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Året i korthet
Vi befinner oss mitt i en strategisk omvandling till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning.
Under 2018 förnyade vi Fazer-varumärkets positionering och placerade konsumenten i en central roll som ett led i denna
omvandling. Vi skapade livsmedelsinnovationer genom samarbete både internt och med externa parter och utvecklade vår
högpresterande kultur.
År 2018 var det första året i vår nya strategiperiod och vi började implementera strategin inom alla affärsområden och -enheter.
Vi preciserade vårt konsumentorienterade synsätt för att skapa en stabil grund för utveckling av varumärket och verksamheten.
Vår förnyade positionering av varumärket Fazer, ”Northern Magic. Made Real.” säkerställer att Fazer är relevant i konsumenternas ögon
även i framtiden. Det är ett ambitiöst löfte som bygger på vår mission och vision, speglar vårt arv och visar riktningen inför framtiden.
Fazer koncernens omsättning 2018 minskade något jämfört med föregående år och var 1 618 M€. Fazer Bageris omsättning
uppgick till 552 M€, Fazer Konfektyrs omsättning till 333 M€, Fazer Food Services omsättning till 593 M€, Fazer Lifestyle Foods
omsättning till 122 M€ och Fazer Retails omsättning till 46 M€.
Vi fortsatte att utveckla vårt utbud under året och förbereder våra affärsverksamheter för framtida internationell expansion.
Genom forskning och innovationer skapade vi nya produkter och tjänster som bevarar och förbättrar välmående och stöder
hållbara livsstilar. Vi skapade mervärde för våra kunder, samarbetsparter och ägare samt för leveranskedjan och hela samhället
genom att tillämpa hållbara metoder i vår verksamhet.
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Koncernchefens översikt
Ett modernt hållbart matföretag
Fazer fokuserar under de kommande åren på att påskynda sin omvandling till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam
riktning. År 2018 inledde vi implementeringen av vår nya strategi. Finansiellt var vår rörelsevinst sämre än året innan även om
omsättningen låg på samma nivå som 2017.
Dagens människor lever ett jäktigt liv. Konsumenterna grundar sina val på andra kriterier än tidigare. Som företag förväntas vi förstå
vad folk vill ha innan de ens har hunnit be oss om det. För Fazer innebär det att vi måste bli smartare och snabbare. Vi måste förstå
hur konsumenternas beteende ändras och agera utifrån det; skapa innovationer utöver kategorigränserna och samarbeta för att
frigöra vår fulla potential på marknaden. Att utveckla dessa förmågor inverkar på vårt sätt att arbeta och på vår kultur.
Trender har stor inverkan på matvärlden. Nya proteinkällor och växtbaserade alternativ till kött blir allt populärare.
Matproduktionens inverkan på klimatförändringen diskuteras aktivt och många är villiga att minska sin köttkonsumtion. Fazer
Lifestyle Foods vänder sig uttryckligen till denna hållbara, hälsomedvetna livsstil och kommer att ha en viktig roll i vår geografiska
expansion utanför Norden. Grönsaker och havre utgör den innovativa basen även i hållbara mellanmålsprodukter. Likaså är
hälsofrämjande bageriprodukter och hantverksbakade produkter alltjämt populära bland konsumenterna. Flexibla matvanor
påverkar även utbudet inom Fazer Food Services. Inom Fazer Konfektyr har vi kombinerat välkända klassiker med innovationer,
vilket resulterat i framgångsrika lanseringar av nya chokladkakor. Fazer Candy Store är å andra sidan ett resultat av vårt starka
konsumentfokus. Inom Fazer Retail fokuserar vi på att stärka vårt direkta utbud till konsumenter och den unika Fazer-upplevelsen.
År 2018 började vi implementera vår nya strategi. Vi siktar mot vårt gemensamma strategiska mål med stöd av stärkt
konsumentfokus och en förnyad positionering av Fazer-varumärket. Vi betonar värdeskapande genom portföljval, ständig
förbättring av den interna effektiviteten och strukturella förbättringar. Vi investerar i utveckling och förnyelse av vår produkt- och
verksamhetsportfölj utifrån gedigen konsumentinsikt och forskning. Vårt mål är tillväxt inom utvalda kategorier och vi ska nå ut till
nya kunder i norra Europa och på andra utvalda marknader med ett sortiment som grundar sig på starka varumärken i växande
kategorier. Fazer Lifestyle Foods utbud, tillsammans med choklad, kommer att bereda vägen ut på internationella marknader.
Vi fortsätter verkställa vår strategi, med fokus på framtidssäkring för en digitaliserad värld, en högpresterande arbetskultur
och vår säkerhetskultur. Vi förbinder oss vid att förbättra vårt resultat genom strategiska initiativ inom alla affärsverksamheter
och geografiska områden. Vi har lagt ribban högt och fokuserar på implementering. Vi utnyttjar gedigna kundinsikter och nära
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samarbete med forskarvärlden för att skapa nya, attraktiva produkter och lösningar. Vi utvecklar innovationer genom samarbete
och skapar därigenom mervärde för både kunder och samarbetsparter.
Den nya produktionsanläggningen i Lahtis, Finland, som med hjälp av en unik produktionsprocess utnyttjar havreskal - en biprodukt
från malningsprocessen - till att tillverka xylitol, utgör ett ytterligare exempel på en modern innovation inom cirkulär ekonomi som
därtill bidrar till koncernens hållbarhetsmål. Arbetet på tomten i Lahtis har redan påbörjats.
Med vårt förnyade varumärkeslöfte, som står för ett djupare syfte, vill vi försäkra oss om att vi är relevanta för konsumenterna även
i framtiden. ”Northern Magic. Made Real.” är unikt och framåtblickande; ett ambitiöst löfte som bygger på vårt arv, ett ambitiöst
löfte som bygger på vårt arv, visar riktningen inför framtiden och som möjliggör Fazers ambition att expandera kraftigt i norra
Europa och internationellt.
Utöver utmärkta produkter och tjänster har konsumenterna ökande behov av varumärken som har ett djupare syfte och som står
för värderingar, attityder och gärningar som gör gott i samhället. Vi vill att konsumenterna skall välja Fazer. Vårt förnyade varumärke
gör det lättare för oss att kommunicera vilka vi är, vad vi har att erbjuda och vad vi står för.
Vi har definierat ett nytt förhållningssätt till hållbarhet för att främja vårt ställningstagande och utföra konkreta gärningar.
Det är i linje med Fazers mission, strategi och det förnyade Fazer-varumärket. Det nya förhållningssättet består av fyra viktiga
hållbarhetsmål: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat. Vi vet att
hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan på miljön, samhället och vårt välmående. Med mat kan vi göra
skillnad. Vi har förbundit oss till principerna i FN-initiativet Global Compact och genom att arbeta för att nå våra mål senast 2030
bidrar vi till FN:s globala mål för hållbar utveckling.
För att främja Fazers omvandling till ett modernt hållbart matföretag, arrangerade Fazers forsknings- och innovationsenhet Fazer
Lab den allra första Fazer Innovation Challenge-utmaningen för medarbetare våren 2018. Utmaningen, som inledningsvis mottog
110 idéer, kulminerade i ett evenemang där 24 innovativa lag fick presentera sitt förslag. Lagen arbetade med ett brett urval av
idéer, och det första resultatet, ett hantverksbakat hampabröd, finns redan till salu i Finland. Vi värdesätter samarbete med externa
parter, och vårt mål är att öka våra kunskaper och skapa innovationer över kategorigränser. Vi tror på öppen innovation och under
året har vi samarbetat med externa aktörer inom bl.a. utveckling av förnybara och återvinningsbara förpackningsmaterial.
Under 2018 fortsatte ekonomin på många av Fazers viktigaste marknader att utvecklas gynnsamt. Ekonomin i Finland växte, med
stöd av såväl privat konsumtion som gynnsam utveckling av sysselsättningen och låg inflation. Ekonomin i Sverige uppvisade också
stabil tillväxt år 2018. Läget på arbetsmarknaden var fortsatt tufft, men löneökningen var relativt stabil och inflationen låg kvar på
en normal nivå. Ekonomin i Ryssland å andra sidan hotades fortfarande av sanktioner och utmaningar till följd av interna reformer,
även om effekterna av dem lindras av starka makroekonomiska indikatorer och en försiktig penningpolitik. Arbetslösheten i landet
var fortsatt låg, medan risken för inflation ökade.
Konkurrensen är hård och har ökat ytterligare på alla marknader. Fazer är dock väl rustat för att stärka sin position på sina
hemmamarknader och expandera i och utöver norra Europa.
Inom Fazer Bageri uppvisade enheterna i både Finland och Baltikum en stark utveckling. Butiksbageriernas framgång i Finland
fortsatte. Nya butiksbagerier öppnades och nya produkter lanserades. I Ryssland fick Fazer rekordmånga utmärkelser för kvalitet
och innovation. Dessvärre hade konsumenternas avtagande köpkraft en negativ inverkan på volymer och på lönsamheten i Ryssland.
Fazer Bageri i Sverige hade fortsättningsvis utmaningar med lönsamheten, men i slutet av året kunde vi skönja en förbättring.
Inom Fazer Konfektyr presterade alla enheter bra. Fazer Konfektyr främjade internationell tillväxt genom att ingå ett avtal med en
leverantör i Kina och började bygga upp en organisation i USA.
Lanseringen av de uppdaterade Fazer Yosa-produkterna markerade början på en allt starkare synlighet av Fazer Lifestyle
Foods produkter i butiker runt om i Norden. Etableringen av Fazer Retail öppnade nya möjligheter till samarbete mellan
affärsverksamheterna och bättre möjligheter för direkt försäljning till konsumenter.
Fazer Food Services resultat låg på en bra nivå, särskilt i Danmark och Finland. Nya koncept och idéer som speglar de rådande
trenderna och dagens flexibla matvanor har testats inom Fazer Food Services. Vid slutet av året firade vi Fazers svenska och
finska kockteams dubbelseger i Culinary World Cup: Fazer Culinary Team Sweden vann och Fazer Culinary Team Finland tog
andraplatsen.

5

Fazer-koncernens årsredovisning 2018

Året i korthet

Besökscentret Fazer Experience har vuxit stadigt i popularitet. Centret lockade över 200 000 besökare 2018. Fazer Experience är
ett unikt ställe där var och en kan uppleva Fazer på sitt eget sätt. Det finns ett stort intresse för besökscentret och många gäster
återvänder gång på gång. All interaktion främjar ständig förbättring, dialog och en djupare förståelse för konsumenternas behov.
På Fazer siktar vi högt och vågar tänka stort. Vi har vuxit oss starkare som företag och marknaden ser oss med nya ögon – som
mera progressivt och framåtblickande. Detta är resultatet av det arbete som alla våra fantastiska medarbetare dagligen gör.
Tillsammans kommer vi att utveckla företaget ytterligare och skapa nya framgångar.
Slutligen vill jag tacka alla våra samarbetsparter och intressenter för deras engagemang och stöd under 2018.

Christoph Vitzthum
Koncernchef
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Nyckeltal 2018
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1 618,2 M€
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Finland 6 952
Sverige 3 581
Ryssland 2 894
Danmark 1 048
Norge 529
Lettland 296
Litauen 265
Estland 131

15 696
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Höjdpunkter 2018
Vi förnyade Fazer-varumärkets positionering för att säkerställa att Fazer är relevant i konsumenternas ögon även i framtiden.
“Northern Magic. Made Real.” är ett unikt och framåtblickande löfte som möjliggör vår ambition att expandera kraftigt i norra
Europa och internationellt.
Vårt hållbarhetsarbete har reviderats så att det bättre återspeglar vår nuvarande strategi. Fazers ambitiösa väg mot 2030 består av
fyra hållbarhetsmål: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat. Fazer
gjorde ett nytt femårigt åtagande för Östersjön. I det nya åtagandet fokuserar vi på cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling,
implementering av vår plan för vattenhushållning och utveckling av Fazers utbud.
Inom Fazer Bageri fortsatte den stora efterfrågan på produkter som främjar hälsa och välmående samt på hantverksbröd.
Vi fortsatte att investera i vårt utbud inom nya tillväxtområden, till exempel hälsosamma produkter, genom att ta fram nyheter och
utveckla brödkategorin ytterligare. Vi utökade antalet butiksbagerier, som erbjuder nygräddat hantverksbröd, till 64 i Finland. Fazer
Syrsbröd fick stor internationell uppmärksamhet och vann flera priser. Fazer-grönsaksbrödet och Hlebnyj Dom Hercules Mini utsågs
till Årets innovativa produkt 2018 i Ryssland.
Fazer Konfektyr presterade bra. Vår marknadsandel inom chokladkakor ökade och kexförsäljningen utvecklades starkt i Finland.
Fazer Candy Store öppnade för att erbjuda konsumenter service online, och samarbete inleddes med JD.com för att undersöka
möjligheterna på den kinesiska marknaden. I USA har vi börjat bygga upp en egen organisation och har tagit fram de första nya
produkterna för den internationella marknaden. Affärsområdets nya verkställande direktör, Nathalie Ahlström, började i september.
Inom Fazer Food Services startade vi ett innovationsekosystem och forskningsrestaurangen TestEat i samarbete med IBM and
Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland för att studera människors kost- och beteendemönster på lunchrestauranger. Fazer
Food & Co lanserades i Danmark och Norge. I Danmark lanserade vi också vårt nya vegetariska street food-koncept Green Street.
Tillsammans med en kund utvecklade vi det banbrytande måltidskonceptet Meal Watch för seniorer i Sverige för att hjälpa dem få
rätt kost och näring utifrån deras individuella behov. Fazer Food Services kockteam Fazer Culinary Team Sweden och Fazer Culinary
Team Finland tog en dubbelseger i Culinary World Cup i Luxemburg.
Inom Fazer Lifestyle Foods gjordes omfattande investeringar i utveckling av organisationen och marknadsföringsaktiviteter för att
säkerställa framtida tillväxt. Havreproduktfamiljen Fazer Yosa utökades med åtta produkter, och varumärket förnyades med bland
annat en ny förpackningsdesign. Fazer Kvarn lanserade den unika, patenterade enzymbaserade lösningen LOFO™ som möjliggör
low-FODMAP-bakning med vete och råg. Affärsområdets nya verkställande direktör, Mats Liedholm, började i november.
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Den nya affärsenheten Fazer Retail, som bildades i början av 2018 förenar Gateau-bageributikerna i Finland och Sverige och Fazer
Cafés i Finland. Fazer Café Glogatan – det första Fazer Caféet som öppnade 1891 i Helsingfors – renoverades och sortimentet
uppdaterades med nya produkter.
Fazers innovationsutmaning bjöd in alla Fazer-medarbetare att skapa nya, djärva och kreativa idéer. Många av de nya idéerna har
vidareutvecklats och implementeras.
Besökscentret Fazer Experience hade över 200 000 besökare under 2018. Vi är glada över att få välkomna både nya och
återkommande gäster till centret som ger besökarna möjlighet att uppleva varumärket Fazer.
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Detta är Fazer
Fazer skapar meningsfulla matupplevelser.
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter, växtbaserade måltider
och mjölkfria produkter, on-the-go mat och dryck samt måltids- och cafétjänster. Vi har verksamhet i nio länder och export till cirka
40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2018 uppgick till 1,6 miljarder euro och antalet anställda till över 15 000.
Vår verksamhet styrs av hög kvalitet, ansvarstagande och respekt för jorden och dess befolkning. Vårt mål är att skapa en kultur där
våra medarbetare presterar, deltar och utvecklar tillsammans. Detta innebär att ta initiativ, att se längre än till att slutföra den egna
uppgiften, att förstå effekterna av den egna insatsen och att ta ansvar för resultatet.
Med vårt förnyade Fazer-varumärke vill vi säkerställa att Fazer är relevant i konsumenternas ögon även i framtiden. ”Northern
Magic. Made Real.” är unikt och framåtblickande; ett ambitiöst löfte som bygger på vårt arv och visar riktningen inför framtiden och
som möjliggör Fazers ambition att expandera kraftigt i norra Europa och internationellt.
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Affärsmiljö
Vårt arbete med meningsfulla matupplevelser och njutningsfulla matstunder sker i en snabbt föränderlig verksamhetsmiljö där
ekonomiska och sociala faktorer fortsätter att forma vår verksamhet.
Världen runtomkring oss, affärsmiljön och våra livsstilar förändras i snabb takt, vilket gör att det ställs nya krav på företag i alla
branscher. Trender såsom en åldrande och ökande befolkning, förlängt arbetsliv, urbanisering, teknik och hållbarhet påverkar vår
affärsmiljö.
Samtidigt som ekonomierna på våra huvudmarknader fortsatte att utvecklas gynnsamt har konkurrensläget blivit hårdare för alla
våra affärsverksamheter.
Ekonomisk utveckling: tillväxt på alla huvudmarknader
Ekonomin i Finland växte, med stöd av såväl privat konsumtion som gynnsam utveckling av sysselsättningen och låg inflation.
Sysselsättningen har förbättrats avsevärt, men tillväxttakten förväntas avta de kommande månaderna på grund av osäkerheter i den
globala ekonomin och klyftan mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.
Ekonomin i Sverige uppvisade stabil tillväxt 2018. Läget på arbetsmarknaden var fortsatt tufft. Inflationen (exklusive livsmedels- och
energipriser) låg på en normal nivå, vilket medförde ett måttligt kostnadstryck på den svenska ekonomin. Svenska kronan kommer
sannolikt att förbli svag till följd av den expansiva penningpolitiken, den osäkra bostadsmarknaden och effekterna av potentiella
handelskrig.
Ekonomin i Ryssland hotas fortfarande av sanktioner och utmaningar till följd av interna reformer, även om effekterna av dem
lindras av starka makroekonomiska indikatorer och en försiktig penningpolitik. Arbetslösheten i landet är fortsatt låg, medan risken
för inflation har ökat till följd av ett antal faktorer. Eftersom valutan är mycket beroende av politiska faktorer förblir utsikterna
osäkra.
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Försvagade valutor påverkar resultatet
Alla Fazers viktigaste valutor försvagades gentemot euron under 2018. Svagare valutor har direkt inverkan på Fazer-koncernens
siffror, då lokala valutor omräknas till euro. De kan dock även ha negativ inverkan på lönsamheten lokalt, till exempel genom högre
råvaru- eller produktkostnader.
Det brittiska pundet, som är den huvudsakliga valutan för kakaoinköp, var relativt stabilt under 2018, men betydligt svagare i slutet
av 2018 än före Brexit-omröstningen 2016. Detta har en gynnsam inverkan på Fazers råvarukostnader.
Marknadsutveckling: fortsatt hård konkurrens och stor efterfrågan på hälsofrämjande produkter
Efterfrågan på produkter som främjar hälsa och välmående är fortsatt stark och butiksbageriverksamheten ökar fortsättningsvis i
Finland. På grund av den rekordtuffa konkurrensen förlorade ändå vår bageriverksamhet marknadsandelar i Sverige och Ryssland.
I Finland är tillgången på inhemsk råg och havre tillräcklig för att täcka Fazer Bageris behov, trots den exceptionellt svaga skörden.
Underskottet av vete måste eventuellt delvis täckas med import.
Hantverksbröd är fortsatt lika populärt, särskilt i Finland och Sverige. Brödkonsumtionen i Ryssland sjönk i mervärdessegmenten
mätt i värde, även om konsumenterna övergick från lägre prissegment till mellanprissegment, vilket ökade värdet på marknaden i
Moskva. Det exceptionellt varma vädret påverkade konsumtionen under sommaren.
Trots utmaningar med försäljningen på grund av sommarens värme, ökade Fazer Konfektyrs omsättning 2018 jämfört med
föregående år. Fazer Konfektyrs marknadsandel inom chokladkakor ökade i Finland, men den hårda konkurrensen medför
fortsättningsvis utmaningar. Marknadsandelen inom kex är oförändrad.
Inom måltidstjänster såg vi en positiv kontraktsförsäljning 2018, då vi vann några stora avtal. När det gäller att behålla befintliga avtal
låg vi nära målnivån och avslutade vissa olönsamma avtal. Åtgärder för att förbättra resultatet vidtogs med framgång för att stödja
lönsamheten även 2019.
Fazer Lifestyle Foods upplever ökad konkurrens från handelns egna varumärken inom kategorierna smoothies och mjölkfritt.
Lönsamheten för Fazers spannmålsverksamhet utmanas av stigande råvarupriser. Fazer Kvarn påverkades negativt av höga
spannmålspriser och svaga skördar 2017 och av ännu sämre skördar 2018 på grund av den heta sommaren.
Fazer Retails resultat för hela 2018 påverkades av utmaningar med försäljningen under våren och sommaren, men en förbättring
kunde skönjas mot slutet av året, särskilt i Finland. Situationen på marknaden i Stockholm fortsätter att vara särskilt utmanande.
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Gemensam strategisk riktning: värde genom
tillväxt och portföljutveckling
Under 2018 började vi implementera vår nya strategi. Vårt mål är att bli ett ledande, modernt hållbart matföretag i
norra Europa och utanför. Med detta strategiska mål i åtanke har vi stärkt vårt fokus på konsumenten och förnyat Fazervarumärkets positionering. Vårt mål är att växa, skapa mervärde genom portföljval och att ständigt förbättra den interna
effektiviteten samt genomföra strukturella förbättringar.
Vi har börjat vår omvandling till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam strategisk riktning. Under strategiperioden
2018–2022 är vår ambition att öka omsättningen med i genomsnitt 6–8 procent om året. Vårt mål är att koncernen ska ha en
EBITDA-marginal på minst 12 procent. Sett till dessa mål var 2018 ett utmanande år. Vi är trots detta fast beslutna att förbättra
vårt resultat genom strategiska initiativ inom alla affärsverksamheter och geografiska områden. Vi har lagt ribban högt och fokuserar
på implementeringen.
En av hörnstenarna i vår strategi är att utveckla vår verksamhet och våra produktportföljer. Vi utnyttjar gedigna kundinsikter och
nära samarbete med forskarvärlden för att skapa nya, attraktiva produkter och lösningar. Vid sidan av utveckling och innovationer
inom affärsverksamheterna använder vi Fazer Lab för att skapa nya tillväxtmotorer för Fazer och påskynda omdanande
affärsutveckling inom hela koncernen. Vi utvecklar innovationer genom samarbete och skapar därigenom mervärde för både kunder
och samarbetsparter.
Det förnyade varumärket stöder strategisk tillväxt
Med vårt förnyade Fazer-varumärke vill vi säkerställa att Fazer är relevant i konsumenternas ögon även i framtiden. ”Northern
Magic. Made Real.” är unikt och framåtblickande; ett ambitiöst löfte som bygger på vårt arv och visar riktningen inför framtiden och
som möjliggör Fazers ambition att expandera kraftigt i norra Europa och internationellt. Utöver utmärkta produkter och tjänster
har kunderna ökande behov av varumärken som har ett djupare syfte och som står för värderingar, attityder och handlingar som
gör gott i samhället. Vi vill att konsumenterna ska välja Fazer. Vårt förnyade varumärke gör det lättare för oss att kommunicera vilka
vi är, vad vi har att erbjuda och vad vi står för.
Under 2018 introducerade vi nya produkter i alla kategorier: funktionella Froosh-smoothies och Fazer Alku-flingor, nya Fazer Yosahavremellanmål, -drycker och -matlagningsprodukter samt knapriga, fiberrika Fazer Snacks, för att nämna några. Vi utvecklade också
produkter och tjänster som ska lanseras 2019 eller senare.
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Konsumentinsikter styr portföljutvecklingen
I vår strategi sätter vi konsumenten i första rum. Genom att samverka med konsumenterna i alla kontaktpunkter – online och i våra
caféer, bageributiker och restauranger – lär vi oss vad människor uppskattar. Genom en mer djupgående förståelse för deras behov
kan vi erbjuda nya produkter, tjänster och upplevelser i snabbare takt. Vi vågar testa nytt för att kunna överraska konsumenterna
med nya smaker och tjänster. När vi har en meningsfull roll i människors liv skapar vi mervärde i våra kundrelationer.
Hälso- och välmåendetrenden är fortsatt stark, och kundernas intresse för hållbarhet ökar alltjämt. Enligt en undersökning om
mattrender, som Fazer lät utföra 2018, är så många som 41 procent av finländarna intresserade av att prioritera vegetabiliskt
protein för att skydda miljön, och 54 procent skulle äta mat som är skräddarsydd enligt deras hälsotillstånd.
Fazer Lifestyle Foods, ett affärsområde som bildades 2017, vänder sig till medvetna kunder som vill förbättra sin livskvalitet genom
mat. Affärsområdet fokuserar på mjölkfria, växtbaserade måltider och frukostar samt hållbart producerade livsmedel. Fazer Lifestyle
Foods är ett viktigt tillväxtområde för Fazer och dess organiska tillväxt kommer att stödjas genom potentiella förvärv. Inom Fazer
Food Services introducerade vi Fazer Brainhow för att öka medvetenheten om hjärnvänlig mat – ett ämne vi fortsätter att forska i.
I början av 2018 grundade vi affärsenheten Fazer Retail för att stärka vår direkta försäljning till konsumenter. Fazer Retail riktar sig
till kunder i caféer och bageributiker, och kombinerar högklassiga hantverksbakade produkter med exceptionella kundupplevelser.
Strategiska rekryteringsaktiviteter har genomförts under året för att säkerställa att organisationen är redo för framtida tillväxt.
Vår ambition är att växa utanför våra huvudmarknader i Norden, Baltikum och Ryssland. Vi ska nå ut till nya kunder i norra Europa
och internationellt med ett sortiment som baserar sig på starka varumärken i växande kategorier. Lifestyle-kategorin och choklad
utgör våra flaggskepp på vägen ut på internationella marknader.
Smartare, snabbare, digitalt Fazer
Vi har skapat en digital vision och färdplan för koncernen. Det digitala Fazer innebär att vi kommer att bli smartare och snabbare.
Vi ska öka vår förståelse för hur konsumentbeteendet utvecklas och skapa innovationer över kategorigränserna. Vår digitala färdplan
för 2019–2020 fokuserar på följande teman:
Direkt till konsumenter – Vi bygger upp direkta relationer och insikter för att skapa meningsfulla produktsortiment och upplevelser
som stöder varumärkeslojalitet. Konsumentförståelse, produktsortiment och insikter stärker Fazers ställning som en prioriterad
affärspartner och möjliggör nya affärsmodeller och -möjligheter.
E-handel – Vi säkerställer möjligheten att hjälpa våra kunder via flera olika kanaler. Vi skapar nya affärsmodeller, intäktsflöden och
lanseringsstrategier och utvecklar även våra nuvarande modeller och relationer.
Sammanlänka verksamheterna – Vi utnyttjar data och analys för att göra leveranskedjan transparent och främja effektivitet. Vi
möjliggör nya leverans- och genomförandemodeller genom att öka smidigheten och reaktionsförmågan genom sammanlänkade
processer, delad information och efterfrågeanalys.
Skapa datakompetenser – Vi samlar in data från processer, marknader och transaktioner för att skapa insikter och omvandla
verksamheten. Vi skapar en miljö för lärande och delande.
Fazers värderingar utgör kärnan i vår verksamhet
Våra värderingar vägleder oss i allt vi gör, och de utgör ett fundament som vår strategi, mission och vision bygger på. Dessa
värderingar utgör grunden för vår dagliga interaktion och styr oss mot framtiden.
•

Kunden i fokus

Våra kunders behov, smak och preferenser vägleder oss vid produktutveckling och tjänstedesign samt i hållbarhetsarbetet och
samarbetet med intressegrupper. Vi kan skapa meningsfulla matupplevelser endast genom att ha en gedigen förståelse för
kundernas förväntningar och sträva efter att överträffa dem varje dag.
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• Utmärkt kvalitet
Vi kräver högsta möjliga kvalitet av oss själva i alla våra verksamheter och funktioner – från produkter och tjänster till logistik,
ekonomiförvaltning och ledarskap. Vi skapar fantastiska upplevelser genom vårt totalutbud, på ett effektivt och hållbart sätt.
•

Samarbete

Att skapa glädje och välmående genom mat är en gemensam ansträngning. Vi arbetar tillsammans som ett Fazer, ett team, och
stöder och respekterar varandra. Vi har samma mål och tar ansvar för vårt resultat. Tillsammans är vi stolta över det vi gör.
Smidig högpresterande kultur driven av entreprenörsanda
För att bibehålla konkurrenskraften krävs det förmåga att agera snabbt. Vi föredrar att agera i stället för att genomföra långvariga
planeringsprocesser. Vi involverar andra tidigt, i ett iterativt samarbete för att integrera olika synpunkter under resans gång. Detta
kräver förtroende och vilja att lära av varandra. Det är vår gemensamma uppgift att skapa en arbetskultur där vi vågar dela med
oss av vår kunskap utan rädsla för att bli dömda innan vi är färdiga. Fazer-beteendena gör det möjligt för oss att skapa en genuin
entreprenörskultur: vi engagerar oss, vi presterar och vi utvecklar.
Vårt mål är att skapa en högpresterande kultur där vi agerar mer som entreprenörer än som anställda. Detta innebär att se längre
än till att slutföra den egna uppgiften, att förstå effekterna av den egna insatsen, att anpassa sig snabbt till förändringar i omgivningen
och ta ansvar för resultatet. Vi har alla en viktig roll i Fazers omvandling.
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Mission och vision
I dagens föränderliga och hektiska värld vill människor ha meningsfulla och njutningsfulla upplevelser anpassade efter sin smak.
Precis som världen förändras, förändrar också vi som företag oss för att skapa hållbar tillväxt och leva upp till nya önskemål
med samma passion som har drivit oss att tillgodose behoven hos tidigare generationer.
I och med att allt mer finns tillgängligt omedelbart och i realtid ökar behovet av autentiska upplevelser och njutningsfulla stunder.
Samtidigt har den tekniska utvecklingen möjliggjort nya, mer berikande kundupplevelser.
Hållbarhet har blivit en del av konsumenternas livsstilar, liksom också njutningar genom mat. Människor värnar om sin hälsa och
planetens välmående och konsumenterna förväntar sig ansvarsfulla och transparenta lösningar som tillgodoser deras behov och
överträffar deras förväntningar.
Den passion med vilken vi tjänat tidigare generationer lever vidare i dag och i framtiden. Liksom alla framstående varumärken
utvecklas vi utgående från nya förväntningar för att tillhandahålla produkter och tjänster som gläder, inspirerar och stimulerar
människor varje dag. Vi skapar framtida framgångar genom att vara äkta, eftertraktade och progressiva.
Vår mission: Mat med mening
Orsaken till att vi finns till – vår mission – är att skapa magiska ögonblick i vardagen genom att krydda allt vi gör med en gnutta
extra glädje, välmående, inspiration, passion och kärlek. Vi vill berika människors liv och göra skillnad varje dag med våra produkter
och tjänster.
• Vi investerar i hälsosamma produkter som kan avnjutas var och när som helst
• Vi erbjuder hälsosamma, välsmakande och miljömedvetna lösningar i våra restauranger och caféer
• Vi vill hitta nya sätt att underlätta vardagen för människor som lever ett hektiskt liv
• Vi beaktar vår inverkan på människorna, planeten och affärsverksamheten i allt vi gör
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Vår vision: Vi skapar glädje och välmående med meningsfulla matupplevelser
Vi vill glädja, överraska och inspirera genom att bidra med njutning och välmående i människors liv – samtidigt som vi gör gott för
både människor och vår jord. Vid varje Fazer-upplevelse vill vi att man ska smaka och känna den kärlek och passion vi ger varje
produkt och tjänst.
Vår vision styr vår framtid, som blir verklighet genom att
• skapa nya matprodukter som inspirerar människor att njuta av livet
• producera nya och kreativa växtbaserade livsmedel
• skapa nya produkter och tjänster tillsammans med samarbetsparter
• utveckla nya servicekanaler för att betjäna konsumenterna när och var de vill
• expandera i norra Europa och internationellt
För att leva upp till vår vision ska vi stärka våra varumärken och inspirera våra kunder med personliga upplevelser. Vi vill vara
närvarande i människors liv – alltid – med välutformade upplevelser vid varje steg på vägen.
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Fazer skapar värde
Fazer skapar värde för kunderna, företagets ägare och hela samhället. Vi är också en del av en värdekedja, där vår verksamhet
gynnar såväl leverantörer och underleverantörer som tjänsteleverantörer och andra parter. Därtill är vi en del av samhället - vi
bidrar både nationellt och internationellt till exempel genom sysselsättning och skatter.
Diagrammet över värdeskapande illustrerar de resurser vi använder, de processer vi tillämpar och den inverkan vi har i världen.
Vi fortsätter att arbeta med att minska vår miljöpåverkan. Vi hanterar våra värdekedjor noggrant för att säkerställa rättvisa,
resurseffektiva och miljömässigt hållbara inköp. Genom att driva en lönsam affärsverksamhet möjliggör vi investeringar, förvärv och
tillväxt.
Vårt värdeskapande påverkas av förändringar i affärsmiljön, megatrender, risker, möjligheter och styrning, och vi övervakar
systematiskt de effekter sådana förändringar har på vår verksamhet.

Våra viktigaste resurser

Fazer-koncernen

Viktiga resultat och effekter

Våra varumärkesteman

Personal
Över 15 000 medarbetare

Nordisk frihet, Äkta relationer, Vågad kreativitet

Naturresurser

Våra verksamheter

Råvaror till livsmedel och förpackningar

För människorna
Direkt och indirekt sysselsättning
Utvecklingsmöjligheter för medarbetarna
Glädje och välmående genom
meningsfulla matupplevelser
Mer växtbaserade livsmedel som stöder
människornas och planetens välmående

Vatten
Energi

För planeten

Tillverkning och tjänster

Ansvarsfulla inköp av råvaror:
100 % senast 2030

21 produktionsenheter
Egen detaljhandel och över
1 000 butiker och restauranger

Fazer Bageri

Fazer Konfektyr

Fazer Food Services

Nätbutiker

Återvinning av avfall nästan 100 %

För affärsverksamheten
och samhället
Fördelning av ekonomiskt värde 2018:

Immateriella tillgångar
Varumärken och anseende
Distributionsnät
Innovationsskapande process och
gedigen produktutveckling

€

Utsläpp och matsvinn:
50 % mindre senast 2030

Ekonomiska resurser
Solid balansräkning
Sund lönsamhet och gott kassaflöde

Fazer Lifestyle Foods

Fazer Retail

Värdeskapande Genom
• Utveckling och förnyelse av produktportfölj och -utbud
utifrån gedigen konsumentinsikt och forskning

Stark skuldkapacitet

Sociala resurser

• Samarbete med intressegrupper, nätverk, samhällen
och värdekedjor

Samarbete och samskapande med
intressegrupper och samarbetsparter

• Samhälle 24 M€
• Ägare 61 M€

• Intern effektivitet, effektivisering, högpresterande
arbetskultur och ledning av prestationer

Nära relationer till kunder och
leverantörer

• Personal 545 M€

• Inkluderande, motiverande och säker arbetskultur

Northern Magic. Made Real.
Vårt mål är att omvandlas till ett modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning
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• Finansiärer 2 M€
• Affärsutveckling 36 M€
Utöver ekonomiskt värde:
• Insamlade skatter 173 M€
• Investeringar 51M€
• Till leverantörer och
serviceproducenter: inköp av varor
och tjänster till ett värde av 909 M€
från 9 109 leverantörer
• Till ägarna: ökat aktieägarvärde
• Till universitet och forskningsinstitut:
samarbete och stöd
• Stöd till lokalsamhällen genom
partnersamarbeten och donationer
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Fazer förnyar sin positionering – vi gör
Northern Magic till verklighet
Under 2018 har vi arbetat med att kristallisera varumärket Fazer och vi har hittat dess kärna: Fazer är ”Northern Magic.
Made Real.”. Det är ett unikt, framåtblickande och ambitiöst löfte som bygger på Fazers nuvarande och eftersträvade position
på hemmamarknaderna. Det är i linje med Fazers framtida ambition att expandera kraftigt i norra Europa och internationellt.
”Northern Magic. Made Real.” gör det möjligt för varumärket Fazer att etablera sig på nya marknader och hjälper oss att nå
våra strategiska mål.
Med vårt förnyade Fazer-varumärke vill vi säkerställa att Fazer är relevant i konsumenternas ögon även i framtiden. ”Northern
Magic. Made Real.” är ett ambitiöst löfte som bygger på vårt arv och visar riktningen inför framtiden och som möjliggör Fazers
ambition att expandera kraftigt i norra Europa och internationellt.
Utöver utmärkta produkter och tjänster har konsumenterna ökande behov av varumärken som har ett djupare syfte och som står
för värderingar, attityder och handlingar som gör gott i samhället. Vi vill att konsumenterna ska välja Fazer. Vårt förnyade varumärke
gör det lättare för oss att uttrycka vilka vi är, vad vi har att erbjuda och vad vi står för. Genom vår nya positionering står vi för tre
teman: Nordisk frihet, Äkta relationer och Vågad kreativitet.
Fazers varumärkesarkitektur är en hybrid. Den är en blandning av varumärken som är Fazer-profilerade, som har Fazer-identiteten
eller som Fazer är värdeförstärkare för, och självständiga varumärken. Genom att kombinera tradition med innovation skapar vi
meningsfulla varumärkesupplevelser. Våra varumärken utvecklas i linje med vår strategi, en process som styrs genom samarbete med
kunder, gedigen konsumentinsikt och forskning. De hjälper oss att nå ut till konsumenterna och skapa en relation som bygger på
förtroende och autenticitet.
Globala trender och föränderliga livsstilar
Globala trender som en åldrande befolkning, förlängt arbetsliv, urbanisering, dialog mellan kulturer, digitalisering och hållbarhet
har stor inverkan på livsmedelsbranschen, såsom även politik och lagstiftning. Samtidigt medför dagens hektiska, urbana livsstil att
konsumenterna har andra förväntningar än tidigare på varumärken, produkter och tjänster. Vi samverkar med moderna, medvetna
konsumenter som förväntar sig matupplevelser som berikar deras liv. Vi delar deras oro för människors och planetens hälsa och
välmående.
19

Fazer-koncernens årsredovisning 2018

Detta är Fazer

Vi sätter konsumenten i första rummet. Den viktigaste insikten för utvecklingen av varumärket Fazer är hur vår strategi påverkar
människor som samverkar med oss, varje dag. Därför har vi fördjupat oss i konsumenternas tankar och idéer om glädje och
välmående – för att skapa dessa positiva effekter måste vi ha djup förståelse för dem.
Vi fortsätter att skapa innovationer och starka varumärken
Under 2018 lanserade vi nya smakupplevelser under välbekanta, uppskattade varumärken – en Karl Fazer Tyrkisk Peberchokladkaka, Fazer Alku-flingor och Jaffa Pihlaja-kex, för att nämna några. Vi introducerade den rosa Fazer Pure Ruby-chokladen,
tillverkad av de speciella ruby-kakaobönorna med hjälp av en unik produktionsprocess. Vår ambition är att skapa ett starkt Fazervarumärke som konsumenter på alla våra marknader känner till, och vår nya varumärkesfilosofi stödjer implementeringen av
strategin. Ett starkt varumärke öppnar internationella dörrar och gör det möjligt för oss att fokusera våra insatser.
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Våra verksamheter
Fazers produkter och tjänster, skapade med stor passion och omtanke, finns till för att ge människor glädje, inspiration och
stimulans.
Vi har fyra affärsområden och en affärsenhet som tillsammans erbjuder ett omfattande sortiment. Genom att förverkliga vår
strategi, mission, vision och med hjälp av inspirerande varumärken säkerställer de olika affärsverksamheterna att människor kan
uppleva meningsfulla stunder med alla Fazers produkter och tjänster.
Vi är närvarande i människors liv genom våra produkter och tjänster och i alla olika beröringspunkter med Fazer: 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, specialkaffe och bakverk som konsumenterna kan
köpa direkt i våra caféer och bageributiker genom Fazer Retail.
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Fazer Bageri: Hållbarhet och innovation
Efterfrågan på produkter som främjar hälsa och välmående fortsätter att öka inom bageriverksamheten. Människor vill ha
balans mellan hälsosamma produkter, godsaker och flexibla matvanor, och vi svarar på dessa trender.
Nya och innovativa lösningar utgör kärnan i hållbara mellanmålsprodukter i och med att ingredienser som grönsaker, havre och
insekter ersätter traditionella råvaror i produkter inom bageriverksamheten. Trenden med hantverksbakat fortsätter att öka.
Vi har fortsatt att investera i vårt utbud inom nya tillväxtområden, till exempel hälsosamma produkter, genom att ta fram
nyheter och utveckla brödkategorin ytterligare. Vi har ökat vårt fokus på innovationer och hållbarhet inom bageriverksamheten.
Utvecklingen har drivits av att vi har stärkt vår butiksbageriverksamhet.
Resultat 2018
2018 var ett utmanande år för Fazer Bageri i Sverige och Ryssland. Fazer Bageris marknadsandel ökade i Finland och Baltikum. I
Finland bidrog särskilt mörka portionsbröd och hantverksbakat bröd till tillväxten. Butiksbageriverksamheten fortsatte också att
växa i Finland.
Vi lanserade ett antal hälsosamma nyheter och snacks-produkter. I Ryssland utsågs Fazers grönsaksbröd och Hlebnyj Dom Hercules
Mini till Årets innovativa produkt 2018. Vårt populära Fazer Syrsbröd, lanserat 2017, prisbelönades med ett bronslejon i tävlingen
Cannes Lions, i klassen Sustainable Development Goals (hållbara utvecklingsmål), under kategorin Responsible Consumption and
Production (ansvarsfull konsumtion och produktion). Syrsbrödet vann även flera priser i Finland. I våra butiksbagerier i Finland
lanserade vi två hampabröd, vars ursprung är i en intern innovationsutmaning på Fazer.
Fazers hållbarhetsarbete tillämpas inom bageriverksamheten, där vi fortsatt intressentdialogen om implementering av vår
spannmålsvision och våra principer för hållbar spannmålsodling i Finland och Sverige. Hållbarhet var en viktig faktor även inom
temat matsvinn, där vi till exempel introducerade konceptet Svinntalko (en gemensam insats för att minska matsvinnet) i våra
butiksbagerier. Genom konceptet kan konsumenter till ett förmånligt pris köpa produkter som bakats dagen innan.
De dåliga skördarna resulterade i stigande råvarupriser, särskilt under den senare hälften av året.
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OMSÄTTNING – FAZER BAGERI, M€
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Vi fortsätter att stärka vår lokala närvaro och förbättra den operativa effektiviteten i all vår verksamhet. För att stödja vår tillväxt
inom hantverksbakat, kommer vi att utöka vårt nätverk av butiksbagerier och även testa konceptet utanför Finland.
För att utveckla vår konsumentfokus investerar vi i en innovationskultur som stödjer tillväxt inom nya områden, och vårt
mål är också att bli en kategoriledare i butikerna. Vi ökar även smidigheten inom Fazer Bageri, med fokus på till exempel
lanseringsprocessen och utnyttjande av innovationer över landsgränserna.
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Fazer Konfektyr: klassiker kombinerat med
nya innovationer
Fazers choklad, konfektyr och kex fortsätter att överträffa förväntningarna och tillgodose konsumenternas behov. Fazer
behåller sin position som det ledande konfektyrföretaget i Finland. Människor vill njuta av livet och uppleva stunder av
välbehag och vi på Fazer vill med vårt konfektyrsortiment göra det möjligt.
Konsumenterna gör allt mer medvetna matval, och detta återspeglas i vår nuvarande och framtida produktportfölj. Den kakao vi
använder är 100 % ansvarsfullt producerad, och vi har fortsatt att framtidssäkra vår konfektyr genom att prioritera växtbaserade
ingredienser i våra recept. Vi optimerar också förpackningarna och förbättrar deras återvinningsbarhet. I den hårdnande
konkurrensen vill vi vara förstahandsvalet bland konfektyrvarumärkena på alla våra marknader.
Resultat 2018
Fazer är marknadsledare inom konfektyr in Finland, och dess marknadsandel ökar. Omsättningen för Fazer Konfektyr ökade 2018
jämfört med föregående år, trots utmaningar med försäljningen under den ovanligt heta sommaren. Fazers chokladkakor uppvisade
god tillväxt.
Vi har med framgång använt våra starka varumärken för att skapa attraktiva nyheter. Vi hade tre framgångsrika samprofilerade
lanseringar av Karl Fazer-mjölkchokladprodukter 2018: Domino, Tyrkisk Peber och Dumle. Dessa fick ett positivt mottagande
bland våra kunder. I november 2018 lanserade Fazer en begränsad specialutgåva av Fazer Ruby Pure-chokladen, som tillverkas av
de sällsynta rubinröda kakaobönorna. Fazer Pure Ruby sålde slut på mindre än en vecka. Ändringen av Tutti Frutti-receptet till
veganvänlig med mer naturliga ingredienser ökade försäljningen, särskilt i Sverige, där Tutti Frutti Original växte med 36,5 procent.
Kexförsäljningen har vuxit avsevärt, med stöd av starka siffror för Domino, Jaffa Pihlaja och Jaffa Gröna kulor. Över 500 000 nya
privathushåll har köpt av Jaffa-varumärkets produkter under året.
För att svara på den ökande efterfrågan på Fazers populära varumärken öppnade vi nätbutiken Fazer Candy Store. I nätbutiken säljs
alla konfektyrprodukter samt Fazers Nyhetsbox, som innehåller ett urval av nyheter. För närvarande levererar Fazer Candy Store till
alla EU-länder, och en geografisk utvidgning planeras.
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Vi har fortsatt att utveckla vårt partnernätverk i Kina och ingått avtal med en distributör. I USA har vi börjat bygga upp en egen
organisation och utvecklat de första nya produkterna för den internationella marknaden. Fazer Nordi är ett chokladkoncept och
varumärke som tagits fram för att tillgodose better-for-you-chokladtrenden i USA.
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Vi stärker våra chokladvarumärken med Karl Fazer i spetsen. Vi breddar och utökar vår snacks-portfölj utifrån nuvarande
och framtida produkter. Våra viktigaste tillväxtdrivare är attraktiva lanseringar som får stöd av marknadsföringsinvesteringar.
Säsongsvariationen kommer också att betonas mer för att driva tillväxt.
Vi utvecklar vår konfektyrportfölj för att tillgodose behoven hos moderna konsumenter, där de viktigaste elementen är välmående
och glädje.
Fazer implementerar planer för organisk tillväxt i Sverige och Norge med fokus på choklad som den primära faktorn. I Danmark
etablerade vi en egen försäljningsorganisation i januari 2019. Utöver Norden ska vi växa på nya marknader med vår chokladportfölj
i spetsen.
Vi fortsätter att implementera vår portföljstrategi och satsar på färre men större innovationer för att främja våra strategiska
varumärken. För att möjliggöra tillväxt fokuserar vi på intern effektivitet och kostnadshantering genom bättre försäljnings- och
verksamhetsplanering. Tillväxten kommer också att stödjas av kontinuerlig förbättring i leveranskedjan.
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Fazer Food Services: Vi skapar framtidens mat
Mat är mer än bara bränsle för kroppen. Vad och hur vi äter påverkar hur vi mår. Det påverkar vår produktivitet och till och
med vår kognitiva förmåga. Fazer Food Services skapar moderna matupplevelser som ger näring, glädje och energi.
Trender har stor inverkan på matvärlden. Nya proteiner, till exempel lupinprotein, och växtbaserade alternativ till kött ökar i
popularitet. Livsmedelsproduktionens klimateffekter diskuteras aktivt i både traditionella och sociala medier. Dagens konsumenter är
intresserade av att upprätthålla och förbättra sin hälsa genom kostval, men de vill också att maten är hållbart producerad.
Samtidigt har själva matupplevelsen blivit allt viktigare. God smak räcker inte längre – maten ska tillfredsställa alla sinnen. Matgästerna
kommer till Fazer Food Services restauranger för att få visuellt tilltalande och väldoftande mat serverad i en inspirerande miljö.
Resultat 2018
Kontraktsomsättningen var stark, särskilt i slutet av året. Vi vann några nya stora avtal och förbättrade bibehållandet av befintliga kontrakt.
Den rapporterade omsättningen för hela året låg något under, och med jämförbara valutakurser på, föregående års nivå. Åtgärder för
att förbättra resultatet initierades under 2018 och de kommer att fortsätta 2019 för att stärka konkurrenskraften i verksamheten.
Positiva effekter sågs redan i slutet av 2018, där särskilt råvaruhanteringen lyckades bra.
Vi lanserade en ny forsknings- och pilotrestaurang, TestEat, i samarbete med IBM och Teknologiska forskningscentralen VTT i
Finland. Restaurangen ligger i IBM:s lokaler i Helsingfors, men är öppen för alla. I restaurangen utnyttjas modern forskningsteknik
som samlar in data i både köket och lunchrummet. Målet med samarbetet är att undersöka vad människor äter och hur de
beter sig i lunchrestaurangen. Forskningen banar väg för det öppna innovationsekosystemet crEATe som lanserades av de tre
samarbetspartnerna i början av 2019.
Den första Tastory-restaurangen i Finland öppnade i Esbo. Restaurangen specialiserar sig på att servera goda, gröna luncher samt
café- och deliprodukter i en välkomnande och attraktiv miljö.
Vi utökade vårt partnersamarbete med två av våra största kunder i Sverige – Volvo och SEB. Som ett led i samarbetet har vi
introducerat vårt nya varumärke Fazer Food & Co för att förnya vårt utbud. Fazer Food & Co lanserades även i Danmark och
Norge. I Danmark lanserade vi vårt nya vegetariska street food-koncept Green Street – en kulinarisk resa till det globala gröna
köket. Detta koncept tar green nudging (knuffar i en grönare riktning) till nästa nivå.
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Tillsammans med vår kund Ersta diakoni utvecklade vi ett banbrytande måltidskoncept för seniorer i Sverige. Syftet med konceptet
The Meal Watch är att hjälpa äldre människor att få rätt mat och näring utifrån deras individuella behov.
Våra kocklag, Fazer Culinary Team från både Finland och Sverige, deltog i Culinary World Cup med det övergripande temat
”Motverka matsvinn”. Det svenska laget försvarade framgångsrikt sin titel från föregående World Cup och vann tävlingen, medan
det finska laget med sin andraplats säkrade en dubbelseger för Fazer.
Vi deltog i Tubecon, ett event för youtubare, i Helsingfors genom att arrangera ett mattorg med aktiviteter som utmanade
deltagarna att reflektera över sina matvanor.
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Under 2019 ska vi förbättra vårt resultat och vi kommer att ha tre fokusområden. Inom portföljhanteringen är bibehållande av
nuvarande kunder fortsatt en viktig prioritet. Vi slutför och utnyttjar vårt program för kundrelationshantering fullt ut för att minska
kundbortfallet med större fokus på lönsamhet. Vi arbetar för att optimera intäkterna i varje enhet mer systematiskt för att driva
omsättningen på enhetsnivå. Vi genomför lokala program inom råvaruhantering och inför initiativ inom personalplanering för att
bibehålla restaurangernas marginaler.
Vårt mål är tillväxt i alla våra verksamhetsländer och sektorer, med särskilt fokus på offentlig sektor, business parks och universitet.
Vi fortsätter att ta pulsen på konsumenterna och förutse hur deras behov utvecklas. Vårt ställningstagande och våra kampanjer för
Mer grönt kommer att vara ännu mer relevanta i framtiden när fler människor börjar äta en växtbaserad kost. Trenden med att
äta on-the-go fortsätter, och vi utvecklar vårt sortiment för att kunna tillhandahålla flexibla måltidslösningar för alla tillfällen under
dagen.
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Fazer Lifestyle Foods: Bra för kropp,
själ och miljö
Matupplevelser är som bäst när de ger näring, gläder och samtidigt bidrar till bättre hälsa. Växtbaserade livsmedel vinner
marknadsandelar i snabb takt i och med att konsumenterna vill ha smaker som är bra för både kropp, själ och miljö. Fazer
Lifestyle Foods svarar på dessa behov.
Sommaren 2018 utgav vi en Trendrapport om Framtidens mat och den visar att hälsotrenden är fortsatt stark i Norden. Människor
är intresserade av växtbaserade livsmedel, nya proteiner och kost som är anpassad efter just deras hälsotillstånd. Många är villiga att
minska konsumtionen av kött för att minska klimatpåverkan. Lokalproducerade, hållbara råvaror välkomnas på lunchmenyn.
Fazer Lifestyle Foods kombinerar mat som främjar hälsan med produkter för den som vill bidra till att minska miljöbelastningen
av den globala livsmedelsproduktionen. Till sortimentet hör fruktsmoothies under varumärket Froosh, havreprodukter och
mjölkfria drycker under varumärket Fazer Yosa, havrebaserade frukostprodukter under varumärkena Frebaco och Fazer Alku samt
havrederivat för livsmedels-, kosmetika- och läkemedelsindustrin.
Den nya produktionsanläggningen i Lahtis, Finland, som med hjälp av en unik produktionsprocess utnyttjar havreskal - en biprodukt
från malningsprocessen - till att tillverka xylitol, utgör ett ytterligare exempel på en modern innovation inom cirkulär ekonomi som
därtill bidrar till koncernens hållbarhetsmål. Arbetet på tomten i Lahtis har redan påbörjats.
Resultat 2018
Fazer Lifestyle Foods omsättning ökade märkbart jämfört med föregående år, delvis tack vare de 2017 förvärvade
verksamheterna. Konkurrensen hårdnar på marknaderna för smoothies och mjölkfritt, där både profilerade varumärken och
handelns egna starka varumärken tävlar om marknadsandelar. Inom spannmålsverksamheten ledde högre råvarukostnader
till prisökningar i Finland under årets sista månader. Omfattande investeringar gjordes i utvecklingen av Fazer Lifestyle Foods
organisation och i marknadsföringsaktiviteter för att säkerställa framtida tillväxt.
Flera nya produkter lanserades under de nuvarande varumärkena under året. Froosh-smoothiesortimentet kompletterades med
funktionella premiumsmoothies, som tillverkas av enbart växtbaserade råvaror: Froosh plus energy, Froosh plus protein och Froosh
plus natural herbs. Flingor och ekologisk gröt lanserades under frukostvarumärket Fazer Alku.
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Havreproduktfamiljen Fazer Yosa utökades med åtta produkter, och varumärket uppdaterades med bland annat ny
förpackningsdesign. Det väletablerade varumärket, som Fazer förvärvade 2017, var först i sin kategori i Finland. Havrebaserade
produkter har väckt globalt intresse och vi vill ligga i framkanten av utvecklingen av denna kategori. Nordisk havre har gott anseende
världen över, och Fazer Yosa-produkterna är väl positionerade i den hårdnande konkurrensen.
Nya produkter och innovationer utvecklades även för lansering under 2019 och senare.
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En hållbar, hälsomedveten livsstil är inte längre något som tillämpas av några få utan den håller på att bli etablerad. Fazer Lifestyle
Foods är ett starkt tillväxtområde för oss och kommer att ha en viktig roll i vår geografiska expansion utanför Norden. Vårt mål är
att komplettera den organiska utvecklingen med förvärv.
Inom kategorierna mjölkfritt, vegetabiliska måltider, flingor och frukt bygger vi upp ett innovativt sortiment, baserat på gedigen
konsumentinsikt. Konsumenterna kan välja sina favoriter i ett brett sortiment som inkluderar matprodukter för alla tillfällen under
dagen och on-the-go-mat och -dryck av premiumkvalitet. Vi ska skapa ett varumärkesutbud av världsklass som står för överlägsen
smak och kreativitet.
Vi fortsätter implementera och finslipa tillväxtstrategin inom affärsområdet, med utveckling av växtbaserade måltider och
marknadsföringsstrategi som viktiga fokusområden. Det gedigna konceptet och de starka varumärkena i kombination med effektiv
organisation och investeringar i försäljning och marknadsföring hjälper oss att nå våra ambitiösa mål.
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Fazer Retail: Premiumkvalitet möter utmärkt
serviceupplevelse
Fazer Retail bildades i början av 2018 och kombinerar Gateau-bageributikerna och Fazer Cafés i en ny affärsenhet. Genom
Fazer Retail stärker och utvecklar vi vårt direkta konsumentutbud och kundupplevelsen i enlighet med det förnyade Fazervarumärket.
Efterfrågan på förstklassiga caféupplevelser och hantverksbakade produkter ökar.
Fazer Retail kombinerar hantverksbakade produkter och högklassiga delikatesser med en förstklassig upplevelse. På Fazer Cafés
kompletteras utsökt smak med dofter, ljud och elegant design som genomgående skapar en njutningsfull upplevelse. Gateaus färska
bröd är populära bland kunder i Finland och Sverige som vill unna sig lite lyx i vardagen.
Resultat 2018
Konkurrenssituationen inom bageributiker och caféer blev alltmer utmanande, med både nya och etablerade aktörer som ökade sin
närvaro på marknaden. Livsmedelsbutikerna vinner mark i kategorin oförpackat bröd, vilket påverkar bageributikernas försäljning av
hantverksbakat bröd. Efter en utmanande vår och sommar, utvecklades lönsamheten i Finland positivt under årets tre sista månader.
Vi har fokuserat på att bygga upp organisationen för framtida tillväxt och har rekryterat nya talanger för att utöka vår
detaljhandelsexpertis. Två nya Gateau-butiker öppnades i Helsingfors i Finland: en i centrum och en i det nybyggda köpcentret REDI.
I Sverige stängdes tre olönsamma Gateau-butiker. Ett nytt Fazer Café med uppdaterat koncept öppnades i Helsingfors i november.
Det olönsamma Caféet i Vasa stängdes i slutet av året.
Fazer Café Glogatan – det första Fazer Caféet, som öppnade 1891 i Helsingfors – renoverades och sortimentet uppdaterades med
nya produkter. Renoveringen av flaggskeppscaféet gjordes med respekt för den historiska miljön i den nuvarande byggnaden, som
uppfördes på 1930-talet, och finska Museiverket konsulterades gällande alla ändringar.
Under 2018 fördubblades försäljningen till B2B-kunder inom e-handeln i Sverige och den väntas fortsätta att öka. I Finland inleddes
ett nytt samarbete med detaljhandelskedjan S-gruppen för att sälja Gateaus hantverksbakade produkter i en av S-gruppens kedjor.
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Utvidgningen av vår detaljhandel fortsätter att vara ett viktigt fokusområde i implementering av strategin och vi undersöker
potentiella nya koncept för att göra det mer mångsidigt. Vi fokuserar våra insatser på organisk tillväxt i Norden.
Vi har fortsatt starkt fokus på kundupplevelsen och utvecklar vår servicekultur ytterligare. Samtidigt strävar vi efter att effektivisera
verksamheten och rationalisera våra processer för att säkerställa lönsam tillväxt.
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Mat med mening - för människorna,
planeten och affärsverksamheten
Under 2018 introducerade vi ett nytt sätt att se på och arbeta med hållbarhet. Hållbarhet är integrerat i koncernstrategin och vårt
nya hållbarhetsarbete hjälper oss att implementera vår mission ”Mat med mening” och vår vision ”Vi skapar glädje och välmående
med meningsfulla matupplevelser”. Vår respekt för den sociala och fysiska miljö där vi verkar återspeglas i detta nya synsätt. Vi vill
delta aktivt i dialoger om hållbarhet, ta ställning och skapa lösningar som svarar på vår tids globala utmaningar.
Koncernens mål som styr hållbarhetsarbetet fram till 2030 är:

Vi arbetar med hållbarhet genom tre fokusområden: För människorna, För planeten, För affärsverksamheten. Vi vill bedriva vår
verksamhet på ett hållbart sätt i hela värdekedjan och leva upp till konsumenternas förväntningar på ansvarsfullt producerade varor
och tjänster. Vi fortsätter att investera i samarbeten med intressenter för att hitta nya hållbara lösningar.
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Höjdpunkter inom hållbarhet 2018
Under 2018 reviderade och uppdaterade vi vårt hållbarhetsarbete. Fazers ambitiösa väg mot 2030 består av fyra hållbarhetsmål
som hjälper oss att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling genom mat. Hållbarhetsmålen är: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 %
mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat.
Vårt anseende låg fortsättningsvis på en bra nivå på alla huvudmarknader, med särskilt höga betyg i Ryssland och Finland. Fazer
rankades som det 3:e mest hållbara varumärket i Finland i Sustainable Brand Index 2018 och som det 4:e mest ansedda företaget i
Finland i T-Medias undersökning Reputation & Trust 2018.
Fazers initiativ 125 möjligheter till arbete utsågs till Årets rekryteringsåtgärd i Finland.
Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro sjönk med 17 procent från nivån 2017 och med 46 procent från 2013.
Fazer Lab arrangerade en intern innovationsutmaning där team bestående av medarbetare skapade och utvecklade idéer för nya
produkter och tjänster. En innovation, ett hantverksbakat hampabröd, har redan lanserats på marknaden.
Vi fortsatte med våra åtaganden för ansvarsfulla inköp av kakao, spannmål, soja, palmolja och fisk. 100 % av vår kakao var
ansvarsfullt upphandlad. Vi startade ett nytt odlarprogram i Côte d’Ivoire inom ramen för programmet Fazer for Better Cocoa.
Vi blev det första livsmedelsföretaget som gjorde ett vattenåtagande i Finland.
Fazer gjorde ett nytt femårigt åtagande för Östersjön genom Baltic Sea Action Group. Fokusområdena för det nya åtagandet är
cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling, plan för vattenhushållning och utveckling av Fazers utbud.
Vår energiförbrukning per producerat ton ökade något till 0,86 MWh/ton från 0,85 MWh/ton 2017. Det berodde i huvudsak på
färre producerade ton samt ett ökat behov av nedkylning och uppvärmning på grund av varierande väderförhållanden. Andelen
förnybar elektricitet uppgick till 88 procent.
Vår totala avfallsmängd minskade jämfört med året innan. Utvecklingen är positiv, men ytterligare insatser behövs för att minska
avfallet. Återvinningsprocenten sjönk från 83 till 76 procent och mer avfall gick till energiproduktion. 97 procent av avfallet
återvanns eller användes för energiproduktion 2018.
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Fazer Food Services fortsatte med kampanjer för minskat matsvinn i restaurangerna. Vi nådde målen för minskat svinn i Norge och
Danmark. I Sverige var framstegen goda, medan vi i Finland fortsättningsvis måste intensifiera våra åtgärder för att minska svinnet.
Genom optimerade och mer hållbara förpackningar lyckades vi minska användningen av plast. Vi skapade en koncernövergripande
ambition för hållbara förpackningar och har förbundit oss att sluta att använda engångsartiklar i plast senast 2020.
Vi tog fram en vägledning för vår spannmålsvision. Vi ökade kännedomen om visionen och inledde ett pilotprojekt på odlingar för
att mäta effekterna.
Alla våra affärsverksamheter utökade sitt utbud av växtbaserade livsmedel och utvecklade nya växtbaserade produkter.
Fazer, Nokia och Nightingale Health genomförde ett forskningsprojekt inom ramen för programmet Fazer Brainhow gällande nya
verktyg som människor kan använda för att övervaka och kontrollera sin hälsa. Forskningen fokuserade på att förstå vilken inverkan
hjärnvänlig kost har på arbetsproduktivitet, kognitiv förmåga och livskvalitet.
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Vårt uppdaterade hållbarhetsarbete:
Koncernens hållbarhetsmål visar vägen
Under 2018 reviderade och uppdaterade vi vårt hållbarhetsarbete så att det bättre stöder vår omvandling till ett ledande
modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. Hållbarhet är integrerat i koncernstrategin och vårt synsätt på
hållbarhet ligger i linje med strategin samt den omarbetade varumärkespositioneringen. Tillsammans kommer de att ta oss
längre än någonsin tidigare.
Vi har valt fyra hållbarhetsmål som sammanfattar vår ambitiösa väg mot 2030. Vi valde just dessa mål för att de har globala effekter,
men också för att de uppmuntrar andra att delta i arbetet med att skapa en mer hållbar framtid.
Mål 1: 50 % mindre utsläpp
Klimatförändringarna är en utmaning som berör alla på vår planet. Livsmedelssystemet och dess utsläpp bidrar till
klimatförändringarna, och genom att vidta åtgärder för att minska effekterna av livsmedelsproduktionen kan vi göra skillnad.
Klimatförändringarna är också faktorer som har direkt inverkan på om våra råvaror är tillgängliga och åtkomliga till ett överkomligt
pris. Genom att göra vårt yttersta för att bekämpa klimatförändringarna framtidssäkrar vi samtidigt vår verksamhet. Utöver de
klimatpåverkande utsläppen ger det globala livsmedelssystemet också upphov till andra utsläpp i luft och på land, som vi också
måste minska.
Mål 2: 50 % mindre matsvinn
Ungefär en tredjedel av den mat som produceras globalt går förlorad eller slängs varje år, vilket har enorma negativa effekter på
klimat, vatten, mark och biologisk mångfald. Att minska matsvinnet är en av de viktigaste åtgärderna då det gäller att minimera de
negativa miljöeffekterna av livsmedel och samtidigt skapa ökat värde i verksamheten genom lägre kostnader.
Mål 3: 100 % ansvarsfulla inköp
Vår inverkan på människor, samhällen och möjligheten att försörja sig är inte begränsad till våra egna åtgärder; råvaruproduktion,
logistik och inköp medverkar i lika hög grad. Därför måste vi säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan från odlare till konsument.
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Det kan vi göra genom att ställa tydliga krav på alla leverantörer och fästa särskild uppmärksamhet vid vissa värdekedjor, till exempel
kakao, palmolja, spannmål och soja.
Mål 4: Mer växtbaserat
Genom vår strategi vill vi stödja konsumenternas hälsosamma och hållbara livsstilar. Det finns starka vetenskapliga belägg för att
fiberrika växtbaserade livsmedel minskar risken för många sjukdomar. Växtbaserade livsmedel har betydligt mindre klimatpåverkan
än kött och mjölkprodukter. Vi utvecklar vårt utbud för att ta vara på de gynnsamma effekterna växtbaserade livsmedel har för
både människor och planeten.
Relevanshjul och mål för hållbar utveckling
De fyra hållbarhetsmålen för koncernen kompletteras av vårt Hållbarhetshjul – en översikt över relevanta hållbarhetsteman som
Fazer arbetar med. Dessa teman är nära sammanlänkade, men kan delas in i tre grupper: För människorna, För planeten och För
affärsverksamheten. Vi har också fastställt en åtgärdsplan som inkluderar viktiga åtgärder, mål och nyckeltal.
Vi har också fastställt på vilka sätt vårt arbete med dessa teman bidrar till att förverkliga FN:s globala mål för hållbarhet (SDG).
Vi är starkt dedikerade att stödja implementeringen av de globala målen och uppmuntrar en aktiv intressentdialog om dem. Vi ser
mat som en lösning och vet att livsmedelsindustrin kan bidra märkbart till att nå målen.
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Ledning av hållbarhetsfrågor
Vi har definierat tydliga roller och ansvarsområden för vårt hållbarhetsteam, -nätverk och -ledarskapsforum. Vår styrelse och
koncernens ledningsgrupp har den högsta bestämmanderätten i frågor relaterade till hållbarhet. Hållbarhetsarbetet på Fazer styrs av
vår företagsansvarspolicy, människorättspolicy, QEHS-policy och våra lednings- och verksamhetsprinciper samt våra etiska principer
som bygger på de tio internationella principerna i FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernen undertecknade FN-initiativet
Global Compact 2012.
Styrelsen
Godkänner etiska principer
Koncernens ledningsgrupp
Godkänner policyer och mål
Koncernchefen: yttersta ansvaret
Koncernens EVP, kommunikation och
varumärksledning: ansvarig för hållbarhet
Funktionschefer
Godkänner anvisningar
Affärsområden och affärsenheter
Implementerar hållbarhetsprogrammet och
strategiska riktlinjer samt fastställer mål

Ledarskapsforumet för
hållbarhet
Säkerställer att Fazer jobbar
enhetligt med hållbarhet inom
koncernen; definierar strategier,
policyer, riktlinjer, mål och
ståndpunkter på koncernnivå
Utvärderar, övervakar och
utvecklar hållbarhetsfrågor inom
koncernen
Säkerställer att överenskomna
åtgärder implementeras
Eskalerar och förbereder
frågor till rätt forum för
beslutsfattande

Fastställer fokusområdena inom hållbarhet
Följer anvisningar, principer och operativa modeller
Hållbarhetsteamet
Utvecklar hållbarhetsarbetet och stöder
implementeringen
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Nätverket för hållbarhet
Säkerställer att Fazer jobbar
enhetligt med hållbarhet inom
koncernen
Säkerställer effektiv
resursanvändning
Sprider kunskap, färdigheter och
marknadssyn i olika länder och
affärsverksamheter
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Engagera intressegrupperna
För att utveckla vår verksamhet och vårt utbud för vi en ständig dialog med alla våra intressenter – kunder, aktieägare, medarbetare
och andra aktörer i värdekedjan – samt med forskarvärlden, icke-statliga organisationer, lokalsamhällen, beslutsfattare och
myndigheter. Vi förtjänar deras förtroende genom öppenhet och transparens. Deras insikter hjälper oss att förutse förändringar i
konsumtionsmönster och lagstiftningen. Vi återgäldar detta genom att aktivt dela med oss av information och stödja till exempel
forskningsinitiativ om hälsa, kost och andra hållbarhetsteman.
Vi samarbetar med olika organisationer inom hållbarhet. Till dessa organisationer hör Baltic Sea Action Group, WWF Finland,
Climate Leadership Coalition, EAT, Hållbar Livsmedelskedja, SOS Barnbyar, Lake Vesijärvi Foundation, Högholmens djurpark och
olika universitet.
Vi har identifierat våra viktigaste intressegrupper och definierat flera metoder för att engagera dem.

Intressegrupper

Kanaler för dialog och engagemang

Konsumenter

Dagliga möten, konsumentservice,
Genom direkt samverkan både online och i våra caféer,
undersökningar, webbplatser och sociala bageributiker och restauranger lär vi oss vad människor
medier, förpackningar, besök
uppskattar. Vi omvandlar dessa konsumentinsikter till
nya produkter och tjänster. Konsumenterna måste
kunna lita på att våra produkter och tjänster håller hög
kvalitet och är säkra. Vi måste tillhandahålla tillförlitlig
information om våra produkter och tjänster samt om
Fazer som företag.

Kunder

Möten och samarbeten, enkäter,
nyhetsbrev, system för kundfeedback,
kundevenemang
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Vi har nära kundrelationer. Vi skapar mervärde genom
både tjänster och produkter som är av hög kvalitet och
rätt för konsumenterna.
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Intressegrupper

Kanaler för dialog och engagemang

Aktieägare

Bolagsstämma och årsredovisning,
Vi ger aktieägarna tidsmässigt anpassad och relevant
tertialrapporter och tertialmöten,
information i sådana kanaler som passar dem bäst.
andra regelbundna evenemang som
exempelvis sommarmötet, webbplats för
aktieägarna

Medarbetare

Ledningsmodell för individuell
prestation, kontinuerlig
kommunikation mellan chefer och
medarbetare, medarbetarevenemang,
medarbetarundersökningar, Fazers
visselblåsartjänst, intranätet och andra
interna kanaler, kommunikation mellan
medarbetare/chefer och den lokala HRfunktionen

Vi kan kommunicera med alla medarbetare via officiella
kommunikationskanaler och -processer. Genom direkt
kommunikation mellan medarbetare, chefer och HR
säkerställer vi en daglig dialog med medarbetarna.

Leverantörer

Process för hantering av
leverantörsrelationer, möten, avtal,
leverantörskrav, revisionsenkäter,
revisioner, uppföljning av möten och
besök

Vi har nära leverantörsrelationer och vi samarbetar med
våra leverantörer inom exempelvis temat hållbarhet.

Samhälle (myndigheter och
regeringar, medier, ickestatliga organisationer och
lokalsamhällen)

Möten, partnerskap och samarbete,
enkäter, evenemang

Vi skapar mervärde för samhället och för en aktiv dialog.
Vi är medlemmar i och har partnersamarbete med
olika organisationer. Vi tror på öppen och transparent
kommunikation.

Universitet och
forskningsinstitut,
startupföretag

Partnerskap och samarbete

Genom partnersamarbeten och genom att kombinera
egen forskning med samarbete med universitet och
startupföretag breddar vi vår egen expertis och
förbättrar vår förmåga att lansera hållbara innovationer
som gör skillnad i samhället.
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För människorna
Som en del av vår vision att skapa meningsfulla matupplevelser vill vi säkerställa att produkter och tjänster som främjar
hälsa och välmående är lättillgängliga för människor. Genom att förespråka växtbaserad kost vill vi ha positiv inverkan på
människors hälsa samtidigt som vi minskar miljöpåverkan. Vi vill också skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra
medarbetare och ge dem möjligheter att utvecklas.
Vårt centrala mål då det gäller människorna är att öka det växtbaserade utbudet. Fazer vill leva upp till konsumenternas ökande
behov av mer hälsosamma och hållbara livsstilar. Det finns ökande möjligheter på marknaden för växtbaserade produkter. Trenden
att äta mer grönsaker och mindre kött tillämpas inte längre av några få utan håller på att bli etablerad, och vi vill vara i centrum för
denna trend.
Andra viktiga människorelaterade teman för Fazer är hälsa och kost, intressentdialoger, mänskliga rättigheter, medarbetarnas hälsa
och säkerhet, mångfald och inkludering, kvalitet och livsmedelssäkerhet samt ansvarsfull marknadsföring. Vi vill främja medarbetarnas
hälsa och välmående. Vi följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och de tillhörande processerna. Vi har
genomfört utvärderingar av våra olika affärsverksamheters inverkan på de mänskliga rättigheterna utifrån dessa principer. Mångfald
är också en nyckelfaktor för oss i vår omvandling till ett modernt hållbart matföretag. Vi vill att vår företagskultur präglas av
mångfald och inkludering, och att alla medarbetare ska få uppleva en jämlik arbetsplats med en motiverande, respektfull och säker
arbetsmiljö.
Arbetet 2018
Hälsotrenden är fortsatt stark och för att svara på människors intresse för ökat välmående introducerade vi flera nya produkter
och kampanjer. Fazer Brainhow, vårt forskningsprogram som studerar kognitiv förmåga genom mat, gjorde fina framsteg och
fler produkter kommer att förses med Brainhow-symbolen 2019. I början av 2018 arrangerade Fazer Food Services Finland en
Fazer Brainhow-restaurangkampanj. Fazer, Nokia och Nightingale Health genomförde ett forskningsprojekt gällande nya verktyg
som människor kan använda för att övervaka och kontrollera sin hälsa. Inom projektet tillhandahöll Fazer studiedeltagarna med
hjärnvänliga brainfood-måltider.
Alla Fazers affärsverksamheter fokuserade på att öka utbudet av växtbaserade livsmedel: Fazer Lifestyle Foods lanserade åtta nya
produkter i Fazer Yosa-produktsortimentet, Fazer Bageri lanserade en ny produkttyp för hälsosammare snacks, Fazer Konfektyr
lanserade en ny veganchoklad och Fazer Food Services fortsatte att utveckla recept för vegetariska och veganska alternativ samt
arrangerade utbildning för medarbetarna för att främja användningen av mer grönsaker i matlagningen. Av Fazer Food Services
inköp utgjorde grönsaker 37,7 procent 2018. Vi samarbetade också med universitet och forskningsnätverk, startup-företag och
icke-statliga organisationer.
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15,0
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12,1

11,3
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2014

2015

1) Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr och Fazer Bageri

2016

2017

2018

2) Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri och
Fazer Food Ser vices Finland
3) Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri,
Fazer Food Ser vices Finland, Fazer Kvarn och Fazer Cafés
4) Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri,
Fazer Food Ser vices Finland, Fazer Kvarn och Fazer Cafés
5) Sifforna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri,
Fazer Food Ser vices, Fazer Lifestyle Foods, Fazer Retail

I våra utvärderingar av inverkan på de mänskliga rättigheterna har vi identifierat potentiella negativa effekter av vår verksamhet,
inklusive förebyggande åtgärder och klagomålsförfaranden. Detta arbete fortsätter.
Vi har fortsatt att hantera och förbättra ansvarstagande i fråga om kvalitet, arbetshälsa, arbetssäkerhet och miljö (QEHS) genom
både interna program och tredjepartscertifiering av våra ledningssystem.
Under 2018 hade vi inga återkallelser som gällde livsmedelssäkerhet. Fazer Food Services egenkontroll av livsmedelssäkerheten
digitaliserades och alla processer finjusterades i hela Norden. Vi lyckades certifiera alla våra interna produktionsanläggningar enligt
den globala standarden för livsmedelssäkerhet (FSSC 22000). Vi utvärderade riskerna för livsmedelsbedrägerier inom alla industriella
verksamheter och inledde förebyggande åtgärder på koncernnivå.
Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro sjönk med 17 procent från nivån 2017 och med 46 procent från 2013.
Under 2018 gjordes stora satsningar på säkerhetskommunikation i hela företaget. Nya videor, e-utbildningar och andra material
producerades för att öka medvetenheten och kunskaperna i frågan.
Olycksfallsfrekvens

Antal olycksfall per miljon arbetstimmar

Fazer Bageri
Fazer Konfektyr
Fazer Food Services
Totalt i koncernen
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Antal anställda per land 31.12.2018

2018

6 952
3 581
2 894
1 048
529
296
265
131

Finland
Sverige
Ryssland
Danmark
Norge
Lettland
Litauen
Estland

Fazer Campus, vår nya plattform för e-utbildning, lanserades 2018 och är tillgänglig för alla Fazer-medarbetare. Under 2018
fokuserade vi på att öka det interna entreprenörskapet och smidigheten. Till exempel ordnades innovationstävlingen Fazer
Innovation Challenge våren 2018. Den gav alla Fazer-medarbetare en chans att vidareutveckla bra idéer, lära sig nya saker och
arbeta med människor från olika håll i företaget.
År 2017 publicerade vi riktlinjer för hantering av trakasserier. Under 2018 fortsatte vi detta arbete och införde ett tvärfunktionellt
team att jobba med integration och mångfald och utsåg en mångfaldschef på Fazer. Vi fokuserade på att öka medvetenheten om
mångfald och inkludering. Riktlinjer för mångfald inkluderades i rekryteringsinstruktionerna.
Framöver
Under de kommande åren fortsätter vi att implementera vår HR-vision 2022. Vi utvecklar kompetenser inom HRinformationssystem (HRIS) och analys. Vi utvecklar också rollbyte och arbetsrotation. Vårt mål är att skapa en kultur där våra
medarbetare presterar, deltar och utvecklar tillsammans. Det innebär att ta initiativ, se längre än till att slutföra den egna uppgiften,
förstå effekterna av den egna insatsen och ta ansvar för resultatet. Vi investerar i att stärka våra ledarskapskompetenser på
koncernnivå och ökar det interna entreprenörskapet och smidigheten. Ledarskapsprogrammet Fazer Lead kommer att börja testas
2019. E-utbildning i mångfald och inkludering lanseras under 2019. Temat mångfald inkluderas i rekryteringsutbildningar.
E-utbildning om kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet samt andra hållbarhetsteman kommer att introduceras för att öka medvetenheten
och kompetensen överlag. Vi fortsätter att bygga upp en säkerhetskultur där alla medarbetare deltar. Vi fortsätter också att vidta
förebyggande åtgärder för livsmedelsskydd och livsmedelsbedrägerier.
Vi fortsätter att investera i FoU, utveckling av produkter och tjänster samt nya råvaror och tekniker för att bredda utbudet av
hälsosamma växtbaserade produkter inom alla affärsverksamheter. Vi utvärderar målet och målformuleringen att öka utbudet av
växtbaserade livsmedel. Kommunikationen med relevanta intressenter kommer att ha en viktig roll i vårt fortsatta arbete.

Vad

Varför

Viktiga åtgärder 2018

Växtbaserat utbud; hälsa och kost

•

•

Alla Fazers affärsverksamheter
fokuserade på att öka utbudet av
växtbaserade livsmedel

•

Food Services ordnade en Fazer
Brainhow-restaurangkampanj i
början av 2018

•

Aktiv dialog

•

Vi organiserade och deltog i flera
intressentevenemang

Intressentdialog

Erbjuda lättillgängliga produkter och
tjänster för att främja hälsa och välmående och därigenom möjliggöra
meningsfulla matupplevelser för alla

•

Främja växtbaserad kost som kan
minska miljöpåverkan och har positiv
inverkan på människors hälsa

•

Koncernmålet är mer växtbaserat

•

Genom en engagerande intressentdialog säkerställer vi att Fazer har
intressenternas stöd och förtroende
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Vad

Varför

Viktiga åtgärder 2018

Mänskliga rättigheter

•

•

I våra utvärderingar av inverkan
på de mänskliga rättigheterna har
vi identifierat potentiella negativa
effekter av vår verksamhet, inklusive
förebyggande åtgärder och klagomålsförfaranden.

•

Vi förde en dialog om mänskliga
rättigheter och deltog i kampanjen
#ykkösketjuun som genomfördes av
medborgare, organisationer inom
det civila samhället, företag och
fackföreningar för att förespråka
obligatorisk efterlevnad av de mänskliga rättigheterna

•

Diskussionen om mänskliga rättigheter fortsatte med kunder och
leverantörer

•

Olycksfrekvensen sjönk med 17 %
från nivån 2017 och med 46 % från
2013

•
Erbjuda alla medarbetare en jämlik
arbetsplats, motiverande och
meningsfullt arbete och trygg arbets- •
miljö

Ökad medvetenhet och kompetens
inom arbetssäkerhet

Mångfald och inkludering är en
nyckelfaktor i vår omvandling till ett
modernt hållbart matföretag

•

Fortsatte att jobba med riktlinjerna
för hantering av trakasserier, som
lanserades 2017

•

Inkluderade riktlinjer för mångfald i
rekryteringsinstruktionerna

Medarbetares hälsa och säkerhet

•

•

Mångfald och inkludering

Kvalitet och livsmedelssäkerhet

Ansvarsfull marknadsföring

•

•

•

Respekt för mänskliga rättigheter
och eftersträvan av jämlikhet och
tolerans för inkludering och acceptans och starka relationer

Arbetssäkerheten är en central
del av välmående på jobbet i alla
Fazers produktionsenheter och
restauranger

Eftersom vi är ett matföretag är det •
ytterst viktigt för affärsverksamheten
att vi kan garantera säkra produkter
av hög kvalitet

I marknadsföringspolicyn fastställs
de grundläggande principerna för
marknadskommunikation inom hela
Fazer-koncernen
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Fortsatt starkt fokus på säkerhetskulturen

Fazer Food Services egenkontroll av
livsmedelssäkerheten digitaliserades
och alla processer finjusterades i hela
Norden

•

Utvärderade riskerna för livsmedelsbedrägerier i fråga om råvaror inom
alla industriella verksamheter

•

Identifierade tre fall som stred mot
marknadsföringspolicyn. Efter intern
granskning stoppades dessa kampanjer
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För planeten
Till följd av det ökande behovet att agera på klimatförändringarna och olika miljöfrågor, till exempel förlusten av biologisk
mångfald, fortsätter vi att utveckla hållbara lösningar som främjar både människornas och planetens välmående. Vi vill agera
hållbart i hela leverantörskedjan och minimera de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet.
Koncernmålet i fråga om miljöansvar är 50 procent mindre utsläpp och 50 procent mindre matsvinn. Att öka andelen förnybara
energikällor och vidta åtgärder för energieffektivisering utgör en viktig del av Fazers åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.
Vi genomför åtgärder för att minska avfallet inom hela koncernen och fokuserar på att minska matsvinnet och återvinna våra
biprodukter för ökad cirkulär ekonomi.
Andra viktiga hållbarhetsteman för Fazer är vattenfrågan, förpackningar, djurskydd, biologisk mångfald och hållbart lantbruk. Vi
bedömer hela tiden de vattenrelaterade riskerna i värdekedjan och deltar i kollektiva åtgärder för att utveckla en mer hållbar
vattenhantering. Våra förpackningar har optimerats för att minska användningen av plast och vi strävar efter ett slutet kretslopp
genom att använda återvinningsbara förpackningar och öka andelen återvinningsbart material. Fazers spannmålsvision är ett viktigt
led i vårt arbete med att stödja ett hållbart lantbruk. Vi har förbundit oss att upprätthålla de globala ekosystemen genom att följa
WWF:s Fiskguide, våra åtaganden gällande skogsskövling, palmolja och soja samt World Cocoa Foundations kakao- och skogsinitiativ
(Cocoa and Forests Initiative).
Arbetet 2018
I mars 2018 blev Fazer det första livsmedelsföretaget som gjorde ett vattenåtagande i Finland. I och med detta åtagande
vill vi förbättra och utveckla hanteringen av vatten genom åtgärder i verksamheten och värdekedjan. Ett projekt för
avloppsvattenkvaliteten genomfördes på de industriella anläggningarna i Finland med fokus på Fazer Konfektyrs och Fazer Bageris
produktionsanläggningar.

ENERGIFÖRBRUKNING/PRODUKTIONSMÄNGD
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Vi började implementera vår omarbetade långsiktiga energiplan. Vårt mål är att minska vår energiförbrukning per producerat ton
med 20 procent senast 2020. Vi ökade fokuseringen på våra investeringar och åtgärder relaterade till energieffektivisering. De stora
bagerierna i Finland fortsatte att genomföra självutvärderingar enligt bästa praxis för energieffektivisering.
Att minska matsvinn och annat avfall har varit ett av Fazers viktigaste fokusområden sedan många år. På Fazer Bageri analyserade vi
hur mycket brödavfall vi producerar från produktion till konsumtion för att förstå var vi har störst inverkan.
Genom optimerade och mer hållbara förpackningar har vi lyckats minska användningen av plast. Fazer Bageri Finland har
satt som mål att minska användningen av plast med 20 procent senast 2025. Sedan 2017 har Fazer Bageri Sverige minskat
plastförpackningarna med 81 ton. Enbart för Oululainen Reissumies-produkterna har vi sparat 27 ton plast om året.
Vi fortsatte resan mot målet att uppfylla vårt åtagande för palmolja och ökade andelen segregerad palmolja, även om vi inte nådde
målet för 2018. Vi fortsatte dialogen med leverantörer om hållbara alternativ av vegetabiliska oljor. Vi erbjuder ekologiska alternativ
utifrån konsumenternas och kundernas behov. Fazer Kvarn Sverige var en av de nominerade finalisterna till hållbarhetspriset Garant
Ekostjärna 2019.
Vi förde en dialog med djurskyddsorganisationer. Mot bakgrund av FN:s IPPC-rapport och torkan under sommaren, var minskning
av våra klimatutsläpp också ett viktigt fokusområde för våra intressenter under 2018. Vi fick även se våra kunder förbinda sig att
minska sina CO2-utsläpp i värdekedjan.
Vidare genomförde vi år 2018 ett stort antal aktiviteter för att förverkliga Fazers spannmålsvision. Vi utarbetade ett dokument med
riktlinjer för hur spannmålsvisionen ska implementeras. Dessutom deltog vi i evenemang med intressenter för att öka kännedomen
om visionen. Vi inledde pilotprojekt för att mäta effekterna av visionen och genomförde revisioner för att följa upp framstegen.
Vi gick med i World Cocoa Foundations initiativ Cocoa and Forests Initiative och gjorde ett åtagande till att ingen skogsmark längre
ska ställas om för kakaoproduktion, skogsskövlingen ska upphöra och skogsområden ska återställas. Åtgärderna relaterade till dessa
mål ska inkludera uppföljningssystem för spårbarhet. Dessa kommer att fokusera på långsiktigt hållbar kakaoproduktion samtidigt
som produktiviteten höjs så att det går att odla mer kakao på mindre areal. Detta är möjligt genom bättre plantor och utbildning i
goda jordbruksmetoder samt genom mer hållbara inkomstmöjligheter och diversifierade inkomstkällor för kakaoodlarna.

AVFALLSHANTERING

Till åter vinning 76 %
Utnyttjats som energi 21 %
Till soptippen 3 %

Framöver
Vi fortsätter att följa och minska vår klimatpåverkan. Vi har förbundit oss att minska våra CO2-utsläpp i hela värdekedjan, även för
de delar där vi inte har direkt kontroll. Vi fokuserar också på materialeffektivisering och nationella initiativ mot matsvinn. Under
2019 ska vi skapa koncernövergripande riktlinjer för beräkning av CO2-utsläpp och matsvinn samt nyckeltal för dessa. Vi förbereder
ett åtagande för djurskydd baserat på dialoger med djurskyddsorganisationer och leverantörer.
Vi fortsätter att verkställa våra åtaganden gällande avfall och svinn, vattenhantering, energi, Östersjön, kakao, palmolja, spannmål,
soja och fisk.
Vi tror att jordbruks- och livsmedelssektorn kan ha en stor roll i att bromsa den globala uppvärmningen. Detta är en sak som vi ska
beakta i vårt arbete.
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Vad

Varför

Viktiga åtgärder 2018

Matsvinn och biprodukter

•

•

Fortsatte att minska avfallet och
matsvinnet och med aktiviteter för
att öka återvinningen

•

Analyserade hur mycket brödavfall
vi producerar från produktion till
konsumtion

•

Följa EU-direktivet om energieffek•
tivisering (2012), vilket kräver att
alla EU-länder använder energi mer
effektivt, med målet att nå en minskning på 20 procent senast 2020

Fortsatte att verkställa den långsiktiga energiplanen med målet att
minska vår energiförbrukning per
producerat ton med 20 procent
senast 2020

•

Följa Europeiska kommissionens
förslag (2016) om det nya målet på
30 procent senast 2030

•

Ökade fokuseringen på våra investeringar och åtgärder relaterade till
energieffektivisering

•

Koncernmålet om 50 procent
mindre utsläpp

•

Vatten som en viktig ekonomisk,
•
politisk och social fråga. Vattenkrisen rankades som en av de största
globala riskerna vid World Economic
Forum 2016
•

Blev det första livsmedelsföretaget
som gjorde ett vattenåtagande i
Finland för att förbättra vattenhanteringen

Minska mängden plastavfall och
upphöra att använda plast i engångsförpackningar, enligt Europeiska
kommissionens riktlinjer

•

Utvecklade vårt förhållningssätt till
hållbara förpackningar

•

Minskade användningen av plast
genom optimerade förpackningar

Säkerställa djurskyddet som en del
av koncernmålet om 100 procent
ansvarsfulla inköp

•

Förde en dialog med djurskyddsorganisationer

•

Arbetade med djurens rättigheter,
och mer specifikt med burfria ägg,
mjölkproduktion och användningen
av antibiotika

Energieffektivisering

Vattenhantering

Förpackningar

Djurskydd

•

•

Halvera matsvinnet och minska de
globala livsmedelsförlusterna senast
2030, enligt mål 12.3 i de Globala
målen för hållbar utveckling (SDG)
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Vad

Varför

Biologisk mångfald

•

Vikten av biologisk mångfald för jord- •
bruket och livsmedelsproduktionen

•

Koncernmålet är mer växtbaserat

Klimatförändringar

Hållbart lantbruk

•

Viktiga åtgärder 2018

Leva upp till FN:s klimatmål enligt
Parisavtalet att den globala temperaturökningen ska hållas ”långt under
2 °C”

•

Koncernmålet är 50 procent mindre
utsläpp

•

Koncernmålet är 100 procent
ansvarsfulla inköp

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 (%)

Arbetade med att tillämpa våra
löften i vårt åtagande mot skogsskövling gällande de viktigaste råvarorna:
palmolja, soja samt pappers- och
massabaserade förpackningar

•

Använde ekologiska råvaror, främst
inom Fazer Food Services och Fazer
Bageri

•

Anslöt oss till Cocoa and Forests
Initiative

•

Undersökte möjligheter till koldioxidsnål teknik.

•

Inledde pilotprojekt för att börja
bedöma CO2-utsläppen utifrån data
om råvaruinköp

•

Utarbetade ett dokument med riktlinjer för hur Fazers spannmålsvision
ska implementeras

•

Inledde pilotprojekt på odlingar för
att mäta resultaten av Fazers spannmålsvision

2018

2017

2016

586 218
506 768
0,86
923 431
1,58
562 843
0,96
0,14
83 505
76 %
21 %
3%

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

589 001
504 384
0,86
884 977
1,50
481 683
0,82
0,08
48 650
66 %
26 %
8%

Nyckeltalen omfattar Fazers industriella produktionsanläggningar (Fazer Bageri, Fazer Konfektyr, Fazer Food Services och Fazer Lifestyle Foods).
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För affärsverksamheten
Att säkerställa kontinuiteten i vår affärsverksamhet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Verksamhetens lönsamhet är en
förutsättning för tillväxt, utveckling och sysselsättning. Vår verksamhet är rättvis och transparent.
Vårt koncernmål när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet är 100 procent ansvarsfulla inköp. Det är av yttersta vikt för oss
att säkerställa att hela vår värdekedja är hållbar, från råvaruproduktion till konsumenter. Vi för en fortlöpande dialog med våra
leverantörer för att utveckla det miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvaret i våra inköp. Vi har hållbarhetskrav för våra
leverantörer och övervakar och granskar deras verksamhet systematiskt. Vi använder ett riskhanteringsverktyg för att identifiera och
bedöma riskerna förknippade med våra råvaror.
Andra viktiga teman för hållbara affärsmetoder är etiska principer, lönsamhet och tillväxt, delat värde, forskning och innovation
samt varumärkesvärde. Genom en hållbar, lönsam tillväxt kan vi anställa och sysselsätta personal samt utveckla vårt sortiment. Den
gör det också möjligt för oss att genomföra projekt och program, såsom till exempel våra kakaoodlarprogram och vetenskapliga
forskningsinitiativ, som gynnar samhället. Vi strävar efter att ständigt utveckla vårt varumärkesvärde, förbättra vårt anseende och nå
ut till nya konsumenter med vårt budskap om meningsfulla matupplevelser.
Arbetet 2018
Vi fortsatte med våra åtaganden för ansvarsfulla inköp av kakao, spannmål, soja, palmolja och fisk. Under 2018 var all vår kakao
ansvarsfullt upphandlad, antingen genom certifieringar enligt UTZ, Rainforest Alliance eller Fairtrade Cocoa Programme eller
genom våra egna direkta program. Vi övervakade vårt kakaoprogram i Nigeria och öppnade två nya skolor för att stödja utbildning i
odlarsamhället. Dessutom startade vi ett nytt program i Côte d’Ivoire.
Vi upphandlade 100 procent RSPO-certifierad palmolja via de tre olika handelssystemen Segregated, Mass Balance och Book
& Claim. Vårt mål för 2018 var att använda 100 procent segregerad palmolja inom Fazer Konfektyr, men vi lyckades inte riktigt
nå målet: 96 procent av den använda palmoljan var segregerad och den återstående andelen köptes genom Mass Balance och
Book & Claim. Vi hade samma utmaning redan 2017 och fortsätter att jobba med att finna en lösning som skulle säkerställa
tillgången till segregerad palmolja i önskad mängd och för alla produkter. Vi beslutade också oss för att täcka skillnaden genom
småbrukarcertifikat för att stödja småbrukarna inom palmoljeproduktionen.
År 2018 uppnådde vi vårt mål om 100 procent certifierad soja. Fazer köpte certifikat för 35 procent av helheten, emedan 65
procent täcktes av våra leverantörer. Fazer-caféerna serverar enbart certifierat kaffe. Vi följer fortsättningsvis WWF:s Fiskguide i
våra restauranger och caféer.
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STATUS, HÅLLBAR KAKAO

STATUS, HÅLLBAR PALMOLJA

RSPO-certifierad palmolja (inkl.
alla RSPO handelssystem) 100 %
Segregerad 46,92 %
Mass Balance 1,4 %
Book & Claim / GreenPalm-certifikat 51,68 %

Kakao inhandlat enligt Fazers
kakaoprogram 100 %
Certifierad 75 %
Direkta hållbarhetsprogram 25 %

STATUS, HÅLLBAR SOJA

FAZERS ANVÄNDNING AV PALMOLJA PER AFFÄRSOMRÅDE

RSPO-certifierad palmolja
(inkl. alla RSPO
handelssystem) 100 %
Fazer Bageri 63,9 %
Fazer Konfektyr 34,1 %
Fazer Food Services 2,1 %

Certifierad soja 100 %
Certifikat av leverantörer 65 %
Certifikat av Fazer 35 %

STATUS, HÅLLBAR FISK
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Grönlistad fisk (Finland och
Sverige, inkl. certifierad fisk) 77 %
Grönlistad fisk Finland 76 %
Grönlistad fisk Sverige 80 %

Att säkerställa kontinuiteten och lönsamheten i vår affärsverksamhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och utveckling. Vi skapar
mervärde för kunderna, konsumenterna, samhället som helhet och ägarna. Vår värdeskapande process är resultatet av ömsesidigt
gynnsamt samarbete med ett stort antal intressenter, experter och lokalsamhällen.
Vårt anseende låg fortsättningsvis på en bra nivå på alla huvudmarknader, med särskilt höga betyg i Ryssland och Finland. Vi följer
regelbundet upp hur vårt anseende utvecklas i våra verksamhetsländer och anser att det är en viktig faktor i förberedelserna för
internationell expansion.
Investeringar i forskning och innovation hjälper oss att säkerställa en lönsam verksamhet även i framtiden. Fazer Lab ordnade en
intern innovationsutmaning där team bestående av Fazer-medarbetare skapade och utvecklade idéer för nya produkter och tjänster.
Ett av resultaten, ett hantverksbakat hampabröd, har redan lanserats på marknaden. Utmaningen var även ett sätt att främja en
kultur av internt entreprenörskap och öppen innovation inom företaget. Under året samarbetade vi också med flera universitet och
forskningsinstitut för att öka vetenskapliga kunskaper om hälsa och kost.
Vår verksamhet följer våra etiska principer som gäller alla medarbetare inom alla affärsområden och verksamhetsländer. Dessa
principer grundar sig på våra värderingar och FN-initiativet Global Compact, vars syfte är att främja hållbar utveckling hos företag
och öka företagens samhällsansvar. Vi genomför utvärderingar av inverkan på de mänskliga rättigheterna för att upptäcka potentiella
negativa effekter av vår verksamhet och etablera förebyggande åtgärder och klagomålsförfaranden. Vår syn på mänskliga rättigheter
grundar sig på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och tillhörande process.
Vi har förnyat och utökat vårt visselblåsarsystem. Det fungerar som en klagomålsmekanism även för tredje part, som nu kan
rapportera upptäckta eller misstänkta brott mot företagets policyer eller regler. Under 2018 rapporterades 18 fall via systemet.
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DISTRIBUERING AV EKONOMISKT VÄRDE, M€

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR PERIODEN, M€

Personal 545,2
Samhälle 24,2
Ägare 60,7
Finansiärer 2,3
Utveckling av
affärsverksamhet 36,2

Inkomstskatter 22,4
Fastighetsskatter 1,1
Arbetsgivaravgifter 109,8
Övriga skatter 0,5

*)

EGET KAPITAL OCH AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
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Eget kapital, IFRS, M€
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Dessa gällde i huvudsak HR-frågor och QEHS. Fallen har utretts internt och nödvändiga åtgärder vidtagits. Tre utredningar pågår
fortfarande.
Vi förbinder oss vid att förhindra förekomsten av mutor i alla våra verksamheter. Vi har bedömt riskerna i vår verksamhet och
övervakar risker i alla våra affärsverksamheter systematiskt. Vi har ett omfattande program för bekämpning av mutor, vilket inkluderar
bland annat en policy för bekämpning av mutor samt utbildning och e-utbildning, rutiner för gåvoregistrering, interna revisioner och
bedömning av motpartsrisker.
Framöver
Det nya hållbarhetsarbetet implementeras inom alla affärsområden och funktioner. Vi koncentrerar oss på implementeringen genom
att fokusera på koncernens hållbarhetsmål och ta hänsyn till affärsbehoven och fokusområdena inom varje enskilt affärsområde.
Vi utvecklar problemhantering och riskhantering ur hållbarhetsperspektiv. Vi fortsätter att följa upp vårt anseende.
Tillsammans med funktionerna för inköp, QEHS och juridik utvecklar vi inköpsprocesserna för att säkerställa ansvarsfullhet och
efterlevnad i hela värdekedjan. Vi ser över våra leverantörskrav gällande både direkta råvarukategorier och indirekta tjänster. Vi jobbar
också för att öka förståelsen för dessa krav bland leverantörerna. Vi fortsätter att utveckla transparens och spårbarhet i vår omfattande
värdekedja. Genom att upprätthålla goda relationer till våra leverantörer, säkerställer vi tillgången på högklassiga råvaror i framtiden.
Vi fortsätter att utveckla arbetet gällande kategorier som förpackningar och ägg där vi strävar efter att nå högsta möjliga
hållbarhetsnivå. Arbetet med nuvarande fokusområden – kakao, soja, palmolja, spannmål och fisk – fortsätter också.
Vi vill förtjäna det förtroende som våra intressenter visar och utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans med dem. Vi är övertygade om
att samarbete kan ge upphov till nya innovationer och lösningar, och därför har vi ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt.
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Vad

Varför

Viktiga åtgärder 2018

Etiska principer och mänskliga rättigheter

•

Följa våra etiska principer i alla
affärsverksamheter och uppmuntra
samarbetsparter att göra detsamma

•

Förnyade och utökade vårt visselblåsarsystem så att det även inkluderar
tredje part

Rättvis värdekedja

•

Stärka samarbetet i värdekedjan

•

•

Säkerställa att såväl råvaror och
förpackningsmaterial som tjänster
produceras på ett hållbart sätt

Inhandlade 100 procect hållbar
kakako, 100 procent RSPO-certifierad palmolja och 100 procent
certifierad soja. Fortsatte med andra
prioriterade råvaror: spannmål och
fisk

•

Etablerade ett nytt direkt kakaoprogram i Côte d’Ivoire och övervakade
programmet i Nigeria

•

Utveckla livsmedel genom investering •
i livsmedelsvetenskap

•

Investera i teknik och råvaror för att
ta fram växtbaserade nyheter

Arrangerade innovationsutmaningen
Fazer Innovation Challenge för att
skapa och utveckla idéer för nya
produkter och tjänster

•

Skapa delat värde genom lönsamhet
och tillväxt

•

Vara en del av samhället

•

Säkerställa varumärkesvärdet och
förtjäna intressenternas förtroende

•

Implementera vår mission ”Mat med
mening”

Forskning och innovationer

Lönsamhet och tillväxt; delat värde

Varumärkesvärde

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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•

Skapade mervärde för kunder,
konsumenter, samhället som helhet
och ägarna genom samarbete med
många olika intressenter

•

Förnyade Fazers varumärkesposition som inkluderar hållbarhet:
”Northern Magic. Made Real.” för
att säkerställa att vi är relevanta för
konsumenterna även i framtiden

2018

2017

1 628

1 657

-572
-337
-51
669

-586
-327
-62
682

-545
-24
-61
-2
36

-561
-23
-38
-3
58
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Certifikat för ledningssystem på Fazer 2018
Standarder för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

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

ISO
9001

ISO
14001

X
X
X

X
X
X

ISO
50001

Standarder för livsmedelssäkerhet

OHSAS
18001

FSSC
22000

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
X
X

X

X

X

X
X

X
X

AIB

X

X

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 2200

Kvalitet och livsmedelssäkerhet

IFS

Säkerhet- och kvalitet av livsmedelsprocesser och -produkter

AIB

Livsmedelssäkerhet

SMETA 4-pillar Revision av etisk handel
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SMETA
4-pillar

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

IFS

Etisk handel
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Administration och ledning
Styrelsens verksamhetsberättelse
År 2018 inledde Fazer implementeringen av sin nya strategi med målet att omvandlas till ett modernt hållbart matföretag med en
gemensam riktning. Även om det ekonomiska läget på Fazers huvudmarknader fortsatte att utvecklas gynnsamt, har konkurrensen
hårdnat inom alla verksamheter. Därtill påverkade den ovanligt varma sommaren verksamheten. Prestationen var svag i Fazer Bageri
i Ryssland och Sverige samtidigt som alla Fazers viktigaste utländska valutor försvagades gentemot euron. Till följd av detta, minskade
Fazer-koncernens omsättning och rörelsevinst från föregående år.
Under 2018 ompositionerades varumärket Fazer i syfte att stärka konsumentfokus. I början av 2018 bildades Fazer Retail som en
separat affärsenhet för att främja den direkta konsumentkontakten. Därtill utvecklades Fazer Lifestyle Foods organisation ytterligare.
Fazer fortsatte fokusera på att förbättra sin effektivitet med satsningar inom flera områden. Arbetssäkerheten och utvecklingen av
Fazers säkerhetskultur var fortsättningsvis ett viktigt tema, som uppvisade positiva resultat.
Marknad, affärsmiljö och försäljning
Under 2018 fortsatte ekonomin på Fazers viktigaste marknader att utvecklas gynnsamt. Å andra sidan försvagades samtliga av
Fazers viktigaste utländska valutor gentemot euron, vilket hade en negativ inverkan på Fazers finansiella resultat. Den största
valutakurseffekten kom från den svenska kronan, som försvagades med 6 % gentemot euron.
År 2018 var ett utmanande år för Fazer Bageri Ryssland och Sverige. Samtidigt nådde resultatet i Finland nya rekord och
verksamheten i Baltikum utvecklades positivt: på dessa marknader ökade också Fazers marknadsandel. Hantverksbakat bröd är
alltjämt populärt, särskilt i Finland och Sverige. Brödkonsumtionen i Ryssland övergick till segment med lägre priser. Den ovanligt
varma sommaren påverkade brödkonsumtionen på alla marknader. Fazer Bageris omsättning minskade till 552,3 M€ (2017: 583,2
uteslutande omsättningen av de bageributiker som överförts till Fazer Retail och Fazer Alku-grötprodukter som överförts till Fazer
Lifestyle Foods). Program har inletts för att vända utvecklingen och öka den operativa effektiviteten inom alla områden i Fazer Bageri.
Fazer Konfektyrs omsättning för 2018 ökade till 333,1 M€ (2017: 331,2). Marknadsandelen inom chokladkakor växte och
kexförsäljningen steg i Finland. I Sverige behöll Fazer sin marknadsandel inom konfektyr. Fazer Candy Store lanserades i syfte att
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betjäna kunder online. För närvarande levererar nätbutiken enbart till EU-länder, men en geografisk expansion planeras.
Ett samarbete med JD.com inleddes i syfte att utforska möjligheter på den kinesiska marknaden.
Fazer Food Services, med över 1 000 restauranger i Finland, Sverige, Norge och Danmark uppnådde en omsättning på 593,2 M€
(607,7). I jämförbara valutor låg omsättningen på föregående års nivå. Fazer förmådde behålla befintliga avtal på en bra nivå och
avslutade ett antal olönsamma avtal. För att förbättra verksamhetens konkurrenskraft vidtogs åtgärder, som fortsätter under 2019.
Fazer Culinary Teams från Sverige och Finland tog en dubbel seger i Culinary World Cup i Luxemburg i november.
Konkurrensen hårdnade på marknaderna för smoothies och mjölkfria produkter. Både varumärken och handelns egna omfattande
private label produkter tävlar om marknadsandelar. Fazer Lifestyle Foods omsättning ökade med 21 % och uppgick till 121,8 M€
(100,4). Flera nya produkter lanserades under året. Froosh-smoothiesortimentet kompletterades med funktionella smoothies. Flingor
och ekologisk gröt lanserades under frukostvarumärket Fazer Alku. Havreproduktfamiljen Fazer Yosa utökades med åtta produkter,
och varumärket uppgraderades med bland annat en ny förpackningsdesign. Havrebaserade produkter har väckt uppmärksamhet
globalt och den nordiska havren har högt anseende runt om i världen. Omfattande investeringar gjordes i utvecklingen av
organisationen i Fazer Lifestyle Foods och på marknadsföringsaktiviteter för att säkerställa framtida tillväxt.
Fazer Retail bildades som en separat affärsenhet i början av 2018 för att stärka Fazers direkta konsumentkontakt. Affärsenheten
förenar Gateau-bageributikerna i Finland och Sverige med Fazer Cafés i Finland. Den nya affärsenheten kombinerar hantverksbakade
produkter och högklassiga delikatesser med en förstklassig upplevelse. Under 2018 låg fokus på att bygga upp en organisation och
operativ plattform för framtida tillväxt och för att stärka detaljhandelskunnandet. Omsättningen för den nya affärsenheten uppgick till
46,4 M€ under det första verksamhetsåret.
Besökscentret Fazer Experience hade över 200 000 besökare 2018, vilket är ett nytt rekord.
Finansiellt resultat
Fazers rapporterade omsättning minskade med 1% från föregående år och uppgick till 1 618,2 M€ (1 641,6). De försvagade
valutakurserna minskade omsättningen med 48,6 M€. De år 2017 förvärvade verksamheterna ökade omsättningen år 2018 med 18,8
M€ jämfört med föregående år.
Koncernens rörelsevinst minskade till 84,2 M€ (92,1). Rörelsevinsten omfattar engångskostnader för omstruktureringar och
avskrivningar (netto) på 4,2 M€ (3,5). Räkenskapsperiodens vinst var 63,9 M€ (72,1). Fazer Konfektyr var det enda affärsområde som
förbättrade sin lönsamhet.
Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens ﬁnansiella ställning var fortsatt stark. Räntebärande nettoskulder uppgick till 95,0 M€ (79,0). Koncernens soliditet uppgick
till 56,8% (55,1%).
Kassaﬂödet från affärsverksamheten uppgick till 114,6 M€ (149,6) och bruttoinvesteringarna till 50,5 M€ (108,0). Majoriteten av
investeringarna gjordes i ny produktionsutrustning och uppgraderingar av befintliga maskiner i bageri- och konfektyrverksamheten.
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Personal
Vid utgången av året hade Fazer 15 696 anställda (15 993). Av dessa var 91 (68) anställda i moderbolaget.
2018
15 696
13 242
423,7

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

2017
15 993
13 198
433,3

2016
16 048
13 287
422,2

Implementering av strategin
Under 2018 började Fazer implementera sin nya strategi med sikte på att bli ett modernt hållbart matföretag i Norra Europa
och internationellt. Med detta strategiska mål i åtanke har Fazer förstärkt sin konsumentfokus och uppdaterat Fazer varumärkets
positionering. Fazer fokuserar på att skapa mervärde genom portföljval, tillväxt, ständig förbättring av den operativa verksamheten
och strukturella förbättringar. Även om 2018 var ett utmanande år, avser Fazer att förbättra resultatet inom alla verksamheter och
geografiska områden. Implementeringen av Fazers nya strategi omfattade under 2018 ett stort antal värdeskapande satsningar inom
olika verksamheter och koncernfunktioner, uppbyggandet av organisationen och prestationsförmågan i det nya affärsområdet Fazer
Lifestyle Foods, skapandet av den nya affärsenheten Fazer Retail, etablerandet av ett distributionsföretag för Fazer Konfektyr i USA
samt planerandet och utvecklandet av andra medel för lönsamhet, tillväxt och geografisk expansion.
Kvalitet, miljö, arbetshälsa och säkerhet samt livsmedelssäkerhet
Under 2018 låg fokus inom kvalitet, miljö, arbetshälsa och säkerhet på utveckling och digitalisering av det relaterade
managementsystemet samt på säkerställandet av att regelverk uppfylls, kompetensutveckling, förstärkandet av riskhantering och
befrämjandet av säkerhetsledarskap.
Nya metoder för kommunikation och ledarskap förbättrade fortsättningsvis arbetshälsan och -säkerheten. Ledningens
säkerhetsrundturer, säkerhetsöversyner, säkerhetsåtaganden och andra säkerhetsrutiner är en del av den dagliga verksamheten.
Olycksfrekvensen sjönk med 17 % från 2017. Alla verksamheter har en utarbetad säkerhetsplan.
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Fazer fortsatte att förbättra sin kvalitets- och livsmedelssäkerhetsledning på många sätt. Utöver att det nya digitala QEHS-systemet
togs i bruk, fortsatte programmet för certifiering av alla produktionsanläggningar enligt ett globalt livsmedelssäkerhetssystem och
allergenkontrollen utvecklades.
Fazer har certifierat alla sina produktionsanläggningar enligt en global standard för livsmedelssäkerhet (FSSC 22000). Utöver
detta har också andra QEHS-hanteringssystem certifierats utgående från kraven hos marknader och kunder. Fazer Food
Services HACCP-process (förebyggande livsmedelssäkerhet) digitaliserades och samordnades i Norden. Under 2018 skedde inga
produktåterkallelser.
Fazers miljöstyrning fortsatte att förbättras genom interna program och certifieringar av tredje part. Fazer fortsatte att arbeta med
energieffektivisering och genomförde kartläggningar och självutvärderingar. Åtgärder för att minska mängden avfall genomfördes i
hela koncernen, med fokus på svinn och återvinning av biprodukter. Fazer blev det första livsmedelsföretaget som förband sig till
vattenåtagandet i Finland.
Hållbarhet
Under 2018 reviderade och uppdaterade Fazer sin förhållning till hållbarhet så att den stöder omvandlingen till ett modernt hållbart
matföretag med en gemensam riktning. Fazers ambitiösa riktning mot 2030 består av fyra centrala mål som hjälper bolaget att nå
FN:s globala mål för hållbar utveckling genom livsmedel. De centrala målen är: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn,
3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat. Höjdpunkterna i Fazers hållbarhetsarbete under 2018 innefattade systematiskt
arbete i syfte att förbättra energieffektiviteten och minska klimatutsläppen samt fortsatt fokus på att minska svinn. Fazer fortsatte
med sina åtaganden rörande hållbara inköp av kakao, spannmål, soja, palmolja och fisk samt att öka utbudet av växtbaserade
livsmedel. Fazers anseende var fortsättningsvis gott på huvudmarknaderna.
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 2018 realiserades inga större risker. Mer information om hantering av finansiell risk
finns i not 11.3 i bokslutet.
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Forskning och utveckling
Fazer fortsatte att genomföra programmet Fazer Brainhow, som fokuserar på sambandet mellan mat och kognitiva färdigheter.
Två kliniska test slutfördes framgångsrikt under 2018. BRAVE-studien, ett samarbete med Nokia och Nightingale Health, undersöker
effekterna av hjärnvänliga livsmedel på kognitiva funktioner, fysiologi och biomarkörer i blodet, och har uppvisat mycket lovande
resultat som kommer att publiceras under 2019.
Utvecklingen av teknologi och nya produkter i Fazer Lifestyle Foods resulterade i lanseringen av nya mjölkfria havreprodukter under
varumärket Fazer Yosa. Ingrediensen Fazer LOFO, som är resultatet av långvarig forskning, presenterades på den internationella
bagerimässan IBA i München. Den patenterade tillsatsen LOFO är världens första enzymbaserade lösning för att minska mängden
FODMAP-komponenter i bröd, som gör brödet mera lättsmält.
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Fazers samarbete med universitet och forskare fortsatte och resulterade i publicering av en doktorsavhandling och flera
magisteruppsatser.
Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 9,8 M€ (9,9).
Förändringar i koncernens juridiska struktur
Fazer fortsatte sitt arbete med att förenkla den juridiska strukturen och flera juridiska enheter fusionerades år 2018. Förändringarna
i koncernens juridiska struktur redovisas i not 22 i bokslutet.
Aktier och aktiekapital
Vid utgången av 2018 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 % 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 10 april 2018 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 2019
BNP förväntas fortsätta växa på de flesta av Fazers viktigaste marknader, men tillväxten mattas av under 2019. Konkurrensläget
uppskattas fortsatt vara utmanande för alla Fazers affärsverksamheter.
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Fazer kommer att fortsätta sin omvandling, med ett tydligt fokus på utförande. Utvecklingen av Fazers verksamhets- och
produktportföljer kommer fortsättningsvis att utgöra hörnstenarna i implementeringen av strategin, tillsammans med det förnyade
Fazer-varumärket och flera tillväxtsatsningar. Utöver organisk tillväxt fortsätter det aktiva M&A-arbetet i syfte att ytterligare främja
tillväxt och internationalisering. Fazer fortsätter också arbeta med att stärka sin konkurrenskraft. Arbetet drivs genom etablerade
program för värdeskapande och genom att ständigt utveckla företagets organisatoriska och strukturella effektivitet. År 2019
förväntas Fazers omsättning och rörelsevinst öka jämfört med föregående år.
Händelser efter rappoteringsperioden
I januari 2019 tillkännagav Fazer att det överväger att stänga bageriet i Uleåborg i syfte att förbättra effektiviteten av sitt
bagerinätverk. Samarbetsförhandlingarna gällande bageriet i Uleåborg avslutades i mars 2019. Verksamheten i bageriet i Uleåborg
kommer stegvis att överföras till Fazers övriga bagerier. Verksamheten i bageriet i Uleåborg upphör och samtliga medarbetares
anställning avslutas i september 2019.
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I januari tillkännagav Fazer även sin plan att investera 40 miljoner euro i en ny produktionsanläggning i Lahtis, Finland. I och med
denna investering återinför Fazer tillverkningen av xylitol baserad på inhemska råvaror till Finland genom att låta bygga den första
produktionsanläggningen i världen som utnyttjar havreskal som råvara i xylitolproduktionen. Xylitolmarknaden förväntas växa och
Fazers mål är att nå marknader i norra Europa och internationellt med denna växtbaserade innovation.
Förslag till disposition av vinst
Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 634 028 543,13 euro, varav 51 507 792,36 euro utgörs av
räkenskapsperiodens vinst.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:
- som utdelning betalas 9,50 euro per aktie
- som vinstmedel kvarlämnas

60 077 648,50 €
573 950 894,63 €
634 028 543,13 €

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.
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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 beslut om deras ersättningar.
I enlighet med bolagsordningen skickas kallelsen till bolagsstämman per post senast 14 dygn före bolagsstämman.
Styrelsen
Ägarrådet, som utsetts av aktieägarna, utser och sammankallar valberedningen, vars uppgift är att förbereda förslag om styrelsens
sammansättning och styrelsemedlemmarnas arvode. 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 utses årligen vid den ordinarie
bolagsstämman. Styrelsen har högsta befogenhet i alla de ärenden som inte enligt den finska aktiebolagslagen eller bolagsordningen
hör till andra organ. I enlighet med den 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),
Anders Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, 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 berör bolaget samt att möteskallelser,
föredragningslistor och nödvändiga bilagor skickas till styrelsemedlemmarna i god tid före mötena. Ordföranden och verkställande
direktören ansvarar också för att hålla kontakt med ägarrådet.
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 revisionen, den ekonomiska rapporteringen, riskhanteringen och bolagets
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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 medarbetarundersökningen.
Revisionsutskottet består av Jan Fazer (ordförande), Anders Dreijer, Ketil Eriksen och Juhani Mäkinen. Utskottet sammanträdde
fyra gånger under räkenskapsperioden och utöver sedvanliga ärenden behandlade utskottet bland annat frågor relaterade till
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
den 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 verkställande direktör och koncernchef och Jouni
Grönroos vice verkställande direktör.
Koncernens ledningsgrupp
Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören (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 (verkställande direktör och koncernchef, ordförande), Andreas Berggren (verkställande direktör för Fazer Food Services),
Nathalie Ahlström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr), Mats Liedholm (verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods),
Petri Kujala (verkställande direktör för Fazer Bageri), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och vice verkställande direktör), Sebastian
Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Ulrika Romantschuk (EVP, kommunikation och varumärkesledning) och Lara Saulo (EVP, People &
Transformation).
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.
Fazers definierar risk som en extern eller intern osäkerhet som kan påverka koncernen vid implementering av dess strategi,
uppnående av dess mål eller kontinuiteten i dess affärsverksamheter. Risker kan uppstå till följd av händelser inom Fazer eller
av externa förhållanden eller händelser. För att identifiera och övervaka risker delas dessa in i fyra kategorier: strategiska risker,
operativa risker, olycksrisker och finansiella risker.
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STRATEGISK RISK

OPERATIV RISK

anpassningsförmåga,
marknader och kunder,
affärsutveckling

medarbetare, processer
och kontroller, operativa
riktlinjer

Strategiska risker är externa risker som påverkar hela industrin
(förändringar i efterfrågan, tillgången på råvaror, lagstiftningen,
konkurrensläget osv.) eller självförvållade risker till följd av
strategiska val (ny affärsutveckling, sammanslagningar eller
förvärv, partnersamarbeten, beroende av en marknad/kund,
socialt företagsansvar osv.). Fokus på strategiperioden: 3–5 år.

Operativa risker hänför sig till implementeringen av strategin
och den dagliga affärsverksamheten. Till dessa hör bland annat
effektivitet inom leveranskedjan, kundrelationer, råvarupriser,
projekthantering, IT, säkerhets- och medarbetarrelaterade
risker osv. Fokus på budgetperioden: 1–2 år.

OLYCKSRISK

FINANSIELLA RISKER

egendom, ansvar,
hälsa och säkerhet

valutor, räntor, likviditet,
finansiering, motparter

Olycksrisker är fel, missförhållanden eller olyckor som
förekommer inom Fazer eller i affärsmiljön och som orsakar
skada eller förlust.

Finansiella risker hänför sig till förändringar i marknadspriser,
tillräckliga finansiella tillgångar och motparters förmåga att
fullgöra sina finansiella förpliktelser.

Till de mest betydande riskerna relaterade till Fazers verksamhet hör råvarurisker (risker relaterade till pris och tillgång minskas
genom t.ex. säkring och avtalsarrangemang), risker relaterade till kunder och konsumentefterfrågan (minskas genom t.ex. hantering
av produktportföljer och varumärken), risker relaterade till produktsäkerhet (minskas genom t.ex. livsmedelssäkerhetsledning och
kvalitetscertifieringar), risker i det politiska klimatet (minskas genom t.ex. noggrann uppföljning av den politiska utvecklingen) och
olycksrisker (minskas genom koncernomfattande försäkringsprogram, regelbundet uppdaterade riskanalyser, kontinuitetsplaner för
alla viktiga produktionsanläggningar och investeringar i arbetssäkerhet för att förhindra arbetsolyckor och risk för yrkessjukdomar).
Dessa risker tillsammans eller separat kan påverka Fazers verksamhet, resultat, finansiella ställning, konkurrenskraft eller anseende.
Klimatförändringar som påverkar tillgång, pris och kvalitet på råvaror samt vattenrelaterade risker är identifierade risker för
livsmedelsproduktionen. Fazer har identifierat potentiella risker som äventyrar de mänskliga rättigheterna eller oetiska praxis
som kan förekomma särskilt i värdekedjan. Alla eventuella risker relaterade till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna
eller bekämpning av korruption eller mutor hanteras med hjälp av medarbetarutbildning, interna policyer och revisioner. Risker
relaterade till de mänskliga rättigheterna minskas också genom iakttagande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter och de processer som beskrivs i dessa vägledande principer. Fazer har implementerat ett visselblåsarsystem som
möjliggör rapportering av misstankar om otillåtet beteende. Systemet är tillgängligt för anställda och externa parter.
Intern revision
Den interna revisionen utvärderar de olika verksamheternas effektivitet och ändamålsenlighet samt övervakar hur den interna kontrollen
fungerar. Den säkerställer att den ekonomiska och operativa rapporteringen är tillförlitlig och att fastslagna verksamhetsprinciper
och givna instruktioner följs. Den interna revisionen sammanställer årligen en revisionsplan. Resultaten rapporteras regelbundet till
koncernledningen, revisorer och revisionsutskottet. Den interna revisionen rapporterar till revisionsutskottet.
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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 Fazers gemensamma värderingar och på internationella principer som har tagits fram av FN:s
Global Compact. Syftet är att öka företagens ansvarstagande roll i samhället och främja hållbar utveckling. Fazer-koncernens etiska
principer styr hur Fazers medarbetare behandlar kunder, samarbetspartner och kollegor på ett jämlikt och rättvist sätt.
Genom de etiska principerna förbinder sig Fazer som arbetsgivare att tillhandahålla en modern och säker arbetsmiljö för alla sina
anställda i alla de länder där företaget har verksamhet och att säkerställa de anställdas hälsa och deras välmående och trivsel i
arbetet samt att behandla alla anställda jämlikt.
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Koncernens styrelse

Berndt Brunow

Anders Dreijer

Klaus Cawén

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

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

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

Ketil Eriksen

Jan Fazer

Leif Hagelstam

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

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

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

Johan Linder

Cecilia Marlow

Juhani Mäkinen

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

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

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

Christoph Vitzthum

Jouni Grönroos

Nathalie Ahlström

f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande direktör

f. 1965

f. 1974

Ekonomie magister
Ekonomidirektör och vice
verkställande direktör,
Fazer-koncernen

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

Andreas Berggren

Sebastian Jägerhorn

Petri Kujala

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

f. 1969

f. 1962

Juris kandidat
Ekonomie magister, Chefsjurist och
Executive Vice President,
Fazer-koncernen

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

Mats Liedholm

Ulrika Romantschuk

Lara Saulo

f. 1965
Civilekonom
Verkställande direktör för Fazer
Lifestyle Foods och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

f. 1966

f. 1972
Ekonomie magister
People & Transformation och Executive
Vice President, Fazer-koncernen

Politices kandidat
Kommunikation & varumärkesledning
och Executive Vice President,
Fazer-koncernen
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Finansiell information
Fazer vill tillhandahålla betydelsefull och relevant information på ett transparent sätt. Därför tillämpar Fazer de internationella
finansiella rapporteringsstandarderna IFRS (International Financial Reporting Standards) och upprättar sin koncernredovisning enligt
dem. IFRS är de mest använda redovisningsstandarderna, vilket bidrar till att göra de rapporterade siffrorna jämförbara. Därtill
underlättar de också integreringen av förvärvade företag. IFRS utgör en bra grund för gemensamma redovisningsprinciper i en
internationell koncern som Fazer.

Koncernens resultaträkning
M€

2018

2017

1 618,2

1 641,6

7,3

6,3

-3,5
-587,4
-534,8
-81,3
-334,7
0,3

3,7
-600,8
-551,1
-81,7
-326,3
0,3

Rörelsevinst

84,2

92,1

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

1,4
-4,0
-2,6

1,5
-4,1
-2,6

Vinst före skatt

81,6

89,5

Inkomstskatt

-17,8

-17,3

Räkenskapsperiodens vinst

63,9

72,1

Fördelning av resultatet till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

58,5
5,3

63,4
8,8

Omsättning
Övriga rörelseintäkter
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning
Material och tjänster
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Andel av intresseföretagens vinst
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Koncernens rapport över totalresultat
M€

2018

2017

Räkenskapsperiodens vinst

63,9

72,1

0,3
-16,0
-0,1

2,7
-9,0
-0,5

-0,2
0,0
-16,0

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

Summa totalresultat för räkenskapsperioden

47,9

65,7

Fördelning av totalresultat till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

46,0
1,9

58,9
6,8

Poster inom övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkringar
Omräkningsdifferenser
Skatt hänförlig till posterna ovan
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Förändring av gängse värde på finansiella tillgångar
Aktuariella vinster och förluster på pensionsförpliktelser
Skatt hänförlig till posterna ovan
Övrigt totalresultat för räkenskapsperioden, efter skatt
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Koncernens balansräkning
M€

31.12.2018

31.12.2017

TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Goodwill
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Övriga långfristiga finansiella tillgångar
Övriga långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar
Summa långfristiga tillgångar

158,7
52,0
408,9
1,2
3,1
2,0
1,1
627,0

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

Kortfristiga tillgångar
Varulager
Kundfordringar och övriga fordringar
Övriga kortfristiga finansiella tillgångar
Skattefordringar
Likvida medel
Summa kortfristiga tillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

91,8
198,9
3,0
39,3
332,9
959,9

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övriga fonder
Balanserad vinst
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

126,5
0,0
358,5
484,9
59,4
544,4

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

51,7
16,6
4,2
2,0
8,8
83,4

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

82,6
244,8
0,6
4,2
332,2
415,6
959,9

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

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Pensionsförpliktelser
Avsättningar
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder
Avsättningar
Skatteskulder
Summa kortfristiga skulder
Summa skuldet
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens kassaflödesanalys
M€

2018

2017

Kassaföde från affärsverksamheten
Resultat före skatt
Justeringar (1
Förändring av rörelsekapital (2
Erhållna räntor
Betalda räntor
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto
Erhållna dividender
Betalda skatter
Kassaflöde från den affärsverksamheten

81,6
77,8
-19,3
1,3
-1,4
-1,7
0,2
-24,0
114,6

89,5
87,8
-6,0
1,6
-2,4
-1,9
0,3
-19,2
149,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Företagsförvärv
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar
Intäkter från försäljning av övriga finansiella tillgångar
Intäkter från försäljning av immateriella och materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-50,5
21,9
1,6
-27,0

-45,6
-62,4
13,2
0,6
-94,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Återbetalning av kortfristiga skulder
Upptagna kortfristiga skulder
Nettoförändring av kortfristiga lån från finansiella institutioner
Återbetalning av leasingskulder
Betalda dividender
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-8,7
18,2
-11,5
-24,6
-60,9
-87,5

-10,0
3,0
-7,5
-25,4
-37,9
-77,8

0,1

-22,3

Likvida medel 1.1
Kursdifferenser
Likvida medel 31.12

40,3
-1,0
39,3

62,9
-0,4
40,3

1) Justeringar
M€

2018

2017

Avskrivningar och nedskrivningar
Andel av intresseföretagens vinst
Finansiella intäkter och kostnader
Justering av poster utan kassaflödespåverkan
Övriga justeringar
Summa justeringar

81,3
-0,3
2,6
-6,2
0,4
77,8

81,7
-0,3
2,6
2,8
1,0
87,8

2) Förändring av rörelsekapital
M€

2018

2017

Minskning (+) / ökning (-) av varulager
Minskning (+) / ökning (-) av föräljnings- och övriga fordringar
Minskning (-) / ökning (+) av leverantörs- och övriga skulder
Summa förändring av rörelsekapital

-3,1
1,5
-17,7
-19,3

-5,3
-6,7
6,0
-6,0

Förändring av likvida medel
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Femårsöversikt
2018 IFRS

2017 IFRS

2016 IFRS

2016 FAS

2015 FAS

2014 FAS

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

1 618,2
50,5 %
84,2
5,2 %
81,6
5,0 %
63,9
58,5
5,3

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

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€

627,0
91,8
241,2
484,9
59,4
415,6
959,9

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

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, %

50,5
81,3
0,0
95,0
17,5 %
12,4 %
11,6 %
56,8 %

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 %

Personal (FTE)

13 242

13 198

13 287

13 287

13 416

13 803

ROI

=

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

x 100

ROE

=

Vins före skatter - Direkta skatter
Eget kapital (i medeltal)

x 100

Soliditet

=

Eget kapital
Balansens slutsumma - Erhållna förskott

x 100

Nettoskuldsättningsgrad

=

Räntebärande nettoskulder
Eget kapital

x 100
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