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Året i korthet

2017 var ett mycket utvecklande år för oss. Vi skapade en ny vision, mission och strategi för
att bli ett modernt, hållbart matföretag med en gemensam riktning. Vi började framgångsrikt
implementera vår nya strategi genom att till exempel grunda ett nytt affärsområde,
engagera oss i uppstarts- och forskningssamarbeten och uppdatera vårt utbud.
Fazer Konfektyr ökade klart sin jämförbara omsättning år 2017, trots att konkurrensen var tuff, speciellt på
chokladmarknaden. Fazer Bageri förbättrade också sin omsättning och implementerade värdeskapande åtgärder.
Fazer Food Services behöll sin starka position i de nordiska länderna, trots den ökande konkurrensen, och
uppnådde en marginell omsättningsökning.
Vårt nya affärsområde, Fazer Lifestyle Foods, fick en bra start genom förvärvet av de ansedda varumärkena Yosa och
Froosh. Vi bestämde oss också för att grunda affärsenheten Fazer Retail i början av 2018 för att skapa mervärde i vår
direkta försäljning till konsumenter.
Vi gav meningsfulla matupplevelser till miljontals människor. Vi fortsatte att stärka våra varumärken och utveckla nya,
innovativa produkter för att komplettera vårt utbud. Vägledda av vår strategi tog vi ett stort kliv framåt på vår resa till
att bli framtidens Fazer.
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Koncernchefens översikt

Vi uppnådde ett starkt resultat och omvandlas till
ett modernt, hållbart matföretag
Under 2017 fortsatte Fazer att förbättra sitt resultat. Vår omsättning och rörelsevinst ökade från föregående år.
Framöver kommer vi att fokusera på att implementera vår strategi och omvandlas till ett modernt, hållbart matföretag
med en gemensam riktning.
Vi lever i en värld som förändras i en allt snabbare takt. Den konstanta förändringen utmanar livsmedelsindustrin
att leta efter nya lösningar för att tillgodose nya behov på marknaden och hos konsumenterna. Liksom världen
runtomkring, så förändras även Fazer. Vi vill skapa nya produkter och tjänster tillsammans med våra samarbetspartner
för att kunna erbjuda de senaste och mest tillfredsställande matupplevelserna.
Nyckelordet är samarbete. Vi vill främja socialt viktiga och hållbara innovationer tillsammans med våra
samarbetspartners i ett ekosystem. Ett exempel på detta är att vi har inlett samarbete med Nokia and Nightingale
Health för att undersöka vilken inverkan människors kost har på arbetsproduktivitet, kognitiv förmåga och livskvalitet.
Forskningsprojektet samlar tre företag från olika branscher – bioteknik, digital hälsa och mat – och syftet med
samarbetet är att öka genomslagskraften.
I juni presenterade vi vår strategi för 2018–2022 och vår nya mission och vision. Fazers nya mission är Mat med
mening. Att skapa mat med mening innebär att vi kryddar allt vi gör med en gnutta extra glädje, välmående,
inspiration, passion och kärlek. Vår vision är att skapa glädje och välmående med meningsfulla matupplevelser.
I vår strategi för de kommande åren fokuserar vi på att skapa värde genom våra portföljval, tillväxt, effektiv
verksamhet och strukturella förbättringar. Året som gått har verkligen gett ett bra utgångsläge för våra möjligheter
att växa. I mars grundade vi ett nytt affärsområde, Fazer Lifestyle Foods, med fokus på mjölkfria spannmålsprodukter,
vegetabiliska måltider och on-the-go-mat och -drycker. Vi köpte också Bioferme, ett finländskt företag som
specialiserar sig på fermenterade havreprodukter. I november köpte vi det ledande nordiska smoothievarumärket
Froosh. Vi grundade också en ny affärsenhet, Fazer Retail, som ska stärka vår direkta konsumentverksamhet.
Under 2017 utvecklades det ekonomiska läget positivt på många av Fazers viktigaste marknader: de finska, norska
och ryska ekonomierna stärktes och den svenska ekonomin fortsatte att växa. Konkurrensen är dock knivskarp och
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det krävs hårt arbete för att bibehålla och utveckla våra marknadsandelar. Trots detta utvecklades Fazers försäljning
positivt under 2017.
Finland firade 100 år 2017 och Fazers Finland 100-program utsågs till årets mest givande partnersamarbete. I Sverige
tog Fazer Food Services hem titeln som årets restaurangkedja. Vår bageriverksamhet i Ryssland fortsatte att uppvisa
utmärkta LTAF-siffror. I Litauen växte Fazer trots ett utmanande marknadsläge där hela brödmarknaden fortsatte
att minska. Vi öppnade en ny produktionsanläggning i Kaunas i Litauen. Fazer Food Services etablerade sig inom den
offentliga sektorn i Norge genom vårt första kontrakt inom sektorn under 2017. För andra gången i rad var Fazer Food
Services Danmark en av tre finalister i tävlingen om titeln årets företagsrestaurang, vilket är ett bevis på vår högklassiga
gastronomi.
Fazer Bageris hälso- och välmåendefrämjande produkter har väckt positiv uppmärksamhet, och efterfrågan på
hantverksbakat bröd var fortsatt stor. I november väckte lanseringen av Fazer Syrsbröd i Finland – det första brödet i
sitt slag – stort intresse och fick enorm publicitet världen över.
Inom Fazer Konfektyr gjorde alla våra enheter bra ifrån sig. Fazer Food Services inledde en varumärkesförnyelse, och
fortsätter under 2018 med att uppdatera varumärket Amica och bygga upp det nya varumärket Fazer Food & Co.
Sedan invigningen hösten 2016 har besökscentret Fazer Experience stadigt vuxit i popularitet. Centret lockade över
180 000 besökare 2017. Jag är väldigt glad över att det finns ett stort intresse för Fazer och att så många gäster
fortsätter att återvända. Alla dessa möten främjar vår ständiga utveckling, skapar dialog och fördjupar vår förståelse för
våra kunders behov.
Hållbarhet är en integrerad del av Fazers verksamhet och vi är stolta över att stödja utvecklingen av hållbara livsstilar.
Vi har förbundit oss till principerna i FN:s Global Compact och vi vidtar åtgärder för att stödja FN:s globala mål för
hållbar utveckling.
Inget av allt detta hade varit möjligt utan våra fantastiska medarbetares insatser varje dag och jag värdesätter stort
deras arbete. Tillsammans kommer vi att utveckla företaget och skapa nya framgångar.
Jag vill avsluta med att rikta ett tack till alla våra intressegrupper för att de följt med oss under 2017 och för allt hårt
arbete och stöd.

Christoph Vitzthum
Koncernchef
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Nyckeltal 2017
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Finland 6 972
Sverige 3 280
Ryssland 2 990
Danmark 1 018
Norge 490
Lettland 317
Litauen 272
Estland 138
Japan 1

15 478
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Höjdpunkter
Ett år av förnyelse och innovation

I linje med vår nya strategi uppdaterade vi vår vision och mission för att vägleda oss till att bli ett modernt,
hållbart matföretag med en gemensam riktning.
Vi grundade det nya affärsområdet Fazer Lifestyle Foods, som erbjuder mjölkfria produkter, vegetabiliska
måltider, frukostprodukter och snacks.
Det nya affärsområdets utbud stärktes genom förvärv av de företag som tillverkar Yosa-havreprodukter
och Froosh-smoothies. Affärsenheten Fazer Kvarn ingår i det nya affärsområdet.
Vi slog ihop Fazer Cafés och Fazers bageributiker till en ny affärsenhet för att stärka utvecklingen av vår
direkta försäljning till konsumenter. Den nya organisationen Fazer Retail inledde sin verksamhet i början av
2018.
Fazer utsågs till Årets varumärkesbyggare av Annonsörernas Förbund i Finland och mjölkchokladen Karl
Fazer, Fazer Blå, valdes till det mest uppskattade varumärket i Finland. Fazer utsågs också till Bäst i sociala
medier i Finland och Norden i undersökningen Digital Leaders 2018.
Vi publicerade våra principer för hållbar spannmålsodling. Vårt mål är att minska övergödningen av sjöar
och vattendrag och bevara livskraften i jordmånen på lång sikt.
Besökscentret Fazer Experience hade över 180 000 besökare under 2017.
Fazer Magvänlig Råg tog första pris i den internationella tävlingen NutraIngredients Awards 2017.
Fazer Syrsbröd, som lanserades i november 2017, fick uppmärksamhet världen över och väckte
konsumenternas nyfikenhet.
Vi arrangerade Fazer Foodathon för att hitta nya lösningar inom växtbaserade livsmedel.
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Fazer skapar meningsfulla matupplevelser
Fazer håller på att omvandlas till ett modernt, hållbart matföretag med en gemensam riktning. Vi kombinerar vårt
gedigna arv med djärva innovationer för att erbjuda förstklassiga smaker och minnesvärda upplevelser. Vi vägleds av
vår högpresterande kultur som bygger på våra centrala värderingar: kunden i fokus, utmärkt kvalitet och samarbete. Vi
bygger vidare på denna grund genom att skapa hållbara produkter och tjänster och en affärsportfölj som tillgodoser
kundernas och konsumenternas behov, idag och imorgon.
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter,
växtbaserade måltider och mjölkfria produkter samt måltids- och cafétjänster av hög kvalitet. Vi har verksamhet
i åtta länder och export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro och
antalet anställda till 15 478. Företagsansvar och respekt för både människor och miljö är en integrerad del av all vår
verksamhet.
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Affärsmiljö

I vårt arbete med att erbjuda meningsfulla matupplevelser för kunderna påverkas vi
på många sätt av marknadsläget och av den allmänna ekonomiska situationen i våra
verksamhetsländer.
Vår affärsmiljö och konsumenternas livsstilar förändras i allt snabbare takt, och mataktörerna måste agera. Företag
över hela världen påverkas av faktorer som bland annat befolkningstillväxt, åldrande befolkning, förlängning av
arbetslivet, skärpt lagstiftning och urbanisering. Dessa fenomen måste beaktas och hanteras för att säkerställa
framgångar i dagens affärsliv.
Den globala ekonomins positiva utveckling ser ut att fortsätta. Med en stabil BNP-tillväxt i alla de länder vi har
verksamhet utvecklas konsumentutsikterna positivt. Konkurrensen är dock knivskarp och det krävs hårt arbete för att
bibehålla och utveckla våra marknadsandelar.
Ekonomisk utveckling: positiva utsikter på alla huvudmarknader
Ekonomin i Finland uppvisade tydlig tillväxt, med en ökning av BNP på uppskattningsvis 3,1 procent 2017.
Arbetslösheten minskade något under 2017 och förväntas fortsätta minska 2018. Inflationen ökade till 0,8 procent
under 2017. Den ryska ekonomin håller på att återhämta sig, vilket minskar riskerna för ekonomin i Finland.
Ryssland tog ett positivt steg med en ökning av BNP på 1,8 procent 2017. EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland
förlängdes till juli 2018, och det ryska förbudet mot import av livsmedel gäller till slutet av år 2018. Rubelns kurs har
fortsatt att fluktuera på grund av variationer i oljepriset, men kursen stabiliserades något under 2017. Inflationen har
fortsatt att minska och uppgick till 2,5 procent vid utgången av december 2017.
Den svenska marknaden förväntas fortsatt vara stark och ekonomin ser ut att förbättras med en uppskattad BNPtillväxt på 3,0 procent under 2017. Däremot är förväntningarna för de kommande åren något lägre. Inflationen ökar,
men är fortfarande ganska måttlig och låg på ungefär 2 % i december 2017.
Valutakursfluktuationer påverkar lönsamheten
Den ryska rubeln var starkare än året innan. Den norska kronan förblev rätt stabil och den svenska kronan
försvagades från 2016. Dessa förändringar påverkade vårt resultat. Svagare kurser kan också minska den lokala
lönsamheten på grund av högre kostnader för material som köps i främmande valutor. Försvagade valutor kan också
skapa ett tryck på försäljningspriserna: Fazer Konfektyr Ryssland och Sverige köper sina konfektyrprodukter från
Finland och är därför sårbara för valutakursfluktuationer, som påverkar deras kostnader.
9
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Det brittiska pundet, som är den huvudsakliga valutan för kakaoinköp, har försvagats mot euron ända sedan
Brexitomröstningen 2016. Denna utveckling har minskat våra råvarukostnader något, men inte på ett avgörande sätt
eftersom pundets växelkurs säkrades för en lång tid redan före Brexit, för att skapa en stabilare prissättning.
Marknadsutveckling: tuff konkurrens och stark efterfrågan på hållbara
och hälsofrämjande produkter
Hälso- och välmåendetrenden är fortsatt stark, vilket återspeglas i framgångarna för de hälsofrämjande produkterna
i vårt bagerisortiment. Totalt sett håller dock bagerimarknaden på att stagnera eller minska något på alla våra
marknader.
I Finland var konkurrensen inom chokladkakor hård och vår marknadsandel sjönk något. Kexmarknaden däremot
utvecklades positivt.
Måltidstjänstmarknaden upplever också hårdnande konkurrens, särskilt inom högskolesektorn i Finland. Det tar sin tid
att vinna nya kontrakt, men försäljningen har förbättrats, vilket ger en lovande start för 2018.
Kundefterfrågan på mjölkfria och växtbaserade produkter fortsatte att öka under 2017. Detta skapar en god
verksamhetsmiljö för Fazer Lifestyle Foods. Produktutvecklingen på denna marknad är snabb och även konkurrenterna
introducerar nya produkter. Detaljhandeln utökar sitt utbud och är öppen för att introducera nya produkter inom
denna kategori.
Marknaderna för vete och råg krympte i Finland, men var fortsatt stabila i Sverige. Havre är alltjämt lika populärt
och det finns stor potential särskilt på marknaden för havrederivat. Efterfrågan på ekologisk havre överskred vår
leveranskapacitet och ledde till avsevärd stegring i priset på ekologisk havre. Den kalla sommaren och den regniga
hösten kan påverka tillgången och priserna på spannmål negativt.
Cafésektorn pressades av hårdnande konkurrens särskilt i Helsingforsregionen.
Konsumenterna vill föra en aktiv dialog inom företagsansvar och de förväntar sig att företagen ska ta ställning i
samhällsfrågor. Vårt anseende har utvecklats stabilt på alla marknader. Läs mer om vårt företagsansvarsarbete
på sidan 28.
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Strategi

Fazer i framtiden: ett modernt, hållbart matföretag
Vi har definierat en ny strategi för 2018–2022 för att skapa framtidens Fazer. Vårt fokus
för de kommande åren är att skapa mervärde genom portföljval, tillväxt, fortsatt intern
effektivitet och strukturella förbättringar.
Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet och vår produktportfölj utifrån goda kundinsikter och forskning. Genom nära
samarbete med forskarvärlden kan vi undersöka nya lösningar för att förbättra människors välmående.
Ett nytt affärsområde, Fazer Lifestyle Foods, grundades 2017 för att tillgodose behov hos konsumenter som är
intresserade av hälsa, välmående och hållbarhet. I början av 2018 slogs vår bageributiksverksamhet och Fazer Cafés ihop
till en ny affärsenhet, Fazer Retail, för att stärka vår direkta handel med konsumenterna.
Vi har för avsikt att expandera utanför Norden och introducera vårt sortiment till nya kunder före utgången av 2022.
Vi tror att meningsfulla varumärkesupplevelser i växande kategorier är nyckeln till att nå ut till en bredare kundbas i
och utanför Europa.
När vi omvandlas till framtidens Fazer drar vi nytta av digitaliseringen och undersöker möjligheterna att använda digitala
lösningar för att förbättra våra prestationer och stödja vår säkerhetskultur.
Ett förändrat Fazer med en gemensam strategisk riktning
Vår ambition är att öka omsättningen med 6–8 procent årligen och uppnå ett koncern-EBITDA på minst 12 procent.
Vi ska bli ett modernt, hållbart matföretag med en gemensam strategisk riktning. Vi har som mål att stärka vår
konsumentorientering och etablera oss som en innovativ trendsättare. Vi ska höra till topp två i våra kategorier på
utvalda marknader i Nordeuropa.
För att nå våra strategiska mål bygger vi vidare på vårt breda utbud av högklassiga produkter och tjänster,
engagemanget och expertisen hos våra medarbetare, vår högpresterande kultur och våra ansedda varumärken.
Vårt arbete stöds av välfungerande produktionsanläggningar, ett omfattande distributionsnät och nära
kundrelationer.
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Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet och produktportfölj med ökat fokus på tydliga tillväxtområden. Vi ska också
säkerställa att vår organisationsstruktur stöder vår ambition och vårt ansvarstagande. Vi fortsätter att systematiskt
utveckla våra kompetenser så att de tillgodoser framtida behov.
Fokuserade tillväxtområden för att skapa stor värdeökning
Den pågående utvecklingen av affärsområdet Fazer Lifestyle Foods fortsätter, genom organisk tillväxt som
kompletteras med potentiella förvärv. Vår plan är att utöka vårt konfektyrerbjudande i Norden. Choklad är
huvudkategorin i denna utveckling och kommer även att visa vägen in på internationella marknader.
Vi stärker vår direkta detaljförsäljning till konsumenter i bageributiker, caféer och online. Vi eftersträvar även tillväxt
inom måltidstjänster för offentlig sektor, med ökad outsourcing och nya kompetenser som drivfaktorer.
Geografiskt är vår ambition att expandera i Norden samt till marknader i Nordeuropa och utvalda marknader utanför
Europa.
Vår ambition är att bli ett ledande, modernt och hållbart matföretag i Nordeuropa. Vi följer vår gemensamma riktning
och vårt mål är stark närvaro i detaljhandeln på flera marknader i och utanför Europa samt att expandera snabbare
utanför Finland.
Fazers värderingar styr allt vi gör
Våra värderingar är utgångspunkten för allt vi gör. De definierar hur vi bemöter varandra och våra intressegrupper. De
utgör en kärna som vår strategi, mission och vision byggs upp kring, och de hjälper oss att välja bästa möjliga sätt att nå
våra mål.
Kunden i fokus
När vi skapar nya matupplevelser, definierar våra affärsmål eller utvecklar vårt hållbarhetsarbete ligger fokus alltid
på kunden. Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar. I vårt arbete med att erbjuda meningsfulla
matupplevelser till kunder med olika behov och smakpreferenser lägger vi stor vikt vid konsumentinsikt.
Utmärkt kvalitet
Vi kräver högsta möjliga kvalitet av våra produkter, när det gäller allt från hantverksbakat bröd och smoothies till
chokladkakor och lunchsallader. Vår målsättning är att tillhandahålla förstklassiga produkter och serviceupplevelser i
hela vårt utbud. Vi tar ansvar i allt vi gör.
Samarbete
Vi är ett team, ett Fazer. Vi respekterar varandra och samarbetar för att ge kunderna bästa möjliga matupplevelser. Vi
hjälper varandra att nå våra gemensamma mål.
Vår högpresterande kultur är uppbyggd kring våra värderingar. Vi håller för närvarande på att ta den till nästa nivå.
Vi säkerställer att alla på Fazer förstår sin roll i arbetet med att skapa framgångar. Vi motiverar genom en enhetlig
och inspirerande ledarskapsstil och kommunikation. Vi tar ansvar för våra prestationer och uppmuntrar individuell
utveckling. Vi vill att alla på Fazer ska vara stolta över sitt arbete.
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Mission och vision
Vi skapar glädje
och välmående med
meningsfulla
matupplevelser

Den nya missionen och visionen visar oss vägen
in i framtiden
Liksom världen runtomkring oss förändras vi som företag, hela tiden. Det gör alla
framstående varumärken i världen. För att säkerställa hållbar tillväxt idag och imorgon
har vi förnyat vår mission och vision.
Dagens människor eftersträvar genuina upplevelser anpassade efter sina individuella önskemål och tidtabeller. I takt
med att digitaliseringen skapar nya möjligheter ökar människors förväntningar på kundupplevelsen. Konsumenterna
fäster allt större uppmärksamhet vid sin hälsa och vill även att miljön ska må bra, och detta styr deras val. Ändå finns
det alltid rum för lite vardagsnjutningar. I denna värld implementerar vi vår nya mission och vision.
Vi har skiftat fokus: Fazer står för mer än produkter och tjänster. Vi skapar minnesvärda upplevelser. Vi vill vara
närvarande i både de små och stora ögonblicken i våra kunders liv. Genom vårt utbud vill vi väcka känslor och skapa
starka och långvariga intryck.
Vår mission: Mat med mening
Vi kryddar allt vi gör med en gnutta extra glädje, välmående, inspiration, passion och kärlek. Vi vill berika människors
liv med vårt utbud.
• Vi skapar hälsosamma produkter som är lätta att äta och som kan avnjutas var och när som helst
• Vi erbjuder gästerna i våra restauranger och caféer hälsosamma, välsmakande och miljömedvetna lösningar
• Vi hittar nya lösningar som underlättar vardagen för människor som lever ett hektiskt liv
• I allt vi gör tar vi ansvar och visar respekt för miljön
Vår mission stöder våra strategiska mål och öppnar nya möjligheter att expandera. Den förklarar varför vi finns – vårt
syfte i världen.
Vår vision: Vi skapar glädje och välmående med meningsfulla matupplevelser
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Vi vill glädja, överraska och skapa entusiasm genom att bidra med njutning, välbehag och välmående i människors liv. Vi
vill göra gott för både människor och miljö.
Vid varje stund med Fazer vill vi att man ska känna den kärlek vi adderar till allt vi gör – uppleva den omsorg och
passion vi ger varje produkt och tjänst.
Vår vision visar en tydlig riktning och beskriver våra högre ambitioner.
Vi förverkligar denna vision genom att
• undersöka och utveckla nya växtbaserade livsmedel
• skapa nya produkter och tjänster tillsammans med samarbetspartners
• skapa premiumprodukter som ger glädje
• utveckla nya servicekanaler för konsumenter
• expandera utanför Norden
Våra varumärken är vår styrka, och vi fortsätter att stärka dem ytterligare för att säkerställa att vi är globalt
konkurrenskraftiga. Vi utvecklar en fängslande kundresa som bjuder på fantastiska upplevelser i alla möten.
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Fazer skapar värde
Fazer skapar värde för kunderna, konsumenterna, hela samhället och ägarna. Diagrammet över värdeskapande
illustrerar hur vi omvandlar resurser till konkreta resultat och visar hur vi påverkar naturen, människorna och
ekonomin ur ett vidare perspektiv. Fazer står för ett innovativt utbud som möjliggör hållbara livsstilar. Vi jobbar hårt
för att ytterligare minska miljöpåverkan och svinnet samt för att hitta nya avancerade metoder för att förbättra vår
övergripande resurseffektivitet. Fazers värdeskapande process är resultatet av ömsesidigt gynnsamt samarbete och
samskapande tillsammans med ett stort antal intressegrupper, experter och lokalsamhällen.
Vår värdeskapande process är också kopplad till förändringar i affärsmiljön, megatrender, risker, möjligheter och
styrning. Vänligen se även de övriga avsnitten i vår årsredovisning för att få en mer djupgående förståelse för vårt
resultat och det värde vi skapar.

Värdeskapande på Fazer
RESURSER – GRUNDEN FÖR VÄRDESKAPANDET
NATURRESURSER

VERKSAMHET

IMMATERIELLT KAPITAL

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Råvaror till mat
Vatten
Ren luft
Energi (2017: 507 819 MWh)
Andel förnybar el (2017: 88 %)
Trä för förpackningsfiber
Reglerande och stödjande ekosystemtjänster

Verksamhet i åtta länder
Produktionstillgångar
Omfattande distributionsnät och egna kanaler
Utvidgning av den egna detaljhandeln

MÄNNISKOR
•

Medarbetarnas kompetens, passion och engagemang

SAMHÄLLET
•
•

•

De mest uppskattade varumärkena i Finland, starka
varumärken på våra övriga nyckelmarknader
Anseende

EKONOMI
•
•
•

Stark balans
Sund lönsamhet och kassaflöde
Stark skuldkapacitet

Nära kundrelationer
Samarbete och samskapande med intressegrupper

HUR VI SKAPAR VÄRDE
MISSION
Mat med mening

Värdeskapande genom portföljval, tillväxt,
fortsatt utmärkt verksamhet och
strukturella förbättringar.

VISION
Vi skapar glädje och välmående med meningsfulla
matupplevelser

NATUR
•
•
•

Resurseffektivitet i den egna produktionen
Hållbara inköp och samarbete i värdekedjan
Sortiment som betonar hållbara val

•
•
•
•
•

VERKSAMHET
SAMHÄLLET

MÄNNISKOR
Implementering av en högpresterande kultur som betonar eget ansvar och
resultatorientering
Konsekvent och inspirerande ledarskap
Arbetsförmåga (2017: LTAF 11,3)
Konsumenten i fokus
Smidig organisation

•
•

Ständig utveckling av rättvisa inköp
Partnersamarbeten och sponsring för att stödja lokalsamhällen

IMMATERIELLT KAPITAL
•
•
•

Trendsättande innovationer och forskning & utveckling
Nya produkt- och servicekoncept samt utveckling av utbudet
Uppbyggnad av internationella koncept och varumärken

•
•
•

Implementera Fazers strategi
Utveckla produkt-, service- och verksamhetsportföljen
Noggrann ledning av prestationer

EKONOMI
•
•
•

Kassaflöde och finansiering möjliggör investeringar och förvärv
Lönsam verksamhet i linje med strategin
Organisk tillväxt, stödd av företagsköp

RESULTAT
PRODUKTER OCH TJÄNSTER

MÄNNISKOR

VERKSAMHET

•

•
•

•

•

Bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, vegetabiliska måltider
och mjölkfria produkter
Måltids- och cafétjänster

•

NATUR
•
•
•
•

Slagkraftiga initiativ i värdekedjan: kakao, palmolja, soja, fisk
Svinn och biprodukter: 83 % till återvinning, 14 % till energiproduktion,
3 % till deponi
Minskat matsvinn
Utsläpp

Direkt och indirekt sysselsättning
Engagerade och motiverade medarbetare (2017: index i
medarbetarundersökningen 74)
Högpresterande kultur

•

SAMHÄLLET
•
•

Slagkraftiga utvecklings- och innovationsprojekt med intressegrupper
Ekonomiskt värde för samhället i form av skatter (se Ekonomi)

Förbättrad konkurrenskraft

EKONOMI

•

Fördelning av ekonomiskt värde (2017: personal 561 M€,
samhälle 23 M€, ägare 38 M€, finansiärer 3 M€ och
affärsutveckling 58 M€)
Lönsam tillväxt med förbättrat kassaflöde och
förbättrad skuldkapacitet

IMMATERIELLT KAPITAL
•

I allt högre grad internationella kärnvarumärken

EFFEKTER
NATUR

MÄNNISKOR

EKONOMI

•

•

Förutom fördelningen av ekonomiskt värde
• Till universitet och forskningsinstitut: samarbete och stöd
• Till leverantörer och serviceproducenter (2017: inköp av
varor och tjänster till ett värde av 913 M€ från 10 058
leverantörer)
• Till ägarna: ökat aktieägarvärde

•
•
•

Mer hållbara odlingsmetoder, förbättrad biologisk mångfald, mindre
mängd kemikalier, motverka övergödning
Minskad miljöpåverkan på vatten, land, luft och bekämpning av
klimatförändringen
Ökad konsumtion av växtbaserade livsmedel
Mer effektiv och hållbar användning och omsättning av förnybara och
icke-förnybara material

•
•
•
•
•

Eftertraktade, högklassiga och meningsfulla varumärkesupplevelser
för konsumenter som har ett syfte med sina val
Ökat välmående
Fler möjligheter för hållbara livsstilar
Fler möjligheter för leverantörer och lokalsamhällen, bättre
utkomstmöjligheter
Trygg arbetsmiljö
Fler möjligheter att arbeta och utvecklas

SAMHÄLLET
•
•
•

Ökade möjligheter och metoder att stödja hållbar utveckling i
samhället på bredare front
Arbetsgivaravgifter för perioden (2017: 116 M€)
Insamlade skatter för perioden (2017: 170 M€)

VÅR AMBITION ÄR ATT OMVANDLAS TILL ETT LEDANDE MODERNT, HÅLLBART MATFÖRETAG.
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Våra varumärken

Vår ambition är att expandera med eftertraktade, meningsfulla varumärkesupplevelser i växande kategorier i hela
Nordeuropa samt i valda delar utanför. Vi investerar i utveckling och förnyelse av våra varumärken utifrån gedigen
konsumentinsikt och forskning.
Vår varumärkesportfölj återspeglar vår vision, mission och strategi och byggs upp kring konsumenterna och deras
behov. Våra varumärken har tydliga roller och tillgodoser konsumenternas olika behov och bevekelsegrunder. Genom
att ha flera olika varumärken kan vi jobba med differentierade varumärkespositioneringar på olika marknader.
Värdekedjorna för våra varumärken hanteras på ett ansvarsfullt sätt och vi uppmuntrar våra konsumenter att
konsumera på ett klokare sätt.
Konsumenter som uppskattar ärlighet, äkthet och god smak, som har en modern livsstil och ett öppet sinne hittar
exakt det de söker i Fazers varumärkesportfölj. Dessa människor uppskattar bra varumärken och hög kvalitet. Våra
huvudsakliga kanaler för att nå ut till konsumenter är detaljhandel, restauranger, bageributiker, caféer och online, där vi
alltid försöker uppmuntra människor att uttrycka sig genom våra varumärken och att dela och rekommendera.
Vi vill vinna nya hjärtan och samtidigt behålla och fördjupa vår relation till de nuvarande konsumenterna. Vi ska
utvecklas sida vid sida med våra konsumenter, samtidigt som vi står upp för våra värderingar och de vi är. Vi är 15 000
varumärkesambassadörer, och var och en av oss skapar varumärkesupplevelser varje dag.
Förståelse för mänskligt beteende är viktigt när vi vill inspirera människor att njuta av stunden. Dagens människor
kräver skräddarsydda varumärkesupplevelser för alla sinnen. Vi skapar meningsfulla varumärkesupplevelser för
konsumenter som har ett syfte med sina val. Vi utnyttjar data på ett sätt som hjälper oss att nå ut till människor som är
intresserade av våra varumärken. Vårt mål är att öka vår förståelse med hjälp av både data och dialog.
Vi har över 70 varumärken i vår varumärkesportfölj, vilket gör att människor garanterat hittar ett varumärke som
möter just deras behov. Vi skapar meningsfulla varumärkesupplevelser som alla ska kunna njuta av – oavsett om det
gäller det revolutionerande Fazer Syrsbrödet för matpionjärer, en hjärtformad Fazer Geisha-ask till en kär vän, en
hjärnvänlig lunch tillsammans med kollegor på en Fazer Food & Co-restaurang, en minnesvärd familjefrukost på Gateau
eller en smoothie från Froosh att ta med.
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Våra verksamheter

Fazer skapar meningsfulla matupplevelser både i vardagen och vid festliga tillfällen.
Vi är närvarande i människors liv genom våra produkter och tjänster: bröd, bakverk och tårtor från Fazer Bageri,
choklad, godis och kex från Fazer Konfektyr, näringsrika luncher från Fazer Food Services, hälsosamma snacks,
smoothies och frukosträtter från Fazer Lifestyle Foods samt nybakat bröd, kaffe och bakverk som konsumenterna kan
köpa direkt i våra caféer och bageributiker genom Fazer Retail.
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Fazer Bageri

Produktinnovationer och effektiv verksamhet
går hand i hand
Fazer Bageri bakar bröd och söta bageriprodukter för detaljhandeln och andra kunder.
Vi är marknadsledande i Finland och Ryssland och hör till topp tre inom förpackat bröd
på alla våra hemmamarknader – Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum. I Ryssland
är vi dessutom marknadsledande inom djupfrysta bageriprodukter. Vi exporterar
bageriprodukter till 12 länder med fokus på nyheter, bland annat Fazer Rotfruktsbröd,
och nordiskt rågbröd.
Vi utvecklar ständigt vår produktportfölj med innovativa produkter som främjar välmående. Vårt hantverksbakade
brödsortiment i våra butiksbagerier har vunnit kundernas hjärtan. Marknaden är polariserad: det finns en efterfrågan
både på hantverksbakade produkter av premiumkvalitet och på lågprisbröd som säljs inom detaljhandeln. Produkter
som främjar hälsa och välmående, till exempel bröd som är snälla mot känsliga magar, är också fortsatt framgångsrika.
Snackstrenden är tydlig inom bageriverksamheten, eftersom konsumenterna vill ha praktiska produkter att ta med.
Resultat 2017
Omsättningen för bageriverksamheten förbättrades något 2017. Vi lyckades implementera värdeskapande åtgärder
med framgång trots ett utmanande marknadsläge. I Finland var det totala resultatet mycket bra. Detta berodde
främst på den starka portföljen med en bra variation av produkter, framgångsrika nyheter och en effektiv verksamhet.
Dessutom fortsatte butiksbageriverksamheten att uppnå utmärkta resultat. Sverige, å andra sidan, drabbades av
marknadsnedgången och konkurrensen från handelns egna varumärken. I Ryssland genomfördes framgångsrika
produktlanseringar och förbättringar i verksamheten. I Baltikum förbättrades produktportföljen med framgångsrika nya
produktlanseringar och prispositionering.
Bagerimarknaden som helhet minskade något på alla marknader under 2017. Handelns egna varumärken ökade sin andel
av försäljningen. Hälsotrenden fortsatte och stärkte försäljningen av vårt sortiment av hälsofrämjande produkter, och
hantverksbakat bröd var fortsatt lika populärt.
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OMSÄTTNING - FAZER BAGERI, M€
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Fazer i framtiden
Vi fortsätter att förnya brödkategorin genom att lansera intressanta, konsumentorienterade nyheter på marknaden,
särskilt för hälsomedvetna människor. Vi har fastställt ambitiösa tillväxt- och lönsamhetsmål och utvecklar våra
operativa och kommersiella kompetenser för att nå dem.
Vi förbättrar vår övergripande effektivitet för att skapa värde. Detta gör vi genom att se över och optimera
varje funktion, till exempel tillverkning och logistik. Vi fortsätter att implementera vårt initiativ Perfect Store,
där vi tillsammans med våra kunder utvecklar upplevelsen och sättet att handla på i detaljhandeln. Detta för
att bli kategoriledare och optimera vår närvaro i butikerna. Nya kompetenser inom bland annat försäljning och
marknadsföring hjälper oss att nå våra mål.
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Fazer Konfektyr

Med sikte på internationell expansion
Fazer Konfektyr skapar smakupplevelser för dagliga njutningar och speciella tillfällen. Våra
högklassiga chokladprodukter, godis och kex är välkända och uppskattade bland kunderna.
I Finland är Fazer det ledande företaget på konfektyrmarknaden.
Fazer Konfektyr och dess ikoniska chokladprodukter satsar nu på internationell expansion. Idag finns våra produkter
och tjänster i över 40 länder runt om i världen. Vårt mål är att expandera till nya marknader samtidigt som vi stärker
vår position och konkurrenskraft på befintliga marknader.
Resultat 2017
2017 var ett utmärkt år för Fazer Konfektyr. Vårt totala resultat var det bästa någonsin. Nästan alla enheter
överträffade sina mål och förbättrade sina siffror från året innan.
Konkurrensen inom chokladkakor var tuff, men vi lyckades försvara vår kärnmarknad i Finland. Marknadsvolymen för
konfektyr ökade under 2017, och även kexmarknaden ökade något. Kexen Domino, Jaffa och Fasupala gjorde bättre ifrån
sig än väntat. Vi ökade vår marknadsandel i Sverige. Under 2017 ökade den jämförbara omsättningen för affärsområdet
klart från året innan, då man beaktar punktskatten som fortfarande fanns 2016 men som avskaffades i början av 2017.

OMSÄTTNING - FAZER KONFEKTYR, M€
400

338

329

328

337

337

331

2013

2014

2015

2016

2016

2017

300
200
100
0

FAS

IFRS

20

Fazer-koncernens årsredovisning 2017

Våra verksamheter

Fazer i framtiden
Konfektyr är ett av tillväxtområdena i vår strategi och vi förväntar oss organisk tillväxt både inom och utanför Norden.
Choklad blir den viktigaste tillväxtmotorn när vi expanderar internationellt. Vi söker också möjligheter att göra
företagsförvärv som stödjer expansionen.
Leveranskedjan förbättrades tydligt under 2017 och vi fortsätter att optimera den på ett hållbart sätt. Vi utvecklar vår
interna effektivitet och kostnadshantering ytterligare genom ökat fokus på merförsäljning och verksamhetsplanering.
Kärnkompetenserna inom försäljning, marknadsföring samt forskning och utveckling förbättras ytterligare.
Utöver att vi stärker chokladverksamheten med Karl Fazer-chokladkakorna i spetsen fortsätter vi att utveckla hela
portföljen och skapar attraktiva snackslösningar som tillgodoser konsumenternas behov.
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Fazer Food Services

Tillväxt på befintliga marknader
Fazer Food Services står för mat med mening. Som det ledande måltidstjänstföretaget
i Norden serverar vi goda och näringsmässigt balanserade måltider till hundratusentals
människor varje dag. Vi vill göra skillnad i våra kunders liv och för hela miljön.
Efterfrågan på hälsosamma och flexitariska alternativ ökar och trenderna med välmående och hållbarhet fortsätter.
I vårt sortiment ingår högklassiga växtbaserade måltider och vi uppmuntrar våra kunder att äta mer grönsaker. Vi
respekterar ändå våra kunders rätt att göra individuella val och erbjuder dem även möjligheter till andra njutningar.
Resultat 2017
Under 2017 ökade vår omsättning något, och vi behöll en stark ställning i Norden trots ökande konkurrens särskilt
inom offentlig sektor. Vårt fokus har varit att expandera inom den offentliga sektorn och vi ingick vårt första avtal
inom sektorn i Norge. Vi inledde en varumärkesförnyelse och fortsätter under 2018 med att uppdatera varumärket
Amica och bygga upp det nya restaurangvarumärket Fazer Food & Co.
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Fazer i framtiden
Målet är att Fazer Food Services ska fortsätta att växa lönsamt. För närvarande har vi 1 200 restauranger i Finland,
Sverige, Norge och Danmark. Vi satsar på tillväxt i varje land och inom flera sektorer. Vi stärker vårt fokus på
strategisk försäljning och utvecklar våra operativa modeller så att de hjälper oss att nå vårt mål. Vi utökar våra
kompetenser genom att rekrytera nya talanger och utveckla vår linjeorganisation.
Den offentliga sektorn är fortsatt ett viktigt tillväxtområde, och outsourcing av måltidstjänster inom sektorn förväntas
ske i allt snabbare takt. Vårt mål är att vara förstahandsvalet för offentliga beslutsfattare. Vi fortsätter att stödja
konsumtionen av grönsaker och växtbaserade livsmedel för att främja restauranggästernas välmående och dämpa
miljöeffekterna av matproduktionen.
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Fazer Lifestyle Foods

Välmående och hållbarhet i fokus
Megatrenden med hälsa och välmående är stark. Människor är alltmer hälsomedvetna
och villiga att satsa på ökat välmående genom både kostval och motion. De vill ha
hållbara alternativ till kött och mjölkprodukter, och samtidigt vill de ha måltidsalternativ
som inte är bundna till tid och plats. Fazer Lifestyle Foods svarar på behoven hos dagens
hälsomedvetna konsumenter.
Fazer Lifestyle Foods produkter är till för moderna och medvetna konsumenter som vill ha inspiration, bekväma
lösningar och välmående i sina dagliga liv. Sortimentet består av växtbaserade livsmedel, mjölkfria produkter och
snacks. Fazer Lifestyle Foods grundades i mars 2017 då Fazer köpte havreexperten Bioferme, inklusive det populära
varumärket Yosa, och är ett av de främsta tillväxtområdena i Fazers affärsportfölj.
Smoothievarumärket Froosh, som förvärvades i slutet av 2017, fungerar som plattform för Fazer Lifestyle Foods
sortiment av hälsosamma fruktbaserade produkter. Froosh har en stark ställning i Norden och exporteras därutöver
till bland annat Baltikum, Tyskland, Frankrike och Irland.
I Fazer Lifestyle Foods ingår även Fazer Kvarn, som utöver traditionella kvarnprodukter tillverkar havrebaserade
frukostprodukter som gröt, müsli och flingor. Fazer Kvarn tillverkar också havrederivat som betaglukan och
havreprotein för livsmedelsindustrin samt havreolja och -fiber för kosmetika- och läkemedelsindustrin.
Resultat 2017
Omsättningen för affärsområdet Fazer Lifestyle Foods uppgick till 99 miljoner euro under det första verksamhetsåret. I
omsättningen ingår Biofermes försäljning under cirka nio månader, Froosh försäljning under mindre än två månader och
Fazer Kvarns försäljning under hela året. Biofermes omsättning proforma (12 månader) ökade med 29 procent 2017.
Fazer Kvarns frukostprodukter kompletterar Fazer Lifestyle Foods sortiment, och våra hälsosamma havreprodukter
är särskilt intressanta för hälsoorienterade kunder. Havre sålde fortsatt bra under 2017, den ekologiska havren
sålde slut redan på våren. Kvarnen i Sverige överträffade förväntningarna, men i Finland nådde den traditionella
kvarnverksamheten inte sina mål.
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Under 2017 utvecklades Fazer Lifestyle Foods sortiment ytterligare för att tillgodose konsumenternas önskemål.
Arbetet med konceptet och varumärket pågår fortfarande för vissa produktkategorier och produktutvecklingen
fortsätter.
OMSÄTTNING - FAZER LIFESTYLE FOODS, M€
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Siffrorna 2013–2016 omfattar endast Fazer Kvarn.

Fazer i framtiden
Fazer Lifestyle Foods ambition är stark tillväxt och internationell expansion. Vårt mål är att komplettera den organiska
utvecklingen genom förvärv.
Vi ska bygga upp ett innovativt sortiment inom kategorierna mjölkfritt, vegetabiliska måltider, frukost och onthe-go-produkter baserat på konsumentinsikt. Utifrån starka konsumentinsikter och innovation ska vi skapa ett
varumärkesutbud av världsklass som står för överlägsen smak.
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Fazer Retail

Ny affärsenhet betjänar konsumenter direkt
Fazer Retail grundades som en separat affärsenhet i början av 2018 för att stärka vår
direkta konsumentverksamhet. Den nya affärsenheten förenar Gateau-bageributikerna
i Finland och Sverige och Fazer Cafés i Finland. Fazer Retail erbjuder högklassigt
hantverksbakat bröd, söta och salta delikatesser, choklad samt varma och kalla drycker
till kunder i caféerna och bageributikerna.
Resultat 2017
Fazers bageributiker ingick i affärsområdet Fazer Bageri till och med december 2017. Hantverksbakat bröd var fortsatt
populärt bland konsumenterna, men resultatet för Fazers bageributiker i Sverige tyngdes av ökade sociala kostnader
och etableringskostnader i Göteborg. Fem nya bageributiker öppnades under året.
Fazer Cafés omsättning låg på samma nivå som året innan. Nya caféer öppnades i Sanomahuset i Helsingfors och i
köpcentret Ainoa i Hagalund i Esbo. Kundnöjdheten steg ytterligare jämfört med förra årets höga nivå.
Fazer Retails omsättning proforma 2017 ökade klart jämfört med året innan.
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Fazer i framtiden
Våra premiumkedjor Fazer Café och Gateau har som mål att förbättra effektiviteten ytterligare, vilket kommer
att bygga grunden för fortsatt tillväxt. Vi rationaliserar och modulariserar vårt koncept för att möjliggöra lönsam
tillväxt. För att nå vårt mål lägger vi fokus på innovationer, sortimentsutveckling, rationaliserade processer och
förbättrad daglig ledning av våra caféer och butiker. Vi har en stark servicekultur som vi fortsätter att utveckla.
Utvecklingsprocessen stöds av digitalisering, till exempel genom att utöka närvaron online och undersöka möjligheter
till e-handel.
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Företagsansvar

Vi följer upp de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet och
utvecklar den på ett hållbart sätt.
Fazer är ett välkänt matföretag. Det är också en del av samhället och människors vardag. Vi engagerar oss i olika
miljörelaterade aktiviteter, forskningsprojekt och sociala initiativ för att skapa värde för olika intressegrupper,
medarbetare, leverantörer, kunder och samhället i stort.
Vi uträttade mycket genom vårt hållbarhetsarbete under 2017 och har ambitiösa mål för de kommande åren. När vi
verkställer vår nya strategi för att bygga framtidens Fazer fortsätter vi att säkerställa att hållbarhet har en viktig roll i
allt vi gör.
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Höjdpunkter inom företagsansvar
Under 2017 gjorde vi bra ifrån oss i vårt arbete med ansvarsfulla inköp, hållbar odling
och våra medarbetares och miljöns välmående.

100 % ansvarsfullt
producerad kakao:
86 % certifierad
och 14 % via
direkta program

100 % RSPOcertifierad
palmolja

Principer
för hållbar
spannmålsodling

Utveckling
av hållbara
matinnovationer

Riktlinjer för
hantering av
trakasserier

Företagets rykte
förbättrades
på alla
huvudmarknader

Förbättrade
resultat i
medarbetarundersökningen

88 % förnybar el
på våra produktionsenheter:
100 % förnybar el
i Finland, Sverige
och Lettland
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Vår syn på företagsansvar
TRESSEGRUPPER OCH SA
RA IN
MHÄ
AGE
G
LLE
EN
För hälsa och välmående
Val baserade på kunskap och personliga
preferenser skapar balans och välmående.
Njut av Fazer på ditt sätt.

N
TIO
IKA
MUN
KOM
TRANSPARENT

Fazer skapar
välstånd för
företaget och
samhället.

Ansvarsvision

FAZER FÖR
ANSVARSFULLA
SMAKUPPLEVELSER

Del av miljön

H
OC
O
PR

AK
TI
V

Människorna
gör skillnad
Medarbetarna
gör Fazer.
Vi arbetar
rättvist med alla.

PR
IN
CI
PE
RO
CH
MÄ
NSK
LIGA
RÄTTIG
HETER

Daglig
verksamhet

SFULLT UT
VAR
BU
S
D
AN

Rättvis värdekedja
Vi agerar ansvarsfullt och skapar
rättvisa affärsmöjligheter i hela
vår värdekedja.

Vi är beroende av naturens
resurser. Vi använder dem
ansvarsfullt.

A
ISK
ET

DI
AL
OG

Vi tillämpar hållbara metoder vid resursanvändning och genom hela vår leveranskedja.
Vi behandlar våra medarbetare, leverantörer, kunder och miljön med respekt.
Vår nya mission är Mat med mening, och det är exakt vad Fazer handlar om. Vi skapar meningsfulla matupplevelser
som ger näring och glädje och som stöder människornas välmående, samtidigt som vi tar hänsyn till miljön. Mat är en
viktig faktor vid social, ekonomisk och miljömässig utveckling och vi bidrar till denna utveckling genom vårt arbete
inom företagsansvar.
På Fazer är företagsansvaret en del av all verksamhet. Det är en integrerad del av vår företagskultur och affärsutveckling.
Vi beaktar det i värdekedjan. Kärnan i vår företagsansvarsstrategi är att säkerställa affärsutvecklingen på lång sikt.
Under 2017 utarbetade vi en ny koncernstrategi. Nu jobbar vi med att ytterligare anpassa och integrera
företagsansvaret i den nya strategin. Vi kommer också att fortsätta att utveckla vårt företagsansvarsprogram
ytterligare genom att prioritera initiativ, fastställa mål och stödja våra affärsverksamheter i implementeringen av
programmet.
Effektiv resursanvändning är viktigt, inte enbart med hänsyn till miljön. Det påverkar även kostnaderna och
lönsamheten. Genom att vi stödjer personalens välmående får vi energiska och motiverade medarbetare som
presterar bättre. Vi fäster vikt vid en ansvarsfull ledning av leverantörskedjan för att säkerställa tillgången på
högklassiga råvaror i framtiden. Enkelt uttryckt är företagsansvaret bra för vår verksamhet.
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Ledning av företagsansvarsfrågor
Företagsansvarsteamets, -nätverkets och -ledarskapsforumets roller och ansvarsområden är tydligt definierade.
Styrelsen och ledningsgruppen har högsta bestämmanderätt i frågor relaterade till företagsansvar.
Ansvaret inom detta område styrs av våra policys gällande hållbarhet, mänskliga rättigheter, QEHS och våra ledningsoch verksamhetsprinciper samt våra etiska principer som bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global
Compact. Fazer-koncernen undertecknade FN-initiativet Global Compact år 2012.

Hantering av företagsansvar
FAZER-KONCERNENS STYRELSE

Godkänner etiska principer
FAZER-KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

Godkänner policyn och mål
Koncernchefen: yttersta ansvaret
Koncernens EVP, kommunikation
och varumärken: ansvarig för Fazers
företagsansvarsarbete
FUNKTIONSCHEFER

Godkänner anvisningar
AFFÄRSOMRÅDEN OCH AFFÄRSENHETER

Implementerar företagsansvarsprogrammet
och strategiska riktlinjer samt fastställer mål
Fastställer fokusområden inom
företagsansvar
Följer anvisningar, principer och operativa
modeller

Ledarskapsforumet
för företagsansvar

Nätverket för
företagsansvar

Säkerställer att Fazer
jobbar enhetligt med
företagsansvar inom
koncernen; definierar
strategier, policyn, riktlinjer,
mål och ståndpunkter
inom koncernen

Säkerställer att Fazer
jobbar enhetligt med
företagsansvar inom
koncernen

Utvärderar, övervakar
och utvecklar
företagsansvarsfrågor
inom koncernen
Säkerställer att
överenskomna åtgärder
implementeras

Säkerställer en effektiv
resursanvändning
Sprider kunskap,
färdigheter och
marknadssyn i
olika länder och
affärsverksamheter

Eskalerar och förbereder
frågor till rätt forum för
beslutande

FÖRETAGSANSVARSTEAMET

Utvecklar företagsansvarsvisionen, -strategin och -programmet och stöder implementeringen
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Engagera intressegrupperna
Genom att föra en aktiv dialog med alla företagets intressegrupper – från kunder och aktieägare till medarbetare
och leverantörer – har vi skapat starka relationer som bygger på transparens och förtroende. Den värdefulla
återkopplingen från intressegrupperna hjälper oss att identifiera lokala och globala trender samt följa med i
förändringar inom lagstiftningen och politiken. Vi delar i vår tur aktivt med oss av information och deltar bland annat
i den offentliga debatten om näring och hälsa.
Vi har identifierat våra viktigaste intressegrupper och använder flera metoder för att engagera dem.

INTRESSEGRUPPER

KANALER FÖR ENGAGEMANG

Konsumenter

Konsumentservice, undersökningar, restaurang- och cafématerial, nätsidor, sociala
medier, förpackningar, besök

Kunder

Möten och samarbeten, nyhetsbrev, system för feedback från kunder,
kundtillställningar, nätsidor, sociala medier

Aktieägare

Regelbunden kontakt, möten och evenemang, tertialrapporter, årsredovisning,
nätsidor, extranät

Medarbetare

Process för att mäta prestationer, kontinuerlig kommunikation mellan chefer och
anställda, induktion, utbildning, system för att leda arbetshälsan och
-säkerheten, personaltillställningar, medarbetarundersökningar, etisk hjälplinje,
intranät och andra interna kanaler, temadagar

Leverantörer

Möten, kontrakt, krav på leverantörer, bedömning av leverantörer,
uppföljningsåtgärder, partnerskap, forskning, fortgående samarbete mellan
inköpschefer och leverantörer

Medborgarorganisationer
och lokala sammanslutningar

Medlemskap, partnerskap, gemensamma projekt och initiativ, nätsidor, sociala
medier, enkäter

Universitet och
forskningsinstitut

Partnerskap, gemensamma projekt inom forskning och utveckling, dela kunskap,
donationer, slutarbets- och arbetsmöjligheter för studenter,
föreläsningar, exkursioner

Hälsovårdsspecialister

Dela kunskap, evenemang, föreläsningar

Media

Pressmeddelanden och presstillställningar, intervjuer, nätsidor, sociala medier, besök

Myndigheter och regeringar

Regelbunden kontakt, möten, medlemskap, seminarier, arbetsgrupper

Start-ups

Möjligheter och stöd genom piloter och hackathons
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Vårt företagsansvarsprogram
Fazers företagsansvarsvision, -strategi och -program grundar sig på koncernens affärsstrategi och stöds av en
djupgående förståelse för de föränderliga behoven hos kunderna och marknaden. Vårt företagsansvarsprogram är
byggt kring fem strategiska fokusområden som styr vår verksamhet:
•
•
•
•
•

Daglig verksamhet
Hälsa och välmående
Människorna gör skillnad
Rättvis värdekedja
Del av miljön
RESSEGRUPPER OCH SAM
A INT
HÄL
R
E
LE
GAG
EN
TRANSPARENS
NÄRING

FORSKNING OCH UTVECKLING

SMAKUPPLEVELSER

PORTIONERING

LÖNSAM
AFFÄRSVERKSAMHET OCH
TILLVÄXT

SÄKERHET

För hälsa och välmående
Val baserade på kunskap och
personliga preferenser skapar
balans och välmående. Njut
av Fazer på ditt sätt.

VÄRDE FÖR
INTRESSEGRUPPERNA

N
TIO
IKA
MUN
KOM
TRANSPARENT

VARUMÄRKETS
VÄRDE

VÄLMÅENDE

Daglig
verksamhet

Människorna
gör skillnad

Fazer skapar välstånd
för företaget och
samhället.

Medarbetarna gör Fazer.
Vi arbetar rättvist med alla.

UTVECKLING

LEDARSKAP

ANSVARSFULLT
UTBUD

RÄTTVIS
BEHANDLING

KONTINUITET

Rättvis värdekedja

Del av miljön

ENERGIEFFEKTIVITET
AVFALL

H
OC

Vi agerar ansvarsfullt
och skapar rättvisa
affärsmöjligheter i hela
vår värdekedja.

Vi är beroende av
naturens resurser. Vi
använder dem
ansvarsfullt.

RÅVARUSVINN

O
PR

PR
IN
CI
PE
RO
CH
MÄ
NSK
LIGA
RÄTTIG
HETER

NYA
MÖJLIGHETER

JÄMSTÄLLDHET

DI
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OG

RÅVAROR
URSPRUNG

VATTENANVÄNDNING

AK
TI
V

LEVERANTÖRSSAMARBETE

SPÅRBARHET

ANSVARSFULLT
LANTBRUK

KVALITET
LIVSMEDELSSÄKERHET

MEDVETENHET
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Daglig verksamhet

Genom att säkerställa kontinuitet i vår verksamhet kan vi tillhandahålla högklassiga produkter
och tjänster på ett hållbart sätt. Vi skapar mervärde för våra intressegrupper och för samhället.
Konsumenttrender förändras och intresset för hållbarhet
har ökat. På Fazer bör vi ta hänsyn till dessa föränderliga
trender, men samtidigt förstå andra drivkrafter bakom
hållbarhet och vår inverkan på miljön och samhället. Vi
har fortsatt fokus på att utveckla hållbara lösningar.

2018 och framåt
• Säkerställa verksamhetens kontinuitet på lång sikt
• Förstå de globala riskerna och minska effekterna
av dem
• Fortsätta att föra en aktiv dialog med våra
intressegrupper
• Identifiera nya affärsmöjligheter som stödjer
hållbar utveckling
• Fortsätta arbetet med de mänskliga
rättigheterna: utveckla hanteringen av klagomål
och åtgärdsprocesser
• Identifiera möjligheter att minska kostnader
genom företagsansvarsarbete
• Fördjupa vår förståelse för FN:s globala mål
för hållbar utveckling och vårt bidrag till att de
förverkligas

Fokus och mål
• Säkerställa lönsamhet och tillväxt
• Identifiera nya affärsmöjligheter och
besparingspotential genom hållbart företagande
• Hantera frågor som påverkar Fazers anseende
• Följa våra etiska principer i alla affärsverksamheter
• Säkerställa och öka varumärkets värde
• Skapa mervärde för våra intressegrupper

Resultat 2017
FN:s Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling var ett av de viktigaste områdena inom företagsansvar 2017.
Vi ser mat som en lösning som bidrar till många av de globala målen. Vi fortsatte att utveckla djupare förståelse för de
globala målen och deras delmål, liksom vilken koppling de har till vår verksamhet. Vi definierade Mål 9 som det mest
relevanta för vårt hållbarhetsområde Daglig verksamhet:
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Vi för en aktiv dialog i ämnet med våra intressegrupper, eftersom det är av stor betydelse för många av dem. Vi har
fått positiv återkoppling på vår inställning till de globala målen och fortsätter att undersöka hur vi kan bidra till dem.
Vi förde även fortsatta diskussioner med intressegrupperna om andra ämnen kopplade till vårt ansvar som företag,
till exempel genom att ordna en workshop med WWF Finland för intressegrupperna och delta i EAT-nätverket som
undersöker kopplingen mellan klimat, hälsa och hållbarhet. Vi har sett ett ökat intresse för samarbetsprojekt eftersom
det blir allt mer uppenbart att ingen enskild part kan lösa hållbarhetsutmaningarna ensam. Det finns ökat behov av
partnersamarbete mellan den offentliga och privata sektorn och samarbete på flera olika nivåer. Vi söker aktivt efter
nya samarbetssätt för att bidra till de globala målen.
Fazers anseende utvecklades positivt på alla våra huvudmarknader. Vi fortsätter att noggrant följa hur vårt anseende
utvecklas i de länder vi har verksamhet i men också utanför dem, eftersom vi förbereder oss för att expandera
internationellt.
Fazers visselblåsartjänst är ett viktigt verktyg för att upprätthålla hög affärsetik och bevara kundernas och allmänhetens
förtroende för vår verksamhet. Under 2017 rapporterades 16 fall av misstänkt otillåtet beteende via hjälplinjen Fazer
Way direkt till koncernens kontrollfunktion och till HR. Fallen gällde främst trakasserier och intressekonflikter. I de
fallen det fanns tillräckliga skäl har fallen utretts internt och nödvändiga åtgärder har vidtagits. Två utredningar pågår
fortfarande.
Fazer i framtiden
Vi uppdaterar företagsansvarsvisionen, -strategin och -programmet så att arbetet anpassas till vår affärsstrategi,
inklusive den nya missionen och visionen. Det blir ett viktigt arbete där vårt mål är att skapa en ännu starkare koppling
mellan företagsansvar, hållbar utveckling och koncernens strategi.
I och med att vi förbereder oss för att expandera geografiskt är vårt mål att öka vår förståelse för lokala kunder
och deras behov på nya marknader. Etablering på nya marknader innebär att vi får fler intressegrupper och att nya
förväntningar, krav och fokusområden tillkommer.

FÖRDELNING AV EKONOMISKT VÄRDE, M€

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR PERIODEN, M€

Personal 561,2
Samhälle 22,6
Ägare 37,9
Finansiärer 2,6
Utveckling av
affärsverksamhet 57,8

Inkomstskatter 20,7
Fastighetsskatter 1,2
Arbetsgivaravgifter 115,8
Övriga skatter 0,4

*)
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35

Fazer-koncernens årsredovisning 2017

Företagsansvar

Vi sätter stort fokus på integrationen av våra nya affärsområden och förvärvade affärsverksamheter när de inkluderas
i vårt hållbarhetsarbete. Vi skapar ett specifikt företagsansvarsprogram för Fazer Lifestyle Foods för att adressera de
hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för just det affärsområdet.
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) styr vårt arbete med de mänskliga
rättigheterna. Vi fortsätter att genomföra utvärderingar av vår verksamhets inverkan på de mänskliga rättigheterna
enligt principerna.
Vi undersöker nya sätt att samarbeta med våra intressegrupper inom alla delområden av företagsansvaret.
Hållbarhetsrisker
Hållbarhetsrisker utvärderas och hanteras som del av Fazer-koncernens riskhanteringsprocess enligt beskrivningen
i avsnittet Bolagsstyrning. Som livsmedelsföretag förlitar vi oss på en rad olika jordbruksprodukter. Bland de
identifierade riskerna för livsmedelsproduktionen finns klimatförändringens effekter på tillgången, priserna och
kvaliteten på råvaror samt vattenrelaterade risker. Vi ser förändrade konsumenttrender rörande hälsa som både en
risk och en möjlighet. Alla kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsrisker som rör vår verksamhet utvärderas i samband
med utvärderingen av risknivåerna för Fazers produktionsanläggningar och restauranger.
Hur vi minskar riskerna och utnyttjar tillhörande möjligheter rapporteras på följande sidor, som beskriver vårt arbete
inom olika delar av vårt strategiska företagsansvar.
Bekämpning av korruption
Fazer-koncernen arbetar för att förhindra förekomsten av mutor inom hela sin företagsverksamhet. Fazer har
bedömt riskerna i sin verksamhet och övervakar riskerna i samtliga verksamhetsländer. Fazer-koncernens program för
bekämpning av mutor består av riskbedömning, policy för bekämpning av mutor, närutbildning med utvald personal,
e-learning, registreringsplikt, bedömning av motpartsrisker, riktade interna revisioner, en direktlinje samt åtgärder vid
upptäckta förseelser.
Genererat och distribuerat ekonomiskt värde, M€
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
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2017

2016

1 657

1 613

-586
-327
-62
682

-561
-307
-86
659

-561
-23
-38
-3
58

-550
-43
-19
-3
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För hälsa och välmående

Kundernas välmående är mycket viktigt för oss och vi strävar efter att främja en hälsosam,
balanserad relation till mat.
Som vi konstaterar i vår nya vision så skapar vi glädje och
välmående med meningsfulla matupplevelser. Vi erbjuder
ett brett urval av produkter och tjänster för olika tillfällen.
Vi tillhandahåller vetenskapligt tillförlitlig information för
att hjälpa människor att göra medvetna kostval.

2018 och framåt
• Fortsätta med hälsorelaterad forskning, både
internt och med samarbetsparter
• Fortsätta med programmet Fazer Brainhow
• Lansera nya innovativa växtbaserade produkter
• Fortsätta att främja #moregreens inom Fazer
Food Services
• Fortsätta att utveckla produktportföljen

Fokus och mål
• Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud
• Vara transparent i kommunikationen med våra
intressegrupper i frågor som relaterar till hälsa och
välmående
• Delta i studier om mat, hälsa och hållbarhet
• Undersöka och utveckla hjärnvänlig mat genom
programmet Fazer Brainhow
• Öka användningen av växtbaserad mat

Resultat 2017
Vårt fokus under 2017 låg på att ta fram produkter som stöder välmående och hållbarhet. Fazer Lifestyle Foods
grundades våren 2017 för att ytterligare stärka Fazers svar på de växande kundbehoven inom hälsa, välmående och en
hållbar livsstil. Fazer Lifestyle Foods fokuserar på mjölkfria spannmålsprodukter, vegetabiliska måltider och mellanmål.
I Fazer Lifestyle Foods ingår de förvärvade företagen Bioferme, specialiserat på fermenterade havreprodukter, och
Froosh, det ledande smoothievarumärket i Norden. I Fazer Lifestyle Foods ingår utöver Bioferme och Froosh även
Fazer Kvarn och dess frukostprodukter, till exempel gröt och müsli, under varumärkena Fazer Alku och Frebaco.
Vi var det första företaget i världen att lansera ett insektsbröd i livsmedelsbutiker, och vårt Syrsbröd fick
uppmärksamhet världen över. I Finland lanserade vi också ett hälsosamt fröbröd och Lempikaura-snackskex som
innehåller rotsaker. I Ryssland och Baltikum lanserade vi Fazer Rotfruktsbröd och i Ryssland hälsosamma nyheter i
produktserien Fazer Health Energy och under varumärket Hlebnyj Dom. De första produktlanseringarna inom Fazer
37

Fazer-koncernens årsredovisning 2017

Företagsansvar

Brainhow skedde i Ryssland och Baltikum. Vårt magvänliga low-FODMAP-rågbröd vann första pris i den internationella
tävlingen NutraIngredients.
Vi deltog i forskning tillsammans med många forskningspartners i flera länder där vi har verksamhet. Vårt program
Fazer Brainhow tog ett viktigt kliv framåt genom samarbete med Nokia och Nightingale Health. Fazer Brainhow
undersöker hur mat kan stödja de kognitiva funktionerna. Målet med samarbetet är att få en holistisk syn på effekterna
av kost som har designats för att förbättra den kognitiva förmågan. Programmet undersökte också hur kakaoflavanoler
påverkar den kognitiva förmågan hos äldre.
Fazer har listat 11 åtgärder för att tackla fetmaproblemet. Åtgärderna inkluderar bland annat förpacknings- och
portionsstorlek, produktinformation och produktutveckling. Vi tror att balanserad kost som grundar sig på kunskap
och personliga smakpreferenser skapar välmående. Vi vill tillhandahålla både näringsinformation, genom att till exempel
informera kunderna om energiinnehållet per portion, och ett sortiment som respekterar individuella val.
Vi fortsatte arbetet med att öka andelen grönsaker i måltider. Fazer Food Services restauranger fortsatte att använda
nudging, vilket innebär att uppmuntra matgästerna att välja mer grönsaker med hjälp av hur bufféerna utformas och
rätterna presenteras. Under 2017 var andelen grönsaker 37,9 %.
Vi lanserade det nya vegetariska matkonceptet Wicked Rabbit som uppmuntrar en attitydförändring när det gäller
vegetarisk mat. Evenemanget Fazer Foodathon ordnades för att hitta nya växtbaserade matlösningar och lyfta fram
mat som en lösning i dialogen med intressegrupperna. Vinnaren i Foodathon var ett veganskt ägg som kan användas i
matlagning och bakning.
FN:s globala mål för hållbar utveckling var ett av de mest diskuterade ämnena inom företagsansvar under 2017. Målen
3 och 12 definierades som de mest relevanta för vårt företagsansvarsområde För hälsa och välmående:

Mål 9 uppmuntrar till innovation, vilket också är en integrerad del av vårt arbete med att främja hälsa och välmående.
Vi fortsätter att undersöka på vilka sätt vi kan bidra till FN:s globala mål genom vår företagsansvarsagenda.
Fazer i framtiden
Vi fortsätter med vårt program Fazer Brainhow och att öka dess synlighet. Genom forskning och samarbete strävar vi
efter att förbättra människors livskvalitet och hitta sätt att främja människors kognitiva förmåga och välmående.
Fazer Lifestyle Foods fortsätter att utveckla en produktportfölj med starka, innovativa, internationella koncept och
varumärken för den hälsomedvetna konsumenten.
Fazer Food Services fortsätter med sina framgångsrika #moregreens-aktiviteter under 2018 och nudging fortsätter att
vara en viktig metod. Vi fortsätter att utbilda våra kockar och ta fram vegetariska recept.
Utvecklingen av portionskontroll, med stöd av förpackningsstorlekar och information, fortsätter för att motverka fetma.
Vi fortsätter att utveckla hela vårt utbud inom alla affärsområden för att främja välmående.
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Människorna gör skillnad

Vi vill erbjuda ett motiverande och meningsfullt arbete i en trygg och respektfull
arbetsmiljö. Vi utvecklar ständigt våra medarbetare och vårt ledarskap.
Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång.
Vi samarbetar och utvecklar ständigt våra kompetenser
för att säkerställa att vår verksamhet är lönsam och
hållbar. Vi främjar en respektfull atmosfär och arbetar
enligt en högpresterande kultur där alla känner till sin
roll och sitt ansvar.

2018 och framåt
• Implementera HR-visionen 2022
• Öka det interna entreprenörskapet och bli mer
lättrörliga
• Fortsätta att utveckla rollbyte och arbetsrotation
• Fortsätta arbetet för att motverka trakasserier

Fokus och mål
• Erbjuda alla medarbetare en jämlik arbetsplats, ett
motiverande och meningsfullt arbete och en trygg
arbetsmiljö
• Uppmuntra medarbetarna att hitta och upprätthålla
balans i arbetslivet
• Stödja medarbetarnas välmående
• Utveckla en arbetsplats med mångfald som styrka och
framgångsfaktor
• Utveckla ledarskapskompetensen på alla nivåer
• Säkerställa en arbetsmiljö där människor behandlar
varandra med värdighet och respekt. Vi accepterar
inga former av trakasserier

Resultat 2017
Vi fortsatte arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi definierade Mål 8 som det mål som är närmast
förknippat med hållbarhetsområdet Människorna gör skillnad:
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Detta mål ansågs ligga i linje med våra egna ansvarsmål. Vi fortsätter att utvärdera på vilka sätt vi kan bidra till att nå
målet.
Under 2017 var trakasserier en fråga som behandlades i stor omfattning i medier och samhället i stort. Diskussionen
föranledde oss att utarbeta nya riktlinjer för hantering av trakasserier. Vi respekterar alla enskilda individers
värderingar, integritet och rättigheter. Vi accepterar inte diskriminering, hot, trakasserier eller kränkande beteende. Vi
reviderade också vårt visselblåsarsystem för att göra det möjligt för tredje part att kontakta oss vid klagomål.
Vi började skapa en ny lärandekultur. En ny digitaliseringsutbildning testades i Finland, och den kommer att utökas
under 2018. Vi började planera förnyelsen av Fazer Academy som ska genomföras under 2018. Traineeprogrammet
fortsatte och gav goda resultat, och praktikanterna bidrar till vår verksamhet redan efter mycket kort tid.
Vi fortsatte även med vårt program 125 möjligheter till arbete, som inleddes 2016 i samarbete med Helsingfors
diakonissanstalt och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Finland. Programmet erbjuder arbetsmöjligheter till personer
som har svårt att hitta arbete, till exempel personer med nedsatt funktionsförmåga och invandrare.
I Ryssland fortsatte vi vårt samarbete med SOS Barnbyar i Pusjkin genom att erbjuda anställningar till unga personer
från barnbyn. Studenterna i byn ges chansen att få sin första arbetslivserfarenhet i ett internationellt företag.
Vi utvecklade implementeringen av rollbyte och arbetsrotation – ett nytt sätt att se på arbete som ger möjlighet till
yrkesmässig utveckling. Detta nya synsätt erbjuder möjligheter att lära och få nya ansvarsområden samt ger en chans
att växa i organisationen. Rollbyte kan också användas som stöd för mångfaldsarbete.
Under 2017 färdigställde vi vår HR-vision 2022. Den leder oss framåt de närmaste åren och ger oss stöd vid
implementeringen av vår nya strategi. Visionen möjliggör också vår omvandling till ett ledande, hållbart nordeuropeiskt
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matföretag, samtidigt som den säkerställer medarbetarnas välmående. Dessutom intensifierade vi implementeringen
av vår säkerhetskultur, bland annat genom att börja följa upp även små olyckor och tillbud, öka kommunikationen
kring säkerhet och genomföra fler än 40 säkerhetsöversyner.
Vi genomförde återigen vår medarbetarundersökning för att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete.
De totala resultaten för hela koncernen förbättrades jämfört med den tidigare undersökningen. De mest
positiva förändringarna återfanns inom de koncernövergripande områdena, bland annat arbetsgivarbilden och
ledarskapskulturen. Samtliga fem index som mäts – åtagande, ledarskap, prestation, engagemang och medarbetare –
låg tydligt över det allmänna genomsnittet i Europa.
Fazer i framtiden
Vi börjar implementera vår HR-vision 2022. Vi fokuserar på medarbetarupplevelsen, internt entreprenörskap och
rörlighet. Vi utvecklar ett breddat ekosystem för talanger som inte enbart omfattar våra egna talanger, utan även
talangerna hos våra samarbetspartners och intressegrupper.
Vi utvecklar våra kompetenser inom HR-informationssystem (HRIS) och analys, samt implementerar utbildning i
affärsverksamheterna för att förbättra våra strategiska färdigheter inom HR. Vi rekryterar nya talanger för att stödja
våra strategiska tillväxtplaner.
Vi stärker våra ledarskapskompetenser på koncernnivå och våra kompetenser gällande hantering av
organisationsförändringar. Hälsa och välmående på jobbet är fortsatt ett prioriterat fokusområde. Vi fortsätter
att systematiskt förbättra arbetssäkerheten på alla verksamhetsställen för att erbjuda alla medarbetare en säker
arbetsmiljö.
Vi fortsätter vårt arbete med att förebygga trakasserier, bland annat genom att skapa ett obligatoriskt utbildningspaket
där frågan behandlas.

Antal anställda per land 31.12.2017
Finland
Sverige
Ryssland
Danmark
Norge
Lettland
Litauen
Estland
Japan

2017
6 972
3 280
2 990
1 018
490
317
272
138
1

Olycksfallsfrekvens
Antal olycksfall per miljon arbetstimmar
Fazer Bageri
Fazer Konfektyr
Fazer Food Services
Totalt i koncernen
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Rättvis värdekedja

Vi jobbar för att säkerställa att våra råvaror, till exempel kakao och spannmål, är hållbart
producerade ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.
För att tillverka högklassiga produkter behövs högklassiga
råvaror. Vi samarbetar med tusentals leverantörer,
och i vårt företagsansvar ingår att säkerställa att även
de bedriver en hållbar verksamhet. Vi respekterar
mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter samt
markrättigheter och vill att våra leverantörer ska få skälig
ersättning för sitt arbete.

2018 och framåt
• Fortsätta att använda 100 % ansvarsfullt
producerad kakao
• Fortsätta att implementera principerna för
hållbar spannmålsodling så att allt mjöl i Finland
och Sverige uppfyller kraven senast 2025
• Öka andelen ansvarsfull soja till 100 % senast 2020
• Använda 100 % RSPO-certifierad, segregerad
eller Mass Balance palmolja senast 2020 i alla
länder där företaget är verksamt
• Fortsätta att följa WWF:s Fiskguide
• Fortsätta att använda säsongsbetonade och
andrasorterade frukter och grönsaker i våra
restauranger för att minska matsvinnet i
värdekedjan
• Ytterligare utveckla hållbarheten i
fruktvärdekedjan

Fokus och mål
• Ständigt arbeta för en mer ansvarsfull produktion och
stärka samarbetet i värdekedjan
• Förbättra spårbarheten i värdekedjan och säkerställa
livsmedelskvaliteten och säkerheten
• Kontrollera och minska riskerna förknippade med
råvaror

Resultat 2017
I början av 2017 uppnådde vi ett av våra viktigaste mål: 100 procent av vår kakao är ansvarsfullt producerad. Vi köper
kakao via UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa Programme samt genom egna direkta program.
Förhållandet mellan certifieringar och direkta program har väckt livlig debatt bland våra intressegrupper. Vi anser att en
kombination av dessa två upphandlingsmetoder är det bästa alternativet av flera anledningar. Endast ungefär 20 procent
av kakaoodlarna i världen samarbetar med certifieringsorganisationer, vilket innebär att tillgången på certifierad kakao
inte är tillräcklig för att täcka chokladtillverkarnas behov. Direkta program behövs som komplement till certifierad
kakao. Dessutom behöver vi säkerställa att alla kakaoodlare har möjlighet att odla kakao på ett hållbart sätt.
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Genom direkta program kan vi också kontinuerligt övervaka till exempel att barnarbetskraft inte används, eftersom
vi utbildar personer lokalt för denna uppgift. Detta är mer effektivt än att göra kontroller då och då. Vårt direkta
program i Ecuador reviderades 2017 och utvecklingsåtgärder planerades utifrån resultaten.
Våra direkta program beaktar såväl sociala som miljömässiga aspekter av kakaoodling och stödjer odlarsamhällena. De
har uppmuntrat särskilt kvinnor att delta i utbildning och förbättra sin levnadsstandard med hjälp av det de har lärt
sig. Kostnaderna för att implementera direkta program är högre än kostnaderna för inköp av certifierad kakao, men vi
anser att det är en nödvändig investering för att kunna säkerställa en stabil tillgång på kakao i framtiden.
Vi gick med i Roundtable for Responsible Soy (RTRS) och publicerade vårt åtagande att använda 100 procent
certifierad soja senast 2020. All soja som används direkt eller indirekt i värdekedjan ska uppfylla de krav som fastställts
av RTRS eller ProTerra. Vi köpte RTRS-certifikat för att täcka hela vår indirekta sojakonsumtion i Sverige för 2017. Vi
gick också med i det finländska åtagandet för soja och Svenska Sojadialogen. Andelen certifierad soja som koncernen
köpte var 54 procent.
Vi reviderade vårt åtagande gällande palmolja. Vi använder 100 procent RSPO-certifierad palmolja som vi köper via
tre olika handelssystem: Segregated, Mass Balance och Book & Claim. Vårt mål är att öka andelen segregerad palmolja,
men det har dock visat sig vara svårt. Vårt mål för 2017 var att använda 100 procent segregerad palmolja inom Fazer
Konfektyr, men vi lyckades inte riktigt nå vårt mål: 92 procent av den använda palmoljan var segregerad och den
återstående andelen köptes genom Mass Balance och Book & Claim.
En av orsakerna till att vi inte nådde målet var att segregerad palmolja inte kunde köpas i så stora mängder som vi
behövde. Vi kommer att kunna lösa detta under 2018 för majoriteten av de återstående produkterna.
Under 2017 utvecklade vi en inköpsprocess för prioriterade råvaror med höga risker relaterade till mänskliga
rättigheter, vattenresurser och markanvändning. För de flesta prioriterade högriskråvaror eller råvaror som vi
använder i stora volymer har vi redan utarbetat åtaganden på koncernnivå.

STATUS, HÅLLBAR KAKAO

STATUS, HÅLLBAR PALMOLJA

Kakao inhandlat enligt Fazers
kakaoprogram 100 %
Certifierad 86 %
Direkta hållbarhetsprogram 14 %

RSPO-certifierad palmolja (inkl.
alla RSPO-handelssystem) 100 %
Segregerad 36 %
Mass Balance 3 %
Book & Claim / GreenPalmcertifikat 61 %

FAZERS ANVÄNDNING AV PALMOLJA PER AFFÄRSOMRÅDE

Fazer Bageri 68 %
Fazer Konfektyr 30 %
Fazer Food Services 2 %
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Vi förde en aktiv dialog om djuromsorg med våra leverantörer, icke-statliga organisationer och andra intressenter. Vi
och våra kunder lägger stor vikt vid djuromsorg inom livsmedelsproduktion och kommer att fortsätta dialogen med
våra intressegrupper.
Fazer Food Services i Sverige och Danmark strävar efter att öka andelen ekologiska produkter i sitt sortiment. I
Sverige var målet en andel på 19 procent, och detta uppnåddes. I Danmark är andelen ekologiska produkter 40
procent. Vi fortsätter att följa WWF:s Fiskguide som utgångspunkt för våra fiskinköp och använder enbart grön- eller
gullistade fisk- och skaldjursarter. Fazer Cafés nådde sitt mål 2017 och serverar nu enbart certifierat kaffe.
Minskat matsvinn är ett av våra hållbarhetsmål och det är också ett sätt att förbättra effektiviteten i vår värdekedja.
Tillsammans med våra leverantörer har vi också kunnat använda grönsaker av andrasortering som inte är estetiskt
felfria, men som är lika goda som förstasorterade och fullt användbara. Grönsaker av andrasortering används nu av alla
affärsenheter inom Fazer Food Services.
Livsmedelssäkerhet är avgörande för vår verksamhet och det finns inte rum för några kompromisser. Under
2017 införde vi ett koncernövergripande system för dokumentationshantering, genomförde utbildning för att öka
medvetenheten om livsmedelsbedrägerier och gjorde sårbarhetsbedömningar. Nya allergenriktlinjer utarbetades av en
intern arbetsgrupp och experter på livsmedelssäkerhet utbildades.
Vi jobbar med FN:s globala mål för hållbar utveckling och har definierat följande mål som de mest relevanta för
företagsansvarsområdet Rättvis värdekedja:

Fazer i framtiden
Vi fortsätter med vårt systematiska arbete för att säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet i hela leveranskedjan. Vi
förbättrar ständigt hållbarheten i våra inköp.
Vi jobbar med de identifierade råvarorna – spannmål, kakao, palmolja, soja och fisk – och fokuserar även på nya
råvaror utifrån vår riskbedömning.
Vi fortsätter att minska matsvinnet och att utnyttja säsongsvariationen för att förbättra effektiviteten och hållbarheten
i vår leveranskedja. För år 2018 har vi skapat en gemensam säsongskalender för Fazer Food Services som kommer att
användas i alla våra länder.
Vi fortsätter att jobba för vårt åtagande för palmolja och att utveckla våra sojainköp.
Status, hållbar fisk
Grönlistad fisk (Finland och Sverige, inkl. certifierad fisk)

%
69

Grönlistad fisk Finland
Certifierad fisk Sverige

64
78
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Del av miljön

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att förbättra energieffektiviteten, främja
hållbar vattenförbrukning och hållbara odlingsmetoder samt motverka svinn.
Vår mission är Mat med mening. Missionen refererar
till den glädje vi vill skapa med våra produkter och
tjänster, men också till vårt mål att erbjuda våra kunder
hållbart producerad mat. Vi vill främja både miljöns och
människornas välmående.

2018 och framåt
• Minska Fazers energiförbrukning med 20 % per
producerat ton jämfört med nivån 2011 senast
2020
• Implementera en förpackningsvision genom
att undersöka alternativen för mer hållbara
förpackningar
• Minska CO2-utsläppen från bageritransporterna
genom gemensamma leveranser med andra
företag
• Fortsätta att implementera vårt åtagande mot
skogsskövling
• Implementera Fazers spannmålsvision

Fokus och mål
• Minska klimatpåverkan och förbättra energieffektiviteten
• Förebygga avfall och råvarusvinn
• Hantera och använda vattenresurser på ett
ansvarsfullt sätt
• Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra
utarmning av den biologiska mångfalden
• Öka miljömedvetenheten

Resultat 2017
Vi reviderade vår långsiktiga energiplan och våra energimål under 2017. År 2017 var vår energiförbrukning 0,85
MWh/producerat ton och förnybar energi utgjorde 88 procent av vår totala energiförbrukning. Under 2017 minskade
energiförbrukningen per producerat ton något. Trots att Fazers miljöavtryck har förändrats avsevärt på grund av
företagsförvärv har vi förbundit oss att minska Fazers energiförbrukning per producerat ton med 20 procent senast
2020. På alla våra produktionsanläggningar i Finland, Sverige och Lettland används 100 procent förnybar el.
Vi fortsatte att utveckla vår plan för vattenhushållning och gick med i gruppen ”Vatten och mat” som leds av SIWI Swedish
Water House i Sverige. Målet är att skapa en bättre förståelse för våra vattenrelaterade risker och ta itu med dem inom
både produktion och råvaruinköp. På så sätt kan vi identifiera och minska vår vattenpåverkan i värdekedjan, identifiera
de största riskerna och fastställa en åtgärdsplan. Vi undersökte avloppsvattenkvaliteten vid produktionsanläggningar och
skapade en åtgärdsplan för avloppsvatten för tre produktionsanläggningar (Neva, Smolenskaja och Zvezdnyj i Ryssland) för
att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet och utbyta bästa arbetssätt. Under 2017 minskade vår vattenförbrukning något.
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Vi förnyade vårt åtagande för Östersjön för 2018–2022. I det åtar vi oss att utveckla vår produktion, våra
arbetsmetoder och vårt utbud för att bidra till att förbättra den ekologiska balansen i Östersjön. I åtagandet ingår
åtgärder och mål i fråga om cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling, vattenanvändning och materbjudande.
Vi publicerade våra principer för hållbar spannmålsodling som vi utarbetat i samarbete med odlare. Vi fortsätter
att främja en aktiv dialog med odlarna för att implementera principerna och främja mer hållbara odlingsmetoder.
Undersökningar genomförs för att följa upp hur implementeringen av principerna utvecklas.
Vi vill fortsätta att främja användningen av grönsaker, eftersom de har mindre klimatpåverkan än kött. I Sverige
började vi använda en koldioxidkalkylator i några restauranger för att planera våra menyer och räkna ut enskilda
rätters koldioxidavtryck. Vi delar denna information med våra kunder för att hjälpa dem att göra hållbara val.
Vi ordnade Fazer Foodathon för att hitta innovativa växtbaserade livsmedelsprodukter och lanserade det vegetariska
matkonceptet Wicked Rabbit. Vi gick med i initiativet Hållbar Livsmedelskedja i Sverige för att arbeta för en mer
hållbar livsmedelskedja tillsammans med viktiga intressegrupper och WWF Sverige. Fazer-koncernen gick med i
Climate Leadership Council (CLC) som utmanar företag och samhället att agera på klimatförändringen.
Inom Fazer Bageri Finland utvecklade vi en förpackningsvision för 2018–2020. Enligt visionen ska vi överväga
möjligheterna att använda mer miljövänliga förpackningar när vi ser över våra produktförpackningar eller designar
förpackningar för nya produkter. I Sverige började vi också undersöka på vilka sätt vi kan använda cirkulära och hållbart
producerade förpackningsmaterial. Under hösten 2017 inledde vi en djupgående analys av hur vi kan uppfylla detta mål
om vi ser till hela värdekedjan. Planen är ännu inte klar, men vi har redan lyckats minska mängden förpackningsmaterial
av plast med 65 ton mellan maj 2016 och maj 2017.
Vi fortsatte arbetet med att minska avfallet och råvarusvinnet. Vi ökade medvetenheten i ämnet genom en
koncernövergripande workshop, specificerade instruktioner för butiksmedarbetare, implementerade en konsumentapp i Gateaus bageributiker i Sverige för att sälja produkter till kraftigt rabatterade priser nära stängningsdags och
donerade överblivna produkter till välgörenhet.
Inom Fazer Food Services ordnade vi kampanjer för minskat svinn som resulterade i en minskning av matsvinnet i
restauranger i Sverige, Danmark och Norge. I Finland ändrade vi sättet att mäta 2017, vilket gör det svårt att jämföra
med tidigare år. Vi planerar ökat fokus på åtgärder för att minska svinnet så vi kan uppnå vårt mål.
På grund av förändringarna i vårt industriella fotspår ökade mängden avfall och biprodukter samt råmaterialkonsumtionen
per producerat ton. De jämförbara siffrorna visar dock en minskande trend också på dessa områden.
Under 2017 var det totala antalet miljöincidenter 14. Incidenterna handlade om brand, mjölspray, spill och läckage. Alla
incidenter kategoriserades som små.

ENERGIFÖRBRUKNING/PRODUKTIONSMÄNGD
MWh/ton

TOTAL AVFALLSMÄNGD/PRODUKTIONSMÄNGD
ton/ton
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Vi fortsätter arbetet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi definierade följande mål som de mest relevanta
för vårt arbete för miljömässig hållbarhet:

Fazer i framtiden
Vi fortsätter arbetet med att minska vår energiförbrukning per producerat ton och strävar efter att ytterligare öka
andelen förnybara energikällor genom att följa marknadsutvecklingen för förnybar energi i Ryssland.
Vi fortsätter vårt systematiska arbete med att minska råvarusvinnet och avfallet inom alla våra affärsverksamheter.
Vi sätter ännu större fokus på vattenfrågor under 2018. Vi börjar implementera Fazers plan för vattenhushållning.
Tillgång på färskvatten, råvaruproduktion i potentiellt vattenkänsliga områden och avloppsvattenhantering är ämnen
som vi kommer att ta upp. Genom Fazers principer för hållbar spannmålsodling fortsätter vi att jobba för att minska
övergödningen av Östersjön.
Hållbara förpackningslösningar är ett viktigt fokusområde de kommande åren. Vårt mål är hållbara
förpackningslösningar i hela värdekedjan.
Vi fortsätter att utveckla nya växtbaserade produkter inom Fazer Lifestyle Foods och att främja användningen av
grönsaker inom Fazer Food Services.

AVFALLSHANTERING

Till åter vinning 83 %
Utnyttjats som energi 14 %
Till soptippen 3 %

2017
595 110
507 819
0,85
875 117
1,47
567 019
0,95
0,15
86 991
83 %
14 %
3%

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 Fazers bagerier, konfektyrproduktion och kvarnverksamhet.
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2016
589 001
504 384
0,86
884 977
1,50
481 683
0,82
0,08
48 650
66 %
26 %
8%
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Certifikat för ledningssystem på Fazer
Standarder för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

ISO
9001

Fazer Konfektyr
Vanda
Villmanstrand
Högfors
Vanda (kex)
Fazer Bageri Finland
Vanda
Lahtis
Lahtis (crisp)
Villmanstrand
Uleåborg
Fazer Bageri Sverige			
Eskilstuna
Stockholm
Lidköping
Lund
Lövånger
Umeå
Fazer Bageri Ryssland
Smolenskaja
Murinskij
Neva
Zvezdnyj
Fazer Bageri Baltikum
Ogre
Kaunas
Fazer Food Services
Restauranger i Finland
Restauranger i Sverige
Restauranger i Danmark
Restauranger i Norge
Produktionsköket i Tallinn
Fazer Lifestyle Foods
Bioferme
Fazer Kvarn Lahtis
Fazer Kvarn Lidköping

X
X
X
X

ISO
14001

ISO
50001

X
X
X
X

Standarder för livsmedelssäkerhet

OHSAS
18001

FSSC
22000

X
X
X
X

X
X
X
X

ISO
22000

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

IFS

AIB

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

ISO 9001

Kvalitet

ISO 14001

Miljö

ISO 50001

Energi

OHSAS 18001

Arbetshälsa och -säkerhet

FSSC 22000

Livsmedelssäkerhet

ISO 22000

Kvalitet och livsmedelssäkerhet

BRC

Livsmedelssäkerhet

IFS

Livsmedelssäkerhet

AIB

Livsmedelssäkerhet

X

SMETA 4-pillar Sedex Members Ethical Trade Audit
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X
X
X

SMETA
4-pillar

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BRC

Etisk handel

X
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Styrelsens verksamhetsberättelse
Fazer fortsatte att förbättra sitt resultat och implementera sin strategi under 2017. Koncernens omsättning och
rörelsevinst ökade från föregående år. I mars 2017 gjorde Fazer en ändring i företagets operativa struktur genom
att bilda det nya affärsområdet, Fazer Lifestyle Foods, som fokuserar på mjölkfria spannmålsprodukter, vegetabiliska
måltider och on-the-go-mat och -dryck. I anknytning till det nyetablerade affärsområdet gjordes två förvärv under
2017 – förvärvet av Bioferme, ett finländskt företag specialiserat på fermenterade havreprodukter, och förvärvet av
det ledande nordiska smoothievarumärket Froosh. Därtill inkluderades Fazer Kvarn i affärsområdet Fazer Lifestyle
Foods. Fokuseringen på att höja effektiviteten fortsatte med satsningar inom flera områden. Arbetssäkerheten och
utvecklingen av säkerhetskulturen var ett fortsatt viktigt tema under 2017 med positiva resultat.
År 2017 började Fazer tillämpa de internationella finansiella rapporteringsstandarderna IFRS (International
Financial Reporting Standards) i sitt koncernbokslut. Därtill omräknades jämförbara siffror för 2016 enligt IFRS.
Moderbolagets siffror baserade sig fortfarande på de finländska redovisningsstandarderna FAS (Finnish Accounting
Standards).
Marknad, affärsmiljö och försäljning
Under 2017 utvecklades det ekonomiska läget positivt på många av Fazers viktigaste marknader: ekonomin i Finland,
Norge och Ryssland stärktes och ekonomin i Sverige fortsatte att växa. Den största utländska valutakurseffekten för
Fazer härstammar från rubeln, som stärktes med i genomsnitt 11 procent mot euron och stödde Fazers ekonomiska
resultat 2017.
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Den totala bagerimarknaden minskade något på huvudmarknaderna under 2017, och handelns egna varumärken
ökade sin andel av försäljningen. Trots det krävande marknadsläget lyckades Fazer Bageri öka sin försäljning till
614,4 miljoner euro, (2016: 602,4) och implementera värdeskapande åtgärder med framgång, för att förbättra sin
operativa effektivitet och lönsamhet. Hälsotrenden fortsatte och stärkte försäljningen av välmåendeerbjudandet,
och hantverksbakat bröd var fortsatt lika populärt. I Finland backades en god resultatutveckling upp av den starka
portföljen med en lämplig försäljningsmix och framgångsrika nyheter. Dessutom fortsatte shop-in-shop-verksamheten
att prestera ett utmärkt resultat. Verksamheten i Sverige å andra sidan drabbades av marknadsnedgången och
konkurrensen från handelns egna varumärken. I Ryssland genomfördes framgångsrika produktlanseringar och operativa
förbättringar. Bageriverksamheten i Baltikum förbättrade sin portfölj med framgångsrika nya produktlanseringar och
prispositionering. Hantverksbakat bröd var fortsatt populärt bland konsumenterna och bageributikerna ökade sin
försäljning.
För Fazer Konfektyr var 2017 ett utmärkt år: den jämförbara omsättningen ökade till 331,2 miljoner euro (2016: 313,4
exklusive punktskatt på 24,0 miljoner euro) med stöd av framgångsrika produktlanseringar, nyheter och kampanjer.
Marknadsvolymen för konfektyr ökade, och även kexmarknaden växte något med Domino, Jaffa och Fasupala som
presterade bättre än väntat. I Finland var konkurrensen inom chokladkakor hård, men Fazer lyckades försvara denna
kärnmarknad. Varumärket Karl Fazer utsågs till det mest omtyckta varumärket i Finland. Fazer Konfektyr ökade sin
marknadsandel i Sverige.
Fazer Food Services har cirka 1 200 restauranger i Finland, Sverige, Norge och Danmark, och erbjuder tjänster för
specifika sektorer inom tre kluster– Business, Concession och Offentlig sektor. Fazer Food Services behöll en stark
marknadsställning år 2017, trots ökande konkurrens särskilt inom den offentliga sektorn. Omsättningen uppgick till
607,7 miljoner euro (600,7). Effekten av nettoförändringen av portföljen var något negativ, men den jämförbara
försäljningen ökade särskilt i Finland. Kundnöjdheten (NPS) steg under 2017. Fazer Food Services inledde en
varumärkesförnyelse som fortsätter under 2018, med målet att uppdatera varumärket Amica och bygga upp det
nya restaurangvarumärket Fazer Food & Co.
Fazer Lifestyle Foods är det nya affärsområdet som bildades i mars 2017 genom förvärvet av havreexperten
Bioferme och dess populära varumärke Yosa. Fazer Lifestyle Foods sortiment består av växtbaserade måltider och
drycker, mjölkfria produkter och snacks. Smoothievarumärket Froosh, som förvärvades i november, fungerar som en
plattform för Fazer Lifestyle Foods sortiment av hälsosamma och hållbara fruktbaserade produkter. Utöver sin starka
ställning i Norden exporterar Froosh till flera länder i Europa. Fazer Kvarn, som ingår i Fazer Lifestyle Foods, tillverkar
havrebaserade frukostprodukter som gröt, müsli och flingor, utöver traditionella kvarnprodukter. Fazer Kvarn tillverkar
också havrederivat som betaglukan och havreprotein för livsmedelsindustrin samt havreolja och -fiber för kosmetikaoch läkemedelsindustrin. Omsättningen för det nya affärsområdet uppgick till 99,4 miljoner euro under det första
verksamhetsåret. I beloppet ingår Fazer Kvarns försäljning och Biofermes och Froosh försäljning efter förvärven.

OMSÄTTNING, M€

OMSÄTTNING PER LAND

1800 1 695,7 1 647,7
1 576,1 1 603,5
1600

Finland 48 %
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Ryssland 12 %
Danmark 6 %
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Estland 1 %
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Övriga 2 %
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År 2017 låg Fazer Cafés omsättning på samma nivå som året innan och uppgick till 21,9 miljoner euro (22,0) trots den
ständigt hårdnande konkurrensen. Två nya caféer öppnades, ett i Sanomahuset i Helsingfors och ett i Ainoa i Hagalund
i Esbo. Fazer Cafés kundnöjdhet förbättrades ytterligare jämfört med den höga nivån året innan.
Besökscentret Fazer Experience, som öppnade 2016, då Fazer firade 125-årsjubileum, hade över 187 000 besökare
under 2017. Besökarna gav centret ett gott betyg (kundnöjdhetsindex).
Finansiellt resultat
Fazers rapporterade omsättning ökade med 2 procent från föregående år och uppgick till 1 641,6 miljoner euro
(1 603,1). Om punktskatten, som slopades i början av 2017, exkluderas från siffrorna för 2016 ökade den jämförbara
omsättningen med nästan 4 procent. De stärkta utländska valutakurserna ökade omsättningen med 14,4 miljoner euro
och de förvärvade och avyttrade affärsverksamheterna med 25,8 miljoner euro (netto).
Koncernens rörelsevinst steg till 92,1 miljoner euro (90,1). Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för
omstruktureringar och avskrivningar (netto) på 3,5 miljoner euro (0,6). Räkenskapsperiodens vinst var 72,1 miljoner
euro (70,5). Den förbättrade lönsamheten härstammar huvudsakligen från Fazer Bageri och Fazer Konfektyr.
Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens ﬁnansiella ställning var fortsatt stark. De räntebärande nettoskulderna uppgick till 79,0 miljoner euro
(57,3). Koncernens soliditet ökade till 55,1 procent (54,2 procent).
Affärsverksamhetens kassaflöde var 149,6 miljoner euro (146,6) och bruttoinvesteringarna uppgick till 108,0 miljoner
euro (104,6). Till de viktigaste investeringarna hörde förvärven av Bioferme och Froosh samt investeringar i ny
produktionsutrustning och uppgraderingar av existerande maskiner inom bageri- och konfektyrverksamheterna.

RÖRELSEVINST, M€

SYSSELSATT KAPITAL OCH RÄNTABILITET
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Sysselsatt kapital, FAS, M€
Sysselsatt kapital, IFRS, M€
Räntabilitet (ROI), %

IFRS

Nyckeltal

2017

2016

Omsättning, M€
Rörelsevinst, M€
− andel av omsättningen, %
Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Nettoskuldsättningsgrad, %

1 641,6
92,1
5,6
13,3
55,1
14,2

1 603,1
90,1
5,6
14,1
54,2
10,8

Personal
Antal anställda 31.12.
Antal anställda (heltidsekvivalent, i medeltal under året)
Löner och arvoden, M€

15 478
13 198
433,3

15 533
13 287
422,2

NB. Jämförelsesiffror för 2015 (FAS) inkluderas inte i tabellerna över nyckeltal eftersom de inte är jämförbara med IFRS.
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Personal
Vid utgången av året hade Fazer 15 478 anställda (15 533). Av dessa var 68 (143) anställda i moderbolaget.
Implementering av strategin
Utöver att bilda det nya affärsområdet Fazer Lifestyle Foods, där tillhörande förvärv och affärsutveckling, genomförde
Fazer flera initiativ för att implementera sin strategi. I strategin ingår initiativ för att skapa mervärde i koncernens
övriga affärsområden och koncernfunktioner samt planer och verktyg för tillväxt och geografisk expansion.
Kvalitet, arbetshälsa, arbetssäkerhet och miljö
Under 2017 fortsatte Fazer att utveckla och förbättra kvaliteten, arbetshälsan, arbetssäkerheten och miljöansvaret
(QEHS), genom både interna program och tredjepartscertifieringar av ledningssystemen. Den nya QEHS-policyn
kommunicerades brett och gemensamma QEHS-åtgärder implementerades inom alla Fazers verksamheter.
Fazer implementerade nya kommunikationssätt och ledarskapsaktiviteter för att förbättra arbetshälsan och
-säkerheten. Ledningens safety walks, säkerhetsutvärderingar, säkerhetsåtaganden och andra säkerhetsåtgärder har
blivit en del av den dagliga verksamheten. Olycksfrekvensen sjönk med 6 procent från 2016.
Fazer fortsatte att förbättra sin kvalitets- och livsmedelssäkerhetsledning på många sätt. Exempel på detta
är att Fazer implementerade nya digitala QEHS-lösningar, fortsatte programmet vars mål är att certifiera alla
produktionsanläggningar enligt ett globalt livsmedelssäkerhetssystem och utvecklade kontrollen av allergener.
Fazer fortsatte också att förbättra hanteringen av miljöeffekterna. Återvinningen av avfall och biprodukter och
certifieringen av energihanteringen utvecklades. I Finland anslöt sig Fazer Konfektyr, Fazer Bageri och Fazer Kvarn till
ett nytt nationellt energieffektivitetsavtal med mål som sträcker sig fram till 2025.
Företagsansvar
Under 2017 gjorde Fazer framsteg i sitt systematiska arbete med att nå företagsansvarsmålen. Till höjdpunkterna hör
att Fazer uppnådde målet med 100 % ansvarsfull kakao, fastställde målet att använda 100 % hållbart spannmål senast
2025 i Finland och Sverige samt en högre andel grönsaker i restaurangernas utbud. Fazers anseende var fortsatt på
en utmärkt nivå på företagets huvudmarknader, arbetet med de mänskliga rättigheterna fortsatte och en plan för
vattenhushållning började utarbetas.
Riskhantering
Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa och finansiella riskerna inom ramen för
koncernens riskpolicy och vidtar åtgärder för att minimera riskerna. År 2017 realiserades inga större risker.
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Forskning och utveckling
Fazer fortsatte att genomföra programmet Fazer Brainhow under 2017. Programmet fokuserar på sambandet mellan
mat och kognitiva färdigheter. Två kliniska studier inleddes. FlaSeCo-studien fokuserar på hur kakaoflavanoler påverkar
den kognitiva förmågan hos äldre personer och på biomarkörer för hälsoeffekter. Studien genomförs i samarbete med
Gery (förening för gerontologisk näringsforskning i Finland). En annan klinisk studie med namnet BRAVE genomförs i
samarbete med Nokia Technologies och Nightingale Health. BRAVE-studien undersöker effekterna av hjärnvänlig mat
på kognitiva funktioner, fysiologi och biomarkörer i blodet. Resultaten av båda studierna kommer att bli klara 2018.
Utvecklingen av tekniker för magvänliga matlösningar fortsatte. År 2017 låg fokus på att utveckla ett eget
förbättringsmedel för magvänliga bageriprodukter. Samarbetet med Helsingfors universitet och Aalto-universitetet
fortsatte, med fem pågående magister- eller diplomarbeten.
Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 9,9 miljoner euro (9,0).
Förändringar i koncernens juridiska struktur
Förändringarna i koncernens juridiska struktur redovisas i not 25 till bokslutet.
Aktier och aktiekapital
Vid utgången av 2017 hade moderbolaget 3 958 763 preferensaktier och 2 365 200 stamaktier. Preferensaktierna
medför företrädesrätt före stamaktierna till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinstmedel om minst 6
procent av aktiens nominella belopp. Vid den årliga bolagsstämman berättigar varje stamaktie till tio röster och varje
preferensaktie till en röst.
Förvaltning och revisorer
På bolagsstämman den 30 mars 2017 omvalde stämman följande styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande),
Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam, Johan Linder, Cecilia Marlow
och Juhani Mäkinen.
Revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers valdes till revisor med Martin Grandell, CGR som huvudansvarig
revisor.
Utsikter för 2018
BNP-tillväxten på de flesta av Fazers huvudmarknader förväntas ligga på ungefär samma nivå som år 2017.
Konkurrensläget förväntas dock fortsatt vara utmanande för Fazers samtliga affärsverksamheter.
Fazer fokuserar på lönsam tillväxt, för att nå de långsiktiga försäljnings- och lönsamhetsmålen i linje med sin strategi
att skapa mervärde. Fazer fortsätter målmedvetet att driva organisk tillväxt inom de etablerade affärsverksamheterna
och produktkategorierna. Därtill fortgår det aktiva arbetet, med målet att stöda tillväxten och internationaliseringen,
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genom företagsförvärv. Fazers omsättning förväntas öka år 2018, men beror på valutakursutvecklingen. Fazer
fortsätter också arbetet med att stärka sin konkurrenskraft. Arbetet drivs genom etablerade program för
värdeskapande och genom att ständigt utveckla företagets organisatoriska och strukturella effektivitet.
Händelser efter rapportperioden
En separat Fazer Retail affärsenhet bildades i början av 2018, för att stärka Fazers direkta försäljning till konsumenter.
Den nya affärsenheten kombinerar Gateau-bageributikerna i Finland och Sverige samt Fazer Cafés i Finland. Fazer
Retail erbjuder högklassigt hantverksbakat bröd, söta och salta delikatesser, choklad samt varma och kalla drycker till
kunder i caféerna och bageributikerna.
Förslag till disposition av vinst
Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 643 230 795,57 euro, varav 41 511 658,90 euro utgörs av
räkenskapsperiodens vinst.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:
- som utdelning betalas 9,60 € per aktie, dvs. sammanlagt
- som vinstmedel kvarlämnas

60 710 044,80 €
582 520 750,77 €
643 230 795,57 €

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.
Vanda, Finland den 8 mars 2018
Oy Karl Fazer Ab
Styrelsen
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Bolagsstyrning
Oy Karl Fazer Ab (Fazer) och dess dotterbolag förvaltas enligt reglerna och
bestämmelserna i bolagsordningen och i Finlands lag. Därtill tillämpar Fazer och dess
dotterbolag dessa corporate governance-principer som grundar sig på den finska
aktiebolagslagen samt, i viss utsträckning, de rekommendationer som fastställts för
börsbolag i Finland.
Bolagsstämman
Aktieägarna vid bolagsstämman är Fazer-koncernens högsta beslutande organ. Den ordinarie bolagsstämman hålls
årligen senast i juni i Helsingfors eller Vanda. Bolagsstämman handlägger de ärenden som ankommer på den enligt
gällande lag och Fazers bolagsordning, som fastställande av bokslut och utdelning, val av styrelse och revisorer samt
deras ersättningar.
I enlighet med bolagsordningen skickas kallelsen till bolagsstämman per post senast 14 dagar före bolagsstämman.
Styrelsen
Ägarrådet, som utsetts av aktieägarna, sammankallar valberedningen, vars uppgift är att förbereda förslag om
styrelsens sammansättning och styrelsemedlemmarnas arvoden. Till valberedningen hör en representant för ägarrådet,
styrelsens ordförande och en oberoende styrelsemedlem.
Styrelsens sammansättning och uppgifter
Enligt Fazers bolagsordning består styrelsen av minst fem och högst tio medlemmar som årligen utses vid den
ordinarie bolagsstämman. Styrelsen har högsta befogenhet i alla de ärenden som inte enligt finska aktiebolagslagen
eller bolagsordningen hör till andra organ. I enlighet med finska aktiebolagslagen sörjer styrelsen för koncernens
förvaltning och en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Styrelsen ansvarar för att tillsynen av bokföringen och
medelsförvaltningen organiseras på ett ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även att fastställa bland
annat koncernens värderingar, strategi och årliga affärsplaner. Styrelsen beslutar om företagsförvärv och strategiska
investeringar samt har tillsyn över koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Styrelsen utser verkställande
direktören samt beslutar om koncernledningens löner och ersättningar.
Därtill utvärderar styrelsen sin egen verksamhet och samarbetet med ledningen.
Styrelsen består av Berndt Brunow (ordförande), Klaus Cawén, Anders Dreijer, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Leif Hagelstam,
Johan Linder, Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen.
Mötesordning
Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per år. Bokslutet godkänns senast i mars och delårsrapporterna per tertial.
Koncernens strategi fastställs i regel i juni. Affärsplanerna för året och ledningens bonusprogram godkänns på årets
första möte. Extra möten kan hållas om styrelsens ordförande, verkställande direktören eller en medlem av styrelsen
anser det vara påkallat.
Styrelsens ordförande
Styrelsen väljer internt en ordförande, vars uppgift är att leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen
och förbereda styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Styrelsens ordförande samarbetar nära
och aktivt med verkställande direktören och håller sig välunderrättad om väsentliga händelser som påverkar
bolaget och dess intressenter. Ordföranden och verkställande direktören ansvarar för att styrelsemedlemmarna
informeras om ärenden som rör bolaget samt att möteskallelser, föredragningslistor och nödvändiga bilagor skickas till
styrelsemedlemmarna i god tid före mötena. Ordföranden och verkställande direktören ansvarar också för att hålla
kontakt med familjerådet.
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Styrelsens utskott
Styrelsen bestämmer om tillsättandet av utskott och deras medlemmar. Utskottens uppgift är att förbereda
ärenden som kommer upp på styrelsemötena för beslut. Fazers styrelse har tillsatt ett revisions- och ett HR-utskott.
Revisionsutskottets uppgift är att noggrant ta del av revisioner, övervaka den interna kontrollen, den ekonomiska
rapporteringen, riskhanteringen och bolagets ekonomiska situation samt att delta i delårsrevisioner. HR-utskottet ska
förbereda ärenden som hänför sig till anställningar och ersättningar gällande verkställande direktören och koncernens
högsta ledning, övervaka den totala ersättningen till ledningen och personalens incitamentsprogram samt utvärdera
ledningens arbete, inklusive se över resultaten av den årliga medarbetarundersökningen.
Revisionsutskottet består av Jan Fazer (ordförande), Anders Dreijer, Juhani Mäkinen och Ketil Eriksen. Utskottet
sammanträdde fyra gånger under räkenskapsperioden och utöver sedvanliga ärenden behandlade utskottet bland
annat frågor relaterade till implementering av IFRS, informationssäkerhet och utveckling av tillgångar som inte hör till
kärnverksamheten.
HR-utskottet består av Berndt Brunow (ordförande), Klaus Cawén, Leif Hagelstam och Johan Linder. Utskottet
sammanträdde två gånger under räkenskapsperioden och beredde styrelseärenden som hänförde sig till exempelvis
Fazers medarbetarstrategi, ledarskapsutveckling och personalens incitamentsprogram.
Verkställande direktör och vice verkställande direktör
Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande direktören som samtidigt verkar som koncernchef. I
enlighet med finska aktiebolagslagen ansvarar verkställande direktören för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens
instruktioner samt för att bolagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel
kunder, konkurrens- och marknadsläge samt Fazers ekonomiska situation och utveckling. Verkställande direktören får
stöd av koncernens ledningsgrupp samt av vice verkställande direktören som vid behov utses av styrelsen. Christoph
Vitzthum är nuvarande koncernchef och verkställande direktör och Jouni Grönroos vice verkställande direktör.
Koncernens ledningsgrupp
Koncernens ledningsgrupp består av koncernens verkställande direktör, som fungerar som ledningsgruppens
ordförande, verkställande direktörerna för affärsområdena och cheferna för vissa koncernfunktioner.
Ledningsgruppens uppgift är att stödja verkställande direktören i hans/hennes uppgifter och förbereda ärenden för
styrelsen. Koncernens ledningsgrupp har också till uppgift att till exempel koordinera koncernens olika verksamheter
och säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå. Den nuvarande ledningsgruppen består av Christoph Vitzthum
(koncernchef och verkställande direktör, ordförande), Andreas Berggren (verkställande direktör, affärsområdet
Fazer Food Services), Marko Bergholm (t.f. verkställande direktör, affärsområdet Fazer Konfektyr), Brendan Harris
(verkställande direktör, affärsområdet Fazer Lifestyle Foods), Petri Kujala (verkställande direktör, affärsområdet
Fazer Bageri), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Sebastian Jägerhorn (chefsjurist,
EVP), Ulrika Romantschuk (EVP, kommunikation och varumärkesledning), Lara Saulo (EVP, Transformation) och Mika
Videman (personaldirektör, EVP).
Riskhantering
Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem. Styrelsen godkänner Fazer-koncernens
riskhanteringspolicy och övervakar att den följs. Riskhanteringens uppgift är att främja genomförandet av koncernens
strategi och affärsmål, säkerställa att risker som inverkar på bolagets affärsverksamhet identifieras, bedöma, följa
och förutse hot och möjligheter som påverkar affärsverksamheten samt att säkra affärsverksamhetens kontinuitet.
Ledningen för affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna har till uppgift att identifiera och bedöma
riskerna som berör det egna området samt att minska dessa risker som en del av den operativa verksamheten.
Finansiella risker hanteras av koncernens ekonomifunktion. Koncernens ekonomidirektör ansvarar för styrning och
utveckling av riskhanteringen, rapportering av riskhanteringen till styrelsen och revisionsutskottet samt för att ge
affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna stöd vid riskhantering.
Intern revision
Den interna revisionen utvärderar de olika verksamheternas effektivitet och ändamålsenlighet samt övervakar hur
den interna kontrollen fungerar. Den säkerställer att den ekonomiska och operativa rapporteringen är tillförlitlig och
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att fastslagna verksamhetsprinciper och givna instruktioner följs. Den interna revisionen sammanställer årligen en
revisionsplan. Resultaten rapporteras regelbundet till koncernledningen, revisorer och revisionsutskottet. Den interna
revisionen rapporterar till revisionsutskottet.
Revisorer
Koncernens revisorer utses av den ordinarie bolagsstämman för ett år. Revisorernas uppgift är att granska
koncernens bokföring, bokslut och förvaltning. Uppgifterna är mer detaljerat definierade i tillämplig lagstiftning
och i bestämmelserna om god revisionssed. Revisorerna deltar i det årliga styrelsemöte där koncernbokslutet
behandlas och i revisionsutskottets möten.
Fazer-koncernens etiska principer
Fazers etiska principer grundar sig på internationella principer som har tagits fram av FN:s Global Compact. Syftet är
att främja hållbar utveckling hos företag och öka företagens ansvarstagande roll i samhället. Fazer-koncernens etiska
principer grundar sig också på Fazers gemensamma värderingar och styr Fazers medarbetare att behandla kunder,
samarbetspartner och egna kolleger jämlikt och rättvist.
Genom de etiska principerna förbinder sig Fazer som arbetsgivare att tillhandahålla en modern och säker arbetsmiljö
för alla anställda i alla de länder företaget har verksamhet och att sörja för de anställdas hälsa och deras välmående
och trivsel i arbetet samt att behandla alla anställda jämlikt.
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Koncernens styrelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marko Bergholm
f. 1970
Ekonomie kandidat
Tillförordnad verkställande direktör
för Fazer Konfektyr

Brendan Harris
f. 1962
Master of Business Administration, B.A.
in Politics, Philosophy and Economics
Verkställande direktör för Fazer Lifestyle
Foods och Executive Vice President,
Fazer-koncernen

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

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

Ulrika Romantschuk
f. 1966
Politices kandidat
Kommunikation och varumärkesledning
och Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Lara Saulo
f. 1972
Ekonomie magister
Transformation och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

Mika Videman
f. 1967
Diplomingenjör
Personaldirektör och Executive Vice
President, Fazer-koncernen
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Finansiell information
Fazer börjar tillämpa IFRS
Fazer vill tillhandahålla betydelsefull och relevant information på ett transparent sätt. Därför har vi beslutat att börja
tillämpa de internationella finansiella rapporteringsstandarderna IFRS (International Financial Reporting Standards) och
kommer att upprätta vår koncernredovisning enligt dem från och med denna årsredovisning. Fazer har fram tills nu
rapporterat enligt de finska redovisningsstandarderna FAS (Finnish Accounting Standards). IFRS är de mest använda
redovisningsstandarderna, vilket bidrar till att göra de rapporterade siffrorna jämförbara. IFRS underlättar också
integreringen av förvärvade foretag. IFRS standarder utgör en bra grund för gemensamma redovisningsprinciper i en
internationell koncern som Fazer.
Fazers första IFRS-bokslut
Koncernbokslutet för räkenskapsåret 2017 är det första bokslut som upprättats i enlighet med IFRS (International
Financial Reporting Standards) och vid upprättandet har följande lättnader tillämpats:
- IFRS 3 Rörelseförvärv har inte tillämpats på dotterbolagsförvärv förverkligade innan 1.1.2016,
- den kumulativa valutakursdifferensen som uppstått vid omräkning av utländska verksamheter har bedömts vara
noll vid tidpunkten för övergång 1.1.2016,
- IFRS 16 Leasingavtal har inte tillämpats på de operativa leasingavtal för vilka den kvarvarande avtalsperioden
understiger 12 månader vid tidpunkten för övergång 1.1.2016,
- alla leasingavtal har diskonterats med samma räntesats,
- betalningsåtaganden och värdet av de i balansräkningen upptagna tillgångarna har värderats till samma värde.
Fazer har valt att tillämpa följande standarder i förtid; IFRS 9 (Finansiella instrument), IFRS 15 (Intäkter från
kundkontrakt) och IFRS 16 (Leasingavtal). Närmare information om Fazers redovisningsprinciper och effekterna
övergången till IFRS har uppvisat i det officiella bokslutet, not 4.
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Fazer-koncernens rapport över totalresultatet
M€

2017

2016

1 641,6

1 603,1

6,3

8,2

Förändring av lager
Material och tjänster
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

3,7
-600,8
-551,1
-81,7
-326,3
-1 556,1

-2,4
-572,0
-540,0
-74,4
-332,7
-1 521,5

Andel av intresseföretagens vinst

0,3

0,2

Rörelsevinst

92,1

90,1

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella intäkter och kostnader

20,3
-22,9
-2,6

22,2
-23,0
-0,8

Vinst före skatter

89,5

89,3

Inkomstskatter

-17,3

-18,7

Räkenskapsperiodens vinst

72,1

70,5

Resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

63,4
8,8

62,0
8,5

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkringar
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
Inkomstskatt hänförlig till posterna ovan

2,7
-9,0
-0,5

-2,7
6,3
0,6

Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen
Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar
Omvärderingen av nettopensionsförpliktelsen
Inkomstskatt hänförlig till posterna ovan
Övrigt totalresultat för räkenskapsperioden, efter skatt

0,2
0,3
-0,1
-6,5

3,6
-0,4
-0,6
6,8

Summa totalresultat för räkenskapsperioden

65,7

77,3

Summa totalresultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

58,9
6,8

66,4
11,0

Omsättning
Övriga rörelseintäkter

Övergången till IFRS har följande centrala effekter på Fazers resultaträkning
I en resultaträkning upprättad i enlighet med IFRS avskrivs inte goodwill och varumärken med obestämd nyttjandeperiod årligen. Värdet på tillgångarna prövas
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Kostnader för rörelseförvärv kostnadsförs och presenteras som övrig rörelsekostnad. Vid rörelseförvärv
allokeras identifierade tillgångar av immateriell karaktär, såsom varumärken och teknologi som inte finns redovisade i den förvärvade enheten, till immateriella
tillgångar. Avskrivningar hänförbara till dessa tillgångar i balansräkningen presenteras i resultaträkningen i gruppen avskrivningar och nedskrivningar. Förändringen i
uppskjuten skatteskuld som motsvarar avskrivningarna korrigerar periodens inkomstskatter. I en resultaträkning upprättad i enlighet med finska redovisningspraxis
(FAS) behandlas alla hyresavtal som övriga hyresavtal. I en resultaträkning upprättad i enlighet med IFRS ersätts de hyreskostnader som kostnadsförts enligt FAS
och presenterats som övriga verksamhetskostnader med avskrivningar på den i balansen upptagna tillgången och räntekostnader hänförbara till den i balansen
upptagna finansieringsskulden. Vid tillämpning av IFRS indelas finansiella tillgångar i följande tre kategorier; 1) finansiella tillgångar som värderas till upplupet
anskaffningsvärde, 2) finansiella instrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat och 3) finansiella instrument som värderas till verkligt värde via
resultaträkningen. Av denna anledning har Fazer omklassificerat masskuldbrev, som tidigare presenterats som finansiella värdepapper, och aktier i noterade bolag,
som tidigare presenterats som placeringar, till finansiella instrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat. Fazer använder valutaderivat för att ingå
kassaflödessäkringar. Enligt IFRS tas effekten av säkringskomponentens omvärdering upp i totalresultatet endast till den del säkringsrelationen är effektiv. Fazer har
även tillämpat kassaflödesäkring i FAS-rapportering.
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Fazer-koncernens balansräkning
M€

31.12.2017

31.12.2016

160,6
51,2
431,8
1,1
3,1
2,0
1,0
650,9

129,6
32,1
427,7
1,0
3,2
8,4
2,0
0,3
604,4

90,3
206,0
21,8
4,0
40,3
362,4
1 013,3

82,5
198,5
21,7
4,9
3,4
62,9
373,9
978,3

126,5
-0,2
372,7
499,0
58,3
557,3

126,5
0,1
351,5
478,1
51,7
529,7

54,7
21,5
4,4
2,0
9,6
92,2

53,8
22,7
5,0
2,2
5,6
89,3

86,5
268,9
1,6
6,8
363,8
456,0
1 013,3

93,0
260,7
1,1
4,5
359,3
448,6
978,3

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Övriga fordringar
Uppskjutna skattefordringar
Summa långfristiga tillgångar
Kortfristiga tillgångar
Varulager
Kundfordringar och andra fordringar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Inkomstskattefordringar
Likvida medel
Summa kortfristiga tillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Övriga fonder
Balanserad vinst
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Förmånsbaserade pensioner
Avsättningar
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder och andra skulder
Avsättningar
Inkomstskatteskulder
Summa kortfristiga skulder
Summa skuldet
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Övergången till IFRS har följande centrala effekter på Fazers balansräkning
Goodwill och varumärken med obestämd nyttjandeperiod avskrivs inte årligen då IFRS tillämpas. Värdet på tillgångarna prövas årligen avseende eventuellt
nedskrivningsbehov. Enligt IFRS värderas tillgångar och skulder i rörelseförvärv till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten. Vid rörelseförvärv allokeras
identifierade tillgångar av immateriell karaktär, såsom kundrelationer, varumärken och teknologi vilka inte finns redovisade i den förvärvade enheten, till
immateriella tillgångar och avskrivs över nyttjandeperiod. En uppskjuten skatteskuld av allokeringar och omvärderingar upptas i balansräkningen. Enligt FAS
behandlas alla hyresavtal som övriga hyresavtal. I en balansräkning upprättad enligt IFRS, där IFRS 16-standarden har tillämpats, upptas nästan alla hyresavtal
i balansräkningen. I balansräkningen upptas en tillgång (nyttjanderätten till den hyrda tillgången) och en finansieringsskuld. En del av hyresavtalen innehåller
bestämmelser angående återställande av lokalen. Avsättningar för att täcka ansvaret att återställa lokalerna har upptagits i balansräkningen. Som en följd av
förändringen i klassificering av finansiella instrument har investeringar i räntefonder, som tidigare presenterats som likvida medel, omklassificerats som finansiella
instrument som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Derivat, som tidigare presenterats som likvida medel, omklassificerats som finansiella instrument
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat. Aktier i noterade bolag har enligt FAS presenterats som placeringar till anskaffningsvärde eller lägre verkligt
värde medan de enligt IFRS klassificeras som finansiella instrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat. Fazer tillämpar kassaflödessäkring på
valutaderivat. Säkringskomponentens omvärdering tas upp i totalresultatet endast till den del säkringsrelationen är effektiv.
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Fazer-koncernens kassaflödesanalys
M€
Den löpande verksamheten
Erhållna räntor
Betalda räntor
Erhållna dividender
Betalda skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Företagsförvärv
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella instrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Försäljning av finansiella instrument värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Avyttringar av immateriella och materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Betalning av finansiell leasing
Betalda dividender
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel 1.1
Kursdifferenser
Likvida medel 31.12
Ej kassapåverkande transaktioner

2017
171,3
20,4
-23,2
0,3
-19,2
149,6

2016
159,6
24,4
-22,9
0,4
-14,9
146,6

-45,6
-62,4
8,4
0,6
-98,9

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

60,0
-74,5
-25,4
-37,9
-77,8
-27,1

4,1
-9,5
-25,7
-19,0
-50,0
-4,6

89,5
-0,4
62,1

94,0
-0,1
89,5
0,0

2017
89,5

2016
89,3

80,4
1,3
1,0
-0,3
0,0
2,6

76,2
0,1
-1,9
-1,9
-0,2
-0,1
1,0

-1,1
-5,3
-5,6
7,5
-1,5
2,8
171,3

-2,6
2,3
-1,1
-2,0
1,0
-0,2
159,6

Den löpande verksamheten
M€
Vinst före skatter
Korrektivposter:
Avskrivningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Försäljning materiella tillgångar
Vinstandel från intresseföretag
Erhållen utdelningar som klassificera till kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansiella poster - netto
Förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (-) / minskning (+) av försäljningsfordringar
Ökning (-) / minskning (+) av varulager
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörskulder
Ökning (+) / minskning (-) av övriga skulder
Förändring av övriga avsättningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Övergången till IFRS har följande effekt på Fazers kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen upprättad i enlighet med IFRS är kassaflödet från den löpande verksamheten större än tidigare, vilket beror på att betalningar av finansiell
leasing klassificeras som till finansieringsverksamheten tillhörande kassaflöde. Räntor hänförbara till finansiell leasing presenteras som tidigare i den löpande
verksamhetens kassaflöde.
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Femårsöversikt
IFRS

FAS

2017

2016

2016

2015

2014

2013

Resultaträkning
Omsättning, M€
Omsättning utanför Finland, %
Rörelsevinst, M€
Rörelsemarginal, %
Vinst före skatter, M€
% av omsättningen
Räkenskapsperiodens vinst, M€
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

1 641,6
52,1 %
92,1
5,6 %
89,5
5,5 %
72,1
63,4
8,8

1 603,1
50,6 %
90,1
5,6 %
89,3
5,6 %
70,5
62,0
8,5

1 603,5
50,6 %
52,7
3,3 %
54,9
3,4 %
36,6
29,4
7,3

1 576,1
51,4 %
44,3
2,8 %
41,4
2,6 %
23,7
19,4
4,4

1 647,7
52,6 %
43,3
2,6 %
36,6
2,2 %
21,0
16,5
4,5

1 695,7
53,1 %
49,0
2,9 %
48,6
2,9 %
26,2
23,9
2,3

Balansräkning
Långfristiga tillgångar, M€
Omsättningstillgångar, M€
Övriga rörliga aktiva, M€
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, M€
Innehav utan bestämmande inflytande, M€
Främmande kapital, M€
Balansomslutning, M€

650,9
90,3
272,1
499,0
58,3
456,0
1 013,3

604,4
82,5
291,4
478,1
51,7
448,6
978,3

497,3
79,3
291,3
443,2
51,5
373,1
867,9

472,0
78,7
290,2
430,9
41,9
368,1
840,9

506,8
73,4
239,3
472,2
39,2
308,2
819,6

589,7
78,4
294,1
505,9
51,0
405,4
962,3

Nyckeltal
Bruttoinvesteringar, M€
Avskrivningar och nedskrivningar, M€
Goodwill avskrivningar och nedskrivningar,M€
Räntebärande nettoskulder, M€
Skuldsättningsgrad, %
Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI)
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
Soliditet, %

108,0
81,7
0,0
79,0
14,2 %
13,6 %
13,3 %
55,1 %

104,6
74,3
0,1
57,3
10,8 %
14,0 %
14,1 %
54,2 %

104,6
51,0
35,2
-17,6
-3,6 %
10,2 %
7,6 %
57,1 %

61,7
52,3
35,1
-17,3
-3,7 %
8,2 %
4,8 %
56,3 %

58,9
61,0
36,4
-20,7
-4,0 %
7,1 %
3,5 %
62,5 %

79,7
62,2
34,3
33,3
6,0 %
7,3 %
5,4 %
58,0 %

Personal (FTE)

13 198

13 287

13 287

13 416

13 803

13 762

ROI

=

ROE

=

Soliditet

=

Nettoskuldsättningsgrad

=

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

x 100

x 100

Eget kapital (i medeltal)
Eget kapital

x 100

Balansens slutsumma - Erhållna förskott
Räntebärande nettoskulder

x 100

Eget kapital
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