne och Tutti Frutti, samt tog fram en elegant
design till nya produkter som Karl Fazer Berry Pearls. En
tydligare, enklare och mer attraktiv form har visat sig vara
framgångsrik och de nya förpackningarna väcker intresse hos
konsumenterna. Förnyelsen av designen kommer att fortsätta
under 2017.
Fazer har ett nära samarbete med kunderna för att
förbättra inköpsupplevelsen på butiksnivå, och bidra till
att det blir enklare att hitta i konfektyrgången och mer

2012

inspirerande, något som leder till högre försäljning. Flera
pilotprojekt genomfördes 2016 och detta arbete kommer att
fortsätta under 2017.

Ansvarsfull kakao i fokus

Ansvarsfull kakaoproduktion är avgörande för tillverkningen
av choklad i framtiden. Därför gör Fazer sitt bästa för att
förbättra tillgången på företagets viktigaste råvara och
kakaoböndernas levebröd. Fazer köper in kakao via direkta
odlarprogram samt certifierad kakao genom UTZ, Rainforest
Alliance och Fairtrade Cocoa Programme.
Av världens kakaobönder är bara en femtedel för
närvarande certifierade. Upp till fyra femtedelar av bönderna
ingår inte i något certifieringssystem och det är dessa bönder
som behöver stöd för att främja en ansvarsfull kakaoodling.
Via direkta odlarprogram ger Fazer stöd till de bönder som
är i störst behov av hjälp. Andelen ansvarsfullt odlad kakao
i Fazers produkter uppgick till 85 procent år 2016. Från och
med början av 2017 har Fazer möjlighet att spåra ursprunget
för all kakao företaget använder, och leverantörskedjan för
kakao uppfyller kriterierna för ansvarsfull produktion.
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Fazer Food Ser vices

Göra skillnad med smakfulla, näringsrika måltider
24

2016 i ett nötskal

Koncernchefens översikt

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

Administration och ledning

Bokslut

FAZER ÅRSREDOVISNING 2016

Tydligt fokus på försäljningsutveckling
Fazer Food Services serverar smakfulla och näringsmässigt balanserade måltider till hundratusentals gäster i personal- och
studentrestauranger, på daghem, sjukhus, äldreboenden, skolor, inom försvar och i företagsparker. Fazer Food Services
vision är att överträffa förväntningarna genom att göra skillnad varje dag. På den starkt konkurrensutsatta men attraktiva
marknaden för måltidstjänster i Norden är Fazer den ledande aktören och ser även potential för ytterligare tillväxt.
Fazer Food Services fortsatte att skapa lönsam tillväxt
under 2016. Fazer lyckades behålla viktiga kunder samtidigt
som företaget tog hem ett antal nya avtal och säkerställde
ökade intäkter inom de viktigaste sektorerna. Den operativa
effektiviteten förbättrades i Finland, Sverige och Norge
samtidigt som Danmark nådde sin bästa omsättning genom
tiderna. Utveckling av försäljningskapaciteten i ett program
för framgångsrik försäljning i kombination med stärkta
resurser bidrog också till högre omsättning. Ytterligare tillväxt
bygger på fortsatt utveckling av Fazers högkvalitativa lösningar
och erbjudanden i kombination med starkt fokus på proaktiv
försäljning och kundhantering.

En annan framgång inom offentlig verksamhet
var avtalet om måltidstjänster för det svenska
försvaret. Med ett värde på cirka 1,5 miljarder
svenska kronor är avtalet det största
måltidstjänstavtalet i Sverige.

hos människor med varierande arbetstider, och lanserade
Tastory, ett nytt servicevarumärke. Tastory erbjuder utmärkt
mat och service med en modern och personlig touch under
hela arbetsdagen. Tastorys innovativa recept bygger på
rena, högkvalitativa råvaror. Två nya Tastory-restauranger
öppnades i Stockholm, en av dem i Kista företagspark. Fazer
stärkte också sin position inom universitetssektorn i Danmark
genom att öppna två nya restauranger vid Danmarks
Tekniska Universitet i Köpenhamn. Dessutom fortsatte Fazer
sitt goda partnerskap och samarbete med Mässcentrum i
Helsingfors.

Framgångar inom samtliga områden
Fazer fortsatte att fokusera på specifika sektorer inom tre
områden – företag, offentlig verksamhet och öppen marknad
så som till exempel företagsparker och universitet – för
att öka fokus på kunder och matgäster. Detta stärker den
sektorspecifika kompetensen och stöder tillväxt utifrån
de specifika behoven inom varje sektor i varje land. Inom
företagsområdet valde många viktiga nya kunder Fazer som
leverantör av restaurang- och cafétjänster. Som exempel kan
nämnas Sveriges riksdag, Norges största livförsäkringsbolag
KLP i Oslo och det internationella detaljhandelsföretaget
Bestseller på Jylland i Danmark.
Inom den öppna marknaden utvecklade företaget sitt
koncept ”All-Day-Food Market” för att tillgodose behoven
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I början av 2017 lanserade Fazer Food Services en ny
webbplats för B2B-kunder – fazerfoodservices.com. Kunder
är idag allt mer självgående i sina upphandlingsprocesser och
därför har Fazer skapat en webbplats som gör det lättare
för dem att hitta den information de behöver. Den nya
webbplatsen fungerar som en paraplywebbplats för Fazer
Food Services och innehåller relevant information för kunder
och övriga, som är intresserade av Fazer Food Services som
företag.
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OMSÄTTNING – FAZER FOOD SERVICES, M€
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Säkerheten i fokus
Livsmedelssäkerheten är kärnan i Fazers verksamheter,
eftersom företaget alltid värnar om sina matgästers
välmående. Arbetssäkerheten är lika viktig, eftersom Fazer
bryr sig om sina medarbetare. Under 2016 ökade Fazer
ytterligare sitt fokus på arbetssäkerheten. Fazers mål är
noll olyckor i företagets restauranger. År 2016 vidtog
Fazer ett antal åtgärder, bland annat säkerhetsutbildningar
och säkerhetsobservationer i restaurangerna. Dessutom
infördes säkra arbetsskor och skyddshandskar i alla
restauranger.

Fazer fortsatte att implementera sin tillväxtstrategi inom
offentlig verksamhet efter förvärvet av finska Seniori Ateria
i december 2015. Förvärvet har ytterligare stärkt Fazers
ställning inom äldreomsorgen i Finland, vilken förväntas
fortsätta att växa i takt med att befolkningen åldras. Seniorer
är en av de grupper vars behov Fazer vill fokusera mer på i
framtiden. En annan framgång inom offentlig verksamhet var
avtalet om måltidstjänster för det svenska försvaret. Med
ett värde på cirka 1,5 miljarder svenska kronor är avtalet det
största måltidstjänstavtalet i Sverige.

OS-guld för Fazers kockteam
Fazer Culinary Team Finland skrev historia 2016 genom att
ta guld i cateringklassen i kock-OS, Olympiade der Köche,
som hölls i Erfurt i Tyskland i oktober. Teamet deltog i
den prestigefyllda tävlingen för första gången och var det
första finländska teamet som deltog i cateringklassen.
Fazers köksmästare skapade en lunch för 150 personer
bestående av finländska råvaror och smaker. Fazer Culinary
Team Sweden, som försvarade sitt guld från 2012, gjorde
också utmärkt ifrån sig och tog hem ett guld, samtidigt
som teamet slutade tvåa efter Team Finland i den totala
bedömningen.
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Mer vegetariska rätter och mindre
matsvinn

Fazer Food Services tror på att göra skillnad med mat och
vill hjälpa konsumenterna att leva enligt den ansvarsfulla
livsstil de har valt. Att öka andelen grönsaker och minska
mängden kött är ett viktigt hållbarhetsmål med tanke på
både konsumenternas välmående och miljön. Under 2016
fortsatte Fazer Food Services med initiativet Mer grönt
genom ett antal aktiviteter. För att möjliggöra fullskalig
implementering skapade Fazer utbildningsmaterial
och gav utbildning för kockar. Kampanjen Mer
grönt genomfördes i Fazer Food Services
restauranger. Antalet vegetariska recept
utökades i menydatabasen och nya
veganalternativ togs fram.
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Utifrån erfarenheter från tidigare pilotprojekt med
nudging i Sverige och Finland utarbetade Fazer under 2016
en handbok om nudging. Den hjälper restaurangcheferna att
uppmuntra konsumenterna att göra bra val. Nudging kan
beskrivas som en systematisk metod att på ett vänligt sätt
leda gästerna i rätt riktning så de ska göra bättre val. Med
denna metod är matens exponering och upplägg i fokus.
Fazer Food Services strävar också efter att minska
matsvinnet – både i köken och på tallrikarna. Åtgärder
som exempelvis att anpassa storleken på tallrikarna och
portionera maten samt externa kampanjer implementeras
för att minska avfallet. Målet för 2016 var att minska
köksavfallet med 5 gram per portion. Fazers insatser var
framgångsrika och målet överskreds. Köksavfallet minskade
med 6,8 gram per portion, totalt cirka 680 ton matavfall.
Dessutom vidtogs ett antal åtgärder i restaurangerna för att
minska tallrikssvinnet, även dessa med positiva resultat.
”Fazer Food Services fortsatte att skapa lönsam
tillväxt med etablering på nya marknader och utveckling
av sortimentet. Vi är den ledande leverantören av
måltidstjänster på den nordiska marknaden och vi satsar på
innovationer eftersom marknaden kräver nya förmågor och
lösningar. Som marknadsledande har vi också ett stort ansvar.
Vi ser det som en integrerad del av vårt arbete att servera
mat av hög kvalitet som inte bara är god, utan som även är
näringsrik, hälsosam och hållbart producerad”, säger Andreas
Berggren, VD för Fazer Food Services.

Att öka andelen grönsaker och minska mängden
kött är ett viktigt hållbarhetsmål med tanke på både
konsumenternas välmående och miljön.
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Fazer Kvarn
Havre skapar välbefinnande
och framgång

Utsökta smakupplevelser och
enastående ser vice

Fazer Cafés
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Fazer Kvarn - Framgångsrikt år med expansion
OMSÄTTNING – FAZER KVARN, M€

För Fazer Kvarn var 2016 ett framgångsrikt år på många sätt. Stora investeringar genomfördes och verksamheten
utvecklades väl. Omsättningen ökade trots fallande spannmålspriser, tack vare ökad export av havre och
specialingredienser. En växande andel produkter i högre värdesegment samt framgångsrika lanseringar av nya
produkter gav kunder och konsumenter ett mervärde, vilket hjälpte Fazer Kvarn att uppnå goda ekonomiska resultat.
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Fazer Kvarn är på väg mot en internationalisering, med ökad
försäljning i Centraleuropa och ny produktionskapacitet
i Sverige. Havre – supermaten som det talades mycket
om 2016 – leder expansionen. Fazer beslutade först att
fördubbla produktionskapaciteten för havrekvarnen i Lahtis
i Finland, och sedan fördubbla den igen i och med förvärvet
av Frebaco kvarn i Lidköping i Sverige. Expansionen stärker
Fazers ställning i havresektorn och har redan öppnat vägen
till nya marknader.
”Nordisk havre anses vara en ren och naturlig gröda
med utmärkt kvalitet. Vårt mål är att fortsätta att växa
internationellt och exportera havre från både Sverige och
Finland till Centraleuropa och Asien. Vi exporterar redan
havre till 30 länder”, berättar Heli Arantola, Senior Vice
President, strategi och förnyelse, ansvarig för affärsenheten
Fazer Kvarn. ”Havre har visat sig bli en fantastisk internationell
framgång för Fazer och havrebaserade produkter ökar snabbt
i livsmedelsindustrin och på konsumentmarknader.”
Fazer Kvarn har också tagit steget från att tillverka
ingredienser för livsmedelsindustrin till att vända sig direkt
till konsumenterna. I juni lanserades Fazer Alku-mysli, en
utveckling av de framgångsrika havreprodukterna och den
populära gröten Fazer Alku i Finland. Det nya företaget Fazer
Kvarn Sverige har varit fokuserat på konsumentmarknaden
sedan det grundades 1981 och även svenska konsumenter får
nu njuta av Fazer Alku-gröten, som lanserades i Sverige under
våren 2017.

Havrelösningar med mervärde för nya
produktkategorier
Förutom ingrediensen i sig fokuserar Fazer också på
lösningar som ger mervärde, till exempel betaglukan från
havre, havreprotein och havreolja, som bidrar till att en rad
produkter, från drycker till kosmetika, blir hälsosammare.
Fazer samarbetar med universitet och forskare för att
utveckla hälsosamma havrebaserade ingredienser som ökar
konsumenternas välbefinnande.
Havretrenden är stor, men Fazer upprätthåller också sin
starka bas med både vete- och rågprodukter. Fazer Kvarn
lyckades köpa och lagra finsk råg för hela 2016 och en bra bit
in på 2017.
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Bidrar till hållbar odling
Företagsansvaret är inbyggt i Fazer Kvarns verksamhet.
Fokus ligger på ständig utveckling med stöd av mer specifika
satsningar: genom Fazers spannmålsvision strävar Fazer Kvarn
efter att aktivt bidra till utvecklingen av hållbart jordbruk.
Mer information om Fazers hållbarhetsutveckling finns i
Fazer-koncernens företagsansvarsöversikt 2016.

Förvärvet av Frebaco kvarn i Sverige stärker
Fazers ställning i havresektorn och har redan
öppnat vägen till nya marknader.

29

2016 i ett nötskal

Koncernchefens översikt

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

Administration och ledning

Bokslut

FAZER ÅRSREDOVISNING 2016

Fazer Cafés - Starkt engagemang för utmärkt ser vice
Fazer Cafés fortsätter att fokusera på upplyftande smakupplevelser. Caféerna är skyltfönster
för Fazers högklassiga produktutbud, från bakverk och matbröd till hälsosamma sallader
och fräscha smoothies. Med ett starkt engagemang för utmärkt service skapar caféerna en
konsumentupplevelse som förkroppsligar varumärket Fazer.
Fazer Cafés har verksamhet i Finland, där cafémarknaden
under 2016 växte med nya aktörer som etablerade sig på
marknaden. Trots hårdnande konkurrens lyckades Fazer
Cafés öka den jämförbara försäljningen och förbättra sin
lönsamhet avsevärt, i huvudsak tack vare en förnyad portfölj
och förbättrad effektivitet. Lönsam tillväxt är fortsatt ett av
de viktigaste målen för 2017. Produkter och tjänster utvecklas
hela tiden utifrån konsumenternas preferenser, med hänsyn
till olika livsstilar.
Två nya Fazer Cafés öppnades, ett i Vasa och ett i det nya
besökscentret Fazer Experience i Vanda. I juli 2016 tog Fazer
sitt cafékoncept till Björneborg vid sommarevenemanget
SuomiAreena och jazzfestivalen Pori Jazz. Under en veckas
tid bjöd pop up-caféet besökarna på utsökta produkter i en
inspirerande miljö. Caféet som tog den klassiska Fazer Caféatmosfären till hjärtat av Björneborg var också en mötesplats
för lokalbefolkning, semesterfirare och, framför allt, de olika
intressenterna vid SuomiAreena.
Även om Fazer Cafés lockar lokalbefolkning och besökare med sitt kända varumärke och sitt trendiga utseende är
det ändå caféernas mångsidiga urval av läckra smaker som
övertygar. Bassortimentet består av högklassig konfektyr och
bakverk, specialkaffe, fräscha smoothies, handgjorda chokladpraliner och hantverksbakat bröd samt hälsosamma sallader
och soppor.

Engagerade medarbetare ger
fantastisk service
Under 2016 investerade Fazer Cafés i att förstärka sin
ledande position inom service och genomförde ett SMILEutbildningsprogram inom service och försäljning i hela
den operativa organisationen. Den starka fokuseringen på
bättre service har burit frukt: utvecklingen var positiv och
Fazer Cafés uppnådde sina servicekvalitetsmål. Resultatet i
caféernas NPS-mätningar (Net Promoter Score) som mäter
konsumentnöjdhet visar att konsumenterna är mycket nöjda
med sina caféupplevelser.
Den starka fokuseringen på utmärkt service innebär
också stora satsningar på medarbetarnas välmående.
Detta stöds av ett årligt välmåendeprogram. Fazer
Cafés har också som mål att minska matsvinnet
genom att minimera produktionsavfallet och donera
överproduktion till välgörenhet. Mer detaljerad information
om Fazers hållbarhetsarbete finns i Fazer-koncernens
företagsansvarsöversikt 2016.
”Fazer Cafés erbjuder en genuin Fazer-upplevelse med
suverän service, högklassiga produkter och en inspirerande
atmosfär. Vi är mycket nöjda över den fantastiska responsen
från kunderna, och förbättringen i NPS skapar en stabil grund
för framtida tillväxt”, säger Ulrika Romantschuk, Senior
Vice President, kommunikation och varumärkesledning samt
ansvarig för affärsverksamheten Fazer Cafés.

Även om Fazer Cafés
lockar lokalbefolkning och
besökare med sitt kända varumärke och sitt
trendiga utseende är det ändå caféernas
mångsidiga urval av läckra smaker som övertygar.
OMSÄTTNING – FAZER CAFÉS, M€
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Messukeskus-restaurangerna flyttades till Fazer
Food Services i början av år 2016.
*)
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OMSÄTTNING, M€
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Fazer firade 125-årsjubileum år 2016 och fortsatte att förbättra
sitt resultat. Koncernens omsättning och rörelsevinst ökade
från föregående år. Under året gjordes två förändringar i
koncernens verksamhetsstruktur: affärsenheten Bageributiker
grundades inom Fazer Bageri och det nya besökscentret Fazer
Experience inledde sin verksamhet. Fazers ökade fokus på
tillväxt påvisades genom förvärven av hantverksbageriet Keisari
i Finland och Frebaco kvarn i Sverige. Därtill köpte Fazer kexvarumärkena Domino, Jaffa och Fanipala. Fazer hade fortsatt
fokus på att förbättra den operativa effektiviteten med initiativ
på många områden. Arbetssäkerheten och förbättringen av
säkerhetskulturen fortsatte att vara viktiga teman under 2016.

Marknaden och verksamhetsmiljön

Det allmänna ekonomiska läget var fortfarande rätt svagt
på många av Fazers viktigaste marknader, men vissa positiva
tecken syntes mot slutet av året. Den största valutakurseffekten kom från rubeln, som stärktes gentemot euron under
2016 men fortfarande var i genomsnitt 9 % svagare än under
föregående år. Detta påverkade Fazers affärsverksamhet och
resultat 2016.
För Fazer Bageri låg fokus under 2016 på att skapa en
vinnande produktportfölj med ökad resurseffektivitet. Fazer
Bageri förbättrade sin marknadsposition i Finland, Ryssland och
Estland. I Finland sålde de nya rotfruktsbröden och munkar
särskilt bra. Shop-in-shop-verksamheten fortsatte att uppnå
utmärkta resultat. Fazer stärkte sin position inom kategorin
hantverksbakat bröd i Finland genom förvärvet av hantverksbageriet Leipomo Keisari (Pistrina Oy) i juni. I Sverige påverkades
affärsresultaten negativt av den hårda konkurrensen och de
omfattande projekt som genomfördes för att omstrukturera
verksamheten. I Ryssland var försäljningsutvecklingen i lokal
valuta god, och särskilt bake-off hade ett fortsatt starkt resultat.

Fazer Konfektyr lyckades försvara och stärka sin ställning
på den något växande marknaden i Finland. Fazer Konfektyr
ökade sin marknadsandel bland alla viktiga kunder i Finland,
och chokladkakorna sålde exceptionellt bra. År 2016
återvände också tre populära kexvarumärken, Domino,
Jaffa och Fanipala (ursprungligen Fasupala), vilka samtliga
ursprungligen lanserats av Fazer. Med förvärvet nådde Fazer
en ledande ställning på kexmarknaden i Finland. I Sverige och
Ryssland minskade marknadsandelen något.
Fazer Food Services fortsatte att skapa lönsam tillväxt
under 2016, genom att både förbättra den jämförbara
försäljningen och skapa en positiv nettoförändring av portföljen.
Försäljningsutvecklingen var stark speciellt i Danmark, medan
försäljningen försvagades i den olje-beroende Stavangerregionen i Norge. Fazer fortsatte att fokusera på specifika
sektorer inom tre områden – företag, offentlig verksamhet
och öppen marknad. Inom företagsområdet valde många
nya kunder Fazer som leverantör av restaurang- och
cafétjänster. Som exempel kan nämnas Sveriges riksdag,
Norges största livförsäkringsbolag KLP och det internationella
detaljhandelsföretaget Bestseller i Danmark. Inom den
öppna marknaden utvecklade företaget sitt koncept ”AllDay-Food Market” för att tillgodose behoven hos människor
med varierande arbetstider, och lanserade Tastory, ett nytt
servicevarumärke. Två nya Tastory-restauranger öppnades i
Stockholm, en av dem i Kista företagspark. Fazer fortsatte att
implementera sin tillväxtstrategi inom den offentliga sektorn. Ett
viktigt steg var bekräftandet av avtalet om måltidstjänster för
det svenska försvaret. Även förvärvet av finska Seniori Ateria i
slutet av 2015 stöder tillväxten inom den offentliga sektorn.
För Fazer Kvarn var 2016 ett framgångsrikt år på
många sätt. Stora investeringar genomfördes, i synnerhet i
kapaciteten för havreproduktion. Fazer beslutade först att
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Fazer Konfektyr
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OMSÄTTNING PER LAND

Finland 49 %
Sverige 24 %
Ryssland 11 %
Danmark 6 %
Norge 4 %
Estland 1 %
Lettland 1 %
Litauen 1 %
Övriga 2 %

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

Fazer Bageri 37 %
Fazer Food Services 37 %
Fazer Konfektyr 21 %
Övriga 4 %
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RÖRELSEVINST, M€

fördubbla produktionskapaciteten i havrekvarnen i Lahtis i
Finland, och sedan fördubbla den igen i och med förvärvet
av Frebaco Kvarn i Lidköping i Sverige. Expansionen stärker
Fazers ställning i havresektorn och har redan öppnat vägen till
den svenska havremarknaden. Fazer Kvarns nettoomsättning
ökade trots fallande spannmåls priser, tack vare ökad export
av havre och specialingredienser. I juni lanserades Fazer Alkumysli, en utveckling av de framgångsrika havreprodukterna
och den populära gröten Fazer Alku i Finland.
Cafémarknaden i Finland växte under 2016, med nya
aktörer som etablerade sig på marknaden. Trots hårdnande
konkurrens lyckades Fazer Cafés öka den jämförbara
försäljningen. Två nya Fazer Cafés öppnades, ett i Vasa och
ett inom Fazer Experience i Vanda.
Den 17 september 2016 firade Fazer sitt 125-årsjubileum
med att öppna besökscentret Fazer Experience i Vanda i
Finland. Fazer Experience tar emot både enskilda besökare och
grupper och erbjuder en enastående upplevelse med sin unika
design och fascinerande utställning. I besökscentret finns även
ett Fazer Café och en butik som säljer Fazer-produkter, allt från
choklad och rågbröd till unika designföremål. Fazer Experience
tilldelades priset Årets stålkonstruktion i november 2016.

Finansiellt resultat

Fazers omsättning ökade med 2 % från föregående år och
uppnådde 1 603,5 M€ (2015: 1 576,1). De försvagade valutakurserna minskade omsättningen med 23,1 M€ och omsättningen ökade med 3 % från föregående år med jämförbara
valutakurser. Den förvärvade verksamheten ökade omsättningen för 2016 med 24,2 M€.
Omsättningstillväxten var starkast i måltidstjänstverksamheten i Danmark. Försäljningsutvecklingen var god också i
kvarn-, bageri- och konfektyrverksamheten i Finland, liksom i
bageributiksverksamheten i Finland och Sverige.
Koncernens rörelsevinst uppgick till 52,7 M€ (44,3 M€).
Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för omstruktureringar
och nedskrivningar (netto) på 0,6 M€ (3,4 M€).

Räkenskapsperiodens vinst var 29,4 M€ (19,4 M€). Lönsamheten
för Fazer Bageri, Fazer Konfektyr, Fazer Food Services, Fazer
Cafés och Fazer Kvarn förbättrades från föregående år.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens finansiella ställning är fortsättningsvis stark. De
räntebärande nettoskulderna uppgick till -17,6 M€ (-17,3 M€)
vid årets slut, vilket resulterar i en negativ nettoskuldsättningsgrad. Koncernens soliditet var 57 % (56 %).
Affärsverksamhetens kassaflöde var 120,9 M€ (110,7 M€)
och bruttoinvesteringarna uppgick till 104,6 M€ (61,7 M€). De
viktigaste investeringarna omfattar förvärvet av Frebaco kvarn,
Leipomo Keisari och kexvarumärkena, det nya besökscentret
och mötescentret samt investeringar i ny produktionsutrustning
och uppgraderingar av nuvarande maskiner i bageri- och
konfektyrverksamheten.
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Den 31 december 2016 uppgick antalet anställda i Fazerkoncernen till 14 876 personer (14 709 år 2015). Av dessa var
143 (133) anställda av koncernens moderbolag som inkluderar
anställda i koncernledningen och Fazer Kvarn.
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1 603,5
52,7
3,3
87,7
5,5
7,6
57,1
neg.

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

1 647,7
43,3
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4,8
3,5
62,5
neg.
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14 709
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15 305
13 803
432,1

PERSONAL

Antalet anställda 31.12.
Antalet anställda (heltidsekvivalent, i medeltal under året)
Löner och arvoden, M€
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Fazer fortsatte att utveckla och förbättra kvaliteten, arbetshälsan och arbetssäkerheten samt miljöansvaret genom sina interna program. Ledningssystemen certifierades av tredje part.
Inom arbetssäkerhet låg fokus 2016 på att utveckla säkerhetskulturen och ledarskapspraxis, och den första undersökningen om de anställdas säkerhetskultur genomfördes. Därtill
fokuserade man på att förstärka säkerhetsprocedurerna.
Fazer lanserade ett maskinsäkerhetsprogram för att bättre
kunna identifiera och kontrollera maskinrelaterade risker.
Fazer Konfektyr och Fazer Bageri Sverige säkerhetscertifierades enligt OHSAS 18001.
För att stöda säkerhetsarbetet har Fazer fortfarande
bonusmålet att minska frekvensen olyckor som leder till
sjukfrånvaro. Målet uppnåddes inte, men koncernen lyckades
minska olycksfallsfrekvensen med 3 % jämfört med 2015.
Fazer har ISO 14001-certifikat för största delen av sin
verksamhet och fortsatte att förbättra hanteringen av
miljöeffekterna. Fazer Food Services Sverige och bageriet i
Eskilstuna certifierades enligt de nya kraven i uppdaterade ISO
14001. Fazer godkände en plan för förebyggande av svinn och
avfall som inkluderar ett antal mål för att förhindra matsvinn,
möjliggöra återanvändning av material och stödja en cirkulär
ekonomi. Under 2016 gjordes energikartläggningar i alla
Fazers verksamhetsländer inom EU, enligt EU-direktivet om
energieffektivitet. I Finland nådde Fazer Konfektyr och Fazer
Bageri sina nationella energieffektiviseringsmål som fastställs i
det nationella energiavtalet som gällde mellan 2009 och 2016.
Inom produktkvalitet och livsmedelssäkerhet låg fokus på att
stärka livsmedelssäkerhetssystemet FSSC 22000 på alla Fazers
produktionsanläggningar. Alla Fazers bagerier i Finland, Sverige
och Ryssland, alla Fazers konfektyrfabriker och Fazer Kvarn
Sverige är nu certifierade enligt FSSC 22000. Resultaten av den
externa auditeringen var goda. I Sverige certifierades Fazers
restauranger, inklusive huvudprocesserna, huvudkontoren och
två restauranger, enligt ISO 9001-standarden för kvalitetsledning. Fazers restauranger i Finland har certifierats redan tidigare.
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Företagsansvar

Under 2016 fortsatte Fazer sitt systematiska arbete och
gjorde framsteg mot sina företagsansvarsmål. Till höjdpunkterna hörde att Fazer ökade andelen ansvarsfull kakao till 85
%, fastställde principer för ansvarsfull spannmålsodling och
lanserade nya hälsosamma brödprodukter inom bageriverksamheten, tog steg mot ytterligare förbättring av arbetssäkerheten och främjade en ökning av andelen grönsaker
inom restaurangernas utbud. Fazers rykte var fortsatt på en
utmärkt nivå på Fazers viktigaste marknader, dvs. i Finland,
Sverige och Ryssland.

Riskhantering

Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska,
operativa och finansiella riskerna inom ramen för koncernens
riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. År
2016 realiserades inga större risker.

Forskning och utveckling

Som ett resultat av långvarigt forsknings- och utvecklingsarbete lanserade Fazer Bageri det första rågbrödet med lågt
FODMAP-innehåll i Finland som en del av den nya produktfamiljen med bröd snälla mot magen. En klinisk undersökning
som bekräftar de fördelaktiga effekterna av denna typ av
rågbröd för personer med känsliga magar publicerades i en
vetenskaplig tidskrift. Fazers internationella patentansökan
med målet att skydda teknologin bakom uppfinningen blev
offentlig. Fazer har också registrerat en annan relaterad
patentansökan.
Samarbetet med universitet fortsatte. Sammanlagt åtta arbeten på magisternivå slutfördes 2016 tillsammans med Helsingfors universitet, Åbo universitet och Aalto-universitetet.
Programmet Brainhow, som undersöker kopplingen mellan
mat och kognitiv förmåga, fick ett positivt finansieringsbeslut från det finländska innovationsfinansieringsverket Tekes.
Programmet lanserades och verkställandet har påbörjats.
Omfattande forsknings- och utvecklingsarbete lades på att
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stöda skapandet av mellanmålsprodukter inom Fazer Bageri
och Fazer Konfektyr. Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 9,0 M€ år 2016 (10,5 M€).

Förändringar i koncernstrukturen

Förändringarna i koncernstrukturen uppges på sidan 51 i
årsredovisningen.

Aktier och aktiekapital

I slutet av år 2016 hade moderbolaget 3 958 763 preferensaktier 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.

Förvaltning och revisorer

På bolagsstämman den 5 april 2016 omvalde stämman
följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande),
Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen,
Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder och Juhani Mäkinen.
Cecilia Marlow valdes till ny styrelsemedlem.
Revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers
valdes till revisor med Martin Grandell, CGR som huvudansvarig revisor.

Utsikter för år 2017

Det ekonomiska läget på de flesta av Fazers huvudmarknader
förväntas förbli rätt svagt, men med ökande positiva tecken
vilket förstärker framtidstron. Konkurrenslandskapet förväntas fortsättningsvis vara utmanande år 2017.
I den rådande affärsmiljön fokuserar Fazer på att skapa
lönsam tillväxt. Företaget utforskar möjligheterna att växa
både organiskt och oorganiskt, inom de nuvarande produktkategorierna och utanför dem, både på hemmamarknaderna
och utvalda tillväxtmarknader. Fazers omsättning förväntas
stiga också under 2017, men är utsatt för utvecklingen av de
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viktigaste valutorna. Fazer-koncernen fortsätter att verkställa sin tillväxt- och internationaliseringsstrategi genom
att etablera ett nytt affärsområde Fazer Lifestyle Foods. En
fundamental del av den nya affärsverksamheten är förvärvet
av finländska Bioferme Oy i mars 2017, som är specialiserad
på fermenterade havreprodukter.
Fazer kommer också att fortsätta arbetet med att
förstärka företagets konkurrenskraft och öka effektiviteten.
Alla verksamhetsområden kommer att arbeta med att
optimera sin produktportfölj för att möta kundernas och
konsumenternas krav och förväntningar och samtidigt förbättra lönsamheten. Fazer Bageri Sverige kommer att införa ett
heltäckande inbesparingsprogram med ett långsiktigt starkt
och lönsamt bageriföretag som mål: en del av åtgärderna
implementeras redan, medan andra planeras och diskuteras
med förtroendemän.
I Finland är regeringens beslut att avskaffa punktskatten
på konfektyrprodukter i början av 2017 en positiv förändring
som förväntas återställa jämlikheten på marknaden.

Förslag till disposition av bolagets vinst

Administration och ledning

som dividend utbetalas 6,00 €/
aktie dvs. sammanlagt
som vinstmedel kvarlämnas
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AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE, M€
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Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till
639 662 914,67 euro varav 244 892 455,15 euro utgörs av
räkenskapsperiodens vinst.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara
vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Bokslut

SOLIDITET, %
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Den föreslagna dividendutdelningen äventyrar inte bolagets
betalningsförmåga.
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Koncernens styrelse
1. Berndt Brunow

4. Ketil Eriksen

7. Johan Linder

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

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

f. 1959
Juris kandidat
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2000–
Medlem, HR-utskottet

2. Klaus Cawén

5. Jan Fazer

8. Cecilia Marlow

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

f. 1975
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2012–
Ordförande, Revisionsutskottet

f. 1960
Civilekonom
Styrelsemedlem,
Oy Karl Fazer Ab 2016–

3. Anders Dreijer

6. Leif Hagelstam

9. Juhani Mäkinen

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

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

f. 1953
Civilingenjör
Vice ordförande,
Oy Karl Fazer Ab 1994–
Medlem, Revisionsutskottet
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Koncernens ledningsgrupp
1

4

7

1. Christoph Vitzthum

6. Petri Kujala

f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande directör

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

2. Heli Arantola

2

5

8

f. 1969
Ekonomie doktor
Senior Vice President,
Fazer-koncernen, strategi och
förnyelse
Anställd tills 01.05.2017

7. Rolf Ladau

3. Andreas Berggren

8. Ulrika Romantschuk

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

3

6

9

f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör och vice
verkställande direktör,
Fazer-koncernen

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

f. 1966
Politices kandidat
Senior Vice President, Fazerkoncernen, kommunikation
och varumärkesledning
9. Mika Videman
f. 1967
Diplomingenjör
Personaldirektör och
Senior Vice President,
Fazer-koncernen

5. Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Senior Vice
President, Fazer-koncernen
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Corporate Governance
Oy Karl Fazer Ab (Fazer) och dess dotterbolag förvaltas enligt reglerna och bestämmelserna i bolagsordningen och
i Finlands lag. Därtill tillämpar Fazer och dess dotterbolag dessa corporate governance-principer som grundar sig på
finska aktiebolagslagen samt, i viss utsträckning, de rekommendationer som fastställts för börsbolag i Finland.
Bolagsstämman

Aktieägarna vid bolagsstämman är Fazer-koncernens
högsta beslutande organ. Den ordinarie bolagsstämman
hålls årligen senast i juni i Helsingfors eller Vanda. Bolagsstämman handlägger de ärenden som ankommer på den
enligt gällande lag och Fazers bolagsordning, som fastställande av bokslut och utdelning av dividend, val av styrelse och
revisorer samt deras ersättningar.
I enlighet med bolagsordningen skickas kallelsen till
bolagsstämman per post senast 14 dygn före bolagsstämman.

bland annat koncernens värderingar, strategi och årliga
verksamhetsplaner. Styrelsen beslutar om företagsförvärv
och strategiska investeringar samt har tillsyn över koncernens
resultatutveckling och finansiella ställning. Styrelsen utser
verkställande direktören samt beslutar om koncernledningens
löner och ersättningar.
Därtill utvärderar styrelsen sin egen verksamhet och
samarbetet med ledningen.

Mötesordning

Ägarrådet, som utsetts av aktieägarna, sammankallar valberedningen, vars uppgift är att förbereda förslag om styrelsens
sammansättning och styrelsemedlemmarnas arvoden. Till
valberedningen hör en representant för ägarrådet, styrelsens
ordförande och en oberoende styrelsemedlem.

Styrelsen sammanträder 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 bonusprogram godkänns
på årets första möte. Extra möten kan hållas om styrelsens
ordförande, verkställande direktören eller en medlem av
styrelsen anser det vara påkallat.

Styrelsens sammansättning och uppgifter

Styrelsens ordförande

Styrelsen

Enligt Fazers bolagsordning består styrelsen av minst
fem och högst tio medlemmar som utses årligen vid den
ordinarie bolagsstämman. Styrelsen har högsta befogenhet
i alla de ärenden som enligt finska aktiebolagslagen eller
bolagsordningen inte hör till andra organ. I enlighet med
finska aktiebolagslagen sörjer styrelsen för koncernens
förvaltning och en ändamålsenlig drift av verksamheten.
Styrelsen ansvarar för att tillsynen över bokföringen och
medelsförvaltningen organiseras på ett ändamålsenligt
sätt. Till styrelsens uppgifter hör även att fastställa

Styrelsen väljer internt en ordförande, vars uppgift är att
leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen och
förbereda styrelsemötena tillsammans med verkställande
direktören. Styrelsens ordförande samarbetar nära och aktivt
med verkställande direktören och håller sig välunderrättad
om väsentliga händelser som påverkar bolaget och dess
intressenter. Ordföranden och verkställande direktören
ansvarar för att styrelsemedlemmarna informeras om
ärenden som berör bolaget samt att möteskallelser,
föredragningslistor och nödvändiga bilagor skickas till

styrelsemedlemmarna i god tid före mötena. Ordföranden
och verkställande direktören ansvarar också för att hålla
kontakt 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 ta del av revisioner,
övervaka den interna kontrollen, den ekonomiska rapporteringen, riskhanteringen och bolagets ekonomiska situation
samt att delta i mellanrevisioner. HR-utskottet ska förbereda
ärenden som hänför sig till anställningar och ersättningar
gällande verkställande direktör och koncernledning, övervaka
ledningens löner och personalens incitamentsprogram samt
utvärdera ledningens arbete.
Revisionsutskottet består av Jan Fazer (ordförande),
Anders Dreijer, Juhani Mäkinen och Ketil Eriksen. Utskottet
sammanträdde fyra gånger under räkenskapsperioden och
utöver sedvanliga ärenden behandlade utskottet bland annat
frågor relaterade till strategiska risker, informationssäkerhet
och utveckling av interna revisioner.
HR-utskottet består av Berndt Brunow (ordförande),
Klaus Cawén, Leif Hagelstam och Johan Linder. Utskottet
sammanträdde två gånger under räkenskapsperioden och
beredde styrelseärenden som hänförde sig till exempelvis
Fazers medarbetarstrategi, ledarskapsutveckling och
personalens incitamentsprogram.
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Verkställande direktör och vice
verkställande direktör

Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande direktören som samtidigt verkar som koncernchef. I
enlighet med finska aktiebolagslagen ansvarar verkställande
direktören för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens
instruktioner samt för att bolagets bokföring är lagenlig och
medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen
informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel kunder, konkurrens- och marknadsläge samt Fazers ekonomiska situation
och utveckling. Verkställande direktören får stöd av koncernens ledningsgrupp samt av vice verkställande direktören
som vid behov utses av styrelsen.

Koncernens ledningsgrupp

Koncernens ledningsgrupp består av koncernens verkställande
direktör, som fungerar som ledningsgruppens ordförande,
verkställande direktörerna för affärsområdena och cheferna
för vissa koncernfunktioner. Ledningsgruppens uppgift är att
stödja verkställande direktören i hans/hennes uppgifter och
förbereda ärenden för styrelsen. Koncernens ledningsgrupp
har också till uppgift att till exempel koordinera koncernens
olika verksamheter 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 genomförandet av koncernens strategi
och affärsmål, säkerställa att risker som inverkar på bolagets
affärsverksamhet identifieras, bedöma, följa och förutse hot
och möjligheter som påverkar affärsverksamheten samt att
säkra affärsverksamhetens kontinuitet. Ledningen för affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna har till
uppgift att identifiera och bedöma riskerna som berör det

Strategi

Företagsansvar

Affärsområden

egna området samt att minska dessa risker som en del av den
operativa verksamheten. Finansiella risker hanteras av koncernens ekonomifunktion. Koncernens ekonomidirektör ansvarar
för styrning och utveckling av riskhanteringen, rapportering av
riskhanteringen till styrelsen och revisionsutskottet samt för att
ge affärsenheterna och koncernfunktionerna stöd vid riskhantering.

Administration och ledning

Bokslut
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Genom de etiska principerna förbinder sig Fazer som arbetsgivare att tillhandahålla en modern och säker arbetsmiljö
för alla sina anställda i alla verksamhetsländer och att sörja för
de anställdas hälsa och deras välmående och trivsel i arbetet
samt att behandla alla anställda jämlikt.

Intern revision

Den interna revisionen utvärderar de olika verksamheternas
effektivitet och ändamålsenlighet samt övervakar hur den
interna kontrollen fungerar. Den säkerställer att den ekonomiska och operativa rapporteringen är tillförlitlig och att fastslagna verksamhetsprinciper och givna instruktioner följs. Den
interna revisionen sammanställer årligen en revisionsplan.
Resultaten rapporteras regelbundet till koncernledningen,
revisorer och revisionsutskottet. Den interna revisionen
rapporterar till revisionsutskottet.

Revisorer

Koncernens revisorer utses av den ordinarie bolagsstämman
för ett år. Revisorernas uppgift är att granska koncernens
bokföring, bokslut och förvaltning. Uppgifterna är mer
detaljerat definierade i tillämplig lagstiftning och i bestämmelserna om god revisionssed. Revisorerna deltar i det
årliga styrelsemöte där koncernbokslutet behandlas och i
revisionsutskottets möten.

Fazer-koncernens etiska principer

Fazers etiska principer grundar sig på internationella principer som har tagits fram av FN:s Global Compact. Syftet är
att främja hållbar utveckling hos företag och öka företagens
ansvarstagande roll i samhället. Fazer-koncernens etiska principer grundar sig också på Fazers gemensamma värderingar
och styr Fazers medarbetare att behandla kunder, samarbetspartner och kolleger jämlikt och rättvist.
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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

Administration och ledning
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Koncernens balansräkning
M€
2016

M€
2015

1 603,5

1 576,1

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

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

M€
2016

M€
2015

31,0
98,3
349,4

14,6
122,4
320,0

1,0
9,8

1,0
6,4

B ESTÅEN DE AKTIVA TOTALT

489,6

464,4

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

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

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

378,3
867,9

376,5
840,9

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

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

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

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

31.12 .
AKTIVA

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

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

PA S S IVA

Eget kapital
Aktiekapital
Fonden för verkligt värde
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
EGE T K APITAL TOTALT
MINORITE TSAN DE 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€
2016

M€
2015

54,9

41,4

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

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

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

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

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

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

AFFÄRSVERKSAM HE TEN S K A S SAFLÖDE:

Vinst före skatter
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€
2016

M€
2015

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

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

0,0
93,8
89,2

-0,4
53,5
93,8

FINAN S IERINGEN 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 övriga placeringar
Investeringar i dotterbolag
Investeringarnas kassaflöde (B)
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Femårsöversikt
RES U LTATR ÄKN ING

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€

2016

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

2015

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

2014

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

2013

2012

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

BAL AN S R ÄKN ING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROI

=

ROE

=

Soliditet

=

Nettoskuldsättningsgrad

=

Vinst före skatter + Finansiella kostnader
Balansens slutsumma - Räntefria skulder (i medeltal)

Vinst före skatter - Direkta skatter
Eget kapital + Minoritetsandel (i medeltal)

Eget kapital + Minoritetsandel
Balansens slutsumma - Erhållna förskott

Räntebärande nettoskulder
Eget kapital + Minoritetsandel

x 100

x 100

x 100

x 100

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

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

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

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.

Omsättningstillgångarna i koncernbolagen upptas i
enlighet med fifo-principen till anskaffningsutgiften eller till

Finansiella derivat värderas till gängse värde. Valutaterminer
värderas till marknadspriser för avtal med motsvarande
återstående löptid. Värden erhålls genom att räkna differensen mellan bokslutsdagen spotkurs och terminskursen.
Eventuell förändring i räntekostnaden eller -inkomsten ingår
i värderingen.
Valutaterminer används som skydd mot förändringar i
valutakurser för förväntade köp- och försäljningstransaktioner i utländsk valuta. Valutaterminsavtal har även ingåtts
för att skydda balansposter i utländsk valuta. Förändringar i
det gängse värdet av derivat som skyddar balansposter med
anknytning till finansieringstransaktioner redovisas under
finansiella poster i resultaträkningen. Förändringar i det
gängse värdet av derivatavtal som ingåtts för att skydda köpoch försäljningstransaktioner och kommersiella tillgångar
och skulder i utländsk valuta och på vilka säkringsredovisning
inte tillämpas, har i koncernen redovisats som justeringar till
köp- och försäljningstransaktioner och i moderbolaget under
finansiella poster i resultaträkningen. Koncernen tillämpar
säkringsredovisning för att skydda förväntade köp i GBP och
USD samt en viss del av den förväntade försäljningen i SEK.
Det skyddade kassaflödet skall vara sannolikt och påverka
resultaträkningen. Det gängse värdet för valutaterminer som
omfattas av säkringsredovisning har redovisats i fonden för
verkligt värde.
Fazer koncernen skyddar vete mot prisrisker med stöd av
veteoptioner och -futurer. Råvaruderivat värderas till mark-

nadspriser på bokslutsdagen. Allmänt tillämpade värderingsmodeller används i beräkningen. Realiserade vinster och förluster redovisas i resultaträkningen under material kostnader
och icke realiserade vinster och förluster 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 de uppskattade
sannolika fordringarna. De latenta skattefordringarna
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.

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.
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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
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 resultatmässigt. 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.
Minoritetsandelar
Minoritetsandelarna har avskiljts från koncernens egna kapital
och resultatet och har upptagits som en separat post.
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Noter till resultaträkningen
OM SÄT TN ING , 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 EDE LTAL U N DER 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

2016

2015

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

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

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

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

2016

2015

6 014
5 769
942
561
13 287

6 189
5 623
1 033
571
13 416

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

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

2015

AVS KRIVNINGAR OCH N EDS KRIVNINGAR , M€

2016

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

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

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

2016

2015

ÖVRIGA RÖRE L S EKOSTNADER , M€

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

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

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

FINAN S IE LL A INTÄKTER OCH KOSTNADER , M€

2016

Dividendintäkter
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Valutakursvinster
Återföring av nedskrivning av aktier
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

2015

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

0,2
0,9
0,3
0,0
0,0
1,4
-1,3
-0,9
-1,2
-1,0
-4,3
-2,9
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Noter till balansräkningen
BESTÅENDE AKTIVA, M€
2015

IM MATERIE LL A R ÄT TIGHE TER

2016

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

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

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

ÖVRIGA UTGIF TER M ED L ÅNG VERKNINGSTID

2016

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

2015

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

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

AFFÄRSVÄRDE

2016

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar via förvärv
Överföringar mellan posterna
Anskaffningsutgift 31.12.
Ackumulerade avskrivningar 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ackumulerade avskrivningar på förvärv
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Överföringar mellan posterna
Ackumulerade avskrivningar 31.12.
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.
IMMATERIALLA TILLGÅNGAR TOTALT

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

GOODWILL

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

2016

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

2015

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

2015

451,4
-3,2
2,4
0,0
450,6
295,1
-2,0
35,1
0,0
0,0
328,2
156,3
122,4
122,4
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Noter till balansräkningen
MARK- OCH VAT TENOMR ÅDEN

2016

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Ökningar via förvärv
Minskningar
Överföringar mellan posterna
Anskaffningsutgift 31.12.
Uppskrivningar
Nedskrivningar
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.

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

BYGGNADER OCH KON STRU KTION ER

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

2016

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

2015

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

2015

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

MA S KIN ER OCH INVENTARIER

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

2016

2015

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

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

ÖVRIGA MATERIE LL A TILLGÅNGAR

2016

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

2015

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

11,1
-0,1
1,7
0,0
-3,2
1,0
10,5
6,4
-0,1
0,0
-1,7
0,8
0,8
6,2
3,9
4,4
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Noter till balansräkningen
EGET KAPITAL, M€
FÖRS KOT TS B E TALN INGAR OCH PÅGÅENDE NYAN L ÄGGN INGAR

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

2016

2015

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

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

ANDE L AR /AKTIER I INTRES S EFÖRE TAG

2016

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

2015

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

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

ÖVRIGA AKTIER OCH AN DE L AR

2016

2015

Anskaffningsutgift 1.1.
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Minskningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Anskaffningsutgift 31.12.
Bokföringsvärde 1.1.
Bokföringsvärde 31.12.
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

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

B U N DE 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

2016

2015

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

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

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

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

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
Förändring i koncernstruktur
Förändring i omräkningdifferenser
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12.
Räkenskapsperiodens vinst
Fritt eget kapital totalt
EGET KAPITAL TOTALT

6,9
0,0
0,0
0,0
-0,6
0,0
6,4
6,9
6,4
464,4
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Noter gällande säkerheter och ansvarsförbindelser
STÄLLDA SÄKERHE TER , M€

Givna fastighetsinteckningar
Ställda säkerheter
AN SVARS FÖRB IN DE L S ER OCH ÖVRIGA AN SVAR , M€

2016

2015

1,7
1,7

1,7
1,7

2016

2015

Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod
7,2
7,0
Förfaller till betalning senare
9,0
7,4
Leasingansvar
16,3
14,4
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod
18,9
18,6
Förfaller till betalning senare
34,4
41,7
Hyresansvar
53,4
60,3
Övriga ansvar
Energiförpliktelser
8,5
15,6
Råvaruinköpsförpliktelser
45,7
31,9
Övriga
3,2
3,3
Fastighetsinvesteringar
Bolaget har gjort fastighetsinvesteringar enligt Mervärdesskattelgaen, vars revideringsperioder och
årliga reviderbara belopp är presenterade i tabellen nedan.
2008
0,1
0,2
2009
0,2
0,3
2010
0,6
0,8
2011
0,3
0,3
2012
0,2
0,2
2013
0,9
1,0
2014
0,4
0,5
2015
0,8
0,9
2016
4,5
0,0
Råvaruderivatavtal
Gängse värde (upptagits i balansräkningen)
0,0
0,0
Nominellt värde
0,7
1,1
Valutaterminer
Gängse värde (upptagits i balansräkningen)
-2,9
-0,3
Nominellt värde
56,7
66,4
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Koncernbolag
OPER ATIVA BOL AG

ÖVRIGA KONCERN BOL 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
Oy NiS-Nordic industrial Sales Ab
Pistrina Oy

80
100
100
100
51
100

Lettland
SIA Fazer Latvija

100

Koncernens ägoandel, %

Litauen
UAB Fazer Lietuva

100

Koncernens ägoandel, %

Cypern
Crestjoy Ltd*
Startplace Holdings Ltd*

70
70

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

80
80

Finland
Kiinteistö Oy Helsingin Kanneltori*

80

Ryssland
OOO Fazer*

70

Nederländerna
Fazer Bakeries B.V.*

70

Ryssland
OOO Avangard*
OOO Fazer Bakeries Invest*

70
70

Sverige
Fazer Food AB*
Lovik Fastighets AB*

80
80

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

100
80
100
100
80
100

Pistrina Oy och Frebaco Kvarn AB (nuförtiden Fazer Kvarn AB) förvärvades i juni 2016.
LMK Foods Oy och Muru logistiikka Oy fusionerades till Seniori Ateria Oy och Seniori Ateria Oy
fusionerades till Fazer Food Services Oy i oktober 2016.					
Fazer Food B.V. likviderades i december 2016.
Fazer Ravintolat Oy sålde Fazer Restauranger AB-aktier till Fazer Food Services AB i december 2016.

AFFÄRSVERKSAM HE T FÖRVÄRVAD 2016

Fazer Kvarn AB (Sverige)
Pistrina Oy (Finland)
Kex varumärken

Koncernens ägoandel, %

Finland
Sonaatti Oy
Unica Oy

45
49

Inverkan på koncernens
omsättning 2016 (M€)

12,6
2,2
7,3

AFFÄRSVERKSAM HE T FÖRVÄRVAD 2015

Seniori Ateria Oy (Finland)

2,2

* Minoritetsaktierna ägs av Oy Karl Fazer Abs ägare.
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