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Välkommen till Fazers årsredovisning
I denna rapport presenterar vi detaljerad information om vad vi gjorde i
Fazer-koncernen år 2014 och om koncernens resultat. I 123 år har vi byggt vår
verksamhet utgående ifrån våra värderingar: Kunden i fokus, utmärkt kvalitet
och samarbete. Vi hoppas att våra framgångar, utmaningar och ambitioner inför
framtiden inspirerar er. I år har vi för första gången samlat omfattande information
om Fazers företagsansvarsarbete i en separat publikation. Välkommen att läsa Fazers
företagsansvarsrapport, som berättar om hur vi utvecklar vår verksamhet på ett
hållbart sätt.
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2014 i ett nötskal
Fazer-koncernens omsättning och rörelsevinst
OMSÄTTNING, M€

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

Fazer
Bageri 40 %
Fazer
Food Services 35 %
Fazer
Konfektyr 20 %
Övriga 5 %

Finland 47 %
Sverige 23 %
Ryssland 14 %
Danmark 6 %
Norge 5 %
Estland 1 %
Lettland 1 %
Litauen 1 %
3,54
Övriga 2 %

3,54

1 800
1 600

1 513,6

1 575,5

RÖRELSEVINST, M€

M€

79,6

Fazer Bageri
Fazer är nu det främsta
moderna bageriet på
detaljmarknaden i Moskva, med
en marknadsandel på 23 %.
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omsättning

av omsättningen
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Fazer Konfektyr
Fazers marknadsandel i Finland
ökade inom chokladkakor, och
den nya Fazer Pure Dark var en
succé.
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Affärsverksamhetens kassaflöde

Petri Kujala

M€

130,4

utnämndes till verkställande direktör
för affärsområdet Fazer Bageri från
och med den 1 april 2014.

Verksamhetsländer, översikt
Omsättning,M€

Antal
anställda

Finland

872

6 442

Sverige

389

3 321

Ryssland

234

3 154

Danmark

90

939

Norge

74

732

Estland

23

246

Lettland

17

269

Litauen

14

202

Heli Arantola

Det nya
cafékonceptet blev
internationellt
prisbelönat för sin
design.

utnämndes till direktör för Fazerkoncernens strategi och affärsutveckling från och med den 1 april 2014.

Rolf Ladau
utnämndes till verkställande direktör
för affärsområdet Fazer Konfektyr
från och med den 12 januari 2015.

Nyckeltal

Fazer-koncernens soliditet
2014

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

Fazer lanserade
framgångsrikt
Fazer
Alku-gröt.

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

2013 Förändring

1 695,7
49,0
2,9
83,3
4,9
33,3
6,0
79,7
115,3
5,4
58,0

I slutet av 2014 var

15 305

personer
anställda
på Fazer

-3 %
-12 %
-9 %
-4 %
-2 %

-26 %
13 %
-34 %
8%

62,5

%

Fazer Food Services
GastroNOM Helsinki med street
food på menyn inledde verksamhet
i Helsingfors centrum i juni 2014.
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Fazer fortsatte att förbättra
resultatet under 2014: vår
omsättning och rörelsevinst
sjönk något under nivåerna
2013, men uppvisade en
förbättring mätt med
jämförbara valutakurser. I
framtiden kommer vårt fokus
att ligga på att frigöra den
outnyttjade potential som
finns inom koncernen.

Frigöra vår

potential

Precis som så många andra som växte upp med Fazers
produkter har jag alltid tyckt att Fazer är ett fint företag.
Under mitt första hela år på Fazer har jag konkret fått
uppleva vad det är som gör företaget så bra. Utöver
förstklassiga produkter, tjänster och varumärken och ett
unikt arv är våra medarbetare otroligt engagerade. De
bryr sig om företagets anseende och är mycket stolta över
att arbeta på Fazer – det ser man på resultaten av våra
medarbetarundersökningar och när man besöker någon av
våra arbetsplatser. Det är oerhört inspirerande.
2014 var ett tufft år, främst på grund av utmaningar i
affärsmiljön. Det instabila läget i Ryssland och rubelns fall
gjorde det ännu svårare, och den ekonomiska nedgången
fortsatte på Fazers viktigaste marknader.
Trots detta nådde våra bageri- och måltidstjänstverksamheter goda resultat – båda uppvisade bättre
siffror än 2013. Fazer Konfektyr nådde dock inte sina

mål. Koncernens fokus på ökad effektivitet ledde till
organisatoriska förändringar och samarbetsförhandlingar. De
vidtagna åtgärderna hade dock önskad effekt på vårt totala
resultat.
Det finns många positiva saker att ta fasta vid. För att
dra nytta av förskjutningen mot bake-offprodukter på
bagerimarknaden testade vi vårt nya bake-offkoncept Fazer
Baker’s Market, som fick ett mycket positivt mottagande.
Shop-in-shop-verksamheten vände och gör nu bra ifrån
sig, liksom Gateau i Sverige. I slutet av augusti lanserade
vi den nya produktfamiljen Fazer Pure Dark, och den
har väckt stort positivt intresse.Trots det fortsatt svaga
allmänna ekonomiska läget har Fazer Food Services
lönsamhet förbättrats. Fazer Mill & Mixes havrekvarn, som
togs i bruk 2013, innebar ökad kapacitet och försäljning
inom kvarnverksamheten, och lanseringen av våra Fazer
Alku-grötar under hösten var en stor framgång. Fazer

Cafés har förnyat vårt cafékoncept och fokuserade på
implementeringen av det under 2014.
I början av 2014 uppdaterade vi vår strategi och fokuserar
på både den föränderliga affärsmiljön och kundernas och
konsumenternas behov.Vi ska bygga vidare på våra styrkor.
Vi lever i en värld som ständigt genomgår förändringar,
men vi drar nytta av detta. Det uppmuntrar oss att utforska,
upptäcka och skapa nya smakupplevelser. Alltsedan 1891
har vi expanderat genom att lyssna på våra kunder och
konsumenter, tagit hänsyn till deras förändrade livsstilar
och utnyttjat de olika möjligheter som uppstått. På så
sätt fortsätter vi att skapa framgångsrika produkt- och
varumärkesupplevelser i konsumenternas vardag.
Under de närmaste åren kommer försäljningstillväxten att
vara måttlig. För att säkerställa vår konkurrenskraft och framtida
framgång kommer vi att skapa mervärde och sträva efter en
lönsamhet som växer snabbare än omsättningen.
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Vi kommer att vidta konkreta åtgärder för att uppnå
detta. Vi ska öka effektiviteten och fortsätta att investera i
och utveckla våra nuvarande affärsverksamheter, fokusera
på hög kvalitet och säkerhet i allt vi gör och förenkla våra
processer och strukturer. Vi ska skapa lösningar som möter
behoven på marknaden och skapa intresse för dessa
lösningar genom att satsa på marknadsföring.
Inom måltidstjänstverksamheten ska vi vinna kunder
utanför vår traditionella sektor genom att ta vara på
nya möjligheter. Bageriverksamheten ska fokusera
på färska och djupfrysta produkter och utveckla
konsumentorienterade lösningar för våra återförsäljare.
Inom konfektyrverksamheten ska vi optimera vår
inköpskedja och öka satsningen på nya kategorier. Fazer
Mill & Mixes ska använda sin marknadsställning för att
gå från produkter till lösningar, och cafékonceptet ska
vi utveckla ytterligare, vilket stärker vår relation till
konsumenterna.
Fazers nya vision är ”Vi överträffar dina förväntningar”.
Visionen grundar sig på vårt arv och sammanfattar vad
Fazer står för. Vi vill göra ett oförglömligt intryck genom
den höga kvaliteten på våra produkter och tjänster.Vår nya
vision inspirerar oss att utnyttja företagets fulla potential.
Jag vill tacka våra aktieägare, kunder, medarbetare och övriga
intressegrupper för att ni inspirerar oss att leva upp till denna
vision varje dag.
Christoph Vitzthum
Koncernchef
Fazer-koncernen

Vi lever i en värld som ständigt
genomgår förändringar, men vi
drar nytta av detta. Det uppmuntrar
oss att utforska, upptäcka och skapa
nya smakupplevelser.
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Strategi
Vägen framåt

8

Fazers årsredovisning 2014

Sporras av förändring
Förändringar – särskilt utveckling av konsumenters
beteende och livsstil – inspirerar Fazer att utforska,
upptäcka och skapa nya smakupplevelser. Det
är enbart genom att lyssna på konsumenter och
kunder som koncernen kan fokusera på rätt
områden och växa.
Sedan 1891 har människornas föränderliga livsstil ständigt
gett Fazer nya möjligheter att skapa framgångsrika
produkter och varumärkesupplevelser i människors
vardag. Fazers mål är att erbjuda produkter, tjänster och
varumärken som majoriteten av konsumenterna kan
relatera till och uppskatta både nu och i framtiden. Fazers
mission är att skapa smakupplevelser, och företaget vägleds
av sin insikt i hur konsumenter väljer varumärken som
passar deras individuella behov och värderingar.
Vägen framåt
För att säkerställa koncernens konkurrenskraft och
framtida framgång kommer Fazer att skapa mervärde
och sträva efter en lönsamhet som växer snabbare än
omsättningen. Som värdeskapande företag kan Fazer skapa
lönsam tillväxt för många år framöver. Det innebär att höja
effektiviteten och fortsätta att investera i och utveckla
företagets nuvarande affärsverksamheter.
Fazer är uppbyggt på starka varumärken, och hösten
2014 utarbetades en strategi för varumärket Fazer, för
att kunna utnyttja dess fulla potential. Detta arbete
grundar sig helt på konsumentinsikt, och i strategin
definieras varumärket Fazers löfte till konsumenterna och
varumärkets roll de kommande åren. Implementeringen av
den nya varumärkesstrategin kommer att ske under 2015.
Det räcker inte med att Fazer har starka varumärken,
företagets affärsverksamheter måste också vara i

toppskick för att kunna växa och utvecklas. Fazers mål
är också att vara mindre beroende av den finländska
marknaden genom att växa utanför Finland inom alla
affärsverksamheter.
Det övergripande målet är lönsam tillväxt och det
finns uppenbara möjligheter att åstadkomma detta,
främst genom en förbättring av lönsamheten. Det finns
stor potential att växa genom att tillsammans arbeta
bättre inom hela företaget. Fazer behöver kompetenta
och engagerade medarbetare som bygger en ny
högpresterande kultur i fråga om resultat och effektivitet
för att företaget ska nå framgångar framöver.
Anpassning för tillväxt
Fazer kommer att möta förändringarna i affärsmiljön
på ett antal olika sätt. För det första kommer företaget
att sätta nytt fokus på aktiviteter nära konsumenterna.
Fungerande processer är en förutsättning, men dessutom
skall Fazer utmärka sig i de delar av arbetet som är synliga
för konsumenter, matgäster och kunder.
Snacks är ett annat viktigt utvecklingsområde.
Mellanmålskategorin växer snabbt och kommer att påverka
alla Fazers verksamheter, och även det faktum att hushållen
generellt sett blir mindre medför ett behov av anpassning.
I september 2014 meddelade den finländska regeringen
att den planerade höjningen av punktskatten på konfektyr
i januari 2015 inte verkställs. Även om detta var ett positivt
besked, är det ett problem att den nuvarande skatten
behandlar producenterna ojämlikt genom att den endast
gäller vissa produkter, medan den exkluderar andra
liknande, konkurrerande produkter och kategorier. Fazer
stöder en bredare, men mer rättvis skattebas. Detta skulle
säkerställa konkurrensneutralitet och stödja finländskt
arbete.

Det finns stor potential att växa
genom att tillsammans arbeta
bättre inom hela företaget. Fazer
behöver kompetenta och engagerade
medarbetare som bygger en ny
högpresterande kultur i fråga om
resultat och effektivitet för att
företaget ska nå framgångar framöver.
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Fazers förnyade vision,
”Vi överträffar dina
förväntningar”, grundar sig på ett
konkret sätt på företagets arv:
Fazers grundare, Karl Fazer själv
själv betonade vikten av att alltid
överträffa kundernas förväntningar.

Det politiska läget i Ryssland och Ukraina är en annan
utmaning för Fazer och dess utveckling och effekter
följs noggrant. Fazers långsiktiga plan är att fortsätta att
investera i och utveckla sin verksamhet i Ryssland.
Den ekonomiska återhämtningen har gått långsamt,
samtidigt som resultatpressen på detaljhandeln är stor.
Konsumenterna anpassar sig till denna nya ekonomiska
realitet som blivit långvarigare än man tidigare trott.
Handelns egna varumärken har blivit populära och
erbjuder ett brett sortiment av förmånliga alternativ för
daglig konsumtion. Det innebär att Fazer har en mer aktiv
konkurrens än någonsin tidigare.
Samtidigt ökar behovet av hälsosamma, naturliga,
ansvarsfullt producerade och lokala produkter. Efterfrågan
på etiska och hållbara produkter och tjänster är numera en
del av den vanliga konsumtionen och utgör ett område där
Fazer måste utvecklas ytterligare.
Varje affärsverksamhet har en egen roll
Fazer-koncernen beaktar förändringarna i
konsumentbeteende och det nuvarande ekonomiska läget i
sin uppdaterade strategi. Inom bageriverksamheten kommer
Fazer att koncentrera sig på färska och djupfrysta produkter
och bli en ledande aktör i kategorin på hemmamarknaderna.
Fazer kommer att utveckla ett starkt, konsumentorienterat
sortiment och sälja lösningar till samarbetspartnerna.

Inom måltidstjänsterna ser Fazer nya möjligheterna på
restaurangmarknaden. Fazer kommer att bygga upp ett starkt
sortiment och vinna nya kunder utanför sin traditionella sektor,
och samtidigt fokusera på att utveckla innovativa lösningar och
öka försäljningen i de nuvarande restaurangerna.
Inom konfektyrverksamheten utgör moderna konfektyr
trender ett tillväxtområde, och Fazers varumärken
introduceras i nya kategorier, som kex, glass och snacks. Fazer
kommer att utveckla en mer stabil marknadsnärvaro, skapa en
enklare struktur och förbättra leveranskedjan.
Inom Fazer Mill & Mixes använder Fazer sin position
på marknaden för att gå från produkter till lösningar, och
inom caféverksamheten fokuserar Fazer på att utveckla det
prisbelönade konceptet Fazer Café ytterligare genom att
stärka relationen till konsumenterna och fungera som ett
flaggskepp för hela Fazers sortiment.
Överträffar dina förväntningar
Fazers förnyade vision är: ”Vi överträffar dina förväntningar”.
Dessa ord grundar sig på ett konkret sätt på företagets
arv: Fazers grundare, Karl Fazer själv betonade vikten av att
alltid överträffa kundernas förväntningar.
Den nya visionen sammanfattar vad Fazer står för
och kan ses som ett tydligt ställningstagande riktat till
alla intressegrupper, oavsett om det gäller konsumenter,
kunder eller Fazers egna medarbetare.
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Fazers mål är
att skapa
lönsam tillväxt
genom att fokusera
på smakupplevelser
och erbjuda
produkter, tjänster
och varumärken
som konsumenterna
kan relatera till och
uppskatta både nu
och i framtiden.
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Ansvarsfulla smakupplevelser
Fazer-koncernen har förbundit sig att agera
ansvarsfullt och förtjäna konsumenternas
förtroende varje dag. Koncernen för en ständig
dialog med intressegrupper för att bättre kunna
förstå och reagera på deras förväntningar.
Konsumenter visar allt större intresse för hälsa,
välbefinnande och matens ursprung. De har större
förväntningar än någonsin på att starka varumärken som
Fazer ska agera ansvarsfullt. Fazer i sin tur strävar efter att
erbjuda produkter och tjänster som gör konsumenternas
hållbara livsstil möjlig, i dag och i framtiden. För att lyckas
med detta arbetar koncernen hela tiden med att säkerställa
att Fazer-produkterna är säkra och av hög kvalitet.
Fazer genomförde en studie bland intressegrupper år
2014 för att kartlägga deras förväntningar och åsikter när
det gäller Fazers företagsansvar. Studien genomfördes
genom personliga intervjuer och en onlineundersökning
i alla åtta länder där Fazer har verksamhet. Majoriteten
av svarspersonerna anser att Fazer är ett ansvarstagande
företag.
Enligt svarspersonerna är Fazers tre viktigaste
ansvarsområden livsmedelssäkerhet och -kvalitet,
behandlingen av medarbetarna samt ansvarsfulla inköp och
råvaror med spårbart ursprung. Fazer har stora möjligheter
att ligga i framkant när det gäller hälsa och spårbara råvaror.
Fazers nya företagsansvarsprogram
Studien bland intressegrupperna resulterade också i att
Fazers företagsansvarsvision, -strategi och –program
uppdaterades. Utifrån intressegruppernas åsikter förnyade
Fazer sitt företagsansvarsprogram under 2014 för att
bemöta förändringarna i omvärlden, konsumenternas
förändrade krav och affärsverksamhetens behov.

Fem strategiska områden, Människorna gör skillnad,
Rättvis värdekedja, En del av miljön, Daglig verksamhet
samt Hälsa och välmående, utgör strukturen i Fazers
företagsansvarsprogram och omfattar alla verksamheter i
koncernen. Koncernen fastställer detaljerade mål för varje
område och utvärderar regelbundet hur målen uppnåtts.
Ständig förbättring inom inköp
I många år har Fazer fastställt mål och arbetat för att öka
ansvarsfullheten när det gäller inköp av viktiga råvaror,
som kakao, palmolja, fisk och spannmål. Fazers mål är
att öka andelen ansvarsfullt producerad kakao som
används i företagets produktion med 10–15 procent per
år beroende på tillgång och marknadsläge. Senast 2017
skall 100 procent av den kakao som Fazer använder vara
spårbar och uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion.
År 2014 ökade koncernen andelen kakao som uppfyller
ansvarskriterierna till 50 procent.
Under 2014 belönade World Cocoa Foundation (WCF)
Fazer för dess mångåriga arbete till förmån för hållbar
kakao. Koncernens mål är att förbättra spårbarheten inom
kakaoinköp ytterligare och följa WCF:s hållbarhetsprinciper
som främjar hållbara kakaoodlarsamhällen genom
ekonomisk och social utveckling och miljöhushållning.
Fazer publicerade dessutom ett åtagande för hållbar
palmolja 2014. Det nya åtagandet styr koncernens
palmoljeinköp fram till 2020 och är en fortsättning på
Fazers arbete inom området. Målen i åtagandet är att
förbättra spårbarhet och hållbarhet inom palmoljeinköp.
Fazer har varit medlem av Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) sedan 2004. Koncernen är medveten
om behovet att gå vidare för att säkerställa att Fazers
produkter inte innehåller palmolja från icke-hållbara källor.
All palmolja som Fazer använder är RSPO-certifierad

Fazer har stora
möjligheter att
ligga i framkant när det
gäller hälsa och
spårbara råvaror.
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Fazers nya
företagsansvarsprogram
bemöter förändringar i
omvärlden, konsumenternas
förändrade krav och
affärsverksamhetens behov.

olja från olika handelssystem. Åren 2012 och 2013
omfattades all palmolja som Fazer använde av GreenPalmcertifikat. År 2014 köptes det första partiet palmolja
genom massbalansmetoden. Återstoden omfattades av
GreenPalm-certifikat.
Medarbetarna gör Fazer
Fazers företagsansvarsstrategi grundar sig på företagets
övergripande affärsstrategi. Den blickar framåt och
fastställer utvecklingsmål för Fazer och dess verksamheter.
Koncernens framgångar är beroende av medarbetarnas
kompetens och engagemang. Medarbetarna spelar en
avgörande roll när det gäller att utveckla och verkställa
företagsansvaret genom hela Fazers värdekedja.
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Nyckeltal, företagsansvar
SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR
PERIODEN, M€ *)

Inkomstskatter
14,0
Fastighetsskatter
1,3
Konfektyrskatt
25,0
Arbetsgivaravgifter
122,0
3,54
Övriga skatter
3,1
*)

PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING, %

INSAMLADE SKATTER FÖR PERIODEN, M€

Skatter på löner
104,4
Mer värdesskatt,
netto 59,7
Övriga skatter
3,2
3,54

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

SE

RU

DK

31–40 år
41–50 år

NO

EE

LV

LT Totalt

51–60 år
> 60 år

PERSONALENS KÖNSFÖRDELNING

Personal
559,5
Samhälle
43,8
Ägare
20,9
Finansiärer
1,9
3,54
Utveckling av
affärsverksamhet
54,3
Genererat och distribuerat ekonomiskt värde, M€

FI

< 20 år
21–30 år

Försäkrings- och energiskatter ingår inte i siffrorna.
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Olycksfallsfrekvens
Antal olycksfall per miljon
arbetstimmar

2014

2013

Fazer Bageri
Fazer Food Services
Fazer Konfektyr
Totalt i koncernen

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

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

118.0

2014

2013

1 658

1 707

-571
-355
-51
680

-602
-364
-48
692

-560
-44
-21
-2
54

-564
-46
-21
-2
60

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 (%)
Nyckeltalen omfattar Fazer Bageri, Fazer Konfektyr samt Fazer Mill & Mixes.

2014

2013

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

608 180
566 385
0,93
1 006 632
1,66
570 905
0,94
0,06
37 073
68
19
13
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Fazers företagsansvar, mål och resultat

Mål

Resultat 2014

2015 och framåt

Daglig verksamhet Fazer skapar välstånd för företaget och samhället.
•
•
•
•

Hanterar frågor som påverkar Fazers rykte
Följer Fazers etiska principer i all affärsverksamhet
Säkerställer och ökar varumärkets värde
Skapar mervärde för intressegrupperna

• Uppdaterade Fazers etiska principer
• Genomförde en undersökning bland intressegrupper, som underlättade uppdateringen av Fazers
företagsansvarsvision, -strategi och -program
• Uppdaterade Fazers företagsansvarspolicy och miljöpolicy
• Fortsatte att följa upp Fazers rykte i Finland, Ryssland och Sverige med utmärkta resultat
• Utvecklade riskhanteringsprocessen ytterligare
• Uppdaterade riskkartan för Fazers företagsansvar

• Implementera Fazers uppdaterade
företagsansvarsvision, -strategi och -program
• Vidareutveckla den systematiska dialogen med
intressegrupperna
• Fortsätta utveckla riskhanteringsprocessen
• Införliva företagsansvaret djupare i strategin och
riskhanteringsprocessen

En del av miljön Fazer är beroende av naturens resurser och använder dem på ett ansvarsfullt sätt.
• Minskar energikonsumtionen med 20 procent per
producerat ton produkter senast år 2020
• Ökar andelen elenergi från förnybara energikällor till
70 % av den totala elkonsumtionen senast år 2017
• Förbättrar miljökompetensen, mätningen av miljöbelastning och uppföljningen i restaurangerna

• Genomförde energieffektivitetsåtgärder på produktionsanläggningarna enligt plan
• Ökade andelen elektricitet från förnybara energikällor till 66 procent av den totala elförbrukningen
inom hela koncernen
• Inledde samarbete med kraftbolaget Lahti Energia för att utnyttja havreskal från kvarnverksamheten
till kraftproduktion
• Inledde samarbete med WWF Finland om biodiversitet
• Skapade en vision för Fazers ansvarsfulla spannmålsinköp för att tackla utmaningarna med
t.ex. övergödning och främja hållbart lantbruk
• Genomförde kampanjen Mata inte sopmonstret för femte gången i Sverige och tredje gången
i Finland med utmärkta resultat

• Fortsätta att förbättra energieffektiviteten
• Fortsätta implementeringen av Fazers miljöstandard
och arbeta enligt planen för implementering av
ISO14001
• Främja en minskning av avfallet, förbättra
uppföljningen och mätningen. Skapa ett
koncernomfattande åtagande att minska avfallet

För hälsa och välmående Fazer gör det möjligt för konsumenterna att välja utifrån kunskap och egna preferenser, vilket skapar balans och välmående.
• Utökar det ansvarsfulla produktutbudet och informerar konsumenterna om det
• Deltar i undersökningar om mat, hälsa och hållbarhet

•
•
•
•

Ökade andelen grönsaker i Fazer Food Services utbud till cirka 40 procent
Ökade användningen av ekologiska produkter och säsongsprodukter i restaurangerna
Ökade andelen hållbart fångad fisk till cirka 50 procent
Genomförde en undersökning om chokladens hälsoeffekter

• Fortsätta att utveckla Fazers ansvarsfulla
produktutbud
• Utveckla kommunikationen för att hjälpa
konsumenterna att göra ansvarsfulla och
hälsosamma val
• Ytterligare öka användningen av säsongsprodukter i
restaurangernas utbud
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Mål

Resultat 2014

2015 och framåt

Människorna gör skillnad Fazer behandlar alla som arbetar för och med företaget rättvist. Medarbetarna gör Fazer.
• Respekterar alla medarbetare och erbjuder dem en
jämlik arbetsgemenskap, ett motiverande och meningsfullt arbete och en trygg arbetsmiljö
• Uppmuntrar medarbetarna att hitta och upprätthålla
balans i arbetslivet
• Utvecklar en mångkulturell arbetsgemenskap som
styrka och framgångsfaktor

• Gjorde ett åtagande till finländska mångfaldsnätverket (FIBS)
• Hade arbetssäkerheten som ett viktigt fokusområde och en del av bonusmålen
för alla medarbetare
• Anslöt företaget till finländska forumet för noll olyckor
• Gjorde ytterligare framsteg i implementeringen av strategin för välmående

• Fortsätta att vidta åtgärder för kontinuerlig
förbättring av arbetssäkerheten
• Fortsätta att implementera strategin för
välmående på arbetet
• Stöda genomförandet av Fazers affärsstrategi
genom att skapa en högpresterande kultur
i hela koncernen
• Utarbeta en åtgärdsplan för att skapa
en mångkulturell arbetsgemenskap

Rättvis värdekedja Fazer agerar ansvarsfullt och skapar rättvisa affärsmöjligheter i hela värdekedjan.
• Förbättrar ständigt ansvarsnivån och stärker samarbetet i värdekedjan
• Kontrollerar och minskar ansvarsriskerna med råvarorna; fastställer mål för råvarukategorier, kontrollerar
dem och vidtar korrigerande åtgärder
• Förbättrar spårbarheten i värdekedjan. Säkerställer
livsmedelskvaliteten och -säkerheten

• Ökade andelen kakao som producerats enligt ansvarsprogrammen till 50 procent av de totala inköpsvolymerna
• Erhöll ett pris av WCF för koncernens långvariga arbete inom ansvarsfulla kakaoinköp
• Offentliggjorde ett åtagande för hållbara inköp av palmolja
• Förde en dialog med intressegrupperna och genomförde en leverantörsenkät om djurens välbefinnande
• Fortsatte samarbetet med föreningen Pro Råg r.f. i Finland
• Fokuserade på livsmedelssäkerhet och inledde FSSC-certifieringsprocessen. Fokus också på allergenkontroll
och spårbarhet

• Fortsätta att utveckla kartläggningen av
kritiska råvarurisker
• Fortsätta att främja odlingen av råg i Finland
• Fortsätta arbetet med ansvarsfull och spårbar
kakao och ansvarsfull palmolja
• Fortsätta arbetet med att implementera
FSSC-certifieringsplanen
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Fazer Bageri
Växer på marknaden för frysta produkter

17

Fazers årsredovisning 2014

Fazer Bageri

Smidighet krävs på den dynamiska
bagerimarknaden
Fazer är det ledande bageriföretaget i Finland,
St. Petersburg och Moskva och har en stark
position i hela Nordeuropa med bagerier i
Sverige och Baltikum. Fazer Bageri erbjuder ett
brett sortiment av nybakade, förpackade och
djupfrysta bröd och bröd med lång hållbarhet samt
shop-in-shop-verksamhet. Dessutom har Fazer
bageributiker i Finland och Sverige som inspirerar
konsumenter med handbakat och nygräddat bröd,
bageriprodukter och andra delikatesser av hög
kvalitet.
2014 var ett utmanande år för bageriverksamheten.
Den totala brödkonsumtionen sjönk och flera av Fazers
nyckelmarknader återhämtade sig fortfarande från
recessionen, vilket försköt försäljningen mot billigare bröd.
Trots nedgången i konsumtionen ökade Fazer Bageris
marknadsandel, speciellt i Finland där nyheterna var särskilt
framgångsrika. I Ryssland, där Fazer följer utvecklingen
noggrant, var tillväxten god för segmentet djupfrysta
produkter och i Moskva var resultaten starka överlag. Fazer
är nu det främsta moderna bageriet på detaljmarknaden
i både Moskva och St. Petersburg med en marknadsandel
på 23 respektive 35 procent.
Konkurrensen hårdnade ytterligare i Sverige och
Baltikum. Gateau-kedjan med 28 fristående bageributiker
var en av höjdpunkterna i Sverige och visade utmärkt
tillväxt.

Fånga ögonblicket
Fazer arbetar med flera strategiska initiativ för att förbättra
försäljningen och öka marknadsandelen genom att utnyttja
nuvarande och kommande bageritrender. Den kanske
viktigaste av dessa trender – som har stor potential för
Fazer – är den snabbt växande efterfrågan på djupfrysta
bake-offprodukter.
Även om Fazer Bageri redan är aktivt inom detta
segment så är bageriets styrka färskt bröd. I Finland och
Ryssland kan man redan se goda resultat inom segmentet
djupfrysta bake-off produkter, men det finns fortfarande
utrymme för förbättring. Fazer kommer att investera för att
utnyttja potentialen på alla marknader, och investeringarna
finanseras med resultaten av de åtgärder som vidtas för
att förbättra effektiviteten i verksamheten. En av dessa
åtgärder är att bageriet Vasileostrovskij stängdes i juni, vilket
kompenserar investeringar i linjer för djupfrysta produkter
på Fazers övriga bagerier i St. Petersburg.
Förpackat färskt bröd utgör största delen av Fazer
Bageris försäljning, och Fazer fortsatte att stärka sin
marknadsandel genom att lansera innovativa nyheter,
förbättra lönsamheten och fokusera på vissa regioner med
stor potential, till exempel Ryssland och särskilt Moskva.
Fazer Bageris operativa förändringar styrs av ett mer
omfattande omstruktureringsprogram, vars mål är att
omorganisera företagets brödproduktion och -distribution
på ett logiskt sätt. Vid sidan av de ovannämnda åtgärderna
i St. Petersburg genomför man förbättringsåtgärder i
Finland. Fazers bagerier i Ulvsby och Hyvinge stängs

Förpackat färskt bröd utgör
största delen av Fazer Bageris
försäljning, och Fazer fortsatte att
stärka sin marknadsandel genom
att lansera innovativa nyheter,
förbättra lönsamheten och
fokusera på vissa regioner med
stor potential.
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och sorteringsverksamheten flyttas från bagerierna i
Villmanstrand och Uleåborg till speditionsavdelningarna
i Vanda och Lahtis. Dessutom har över 5 miljoner euro
investerats i Fazers bageri i Ogre i Lettland, och det finns
planer på att överföra produktionen från bageriet i Estland
till Lettland och Litauen.
Marknaden visar vägen
Förändringar mellan kategorier sker snabbt, och den
oväntat stora marknadstillväxten inom djupfrysta
bagerivaror är en utmärkt möjlighet för Fazer som kräver
snabbt agerande. Leveransprecisionen var god 2014 och
Fazer lyckades möta det ökade kravet på flexibilitet och
exakthet beträffande leveranstider. Detta är en viktig
indikator på Fazers servicekvalitet.
Butikernas egna varumärken ökade sin marknadsandel
överlag. Genom att förbättra effektiviteten inom djupfrysta
produkter kommer Fazer att kunna möta denna utmaning.
Andra konsumenttrender kommer att tillgodoses genom
ett allt mer flexibelt produktsortiment.
Det rådande marknadsläget är krävande, men
Fazer Bageri gjorde mycket väl ifrån sig med tanke

på de tuffa förutsättningarna. Bland annat hanterades
utgifterna väl, effektiviteten var utmärkt och man
lyckades minska kostnaderna där det behövdes. Detta
gjorde att lönsamheten var fortsatt god, och utan
valutakurseffekterna skulle förväntningarna ha överträffats.
Förändringsfas i sikte
2014 var Fazer Bageris första hela år som affärsområde,
styrt av en ny ledningsgrupp. Med hjälp av alla involverade
parter gick förändringen smidigt och effektivt.
Fazers mål är att skapa ännu starkare efterfrågan bland
konsumenterna med hjälp av ledande varumärken och en
omfattande produktportfölj. Dessutom ska Fazer vara den
bästa möjliga samarbetspartnern för sina kunder genom
att maximera deras brödförsäljning med hjälp av Fazers
lösningar. Fazer Bageris VD Petri Kujala summerade det
rådande klimatet inom affärsområdet: ”En förändringsfas
är alltid en utmaning i sig, men den ger också inspiration.
Stämningen på Fazer Bageri andas energi och motivation,
då målen finns inom synhåll.”

OMSÄTTNING – FAZER BAGERI, M€
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Det rådande marknadsläget
är krävande, men Fazer
Bageri gjorde mycket väl ifrån sig
med tanke på de tuffa
förutsättningarna.
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Fazer
Konfektyr
Nya konfektyrprodukter och
helt nya kategorier
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Fazer KONFEKTYR

Konfektyrverksamheten
reflekterar förändringarna
Fazer är både en väletablerad aktör med garanterat
hög kvalitet och en innovatör som skapar nya
koncept inom konfektyrbranschen. Fazer är det
ledande konfektyrföretaget i Finland och har
en stark marknadsposition i Sverige, Ryssland
och Baltikum. Fazers produkter säljs i över 40
länder, och tillverkas på företagets tre fabriker i
Finland: i Vanda,Villmanstrand och Högfors. Den
höga produktkvaliteten garanteras genom bästa
möjliga råvaror, förstklassiga recept, världsledande
tillverkningsprocesser och skickliga medarbetare.
Konfektyrmarknaden i Finland har ökat i volym under
de senaste 20 åren. År 2014 var ett undantag, med en
total nedgång på 2,2 procent, och därmed också ett
utmanande år för Fazers konfektyrverksamhet.
Utvecklingen är en följd av flera faktorer. För det första
har detaljmarknaden i Finland genomgått en fundamental
förändring där butiker med färre konfektyrprodukter
har vunnit mark på bekostnad av butiker med bredare
produktutbud. Konfektyrverksamheten i sin helhet lider
också av att konsumenternas köpkraft har försvagats,
samtidigt som konkurrensen med stora multinationella
företag har ökat i Finland.
Fazer Konfektyr har svarat på förändringarna
i affärsmiljön genom att satsa på den tilltagande
trenden med nya typer av konfektyrprodukter. Fazer
erbjuder sina starka konfektyrvarumärken i nya
kategorier som kex, glass och söta bageriprodukter
och introducerar framgångsrika nyheter och flera nya

förpackningsvarianter. Innovationer är nyckeln till att
både klara nuvarande utmaningar och växa.
Fazer Konfektyrs marknadsandel i Finland minskade
under 2014. Under den senare hälften av året var dock
utvecklingen mer positiv. Marknadsandelen ökade inom
chokladkakor och ljuspunkterna var särskilt Karl Fazerchokladkakorna på 200 g och Fazer Pure Dark-nyheterna.
Försäljningen inom de övriga produktkategorierna låg
på samma nivå som, eller lägre än, år 2013. Den största
utmaningen var att Fazer förlorade marknadsandelar
inom vissa sorters påskonfektyr, som utgör ungefär en
tredjedel av konfektyrförsäljningen i Finland. De mest
framgångsrika lanseringarna under året var Remix 2, Karl
Fazer mjölkchoklad med blåbär, Pantteri Black & White och
chokladkakorna Fazer Pure Dark.
I september meddelade den finländska regeringen att
den planerade höjningen av punktskatten på konfektyr i
januari 2015 inte verkställs: ett positivt beslut för Fazer,
även om situationen kunde förbättras genom en fullständig
översyn av denna skatt (se även avsnittet Strategi).
Mindre komplicerat – mer effektivt
Fazer Konfektyrs strategi fastställer tydliga tillväxtmål. För
det första förenklas strukturen inom alla verksamheter.
Detta innebär att man anpassar produktportföljen
och skärper fokuseringen, vilket ger en mer effektiv
exportverksamhet. Fazer Konfektyr säkerställer sin
framtida konkurrenskraft genom att implementera ett
omfattande utvecklingsprogram för inköpskedjan.
Med 48 varumärken och över 600 lagerförda enheter

Finland förblir Fazer
Konfektyrs viktigaste
marknad. För att påskynda
tillväxten och stärka
marknadsnärvaron kommer
affärsområdet att satsa
mycket på marknadsföring i
Finland, finansierat genom
besparingar från
effektiviseringsåtgärder på
andra håll.
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(SKU, Stock Keeping Units) har konfektyrverksamheten
en mycket komplex produktionskedja. I relation till
produktionskostnaderna i Finland medför detta onödiga
kostnader, vilka man kommer att åtgärda genom att
fokusera portföljen ytterligare.
Det andra temat handlar om att skapa en mera
balanserad marknadsnärvaro. Företagets mål är att
bli mer internationellt genom att aktivt sträva efter
tillväxt utanför hemmamarknaderna och att fortsätta
genomförandet av tillväxtplanerna i Sverige, Ryssland
och inom travel trade. I Sverige har marknadsandelen
redan ökat tack vare ett mer fokuserat produktsortiment
(2014: 7,7 %, 2013: 7,4 %). På motsvarande sätt
börjar Fazers kontinuerliga satsningar på att utveckla
varumärkeskännedomen och distributionen i Ryssland att
bära frukt.
Fazers produkter har stor internationell potential,
vilket gör etablering på marknader längre bort möjlig.
Finland förblir dock Fazer Konfektyrs viktigaste marknad.
För att påskynda tillväxten och stärka marknadsnärvaron
kommer affärsområdet att satsa mycket på
marknadsföring i Finland, finansierat genom besparingar
från effektiviseringsåtgärder på andra håll.
Det tredje fokusområdet i affärsområdets reviderade
strategi är att utveckla en högpresterande kultur. Det
inkluderar viktiga teman som kund- och konsumentorientering och nya arbetssätt.
Konsumentinsikt är a och o
Tidigare har Fazer Konfektyr haft en viss immunitet
mot ekonomiska nedgångar. Men i dag finns det
allt fler alternativ på marknaden, och till och med
vitt skilda kategorier kan konkurrera om köparna.
Konfektyrprodukter är ett ständigt växande segment som
omfattar mycket mer än traditionella chokladprodukter
och sockerkonfektyr.

Konsumentinsikt har varit en av nyckelfaktorerna
bakom Fazers framgångar genom tiderna. I dag sprider sig
trender snabbare än någonsin i våra samhällen, och för
att upprätthålla en modern konsumentverksamhet måste
man ständigt utvärdera nya forskningsrön och lyssna på
konsumenterna.
Förändringar motiverar
Fazer har identifierat konsumenternas övergripande
behov, vilket sätter riktlinjerna för hur företaget utvecklar
konfektyrsortimentet. Dessa omfattar allt från de senaste
trenderna när det gäller personliga smaknjutningar samt
mat för speciella tillfällen och festligheter till trender kring
snacks och hälsosammare produkter. Marknaderna bakom
dessa behov har identifierats och deras potential har
utvärderats. Framgångarna för produktkonceptet Fazer
Pure Dark är ett bra exempel på hur man kan dra nytta av
konsumentinsikten.
Fazer Konfektyrs mål är att växa på alla sina
huvudmarknader 2015. Fazer Konfektyrs VD Rolf Ladau
sammanfattar: ”De anpassningsbara strategier som vi
har utarbetat spelar en både tydlig och viktig roll på våra
mogna, men ändå dynamiska marknader. Förändringar i
affärsmiljön är inget hot mot oss, så länge vi själva också
har förmåga att förändras.”

OMSÄTTNING – FAZER KONFEKTYR, M€
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Fazer Konfektyrs
marknadsandel i Finland ökade
inom chokladkakor och
ljuspunkterna var särskilt Karl
Fazer-chokladkakorna på 200 g och
Fazer Pure Dark-nyheterna.
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Fazer Food Services
Nya möjligheter på en förändrad marknad
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Fazer Food Services

Fångar nya möjligheter
inom måltidslösningar
Fazer Food Services erbjuder måltidstjänster till
företag samt hälsovårds-, välfärds-, utbildningsoch försvarssektorn. Fazer är det ledande
måltidstjänstföretaget i Norden med närmare
1 100 restauranger i Finland, Sverige, Norge och
Danmark.
Fazer Food Services har en etablerad, stark position på
marknaden med betrodda varumärken som Amica, wip,
Wilberg och Fazer. Som marknadsledare i Finland och
Sverige och en ledande aktör på marknaderna i Norge
och Danmark är affärsområdets mål att vara sina kunders
bästa val genom att erbjuda gästerna god mat och utmärkt
service.
År 2014 låg Fazer Food Services försäljning nära
målsättningen för året. Lönsamheten ökade avsevärt tack
vare en effektiv operativ verksamhet och lägre kostnader,
särskilt i Finland och Sverige. Förbättringar inom inköp och
driftverksamhet resulterade också i bättre marginaler.
En av de största framgångarna under året var
partnersamarbetet med företagsparken Valtatie 30 i
Finland för att skapa ett nytt, högklassigt restaurang- och
möteskoncept i Tammerforsregionen. Fazer ingick också ett
avtal med Region Skåne om leverans av patientmåltider i
södra Sverige. Avtalet omfattar cirka 100 000 portioner i
månaden, varav en stor del består av ekologisk mat.
I Norge fick Fazer i uppdrag av Storebrand, en ledande
finans- och försäkringskoncern i Norden och en av de
största kapitalförvaltarna i Norge, att driva två av dess
restauranger. Den ena ligger i koncernens huvudkontor

med 1 100 medarbetare och den andra i en stor
företagspark i Oslo med 1 300 medarbetare. Dessutom
ingick Fazer ett avtal med det danska bioteknikföretaget
Novozymes under året.
Strategiska möjligheter
Matvanorna förändras över hela Norden. Konsumenterna
har allt mer komplexa krav, och efterfrågar nya slags
måltider som serveras på nya sätt och på nya ställen.
Intresset för mat har ökat markant och matgästerna är
mer medvetna om mat, hälsa, ursprung och hållbarhet. De
individuella behoven betonas allt mer, vilket också innebär
att allt fler kräver att deras individuella önskemål uppfylls
inte enbart i traditionella restauranger utan också till
exempel inom hälsovården och i äldreboenden.
Fazer ser fortsatta möjligheter att bygga vidare på
sin solida grund med avtalskunder genom att möta de
ständigt förändrande behoven hos konsumenterna och
fokusera på utvalda segment genom ett mer anpassat
utbud. Företagets mål är att växa från rollen som contract
catering-företag och utnyttja de framtida möjligheterna
fullt ut genom nya restaurangkoncept, måltidslösningar och
segment för att bli ett komplett måltidstjänstföretag.
I linje med detta mål kommer Fazer att ytterligare satsa
på kontinuerlig utveckling både i fråga om mat och service
genom att fokusera på utbildning i hela organisationen
och lyfta fram företagets matexpertis. Fortsatta satsningar
görs för att utveckla starka, innovativa måltider som ökar
försäljningen i företagets nuvarande restauranger.
Det finns också goda möjligheter att utvidga

Fazer Culinary Team tog guld i
storköksklassen i Culinary
World Cup i Luxemburg, med det
imponerande poängtalet 97,48 av
100 möjliga.
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verksamheten inom andra sektorer: till exempel hälsooch äldrevård samt små och medelstora företag. Därtill
kommer Fazer att fortsätta att utveckla den operativa
effektiviteten när det gäller tjänsteleveransen, för att skapa
högre värde för kunder och matgäster.
Fokus på operativ effektivitet
Under året har stor vikt lagts på att utveckla och
implementera strategin och optimera arbetssätten. En
gemensam organisationsstruktur infördes i alla fyra av
affärsområdets verksamhetsländer, vilket förbättrade
effektiviteten genom verksamhetsutveckling och ett
mer effektivt dagligt samarbete. Dessutom har en
innovationsprocess tagits fram i syfte att stödja utvecklingen
av nya affärsmodeller och servicelösningar.
Målet med dessa satsningar är att förbättra den
operativa verksamheten på både kort och lång sikt.
Genom att utveckla strukturen, förståelsen och verktygen
som behövs för att kunna konkurrera på marknaden
säkerställer Fazer Food Services framtida framgångar.
Gastronomi, hälsa och hållbarhet styr
sortimentsutvecklingen
Fazer Food Services arbetar kontinuerligt med utveckling
av nya och bättre lösningar för att möta konsumenternas
föränderliga behov. Gastronomi, hälsa, välmående och
hållbarhet är även fortsättningsvis viktiga områden i
utvecklingen av nya erbjudanden. Som exempel kan nämnas
ett projekt för att minska matsvinnet som testades på SAP i
Danmark 2014, vilket också bidrar till att höja kvaliteten på
råvarorna som används i maten.
Fazer fortsatte att utmärka sig bland måltidstjänstföretagen i Norden när det gäller att öka mängden
grönsaker på matgästernas tallrikar. För att främja detta
startade projektet Green Buffet i september 2014. En
del i detta är särskilt utvalda ambassadörer, verksamma
som köksmästare i de olika länderna, som fördjupar sina

kunskaper kring den gröna maten utifrån River Cottage’s
välrenommerade kockskola och sprider det vidare till
kollegor och gäster.
I november tog Fazer Culinary Team från Sverige guld
i storköksklassen i Culinary World Cup i Luxemburg.
Tävlingen hålls vart fjärde år. År 2014 tävlade över hundra
team från hela världen i ett antal olika kategorier.
”Vi kommer att fortsätta att utveckla vår främsta
konkurrensfördel, det vill säga vår passion för mat och
service. Men det krävs mycket mer än god mat. Våra
måltidslösningar måste vara hållbara när det gäller
råvarorna vi använder och våra arbetssätt. För att vi ska
lyckas är också ett starkt ledarskap i varje restaurang och,
naturligtvis, våra uppskattade medarbetare som möter våra
gäster varje dag helt avgörande”, säger Fazer Food Services
VD Andreas Berggren.

OMSÄTTNING – FAZER FOOD SERVICES, M€
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Fazer
Cafés

Med betoning på kvalitet
och service

Fazer Mill
& Mixes
Från produkter till lösningar
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Fazer C afés

Fokus på smakupplevelser och
innovativ konsumentdialog
Fazer Cafés driver företagets premiumcafékedja i
Finland. Caféerna är en plattform för koncernens
produktutbud och fokuserar på att erbjuda
förstklassiga konsumentupplevelser. Med sitt nya
cafékoncept, internationellt prisbelönat för sin design,
har Fazer Cafés som mål att varje café ska inspirera
konsumenterna med samma högklassiga produkter
och utmärkta service. Nöjda kunder är sedan länge
grunden för Fazers caféverksamhet.
Fazer Cafés inledde sin verksamhet som en ny affärsenhet i
april 2014. Även om lågkonjunkturen hade en negativ inverkan på försäljningen fokuserade Fazer på implementering av
det omarbetade cafékonceptet. Målet med det nya konceptet är att infria Fazers varumärkeslöfte genom att erbjuda
produkter och tjänster av premiumkvalitet i en atmosfär som
är genomtänkt in i minsta detalj i varje Fazer-café.
Konceptet har en väldokumenterad affärsmodell och
tydliga operativa riktlinjer, vilket gör att det kan utvidgas
och även lanseras i andra länder i framtiden. Fazer Cafés
strategiska mål är att utnyttja fördelarna med det nya
kvalitetsorienterade konceptet och stärka bandet mellan
Fazer och konsumenterna, genom att erbjuda en unik
Fazer-upplevelse.
Det nya konceptets visuella identitet har redan
vunnit två prestigefyllda priser. Först fick konceptet
ta emot en silvermedalj i den finska tävlingen för
marknadskommunikation och grafisk design Grafian
Vuoden Huiput, för att sedan återigen ta silver i den
internationella tävlingen Art Directors Club of Europe.

Kontinuerlig konsumentdialog
Fazer Cafés strävar efter att kombinera Fazersmakupplevelser med utmärkt service, så att gästerna
känner att de har gjort rätt val. Affärsenhetens caféer är en
kanal för att få en förstahandsinblick i konsumentbeteendet
och skapa en dialog med konsumenterna. Fazer Cafés
personal har utbildats för att få varje konsument att känna
sig unik och viktig.
Fazer Cafés arbetade intensivt med kundsegmentering 2014
för att skapa en förståelse för hur man ska kunna ta hänsyn
till de viktigaste målgrupperna. Under hösten började Fazer
testa den mobila plattformen MyFazer där konsumenterna kan
registrera sig som medlemmar och utnyttja specialerbjudanden
varje månad. Detta ger ytterligare möjligheter att fördjupa
kontakten med caféernas kunder och utvidga Fazers
servicekultur till onlinekanalerna.
På jakt efter nya cafélokaler
och lönsam tillväxt
Caféverksamheten förväntas växa ytterligare i Finland och
Fazer Cafés fortsätter att sträva efter tillväxt inom sina
noggrant utvalda segment. Fokus ligger på tre områden:
att säkerställa bästa möjliga konsumentupplevelse, växa
lönsamt och hitta lokaler där nya caféer kan öppnas.
”Gästerna vill ha utmärkt service och välsmakande
produkter, men de väljer också varumärken som reflekterar
deras värderingar”, säger Ulrika Romantschuk, som är
direktör för kommunikation och varumärkesledning
och ansvarar för Fazer Cafés. ”Fazers cafékoncept är väl
positionerat och vi ser goda tillväxtmöjligheter.”

OMSÄTTNING – FAZER CAFÉS, M€
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Fazer Mill & Mixes

Groende möjligheter
Fazer Mill & Mixes erbjuder sina kunder
spannmålsprodukter och stödtjänster av hög
kvalitet. Det breda urvalet av mjöl, mixer och
ingredienser skapas av naturliga råvaror enligt
stränga standarder. Produkterna kan skräddarsys
efter kundernas specifika behov, vilket hjälper dem
att skapa smakupplevelser för konsumenterna och
skilja sig från konkurrenterna.
2014 var ett bra år för Fazer Mill & Mixes. Enheten
nådde sina mål tack vare god kundservice och hantering
av kundrelationer. Fazers havrekvarn fortsatte att öka
produktionen, i bra balans med utvecklingen av företagets
kundbas för havreprodukter; en internationell marknad där
Fazer nu har kunder i över 20 länder.
Den nya havrekvarnen möjliggjorde också Fazers
framgångsrika lansering av Fazer Alku-gröt. Grötsorterna
fick ett gott mottagande bland både återförsäljare
och konsumenter, och Fazers hett efterlängtade steg
in på grötmarknaden är ett mycket positivt tillskott i
produktportföljen.

konsultering för produktutveckling.
Produktionsprocessen på kvarnarna kvalitetsrevideras
varje år av American Institute of Baking (AIB) – ett
internationellt erkänt, oberoende institut – i syfte att
garantera kvaliteten och säkerställa en ständig utveckling.
Fazer har fått utmärkta resultat i dessa revisioner i många
år.
Ingen tid att vila på lagrarna
År 2014 gjorde Fazer Mill & Mixes goda strategiska
framsteg. Exporten är ett särskilt viktigt fokusområde med
tanke på kvarnverksamhetens framtid, och Fazers mål är att
leverera färdigutvecklade produkter och därmed utnyttja
sina styrkor för att skapa mervärde för kunderna.
Heli Arantola, som är direktör för strategi- och
affärsutveckling och ansvarar för affärsverksamheten Fazer
Mill & Mixes, säger följande om framtiden: ”Investeringar
i innovationer samt hårt arbete nära kunderna har varit
vårt kännetecken hittills. Vårt mål är att fortsätta på samma
sätt.”
OMSÄTTNING – FAZER MILL & MIXES, M€

Tillväxtstrategi
Fazer Mill & Mixes förväntas växa tack vare satsningar som
den nya havrekvarnen. Att kvarnen redan säkrat strategiska
kundrelationerna på ett antal viktiga marknader har skapat
nya marknadsmöjligheter. Fazer Mill & Mixes strävar även
efter tillväxt i Ryssland, där Fazer skiljer sig från mängden
med sina förstklassiga produkter och genom att erbjuda
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Administration och ledning

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

OMSÄTTNING, M€
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Fazers jämförbara resultat förbättrades fortsättningsvis år
2014: Den rapporterade omsättningen och rörelsevinsten
var något lägre än 2013, men bättre än året innan mätt
med jämförbara valutakurser. Året karaktäriserades
av förändringar. Den nya verksamhetsmodellen och
affärsorganisationen, som består av tre affärsområden
(Fazer Bageri, Fazer Food Services och Fazer Konfektyr)
och två affärsenheter (Fazer Mill & Mixes och Fazer Cafés),
togs i bruk från och med april. Därutöver både slutfördes
och inleddes åtgärder för att förbättra effektiviteten
och förenkla strukturen, bland annat stängningen av
fyra bagerier i tre länder. Koncernen investerade också
mycket i att stärka Fazers varumärkesposition och i att
förbättra säkerhetskulturen. Integrationen av det norska
måltidstjänstföretaget som förvärvades i slutet av 2013
slutfördes framgångsrikt.
Marknaden och verksamhetsmiljön
Verksamhetsmiljön var fortsättningsvis utmanande under
år 2014. Det ekonomiska läget i Europa var fortfarande
svagt, och krisen i Ukraina och Ryssland bidrog till en
exceptionellt svag rubel. Detta, i kombination med de
svagare valutorna i Sverige och Norge, hade en negativ
effekt på Fazers verksamhet och finansiella resultat 2014.
Den totala brödkonsumtionen fortsatte att sjunka på
de flesta av Fazers bagerimarknader. Trots den minskade
konsumtionen var brödnyheterna framgångsrika, speciellt
i Finland och i Ryssland. I Ryssland växte i synnerhet
kategorierna frysta produkter och produkter med
mervärde, och Fazer fortsatte att förstärka sin position

som det ledande bageriföretaget i landet. Konkurrensen
intensifierades i Sverige och Baltikum.
För att ytterligare förbättra Fazer Bageris produktivitet
stängdes bageriet Vasileostrovskij i St. Petersburg i juni.
Fazer fattade också beslut om att stänga bagerierna i
Ulfsby och Hyvinge i Finland samt bageriet i Tallinn under
år 2015. Fazer kommer att investera betydligt i bageriet i
Ogre i Lettland, då produktionen enligt planerna flyttas från
bageriet i Tallinn till bagerierna i Lettland och Litauen.
Den långvariga tillväxttrenden på konfektyrmarknaden
i Finland bröts då marknaden krympte med 2 % under
år 2014. Kombinationen av den krympande marknaden,
ökande konkurrens och konsumenternas försvagade
köpkraft innebar att året blev utmanande för Fazers
konfektyrverksamhet. Som respons på den förändrade
verksamhetsmiljön fortsatte Fazer Konfektyr att dra nytta
av den växande mellanmålstrenden genom att erbjuda kex
och glass under sina starka konfektyrvarumärken. Därtill
lanserade man även andra nyheter. Fazers marknadsandel
i Finland minskade år 2014. Fazer Konfektyr fortsatte att
växa i Sverige och Ryssland.
Trots det fortsatt svaga allmänna ekonomiska läget
ökade Fazer Food Services sin omsättning år 2014.
Verksamheten i Finland och Sverige led av stängningar av
restauranger och uppsägningar i kundföretagen. Trots den
utmanande situationen på marknaden förbättrade Fazer
Food Services sitt resultat genom att höja effektiviteten,
utveckla nya sätt att arbeta och förbättra samarbetet i den
dagliga verksamheten. Fazer Food Services tecknade också
flera stora kontrakt år 2014 vilket skapar en god grund
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OMSÄTTNING PER LAND

Finland 47 %
Sverige 23 %
Ryssland 14 %
Danmark 6 %
Norge 5 %
Estland 1 %
Lettland 1 %
Litauen 1 %
3,54
Övriga 2 %

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE
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Food Services 35 %
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RÖRELSEVINST, M€

för den framtida verksamheten, och fortsatte utveckla
lösningar som skall svara på konsumenternas förändrade
behov. Gastronomi, hälsa och välbefinnande i kombination
med hållbar verksamhet var fortsättningsvis huvudteman
då man utvecklade kunderbjudanden.
2014 var ett bra år för Fazer Mill & Mixes, bortsett
från de ryska motsanktionerna gentemot EU som
påverkade exporten av en del mixprodukter. Den nya
havrekvarnens kapacitet utnyttjades i allt högre grad, och
Fazers internationella kundkrets utvecklades ytterligare.
Lanseringen av Alku-gröten under varumärket Fazer blev
en framgång.
Fazer Cafés fokuserade på att implementera det nya
cafékonceptet och arbetade hårt med att utveckla konsumentfokus för att kunna betjäna sina gäster ännu bättre.
Finansiellt resultat
Koncernens omsättning påverkades av de försvagade
valutorna i Ryssland, Sverige och Norge samt det svåra
läget på marknaden och uppnådde 1 647,7 M€ (1 695,7
M€ år 2013), vilket var en minskning på 2,8 % jämfört
med året innan. Mätt med jämförbara valutakurser ökade
omsättningen med 1,5 %.
Omsättningstillväxten mätt i lokal valuta var störst
i bageriverksamheten i Ryssland, men märkbar också i
måltidstjänstverksamheten i Danmark och Norge. Den
utmanande affärsmiljön och den fortsatta ekonomiska
nedgången påverkade omsättningen negativt i synnerhet
i Finland och i Sverige. Nettoinverkan på omsättningen av
inköpt och avslutad verksamhet var +37,4 M€.
Koncernens rörelsevinst var 5,7 M€ lägre än året
innan och uppgick till 43,3 M€ (49,0 M€), på grund av
engångskostnader för omstruktureringar och avskrivningar
på 13,4 M€. Räkenskapsperiodens vinst var 16,5 M€ (23,9
M€). Bageri- och måltidtjänstverksamheternas lönsamhet

förbättrades, medan resultatet för konfektyrverksamheten
var lägre än föregående år. Resultaten för Fazer Cafés och
Fazer Mill & Mixes låg på samma nivå som föregående år.
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Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens finansiella ställning är fortsättningsvis stark.
De räntebärande nettoskulderna minskade och uppgick
till -20,7 M€ (33,3 M€) vid årets slut, det vill säga att
koncernen var utan nettoskulder, vilket resulterar i en
negativ nettoskuldsättningsgrad (6 % år 2013). Koncernens
soliditet steg till 63 % (58 %).
Affärsverksamhetens kassaflöde var 130,4 M€ (115,3
M€) och bruttoinvesteringarna uppgick till 58,9 M€
(79,7 M€). Största delen av investeringarna bestod av ny
produktionsutrustning och uppgraderingar av nuvarande
maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten.
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Personal
Den 31 december 2014 uppgick antalet anställda i Fazerkoncernen till 15 305 personer (15 595 år 2013). Av
dessa var 127 (116) anställda av koncernens moderbolag,
inklusive kvarnverksamheten.
Kvalitet, säkerhet och miljö
Kvaliteten på Fazers produkter och tjänster prioriteras högt
i all verksamhet. Under år 2014 fokuserade företaget på att
implementera livsmedelssäkerhetscertifikatet FSSC 22000.
De första fabrikerna och bagerierna certifierades redan
under 2014.
Implementeringen av Fazers standard för säkerhet
fortsatte i alla produktionsenheter. Fokus låg på
säkerhet baserad på rätt beteende, och man fortsatte
utveckla verktyg så som säkerhetsdialoger och
säkerhetsobservationer samt striktare säkerhetsregler
på alla produktionsenheter. Vikten av säkerhet på
arbetsplatsen betonades genom att man ställde
minskningen av LTAF (lost time accident frequency,
frekvensen av olyckor som leder till frånvaro) som
gemensamt mål för alla tjänstemän i hela koncernen. LTAF
minskade med 17 % år 2014.
Implementeringen av Fazers miljöstandard framskred
genom att man genomförde en analys av utgångsläget i
alla bagerier och konfektyrfabriker. Åtgärder baserade på
denna analys vidtas 2015.
Företagsansvar
År 2014 uppdaterade Fazer sin företagsansvarsvision,
-strategi och -program på basen av resultaten av en
intressegruppsundersökning och affärsverksamhetens
behov. Fazers etiska principer uppdaterades. Fazer
använder Reputation Institutes modell RepTrak® för att
mäta intressegruppernas syn på företaget. Resultaten för

2014 visar att Fazer rykte är utmärkt på alla marknader där
det mättes (Finland, Sverige och St. Petersburg i Ryssland),
och resultatet är exceptionellt högt i Finland.
Riskhantering
Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska,
operativa och finansiella riskerna inom ramen för
koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera
riskerna. Mycket få risker realiserades 2014. I de fall det
skedde vidtogs snabba åtgärder, vilket ledde till att de
ekonomiska konsekvenserna var små.
Forskning och utveckling
Fazer fortsatte att bedriva livsmedelsforskning
och -vetenskap inom internationella nätverk och
vetenskapsforum, och drev därtill aktivt sina egna
forskningsprogram. En ansökan om ett hälsopåstående
för rågbröd bakat med surdeg gjordes till den europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Forskningen
om råg- och havrebröd fortsatte, med fokus på magvänliga
koncept och produktkvalitet. De första resultaten av
Fazers undersökning om den mörka chokladens effekt
på hjärtats hälsa, som genomförts i samarbete med
Helsingfors Universitet, publicerades. Fazer fortsatte
sitt utvecklingsarbete med ny tandvänlig konfektyr. Det
intensiva samarbetet och kontakterna med universitet
och forskningsinstitut fortsatte. Koncernens forskningsoch utvecklingskostnader uppgick till 10,8 M€ år 2014
(10,0 M€).
Förändringar i koncernstrukturen
Fazer fortsatte att förenkla sin koncernstruktur år 2014.
För att minska det administrativa arbetet och kostnaderna
likviderades eller fusionerades totalt fyra koncernbolag.
Därutöver förvärvade Fazer alla minoritetsaktier i
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verksamheten i Ryssland. Se sektionen Koncernbolag i
Noter till balansräkningen för ytterligare detaljer.
Aktier och aktiekapital
I slutet av år 2014 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 19 mars 2014 omvalde stämman
följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande),
Klaus Cawén, Anders Dreijer, Ketil Eriksen, Fredrik Fazer, Jan
Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder och Juhani Mäkinen.
CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers valdes till
revisor med Kim Karhu, CGR som huvudansvarig revisor.

2015 som en följd av valutakurseffekterna, vilken beror på
att nyckelvalutornas värde sjunker i förhållande till euron.
Utmaningarna med att förbättra lönsamheten underlättas
av de pågående omstruktureringsåtgärderna och åtgärder
för kontinuerlig förbättring. Fazer fokuserar fortsättningsvis
på att utveckla nya produkter och tjänster samt på att
implementera en högpresterande arbetskultur.
Förslag till disposition av bolagets vinst
Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till
447 826 450,15 €, varav 27 964 612,25 € utgörs av
räkenskapsperiodens vinst.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de
utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:

som dividend utbetalas
5,00 €/aktie dvs. sammanlagt

31 619 815,00 €
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både på hemmamarknaderna och utvalda tillväxt
marknader. Koncernens omsättning förväntas sjunka år

2014

0

2010

2011

2012

2013

10
3,5
2014

Eget kapital inkl. minoritetsandel, M€
Avkastning på eget kapital (ROE), %

SOLIDITET, %
70
60

54,5

58,2

57,4

58,0

2011

2012

2013

62,5

50
40
30
20
10
0

2010

2014

5
0

33

Fazers årsredovisning 2014

Administration och ledning

Koncernens styrelse
Berndt Brunow

Klaus Cawén

Anders Dreijer

f. 1950

f. 1957

f. 1953

Diplomekonom

Juris kandidat

Civilingenjör

Styrelseordförande, Oy Karl Fazer Ab

Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab
2002–

Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab
1994–

Ordförande, HR-utskottet

Medlem, HR-utskottet

Ordförande, Revisionsutskottet

Ketil Eriksen

Fredrik Fazer

Jan Fazer

f. 1963

f. 1946

f. 1975

Ekonomie kandidat

Politices magister

Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab
2009–

Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab
1987–

Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab
2012–

Medlem, Revisionsutskottet

Medlem, Revisionsutskottet

Leif Hagelstam

Johan Linder

Juhani Mäkinen

f. 1955

f. 1959

f. 1956

Ingenjör

Juris kandidat

Juris kandidat, lagman

Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab
1996–

Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab
2000–

Styrelsemedlem, Oy Karl Fazer Ab
2006–

Medlem, HR-utskottet

Medlem, HR-utskottet

Medlem, Revisionsutskottet

2009–
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Administration och ledning

Koncernens ledningsgrupp
Christoph Vitzthum

Heli Arantola

Andreas Berggren

f. 1969

f. 1969

f. 1966

Ekonomie magister

Ekonomie doktor

Civilekonom

Fazers koncernchef och verkställande
direktör

Senior Vice President, Fazerkoncernen, strategi och
affärsutveckling, Fazer Mill & Mixes

Verkställande direktör för Fazer
Food Services och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

Jouni Grönroos

Sebastian Jägerhorn

Petri Kujala

f. 1965

f. 1969

f. 1962

Ekonomie magister

Juris kandidat

Ekonomie kandidat

Ekonomidirektör och vice
verkställande direktör, Fazerkoncernen

Ekonomie magister
Chefsjurist och Senior Vice President,
Fazer-koncernen

Verkställande direktör för Fazer
Bageri och Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Rolf Ladau

Ulrika Romantschuk

Mika Videman

f. 1967

f. 1966

f. 1967

Ekonomie magister

Politices kandidat

Diplomingenjör

Verkställande direktör för Fazer
Konfektyr och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

Senior Vice President, Fazerkoncernen, kommunikation och
varumärkesledning, Fazer Cafés

Personaldirektör och Senior Vice
President, Fazer-koncernen
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ADMINISTRATION OCH LEDNING

Corporate Governance
Oy Karl Fazer Ab och dess dotterbolag förvaltas
enligt de regler och bestämmelser som utfärdats
i bolagsordningen och i de gällande rättsreglerna.
Därtill tillämpar Fazer och dess dotterbolag dessa
corporate governance -principer som utfärdats på
basis av aktiebolagslagen samt i viss utsträckning också
de rekommendationer som fastställts för börsbolag.

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

Enligt Fazers bolagsordning väljs minst fem och högst
tio personer årligen vid den ordinarie bolagsstämman

till medlemmar i styrelsen. Styrelsen har högsta
befogenhet i alla de ärenden som inte enligt lag eller
bolagsordningen hör till bolagets andra organ. I enlighet
med aktiebolagslagen sörjer styrelsen för bolagets
förvaltning och en ändamålsenlig organisering av
verksamheten. Styrelsen ansvarar också för att tillsynen
över bokföringen och medelsförvaltningen organiseras på
ett ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även att
fastställa bland annat koncernens värderingar, strategi och
de årliga verksamhetsplanerna. Styrelsen beslutar också om
företagsförvärv och strategiska investeringar samt har tillsyn
över koncernens resultatutveckling och finansiella ställning.
Styrelsen väljer därtill verkställande direktör samt beslutar
om koncernledningens löner och kompensationer.
Styrelsen utvärderar regelbundet sin egen verksamhet
och samarbetet med ledningen.
Mötesordning

Styrelsen sammanträder normalt minst åtta gånger per år.
Bokslutet godkänns senast i mars, och delårsrapporterna
per tertial. Koncernens strategi fastställs i regel i
juni. Följande års verksamhetsplaner och ledningens
kompensationsprogram fastställs på mötet i februari. Extra
möten hålls om styrelsens ordförande, koncernchefen eller
medlem av styrelsen anser det vara påkallat. I brådskande
fall kan telefonmöten ordnas.
Styrelsens ordförande

Styrelsen väljer internt en ordförande, vars uppgift är att
leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen
samt förbereda styrelsemötena tillsammans med
verkställande direktören. Styrelsens ordförande håller

nära kontakt med verkställande direktören, fungerar som
hans diskussionspartner och håller sig aktivt underrättad
om väsentliga händelser i bolaget och i dess relationer
med intressegrupperna. Ordföranden ansvarar också
tillsammans med koncernens verkställande direktör för att
styrelsemedlemmarna hålls informerade om bolaget samt
att möteskallelsen, föredragningslistan och nödvändiga
bilagor når styrelsemedlemmarna i god tid före mötet.
Ordföranden och koncernens verkställande direktör
ansvarar också för kontakten med familjerådet.
Styrelsens utskott

Styrelsen bestämmer om tillsättandet av utskott och
deras medlemmar. Utskottens uppgift är att förbereda
ärenden som kommer upp på styrelsemötena för
beslut. Fazers styrelse har tillsatt ett revisions- och ett
HR-utskott. Revisionsutskottets uppgift är att noggrant
bekanta sig med redovisningen, övervaka den interna
kontrollen, den ekonomiska rapporteringen och
riskhanteringen samt bolagets ekonomiska situation och
delta i mellanrevisionerna. HR-utskottet har som uppgift
att förbereda ärenden som hänför sig till koncernens
verkställande direktörs och lednings anställningar och
kompensationer, övervaka ledningens löner och personalens
incitamentsprogram samt utvärdera ledningens verksamhet.
Revisionsutskottet bestod av Anders Dreijer
(ordf.), Fredrik Fazer, Juhani Mäkinen och Ketil Eriksen.
Utskottet har sammanträtt fyra gånger under den
gångna räkenskapsperioden och utöver sedvanliga
ärenden behandlat bl.a. frågor om strategiska risker,
företagsförvärvsprojekt och rekommendationer för den
interna revisionen.
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HR-utskottet bestod av Berndt Brunow (ordf.), Klaus
Cawén, Leif Hagelstam och Johan Linder. Utskottet har
sammanträtt två gånger under räkenskapsperioden och
berett styrelseärenden som hänför t sig till bl.a. Fazer
People-strategin, ledarskapsutveckling och personalens
incentivprogram.
Verkställande direktör och vice verkställande
direktör
Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter,
verkställande direktören som samtidigt verkar som
koncernchef. I enlighet med aktiebolagslagen är
verkställande direktörens uppgift att sköta bolagets
löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner och
bestämmelser samt ansvara för att bolagets bokföring
är lagenlig och medelsförvaltningen sköts på ett
betryggande sätt. Verkställande direktören rapporterar
till styrelsen och håller styrelsen informerad om Fazers
verksamhetsmiljö, så som kunder, konkurrens- och
marknadssituationen samt Fazers ekonomiska situation
och utveckling. Koncernens ledningsgrupp samt den
av styrelsen vid behov utnämnda vice verkställande
direktören stöder verkställande direktören.
Koncernens ledningsgrupp
Koncernens ledningsgrupp består av koncernens
verkställande direktör, som fungerar som
ledningsgruppens ordförande, affärsområdenas
direktörer samt direktörerna för vissa koncernfunktioner.
Ledningsgruppens uppgift är att stöda verkställande
direktören i hans uppgifter samt förbereda ärenden för
styrelsen. Till koncernens ledningsgrupps uppgifter hör

också att koordinera koncernens olika funktioner och
säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå.
Riskhantering
Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens
ledningssystem. Styrelsen godkänner Fazer-koncernens
riskhanteringspolicy och övervakar att den följs.
Riskhanteringens uppgift är att främja förverkligandet
av koncernens strategi och målsättningar, säkerställa
att risker som inverkar på bolagets affärsverksamhet
identifieras, bedöma, följa och förutse hot och
möjligheter som påverkar affärsverksamheten samt
säkra affärsverksamhetens kontinuitet. Ledningen för
affärsområdena och -enheterna samt ledningen för
koncernfunktionerna har i sin tur i uppgift att identifiera och
bedöma riskerna som berör det egna affärsområdet samt
genomföra de överenskomna riskhanteringsåtgärderna
som en del av den operativa verksamheten. De
finansiella riskerna hanteras av koncernfinansieringen.
Koncernens ekonomi- och finansieringsdirektör ansvarar
för styrningen och utvecklingen av riskhanteringen,
rapporteringen till styrelsen och revisionsutskottet samt
för att affärsenheterna och de andra funktionerna stöds i
riskhanteringen och utvecklingen av riskhanteringen.
Intern revision
Den interna revisionen utvärderar de olika funktionernas
effektivitet och ändamålsenlighet samt övervakar hur
den interna kontrollen fungerar. Den säkerställer att den
ekonomiska och operativa rapporteringen är pålitlig
och att fastslagna verksamhetsprinciper och givna
instruktioner efterföljs. Den interna revisionen gör årligen

upp en revisionsplan. Resultaten rapporteras regelbundet
till bolagets ledning och revisorer samt till styrelsens
revisionsutskott.
Den interna revisionen rapporterar till
revisionsutskottet.
Revision
Bolagsstämman väljer revisorer årligen. Revisorernas
uppgift är att granska koncernens bokföring och bokslut
samt administration. Uppgifterna är noggrannare
definierade i lagstiftningen samt i bestämmelserna om god
revisionssed. Revisorerna deltar årligen i det styrelsemöte
där koncernbokslutet behandlas samt i styrelsens
revisionsutskotts möten.
Fazer-koncernens etiska principer
De etiska principer som Fazer-koncernen följer grundar sig
på de internationella principerna i FN:s Global Compact,
vars målsättning är att främja en hållbar utveckling för
företag och gott företagsskap. Fazer-koncernens etiska
principer grundar sig också på Fazers gemensamma
värderingar och styr Fazers medarbetare att till exempel
behandla kunder, samarbetspartner och egna kolleger
jämlikt och rättvist. I och med de etiska principerna har
Fazer därtill som arbetsgivare förbundit sig att tillhandahålla
tidsenliga och säkra arbetsförhållanden för alla sina anställda
i samtliga verksamhetsländer, värna om medarbetarnas
hälsa, välmående och trivsel i arbetet samt behandla alla
medarbetare jämlikt.
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Koncernens
balansräkning

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

M€
2014

M€
2013

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

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

M€
2014

M€
2013

18,0
156,3
316,4

21,7
194,8
355,1

1,1
6,9

1,0
7,7

Bestående aktiva totalt

498,7

580,3

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

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

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

320,9
819,6

382,0
962,3

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

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

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

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

31.12
Aktiva

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

Rörliga aktiva totalt

Passiva

Eget kapital
Aktiekapital
Fonden för inbetalt fritt eget kapital
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
Eget kapital totalt
Minoritetsandel
Avsättningar

Främmande kapital
Latenta skatteskulder
Långfristigt främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Främmande kapital totalt
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Koncernens finansieringsanalys
1.1-31.12

M€
2014

M€
2013

36,6

48,6

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

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

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

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

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

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

Affärsverksamhetens kassaflöde:

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

M€
2014

M€
2013

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

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

91,9
53,5

84,9
91,9

Finansieringens kassaflöde:

Investeringarnas kassaflöde:

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar
Överlåtelseinkomster från bestående aktiva
Investeringar i dotterbolag
Investeringarnas kassaflöde (B)

1.1-31.12

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
Betalda dividender
Finansieringens kassaflöde (C)
Förändring av likvida medel (A+B+C) ökning (+) /
minskning (-)
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut
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Femårsöversikt
Resultaträkning

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€

2014

2013

2012

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

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

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

2011

2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyckeltal

Bruttoinvesteringar, M€
Avskrivningar och nedskrivningar, M€
Räntebärande nettoskulder, M€
Nettoskuldsättningsgrad, %
Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI)
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
Soliditet, %
Personal i medeltal

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

=

x 100

Balansens slutsumma - Räntefria skulder (i medeltal)

Vinst före skatter - Direkta skatter
ROE

=

x 100

Eget kapital + Minoritetsandel (i medeltal)

Eget kapital + Minoritetsandel
Soliditet

Balansräkning

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

Vinst före skatter + Finansiella kostander
ROI

=

x 100

Balansens slutsumma – Erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskulder
=
Eget kapital + Minoritetsandel

x 100
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Principerna för upprättandet av bokslut
Bokslutet har uppgjorts i enlighet med bokföringslagen
och -författningen och övriga i Finland gällande
redovisningsstadganden (Finnish Accounting Standards,
FAS).
Värderingsprinciper
Värdering av bestående aktiva

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

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

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

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

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna i koncernbolagen upptas i
enlighet med fifo-principen till anskaffningsutgiften
eller till återanskaffningspriset eller till det
sannolika försäljningspriset, ifall de senare är lägre. I
omsättningstillgångarnas värde ingår i koncernbokslutet
förutom de rörliga utgifterna även deras andel av de fasta
utgifterna för anskaffning och tillverkning.
Värdering av finansiella instrument

Finansiella derivat har värderats till gängse värde.
Ränteswappar och råvaruderivat värderas till
marknadspriserna på bokslutsdagen och valutaterminer till
terminspriserna på bokslutsdagen.
Valutaterminer används som skydd mot förändringar
i valutakurserna för förväntade köp eller försäljningar
i utländsk valuta.Valutaterminer har även gjorts för att
sydda balansposter i utländsk valuta. Förändringar i det
gängse värdet för derivat som skyddar balansposter i
utländsk valuta har redovisats under finansiella poster i
resultaträkningen. Förändringar i det gängse värdet för
derivat som gjorts för att skydda köp och försäljningar
i utländsk valuta och på vilka säkringsredovisning inte
tillämpas har redovisats under finansiella poster i
resultaträkningen. Bolaget tillämpar säkringsredovisning
för att skydda vissa förväntade köp i utländsk valuta. Det
skyddade kassaflödet ska vara sannolikt och kassaflödet
påverka resultaträkningen. Det gängse värdet för
valutaterminer som omfattas av säkringsredovisning har
redovisats i noterna till balansräkningen.
Elderivat används för att skydda elpriset. På skydd
av elpriset tillämpas säkringsredovisning. Det skyddade

kassaflödet ska vara sannolikt och kassaflödet påverka
resultaträkningen. Realiserade poster redovisas under övriga
rörelsekostnader i resultaträkningen. Det gängse värdet för
derivaten har redovisats i noterna till balansräkningen.
Fazer-koncernen skyddar vete mot prisrisker genom
veteoptioner och -futurer. Realiserade poster redovisas
i resultaträkningen under material kostnader.Vid
bokslutstidpunkten fanns det icke realiserade veteoptioner,
vars gängse värde har redovisats 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
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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.

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 skattefordingarna avseende
avdragbara förluster redovisas endast om de med stor
sannolikhet beräknas kunna utnyttjas i framtiden.

Interna transaktioner och bidrag

Principerna för upprättandet av
koncernbokslut

Koncernens interna transaktioner, interna fordringar och
skulder, intern vinstutdelning har eliminerats samt väsentliga
orealiserade interna bidrag.

Omfattningen av koncernbokslutet

Minoritetsandelar

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.

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

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. Koncern
goodwill avskrivs lineärt under sin verkningstid,

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. Bruttovinst
och -förlust har 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.
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Noter till resultaträkningen
OMSÄTTNING, 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
ANTALET ANSTÄLLDA (i medeltal under året)

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

2014

2013

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

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

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

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

2014

2013

6 338
5 785
1 059
621
13 803

6 536
5 498
1 071
657
13 762

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

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

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR, M€

2014

2013

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 nedskrivna tillgångar bland bestående aktiva
TOTALT

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

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

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER, M€

2014

2013

Övriga sociala kostnader
10,0
Hyror
42,9
Energi och övriga driftskostnader
107,7
IT-kostnader
16,7
Resekostnader
14,8
Försäljningens frakter och övriga transportkostnader
82,2
Marknadsföringskostnader
43,7
Administrationkostnader
61,6
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER,
M€
Förluster vid försäljning av bestående aktiva
2,3
TOTALT
382,0

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

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER, M€

2014

2013

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

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

0,6
0,9
0,0
0,0
1,5
-1,5
-0,4
-0,1
0,0
-1,9
-0,4
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Noter till balansräkningen
BESTÅENDE AKTIVA, M€
IMMATERIeLLA RÄTTIGHETER

2014

2013

AFFÄRSVÄRDE

2014

2013

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

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

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

ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID

2014

2013

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

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

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

Anskaffningsutgift 1.1
Omräkningsdifferenser
Minskningar
Anskaffningsutgift 31.12
Ackumulerade avskrivningar 1.1
Omräkningsdifferenser
Ackumulerade avskrivningar på minskningar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Ackumulerade avskrivningar 31.12
Bokföringsvärde 1.1
Bokföringsvärde 31.12
IMMATERIALLA TILLGÅNGAR TOTALT

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

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

GOODWILl

Anskaffningsutgift 1.1
Omräkningsdifferenser
Ökningar
Överföringar mellan posterna
Anskaffningsutgift 31.12
Ackumulerade avskrivningar 1.1
Omräkningsdifferenser
Ackumulerade avskrivningar på förvärv
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Ackumulerade avskrivningar på överföringar
Ackumulerade avskrivningar 31.12
Bokföringsvärde 1.1
Bokföringsvärde 31.12
GOODWILL

2014

2013

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

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

45

Fazers årsredovisning 2014

Bokslut

Noter till balansräkningen
MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

2014

2013

MASKINER OCH INVENTARIER

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

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

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

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

BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER

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

2014

2013

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

224,6
-4,9
1,6
0,3
0.0
4,3
225,8
121,7
-1,3
0,1
0,0
8,0
-0,4
128,1
0,7
102,3
97,1

2014

2013

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

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

ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR

2014

2013

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

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

24,0
-0,4
0,3
0,3
-0,3
-12,4
11,5
15,5
-0,3
0,1
-0,2
0,9
-9,3
6,8
1,1
8,5
3,6
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Noter till balansräkningen
EGET KAPITAL, M€
FÖRSKOTTSBETALNINGAR OCH PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

2014

2013

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

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

ANDELAR/AKTIER I INTRESSEFÖRETAG

2014

2013

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

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

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

ÖVRIGA AKTIER OCH ANDELAR

2014

2013

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

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

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

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

BUNDET EGET KAPITAL, M€

Aktiekapital 1.1
Aktiekapital 31.12

2014

2013

126,5
126,5

126,5
126,5

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

26,5
26,5
361,8
-20,9
0,0
1.1
-12,9
329,1
23,9
379,4
505,9

FRITT EGET KAPITAL, M€

Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1
Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1
Dividendutdelning
Returnering av mark- och vattenområden's uppskrivning
Förändring i koncernstruktur
Förändring i omräkningdifferenser
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12
Räkenskapsperiodens vinst
Fritt eget kapital totalt
EGET KAPITAL TOTALT
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Noter gällande säkerheter och ansvarsförbindelser
STÄLLDA SÄKERHETER, M€

2014

2013

Givna fastighetsinteckningar

1,7

1,8

Givna företagsinteckningar
Ställda säkerheter

0,0
1,7

0,3
2,1

2014

2013

ANSVARSFÖRBINDELSER OCH ÖVRIGA ANSVAR, M€

Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod
7,8
7,1
Förfaller till betalning senare
9,9
9,1
Leasingansvar
17,7
16,3
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod
17,1
12,4
Förfaller till betalning senare
35,6
37,9
Hyresansvar
52,7
50,3
Energiförpliktelser
Gängse värde
-2,7
-3,9
Nominellt värde
19,2
24,3
Övriga ansvar
Råvaruinköpsförpliktelser
28,6
17,2
Övriga
3,3
3,8
Fastighetsinvesteringar
Bolaget har gjort fastighetsinvesteringar enligt Mervärdesskattelagen, vars revideringsperioder och
årliga reviderbara belopp är presenterade i tabellen nedan.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Råvaruderivativavtal
Gängse värde (upptagits i balansräkningen)
Nominellt värde
Valutaterminer
Gängse värde (upptagits i balansräkningen)
Nominellt värde
Avtal om ränteutbyte
Gängse värde
Nominellt värde

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

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

0,1
1,9

0,0
2,8

1,0
68,3

0,0
54,6

0,0
0,0

-0,1
30,0
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Koncernbolag
OPERATIVA BOLAG

ÖVRIGA KONCERNBOLAG

INTRESSEBOLAG

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

80
100
100
100
51

Lettland
SIA Fazer Latvija

100

Koncernens ägoandel, %

Litauen
UAB Fazer Lietuva
Norge
Fazer Food Services AS*
Holmedals Kantineservice AS*
Maestro F&B AS*
Wilberg AS*
Ryssland
OAO Fazer*
Sverige
Fazer Bageri AB
Fazer Food Services AB*
Fazer Konfektyr AB
Fazer Restauranger AB
Gateau AB

100

80
80
80
80

* Minoritetsaktierna ägs av Oy Karl Fazer Abs ägare.

70
70

Finland
Kiinteistö Oy Helsingin Kanneltori*

80

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

70
100

70

100
80
100
100
100

Fazer Services AB, Blue Service Partners Ab och Fazer Invest Ab fusionerades med sina moderbolag år 2014.
Likvideringsprocessen för OOO Fazer Food Services var slutförd i juli 2014.
OAO Fazers minoritetsaktier inlöstes under år 2014.
Inverkan på koncernens omsättning 2014 (M€)
Affärsverksamhet förvärvad 2013
- Skandinavisk Mat Invest AS (Norge) 37,4 M€

Koncernens ägoandel, %

Cypern
Crestjoy Ltd*
Startplace Holdings Ltd*

Norge
Skandinavisk Mat Invest AS*

80

Ryssland
OOO Avangard*
OOO Fazer Bakeries Invest*

70
70

Sverige
Fazer Food AB*
Lovik Fastighets AB*

80
80

Koncernens ägoandel, %

Finland
Sonaatti Oy
Unica Oy

45
49
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