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KORT OM CLOETTA FAZER

•   Cloetta Fazer är Nordens största choklad- och socker-
konfektyrföretag. Omsättningen under 2005 uppgick till 
3.071 Mkr (3.024) och rörelseresultatet till 314 Mkr (380). 

 Poster av engångskaraktär som påverkat jämförelsen mot 
föregående år har belastat resultatet med 55 Mkr (38). 
Rörelseresultatet före dessa poster var 369 Mkr (418). 
Medelantalet anställda var 1.801 (1.981).

•  Cloetta Fazers tolv prioriterade varumärken är Fazer Blå, 
Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly, Ässät, Tutti Frutti, 
Pantteri, Center, Marianne, Tyrkisk Peber och Plopp. 

•  De största geografiska marknaderna är Finland, Sverige, 
Travel Trade, Norge, Polen, Danmark, Baltikum och Ryssland. 

•  Cloetta Fazer har tre produktionsanläggningar: en i Sverige 
och två i Finland. Under 2005 har anläggningarna i Norr-
köping och Gdansk avvecklats.

•  Cloetta grundades 1862 i Köpenhamn och Fazer 1891 
i Helsingfors. 

•  Cloetta Fazer bildades 2000 genom att svenska 
Cloetta och finska Fazer Konfektyr gick samman.

•  Cloetta Fazers B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens 
O-lista sedan 1994.

Faktaruta MSEK  MEUR 1)

 2005 2004  2005  2004   
     
Omsättning  3.071 3.024 331 331 
Rörelseresultat  314 380 34 42 
Resultat efter finansiella poster  333 396 36 43 
Poster av engångskaraktär som har 
   belastat resultatet –55 –38 –6 –4 
Resultat per aktie, kr/EUR  10:19 11:96 1:10 1:23 
Aktiekurs, kr/EUR  240 246 25:45 27:30      
1)  Resultatbaserade nyckeltal är omräknade till genomsnittskurs. Aktiekurs per balansdagen är 

omräknad till balansdagskurs.
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2005 I KORTHET

•   Koncernens nettoomsättning uppgick till 3.071 Mkr 
(3.024).

•  Av den totala försäljningsvolymen svarade den svenska 
marknaden för 37 procent och den finska för 42 procent.

•  Rörelseresultatet uppgick till 314 Mkr (380). Poster av en-
gångskaraktär som påverkat jämförelsen mot föregående 
år har belastat resultatet med 55 Mkr (38). Exklusive 
dessa poster uppgick rörelseresultatet till 369 Mkr (418), 
vilket motsvarade en rörelsemarginal på 12,0 procent 
(13,8) och resultatet efter finansnetto till 388 Mkr (434). 
Finansnettot uppgick till 19 Mkr, en förbättring med 3 Mkr 
jämfört med föregående år.

•  Resultat per aktie efter skatt blev 10:19 kronor (11:96).

•  Styrelsen föreslår en utdelning på 6:00 kronor (6:00).

• Försäljningen av de tolv prioriterade varumärkena ökade 
med 10 procent under 2005 och fler produktnyheter än 
någonsin lanserades.

• Avvecklingen av dotterföretaget i Polen slutfördes i de-
cember genom försäljning av anläggningar och lokala 
varumärken till det polska konfektyrföretaget Bomilla.

• Under 2005 har nedläggningen av Norrköpingsfabriken 
avslutats.
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2005 HAR VARIT ETT INTENSIVT 
OCH SPÄNNANDE ÅR, PRÄGLAT AV
FÖRÄNDRING BÅDE I OMVÄRLDEN 
OCH INTERNT I CLOETTA FAZER.

Förändring hör numera till vardagen och vi ställs ständigt 
inför nya frågor och nya utmaningar. Det är just dessa 
utmaningar som gör det dagliga arbetet roligt och spän-
nande – inte bara för mig som verkställande direktör 
– utan även för mina kollegor i hela koncernen. Utman-
ingarna ställer krav på oss att tänka nytt, att våga pröva 
nya vägar och att hela tiden utveckla vår kompetens så att 
vi långsiktigt kan tillföra värde till kunder, konsumenter 
och aktieägare.

ÖPPEN FÖRETAGSKULTUR
För att kunna hantera förändringarna på ett konstruktivt 
sätt måste vi vara effektiva, innovativa och flexibla. Öppen-
heten i vår företagskultur är viktig och jag anser den vara 
en av våra absoluta styrkor. Aktiva diskussioner tvingar 
oss att vässa våra argument och får oss att se på frågeställ-
ningar ur olika perspektiv. Lika viktigt som att aktivt delta 
i diskussionerna är att, när beslut väl är fattade, göra sitt 
yttersta för att verkställa besluten. Vår öppna attityd till-
sammans med vår förmåga att genomföra fattade beslut 
bidrar tydligt till att göra oss till en stark aktör på den 
nordiska konfektyrmarknaden.

FRAMGÅNGSRIK STRATEGI  I  EN FÖRÄNDERLIG 
OMVÄRLD
Bland de viktiga omvärldsförändringar som påverkar vår 
verksamhet finns utvecklingen mot ökad koncentration 
inom handeln och därmed följande prispress. Kon-
centrationen mot allt färre men större dagligvarukedjor 
och kedjornas samarbete över landgränserna är till stor 
del en följd av den fria handeln i Europa. Gränser och 
handelshinder suddas ut och verksamheten blir allt mer 
transparent vilket leder till en prisutjämning mellan olika 
marknader. Så var till exempel handelns priser i Sverige 
och Finland betydligt högre före EU-inträdet, medan 

priserna nu är bättre anpassade till nivån i det övriga 
Europa. Med egna märkesvaror pressar handeln pris-
nivån ytterligare. Också producenterna har tvingats an-
passa sig till de sjunkande priserna. För Cloetta Fazers 
del innebär detta att vi måste ha fortsatt fokus på kost-
naderna. Vi får dock aldrig ge avkall på kvaliten. Kvali-
tetsprodukter i kombination med ett flöde av attraktiva 
produktnyheter som stöds av relevant marknadsföring ska 
även fortsättningsvis vara vårt sätt att erbjuda mervärde 
till handeln och konsumenterna.

Även nya trender i konsumentledet är av stor betydelse 
och något som vi aktivt analyserar. Mode, ökande andel 
singelhushåll, äldre befolkning, hälsotrender och socker-
debatt är några faktorer som påverkar konsumtionsmöns-
ter och efterfrågan. Vår ambition är fram förallt att skapa 
glädje och njutning och det gör vi genom att tillverka 
konfektyr av hög kvalitet. Vårt tydliga fokus på tolv prio-
riterade varumärken, som har starka marknadspositioner 
och god lönsamhet, har visat sig vara en framgångsrik 
strategi för att möta förändringarna i omvärlden; våra 
innovationer har blivit mycket väl mottagna och försälj-
ningen av våra tolv prioriterade varumärken ökade med 
10 procent under året.

Under 2006 kommer satsningar på prioriterade 
varumärken och fler produktinnovationer att skapa för-

VD KOMMENTERAR
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utsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Positiva resultat 
bedöms också kunna realiseras från den nya produktions-
strukturen och tidigare års marknadsinvesteringar.

OPTIMAL PRODUKTIONSSTRUKTUR
Förändring är det ord som bäst beskriver även det interna 
arbetet under 2005.  Försäljningen av den polska verk-
samheten och nedläggningen av fabriken i Norrköping 
och därmed sammanhängande flytt av flera produktions-
linjer till våra övriga enheter, var beslut som påverkade 
många av våra medarbetare och tyvärr tvingades en del att 
lämna oss. Vi har dock arbetat aktivt med att försöka 
hjälpa våra medarbetare att hitta ny sysselsättning.

Omstruktureringen och rationaliseringen av vår pro-
duktionsstruktur har pågått under flera år. 1998 hade vi 
elva anläggningar. I dag har vi tre produktionsenheter 
som tillsammans producerar ungefär 62.000 ton kon-
fektyr. Produktionsorganisationen är nu bättre struktu-
rerad med renodlade och specialiserade enheter. Under 
2006 kommer fokus i produktionsenheterna att ligga på 
högre effektivitet med bättre utfall och större flexibilitet. 
Samtidigt fortsätter vi med att rationalisera och effek-
tivisera administrationen i koncernen – ett arbete som 
inleddes under 2005.

GYNNSAMT KLIMAT FÖR INNOVATIONER
En av våra viktigaste framgångsfaktorer är vår innova-
tionsförmåga. Innovationsnivån har varit hög och vi har 
lanserat fler produktnyheter än någonsin. Under året har 
ett innovationsteam inrättats. Vi måste ha en god idégene-
reringsförmåga och ett gynnsamt klimat för innovationer 
för att kunna vara det företag som driver utvecklingen på 
konfektyrmarknaden.

KONSUMENTEN SOM UTGÅNGSPUNKT
Anpassningen till förändringarna i omvärlden handlar 
inte bara om att utveckla nya produkter och att ha en ef-
fektiv produktion. Det handlar framför allt om ett synsätt 
där utgångspunkten är konsumenten. Det avgörande 
är konsumentens önskemål och behov – inte vad som 
är effektivast att producera. Utifrån vad konsumenten 
efterfrågar måste vi se till att ha rätt råvaror, producera 
rätt produkter och leverera via rätt kanaler. Genom detta 
synsätt kan vi ge mervärde, inte bara till konsumenterna, 
utan även till handeln.

FOKUS PÅ KOMPETENS OCH PERSONALUTVECKLING
Förändringarna gör att gamla sanningar inte längre gäl-
ler – det som var avgörande för framgång igår är inte lika 
viktigt idag. I takt med att handeln koncentreras blir be-

slutsfattandet i större utsträckning centraliserat. I denna 
situation är det nya kompetenser som krävs. Framförallt 
måste man ha en förmåga att se helheten i hela värde-
kedjan – från leverantör till konsument. Vi måste driva 
och utveckla helhetslösningar som är till nytta för alla i 
värdekedjan. Vi har satsat och kommer ytterligare att satsa 
på förhöjd och förnyad kompetens. Detta sker genom att 
kunna erbjuda vår personal utbildning men också genom 
att tillföra kompetens utifrån. För att även fortsättnings-
vis kunna erbjuda kunder och konsumenter attraktiva 
koncept och produkter och behålla vår position som 
marknadsledare måste vi hela tiden utvecklas genom att 
höja och förnya våra kompetenser. Denna insikt är viktig 
när vi planerar vår interna kompetensutveckling men 
också vid rekryteringar.

ETT INTENSIVT ÅR
Ett tufft år läggs nu till handlingarna. 2005 producerade 
vi lite mindre i volym än 2004 på grund av produktions-
nedläggningen i Polen. Tack vare ett högre förädlingsvärde 
ökar dock vår omsättning en aning. Rörelseresultatet har 
starkt påverkats av våra engångskostnader vid nedlägg-
ningen av Norrköping samt avvecklingen och försäljningen 
av den polska verksamheten. Framförallt har vår strategi 
byggt på att förstärka våra tolv prioriterade varumärken 
genom innovation och ökade marknads- och säljaktivite-
ter.  Vi tror på våra varumärken – jag brukar säga att de är 
företagets ”livförsäkring” – och därför ser vi att långsiktiga 
marknadssatsningar är att föredra framför kortsiktiga 
kostnadsbesparingar. Med beaktande av detta gör Cloetta 
Fazer ett starkt resultat, med en rörelsemarginal enligt 
företagets mål på 12 procent. Jag vill ta tillfället i akt och 
tacka alla våra medarbetare för deras storartade insatser 
under ett mycket intensivt och händelserikt år. Ni har 
genom er insats skapat förutsättningar för ytterligare ett 
framgångsrikt år för Cloetta Fazer. Detta tack omfattar 
även våra samarbetspartners på leverantörssidan och inom 
handeln.

Stockholm i mars 2006

Karsten Slotte
VD och koncernchef
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MISSION
Cloetta Fazers mission är att skapa glädje och njutning. 
Alla, oavsett ålder och smakpreferens, ska kunna glädjas 
åt och njuta av företagets breda sortiment av choklad- 
och sockerkonfektyr.

VISION OCH AFFÄRSIDÉ
Visionen är att ytterligare stärka Cloetta Fazers position i 
Norden, samt utveckla verksamheten i Östersjöområdet. 
Cloetta Fazer ska agera och upplevas som en föregångare 
som driver utvecklingen i branschen. 

Företaget ska genom att erbjuda konfektyr av högsta 
klass, ha de bästa produktnyheterna och de starkaste 
varumärkena, vilket skapar högsta möjliga värde för 
kunder, konsumenter, medarbetare och aktieägare. 
Visionen tillsammans med de finansiella målen ut-
trycker Cloetta Fazers affärsidé.

DRIVKRAFTER I  OMVÄRLDEN 
I Cloetta Fazers omvärld finns drivkrafter som påverkar 
koncernens utveckling och strategival. 

•  Handeln/kunder – flera kunder etablerar sig i hela 
Norden eller samarbetar över landgränserna. Detta 
medför bland annat att de i ökande grad efterfrågar 
nordiska koncept från sina leverantörer. Dessutom 

expanderar många lågpriskedjor i Norden samtidigt 
som dagligvaruhandelns egna varumärken tar allt mer 
plats på butikshyllorna.

•  Konsumenter – marknaden i Norden kännetecknas av 
låg tillväxt samt konsumenternas lojalitet mot starka 
lokala varumärken. Ett sätt att skapa fortsatt lojalitet är 
att förse marknaden med innovationer och att utveckla 
och modernisera befintliga produkter. 

•  Konkurrenter – branschen präglas av överkapacitet och 
långsamt pågår en konsolidering. Ingen aktör har ännu 
en stark ställning på samtliga marknader i Norden. För 
att behålla och ytterligare stärka positionen krävs att såväl 
varumärken som sortiment utvecklas. 

•  Underleverantörer – underleverantörsledet känne-
tecknas av hög konsolidering där resultatet i flera fall lett 
till ett fåtal möjliga leverantörer. 

KÄRNVÄRDEN
Koncernens identitet bygger på kärnvärden som beskri-
ver företagets sätt att agera. De har alla sitt ursprung i 
före tagets historia, traditioner och värderingar, men 
visar också ambitionerna inför framtiden. 

MISSION, VISION, 
STRATEGIER OCH MÅL 
CLOETTA FAZER ÄR NORDENS STÖRSTA FÖRETAG 
INOM CHOKLAD- OCH SOCKERKONFEKTYR MED 
EN MARKNADS ANDEL PÅ 22 PROCENT. 
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HANDELN/KUNDER
• Ökad prispress 
• Handelns konsolidering fortsätter
• Kunderna blir alltmer nordiska
• Lågpriskedjorna expanderar i Norden

UNDERLEVERANTÖRER
• Hög konsolidering i underleverantörsledet

KONSUMENTER
• Antalet 1–2 personershushåll växer
• Nyhetsintresset stort inom konfektyrkategorin
• Innovation är viktigt för att bibehålla lojala konsumenter 
   och få nya
• Låg/ingen tillväxt på hemmamarknaden Norden
• Hög lojalitet mot lokala varumärken
• Intresset för choklad ökar
• Hälsodebatten påverkar sockerkonfektyr

KONKURRENTER
• Fortsatt konsolidering bland konfektyraktörerna – ingen 
   aktör har en stark ställning i alla nordiska länder
• Aktiv varumärkes- och sortimentsutveckling krävs
• Överkapacitet 
• Handelns EMV

Mogna marknader i tre led
Konfektyrbranschen är en mogen marknad som 

konsolideras alltmer för att bibehålla lönsamhe-

ten. Det gäller även Cloetta Fazers kunder, daglig-

varuhandeln samt leverantörer.



Cloetta Fazers tolv prioriterade varumärken är 

Fazer Blå, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly, 

Ässät, Tutti Frutti, Pantteri, Center, Marianne,  

Tyrkisk Peber och Plopp.

De kärnvärden som ska prägla Cloetta Fazer-koncernens 
verksamhet och kommunikation med omvärlden är: 

•  Öppna – lyhördhet och rak kommunikation ska genom-
syra företaget. 

•  Kunniga – kompetens och produktkvalitet är en själv-
klarhet. 

•  Dynamiska – som marknadsledare måste Cloetta Fazer 
fungera som en föregångare. 

•  Nordiska – som Nordens ledande aktör inom konfek-
tyrbranschen ska företaget kommunicera det nordiska 
ursprunget som präglas av stolthet, lång tradition och 
förtroende, också utanför de nordiska gränserna.

STRATEGIER
Lönsam t i l lväxt
Genom att fokusera på prioriterade varumärken, konsu-
mentinriktad marknadsföring och en tillväxtorienterad 
organisation ska tillgängliga resurser utnyttjas optimalt för 
att bidra till ökad organisk tillväxt med hög lönsamhet.

Marknad
I Finland och Sverige ska Cloetta Fazer bibehålla en stark 
position genom produktutveckling och ett kontinuerligt 
flöde av innovationer. I övriga Norden och i Östersjö-
området ska positionerna förstärkas och utvecklas, både 
organiskt och via förvärv. 

Kund 
 Ett ökat samarbete med handeln ska möjliggöra fram-
tagandet av erbjudanden som ger fördelar för såväl 
Cloetta Fazer som handeln. 

Varumärken
Tydligt fokus på tolv prioriterade varumärken som karak-
teriseras av hög innovationsgrad och stark marknadsposi-
tion. Genom god kännedom om konsumentpreferenser 
och trender ska nya attraktiva produkter utvecklas under 
starka varumärken. Relevant marknadsföring ska bidra 
till att öka efterfrågan från konsumenterna. 
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För den interna styrningen använder 

Cloetta Fazer en balanced scorecard 

modell i fem dimensioner.



Produkt ion
Samordning och en tydlig produktionsstruktur ska säker-
ställa hög effektivitet och kvalitet.  

Medarbetare
Rätt kompetens på rätt plats är en garant för en fortsatt 
positiv utveckling. Satsningen på kompetensutveckling 
och arbetet med att skapa gemensamma värderingar inom 
koncernen fortsätter därför.

KONCERNENS STYRNING
Utöver de finansiella målen på koncernnivå har även 
fastställts mål för lönsamhet och tillväxt på andra nivåer 
i organisationen. Därutöver har koncernledningen de-
finierat mål och mätetal för de strategiska ambitionerna, 
exempelvis varumärkenas marknadsandel, konsument-
kännedom samt uppföljning av hur ledarskapet fungerar. 
Såväl finansiella som andra mål följs regelbundet upp 
för att säkerställa att koncernen är på rätt väg och att alla 
medarbetare inom Cloetta Fazer arbetar mot samma mål.

Genom att identifiera de viktigaste kritiska fram-
gångsfaktorerna, såsom innovationskraft, produktutveck-
ling, effektivitet och kvalitet i produktionen, ledarskaps-
förmåga och kompetens, har arbetet med koncernens 
styrning kunnat tydliggöras för många och samtidigt ef-
fektiviseras.

FINANSIELLA MÅL
•   Tillväxt  – detta mål kan till viss del nås genom organisk 

tillväxt men förutsätter också samgående/förvärv. En 
viktig framgångsfaktor är att fortsätta växa framförallt 
på de prioriterade varumärkena.

•  Räntabilitet på eget kapital – uppgick under 2005 till 
11,9 procent efter skatt och poster av engångskaraktär. 
En orsak till att målet på 15 procent inte uppnås är den, 
i förhållande till målet, låga avkastningen på de likvida 
medlen.

•  Utdelning – utdelningen ska uppgå till 35–40 procent 
av nettovinsten. Se kommentarer på sidan 12. Styrelsens 
förslag till utdelning motsvarar 59 procent av årets netto-
vinst. Den högre utdelningsandelen förklaras bland annat 
av Cloetta Fazers höga soliditet.

•  Rörelsemarginal – uppgick till 12 procent under 2005. 

•  Soliditet  – uppgick till 77 procent under 2005. 

Cloetta Fazer lämnar inga reslutatprognoser. De förut-
sättningar i omvärlden som har betydelse för resultatet 
kan snabbt ändras utan att Cloetta Fazer har någon möj-
lighet att påverka dem. Cloetta Fazers bedömning är där-
för att osäkerheten i en kvantifierad resultatprognos skulle 
vara alltför stor för att göra prognosen meningsfull.

MARKNADSMÅL
Genom fokus på de tolv prioriterade varumärkena i form 
av resurser för marknadsföring och produktutveckling ska 
dess andel av koncernens försäljning successivt öka. Under 
2005 uppgick de prioriterade varumärkenas andel av 
koncerns totala försäljning till 51 procent (48).

Organisations-
kultur

• Långsiktig
   lönsamhet
• Framgång
• Värde

Organisations-
struktur

Styrmodell Belönings-
modell

X XX =

En stark organisationskultur, rätt organisation, en tydlig styrmodell och 

relevant belöningsmodell ska leda till att Cloetta Fazer uppnår långsik-

tig lönsamhet, framgång på marknaden och därmed ett ökat värde för 

aktieägarna.
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1)   Exklusive poster av 
engångskaraktär. 

2)   Avser kvarvarande 
verksamhet exklu-
sive poster av engångs-
karaktär.

Definitioner, se sidan 111.  
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CLOETTA FAZERS FINANSIELLA MÅL

Finansie l la  mål , % Mål  2005 2004 2003

Tillväxt, treårsperiod  25 0 1 1 
Räntabilitet på eget kapital 1) 2) 15 11,9 14,2 13,5 
Utdelning som andel av nettovinst 1) 35–40 59 50 47 
Rörelsemarginal 1) 2) 12 12,0 13,8 12,9 
Soliditet 1) >35 77 77 76 

1)  Jämförelsetalen för 2003 och tidigare år har ej omräknats med hänsyn till IFRS-
effekter eller ändrad redovisning av pensionsavsättningar.

2) Exklusive poster av engångskaraktär. 
Definitioner, se sidan 111.
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I januari lanserades Karl Fazer Maya i Finland, 

mjölkchoklad smaksatt med chili. Lanseringen 

överträffade alla förväntningar. Redan under 

maj månad nåddes försäljningsmålet för hela 

året och produktionen hann helt enkelt inte 

med att leverera i takt med försäljningen. 

Därför publicerades en annons som uppma-

nade konsumenterna att ge sig till tåls.

    Under hösten öppnades en stor Maya-

utställning på Didrichsens konst- och kultur-

museum i Helsingfors för vilken Cloetta Fazer 

var huvudsponsor. Utställningen kommer till 

Historiska museet i Stockholm i mitten av maj 

2006.

MAYA



INNOVATION OCH 
PRODUKTUTVECKLING
PRODUKTINNOVATIONER ÄR EN AV DE 
VIKTIGASTE FRAMGÅNGSFAKTORERNA PÅ 
EN MOGEN MARKNAD SOM KONFEKTYR-
MARKNADEN.  

De senaste årens inriktning mot att skapa en effektiv och 
renodlad produktionsstruktur samt en tydlig satsning 
på tolv prioriterade varumärken har bidragit till att göra 
Cloetta Fazer till ett fortsatt framgångsrikt företag. 

Produktutvecklingsarbetet bedrivs med hög intensitet 
och arbetet karakteriseras av ett utpräglat kvalitetstän-
kande. Produktinnovationerna lanseras företrädesvis 
inom något av de tolv prioriterade varumärkena och kan 
rubriceras som line extensions, det vill säga nya förpack-
ningar, storlekar eller smaker inom existerande segment, 
eller brand extensions, det vill säga lansering inom ett 
nytt segment för varumärket. 

Cloetta Fazers produktinnovationer håller hög kvalitet 
och varje produkt har genomgått en tuff gallringsprocess 
innan den lanseras på marknaden. Ett genomtänkt sälj-
stöd med marknadsföring i form av kampanjer, evene-
mang, butiksinsatser och reklam som sker i samband med 
lanseringen bidrar till att skapa konsumentintresse och 
efterfrågan.

 
FRAMGÅNGSRIKA LANSERINGAR UNDER ÅRET
Att Cloetta Fazers produktnyheter når stor framgång har 
dokumenterats både i Finland och i Sverige. Under 2005 
lanserades totalt cirka 1.700 konfektyrprodukter på dessa 
marknader, varav drygt 35 nya produkter både i Sverige och 
i Finland kom från Cloetta Fazer. Trots den relativt låga 
andelen nyheter svarade Cloetta Fazers nya produkter för 
omkring hälften av försäljningsvolymen för de nya konfek-
tyrprodukterna i Finland och drygt en tredjedel i Sverige.

INNOVATIONSTEAM
Vid årsskiftet 2004/05 startades ett innovationsprogram 
med målet att öka och förbättra kvaliteten på koncernens 
innovationer. Bland annat inrättades ett innovations-
team med personer från olika funktioner för att från 
början erhålla ett helhetsperspektiv. 

Under året som gått har innovationsteamet fokuserat 
på den del av innovationsprocessen som rör produktut-
veckling. Koncernen lägger stora resurser på produkt-
utveckling, men många produkter som tas fram har inte 
lanserats. Ett av innovationsteamets mål är att minska 
antalet produktutvecklingsprojekt med 30 procent. Re-
surserna ska gå till att utveckla produkter som håller för 
lansering. All produktutveckling måste därför ha sin ut-
gångspunkt i vad som händer i omvärlden; vilka trender 
som styr och vilka behov som finns.

Samtidigt som antalet produkter som utvecklas ska 
minska ska förutsättningarna för att komma med fler 
idéer öka. Några steg på vägen är att involvera fler perso-
ner i idégenereringsarbetet samt att lyfta fram och belöna 
innovatörer. 

Det långsiktiga målet är att innovationer ska vara en 
integrerad del av alla koncernens styrprocesser och gälla 
alla funktioner i koncernen.
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Andel av total försäljningsvolym av nya konfektyrprodukter i handeln 2005Andel av totalt antal nya konfektyrprodukter i handeln 2005

 Cloetta Fazer
4%

Övriga 
96%

 Cloetta Fazer
5%

Övriga 
95%

 Cloetta Fazer
36%

Övriga 
64% 

 Cloetta Fazer
51%

Övriga 
49% 

SverigeFinlandSverigeFinland

Källa: AC Nielsen feb – nov 2005

”Organisationen och vår 

omgivning är redan fylld 

av kreativa individer. Vi 

kommer att dra mer nytta 

av dessa genom att öka 

innovationskraftens fokus 

samt förbättra hur vi tar 

hand om och förädlar idéer 

till färdiga produkter.”

Daniel Juhlin

Kategori-
direktör
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NYA PRODUKTER UNDER 2005 OCH I  BÖRJAN AV 2006

SVERIGE

FINLAND



AKTIEN

Största aktieägare per 2005-12-31 
 Antal aktier Antal aktier Antal aktier Antal röster Procent av Procent av
Namn serie A serie B totalt totalt kapital röster

Oy Karl Fazer Ab  2.300.000      4.864.934 1)  7.164.934      27.864.934      29,7      42,2    
AB Malfors Promotor  2.358.864      2.579.584      4.938.448      26.168.224      20,5      39,6    
Oy Cacava Ab –        6.860.715      6.860.715      6.860.715      28,4      10,4    
SEB Fonder  –        634.664     634.664       634.664       2,6      1,0    
Ulla Håkanson  –        450.000      450.000      450.000      1,9      0,7    
Andra AP-Fonden –        252.435      252.435      252.435      1,0      0,4    
Bank of New York  –        220.900      220.900      220.900      0,9      0,3    
Olof Svenfelt  10      211.506      211.516      211.606      0,9      0,3    
Marianne Sjövall –        172.810      172.810      172.810      0,7      0,3    
Robur Fonder         – 170.678 170.678 170.678 0,7 0,3
Övriga  1.126      3.040.970      3.042.096      3.052.230      12,7      4,5        

Totalt  4.660.000      19.459.196      24.119.196      66.059.196      100,0      100,0        

Källa: VPC AB – Aktiebok för direkt- och förvaltarregistrerade per 31 december 2005
1)  Samt teckningsoptioner motsvarande 3.200 B-aktier.

CLOETTA FAZERS B-AKTIE INTRODUCERADES PÅ 
STOCKHOLMSBÖRSENS O-LISTA DEN 1 JUNI 1994. 
EN BÖRSPOST MOTSVARAR 50 AKTIER.  

ÄGARE
Den 31 december 2005 hade Cloetta Fazer 3.996 aktie-
ägare, av vilka 190 var institutionella och 3.806 privata. 
Institutionella placerare hade 95,8 procent av rösterna 
och 88,5 procent av kapitalet. Antalet utländska ägare var 
99 stycken. De utländska ägarna svarade för 54,0 procent 
av rösterna och 62,1 procent av kapitalet. De tio största 
ägarna svarade för 95,5 procent av rösterna och 87,3
procent av kapitalet, se nedan.

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING
Under 2005 sjönk Cloetta Fazers aktiekurs med 2,4 pro-
cent från 246 kronor till 240 kronor. SIX Generalindex 
steg under 2005 med 32,6 procent och Carnegie Small 
Cap Index steg med 43,9 procent. Under 2005 noterades 
högsta betalkurs för Cloetta Fazer-aktien till 255 kronor 
(3 mars) och lägsta betalkurs till 206 kronor (6 maj). 

Sett över tiden, från introduktionen 1994 till slutet av 
2005 och även under den senaste femårsperioden, har 
Cloetta Fazers aktiekurs utvecklats bättre än Affärsvärl-
dens Generalindex.

Cloetta Fazers marknadsvärde av B-aktien uppgick 
den 31 december 2005 till 4.670 miljoner kronor. 
Antalet omsatta B-aktier på Stockholmsbörsen under 
2005 uppgick till 2.423.280 till ett sammanlagt värde av 
548 miljoner kronor, motsvarande en omsättnings-
hastighet på 8,5 procent.

OFFENTLIGT ERBJUDANDE 
I enlighet med bestämmelserna om budplikt meddelade 
Oy Karl Fazer Ab i ett pressmeddelande den 17 februari 
2005 att lämna ett offentligt kontant erbjudande till 
aktie ägarna och innehavarna av teckningsoptioner om 
förvärv av samtliga aktier och teckningsoptioner. Den 
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(c) SIX

Analyser av Cloetta Fazer-aktien
Följande fondkommissionärer och banker publicerade 
under 2005 nya eller uppdaterade analyser av Cloetta Fazer:
• Carnegie
• Handelsbanken 
• Swedbank

Cloetta  Fazer-akt iens utveckl ing 
juni  1994 – februar i  2006

7 mars 2005 lämnade Oy Karl Fazer Ab ett erbjudande 
omfattande bland annat 240 kronor kontant för varje 
aktie. Den 23 mars 2005 meddelade styrelsen för 
Cloetta Fazer AB att man rekommenderade aktieägarna 
att inte acceptera erbjudandet från Oy Karl Fazer Ab. 
Efter Oy Karl Fazer Ab:s fullföljande av budet ägde de 
största ägarna mer än 75 procent av kapitalet i Cloetta 
Fazer AB. Därmed uppfylldes inte längre noteringskra-
vet gällande ägarkoncentration. Med anledning av detta 
beslutade Stockholmsbörsen att handeln med aktierna 
i Cloetta Fazer AB fick ske på O-listans observations-
avdelning fr o m den 8 april 2005. Stockholmsbörsen 
ändrade kraven om ägarspridning från och med den 1 
juli 2005. Enligt de nya reglerna skall minst tio procent 
av bolagets aktier och röster vara i allmän ägo. Efter en 
mindre utförsäljning av aktier från en av huvudägarna 
uppfylldes de nya kraven för ägarspridning. Bolaget 

återfördes därmed till ordinarie plats på O-listan den 
26 augusti 2005.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Cloetta Fazer uppgick vid utgången av 
2005 till 1.206 miljoner kronor. Aktiens kvotvärde var 
50:00 kronor. Det totala antalet aktier var 24.119.196 
fördelat på 4.660.000  A-aktier och 19.459.196 B-aktier. 
En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie till en 
röst på bolagsstämman. Samtliga aktier har lika rätt till 
andel i bolagets tillgångar och vinst.

OPTIONSPROGRAM 
Under andra kvartalet 2002 emitterades tecknings- och 
personaloptioner motsvarande 213.200 B-aktier till 
ledande befattningshavare inom koncernen. Tecknings- 
respektive lösenperioden är den 30 november 2005 till 
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”Intresset för mörk choklad har ökat markant 

under de senaste åren i Norden och Cloetta 

Fazer lanserade i början av 2006 Karl Fazer 

Exclusive-serien som svar på denna utveckling. 

Thin dark-chokladkakan innehåller 70 procent 

kakao av noggrant utvalda kakaoböner. Thin 

mocha kombinerar förfinat mjuk mocka med 

aromrik mörk choklad. Thin blue i sin tur är 

bekanta Fazer Blå i nytt, tunnare format.”

Maria Pimenoff 

Kategorichef



Akt ieägarstat ist ik  per  2005-12-31
 
 Aktieägare Innehav
Antal aktier Antal Procent Antal Procent

 1–1.000   3.772      94,4      596.641      2,5    
 1.001–5.000   144      3,6      311.441      1,3    
 5.001–50.000   56      1,4      1.028.619      4,3        
 50.001–   24      0,6      22.182.495      91,9        

 Summa   3.996      100,0      24.119.196      100,0        

Källa: VPC AB – Aktiebok för direkt- och förvaltarregistrerade per 31 december 2005

           

den 1 december 2006. Vid det offentliga erbjudandet 
som beskrivs ovan förvärvade Oy Karl Fazer Ab samtliga 
teckningsoptioner motsvarande 3.200 B-aktier. Teck-
ningskursen uppgår till 256 kronor för teckningsoptio-
ner och lösenkursen till 275 kronor för personaloptio-
ner, se not 10 sidan 74.

Maximal utspädningseffekt av tecknat optionsprogram 
uppgår till cirka 0,7 procent av aktiekapitalet och 0,25 
procent av röstetalet.

ÄGARFÖRDELNING
Huvudägare i Cloetta Fazer AB är idag AB Malfors 
Promotor och Oy Karl Fazer Ab, som före samgåendet 
haft ett långvarigt ägande i Cloetta AB respektive affärs-
område Fazer Konfektyr. För att skapa ett balanserat 
ägarskap mellan huvudägarna enades de två vid samgå-
endet bland annat om en begränsning att ingen enskild 
aktieägare/koncern får rösta för 40 procent eller mer av 
det totala röstantalet.

UTDELNING
Styrelsens mål är att långsiktigt dela ut 35–40 procent 
av koncernens nettovinst. För 2005 föreslås en utdel-
ning på 6:00 kronor (6:00) per aktie, vilket motsvarar 
59 procent av nettovinsten. Den högre utdelnings-
andelen förklaras bland annat av Cloetta Fazers höga 
soliditet. Direktavkastningen för 2005 är 2,50 procent 
(2,44). Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 
den 25 april 2006. Om bolagsstämman antar förslaget 
beräknas utdelningen kunna utsändas från VPC den 28 
april 2006.

Ägarkategor ier  per  2005-12-31
  
  Procent av Procent av  
 Antal ägare kapital röster

Svenska institutioner  124     26,5 41,8
Svenska privatpersoner  3.773     11,4 4,2
Utländska institutioner  66     62,0 54,0
Utländska privatpersoner  33     0,1 0,0

Totalt   3.996     100,0 100,0           

Källa: VPC AB – Aktiebok för direkt- och förvaltarregistrerade per 31 december 2005
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uppgick under 2005 
till 21:73 kronor (19:81).
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Akt iekapi ta lets  utveckl ing  
  Ökning av aktie-  Totalt aktie- Ökning av Totalt
  kapitalet kapital antal antal
År Händelse kkr kkr aktier aktier

1989    25.600    512.000 
1990 Fondemission, aktiens nominella belopp ändras från 50 till 100 kr  25.600   51.200   –     512.000 
1990 Split 4:1, aktiens nominella belopp ändras från 100 till 25 kr  –     51.200   1.536.000   2.048.000 
1994 Split 2:1, aktiens nominella belopp ändras från 25 till 12:50 kr  –     51.200   2.048.000   4.096.000 
1994 Nyemission i samband med börsintroduktion  10.000   61.200   800.000   4.896.000 
1995 Fondemission, aktiens nominella belopp ändras från 12:50 till 25 kr  61.200   122.400   –     4.896.000 
1997 Konvertering av förlagslån, februari  688   123.088   27.500   4.923.500 
1997 Split 2:1, aktiens nominella belopp ändras från 25 till 12:50 kr  –     123.088   4.923.500   9.847.000 
1997 Konvertering av förlagslån, juni  875   123.963   70.000   9.917.000 
1998 Apportemission i samband med förvärv av Candelia  8.850   132.813   708.000   10.625.000 
1998 Nyemission 1:10 i samband med förvärv av Candelia  13.281   146.094   1.062.500   11.687.500 
1999 Fondemission, aktiens nominella belopp ändras från 12:50 till 25 kr 146.094 292.188 – 11.687.500
2000 Apportemission i samband med förvärv av Fazer Konfektyr 292.188 584.375 11.687.500 23.375.000
2001 Fondemission, aktiens nominella belopp ändras från 25 till 50 kr  584.375 1.168.750 – 23.375.000
2001 Konvertering av förlagslån 2.973 1.171.723 59.458 23.434.458
2002 Konvertering av förlagslån 27.911 1.199.634 558.224 23.992.682
2003  Konvertering av förlagslån 3.445 1.203.079 68.898 24.061.580
2004 Konvertering av förlagslån 2.881 1.205.960 57.616 24.119.196
2005  – 1.205.960 – 24.119.196

Nyckel ta l  per  akt ie  1)

   2005 2004 2003 2002 2001 

Vinst före utspädning kr  10:19 11:96 11:75 11:88 18:28 
Vinst före utspädning exkl poster av engångskaraktär kr  11:71 13:16 11:75 11:88 11:02 
Vinst efter utspädning 2) kr    10:19 11:95 11:72 11:74 17:86 
Vinst efter utspädning exkl poster av engångskaraktär  2) kr  11:71 13:15 11:72 11:74 10:83 
Kassaflöde från den löpande verksamheten kr  21:73 19:81 13:22 17:92 20:64 
Eget kapital före utspädning kr  100:56 94:98 89:96 84:15 77:30
Eget kapital efter utspädning kr  100:56 94:98 90:27 84:82 80:78
Utdelning  kr  6:00 6:00 5:50 5:00 5:00 
Aktiekurs 31 december  kr  240:00 246:00 169:50 183:00 173:00 
P/E-tal 3) ggr  24 21 14 15 16 
Kurs/eget kapital  %  239 259 188 217 219 
Direktavkastning  %  2,50 2,44 3,24 2,73 2,89 
Antal aktier vid periodens slut   24.119.196 24.119.196 24.061.580 23.992.682 23.434.458 
Medelantal aktier   24.119.196 24.100.477 24.039.330 23.763.417 23.388.115 
Antal aktier efter konvertering   24.119.196 24.119.196 24.119.196 24.119.263 24.119.263 
Tillkommande aktier vid utnyttjande av utestående optionsprogram 4)   168.200 188.200 213.200 213.200 – 
Totalt antal aktier efter konvertering och utnyttjande av optioner   24.287.396 24.307.396 24.332.396 24.332.463 24.119.263

1) Jämförelsetalen för 2003 och tidigare år har ej omräknats med hänsyn till IFRS-effekter eller ändrad redovisning av pensionsavsättningar.
2) Efter full konvertering av utestående konvertibla förlagslån.
3) P/E-talet för 2001 är beräknat exklusive resultat från försäljning av affärsområde Handel.
4) Utspädningseffekten avseende optionsprogrammet är försumbar med hänsyn till nuvärdet av tecknings- respektive lösenkursen och genomsnittlig aktiekurs för perioden.
Definitioner, se sidan 111.
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KONFEKTYRMARKNADEN

Norden svarar för cirka 2 procent av världskonsumtionen av 
konfektyr. Den enda nordiska marknaden som visade volym-
tillväxt under 2005 var Finland som ökade med 2 procent.

I Polen, Tjeckien och de baltiska länderna är konsum-
tionen per invånare fortfarande lägre än i Norden varför 
det finns en viss potential till ökning av totalmarknaden. 

Marknaden kan delas in i choklad- respektive socker-
konfektyr. Chokladsegmentet består av produktgrupper 
som praliner, kakor, dragéer och stycksaker. Sockerkon-
fektyr består bland annat av kola, tabletter, lakrits, skum, 
gelé och tuggummi. Chokladsegmentet är värdemässigt 
störst. 

Konsumtionen av sockerkonfektyr i Europa är högst 
i Sverige, Finland och Holland medan choklad konsu-
meras mest av österikare, schweizare, irländare och eng-
elsmän. Chokladkonsumtionen per invånare är ungefär 
dubbelt så hög i Centraleuropa som i Norden. En stor 
tillväxtpotential finns således inom chokladsegmentet i 
Norden. 

    
KONSUMTIONSMÖNSTER OCH TRENDER
Konfektyr är relativt okänslig för konjunktursvängningar 
och en av de mest impulsdrivna varugrupperna i detalj-
handeln; över 70 procent av köpbesluten tas i butiken. 

Mellan 60 och 80 procent av konfektyrköpen i 
Norden sker via den traditionella dagligvaruhandeln 
och resten via den så kallade servicehandeln, det vill säga 
bensinstationer och kiosker med mera. Tillgänglighet 
är en viktig faktor för impulsdrivna inköp, varför även 
andra kanaler utanför traditionell handel blir alltmer 
intressanta. 

Lösgodis svarar för hela 35 procent av konfektyrkon-
sumtionen i Sverige, vilket är den högsta andelen i Norden.

HÄLSOTREND
Hälsotrender och debatt om hälsa, vikt och socker har 
hittills haft begränsad påverkan på konfektyrmarknaden. 

I Sverige har en periodvis livlig sockerdebatt medfört en 
minskad efterfrågan på främst smågodis. Även i Finland 
förs en sockerdebatt, om än mindre intensiv än i Sverige. 
De tydligaste effekterna av sockerdebatter och hälsotren-
der är en minskad efterfrågan på sockerkonfektyr till 
förmån för choklad samt en ökad efterfrågan på kvalitets-
choklad med hög kakaohalt. Under 2005 ökade choklad-
segmentet i Norden med 1 procent samtidigt som socker-
segmentet sjönk lika mycket. Klubbor och tabletter är de 
produktkategorier som tappat mest. Såväl sockerkonfek-
tyr som choklad innebär för många människor glädje och 
njutning, och något man unnar sig när man vill sätta lite 
extra guldkant på såväl vardag som helg. 

CHOKLADTRENDER
Konsumenterna blir alltmer trendmedvetna även när det 
gäller choklad. Hög kakaohalt är inte det enda kriterium 
som ska vara uppfyllt, kakaon måste dessutom vara av god 
kvalitet. Pralinerna ska gärna vara handgjorda och även 
förpackning liksom ursprungsland är viktiga faktorer. 
Även nya och i konfektyrsammanhang ovanliga smaktill-
satser som chili och vitlök är av intresse för trendmed-
vetna chokladkonsumenter. 

Intresset för att lära sig mer om choklad är stort och 
chokladprovningar blir allt vanligare.

SNACKS
En annan trend är utvecklingen av så kallad ”snacking”. 
Snacks är produkter i munsbitsstorlek i förpackningar 
som är enkla att tillgå och öppna och som därmed är 
enkla att konsumera. 

BRAND EXTENSION
Allt vanligare blir också utnyttjandet av redan starka varu-
märken till andra typer av närbesläktade produkter, så 
kallad brand extension. Cloetta Fazer arbetar aktivt med 
brand extension och har framgångsrikt lanserat bland 

DEN NORDISKA KONFEKTYRMARKNADEN ÄR RELATIVT MOGEN MED LÅG 
TILLVÄXT OCH KONSUMTIONEN PER INVÅNARE ÄR GANSKA KONSTANT I 
HELA NORDEN. DET KARAKTERISTISKA FÖR DEN NORDISKA MARKNADEN 
JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EUROPA ÄR SOCKERKONFEKTYRENS STORA ANDEL 
AV TOTALMARKNADEN.
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Konfektyrkonsumtion i Europa per capita

Källa: Caobisco, Leveransstatistik

Statistiken innehåller även drickchoklad samt tuggummi. Exklusive detta ligger konsumtion av choklad-
konfektyr 1,8 kg lägre i Sverige och 0,7 kg lägre i Finland.
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annat Dumle kakaodryck, Dumle glass, Kexchoklad 
Snacks och Polly stycksak.

ENKELHET OCH VARIATION
Singelhushåll utgör i stora delar av Europa en så hög an-
del som 40 procent. Andelen har ökat markant under de 
senaste åren, vilket även påverkar konsumtionsmönstret i 
samhället. 

Enkelhet och mindre förpackningar är tydliga inslag 
i singelhushållens efterfrågan, liksom ökad variation. En 
tydlig skillnad finns mellan vardag och fest. Medan var-
dagen ska vara ”snabb och enkel” får helgen gärna präglas 
av lyx och gourmetmat.

FORTSATT KONSOLIDERING 
Världsmarknaden för choklad- och sockerkonfektyr 
domineras av internationella företag som Nestlé, Mars, 
Kraft Foods och Cadbury. På den nordiska marknaden 
möter dessa dock hårt motstånd från lokala aktörer med 
starka positioner på sina hemmamarknader.

Riskkapitalbolagen har blivit en viktig aktör på mark-
naden med uppköp av flera konfektyrbolag som varit till 
försäljning. Det troliga är att riskkapitalbolagen så små-
ningom kommer att realisera värden i de uppköpta bola-
gen genom att sälja delar av dem till industriella köpare.

Även inom dagligvarubranschen går utvecklingen mot 
allt större enheter och kedjor, på bekostnad av mindre buti-
ker. Några av de stora kedjorna är etablerade i flera länder i 
Norden och några samarbetar på inköpssidan. Detta medför 
att de i högre grad än tidigare börjar ställa krav på nordiska 
koncept, priser och erbjudanden från sina leverantörer. 
Nordisk förankring och välkända varumärken blir en viktig 
förutsättning för att vara en attraktiv leverantör. 

Även bland leverantörer till Cloetta Fazer har det skett en 
konsolidering under senare år. Danisco är stor leverantör 
av socker till produktionen i Sverige och Finland. Mjölken 
levereras av Arla Foods i Sverige och Valio i Finland.

DAGLIGVARUHANDELN
Koncentrationen i den nordiska dagligvaruhandeln är 
mycket hög; i Sverige, Finland, Norge och Danmark sker 
över 70  procent av den totala dagligvaruomsättningen i 
de tre största detaljhandelskedjorna i respektive land.

Internationella lågprisprofilerade dagligvarubutiker 
är sedan några år även etablerade i Östersjöområdet in-
klusive Norden. Tyska Lidl finns till exempel i Sverige, 
Finland, Baltikum, Polen samt Norge och har under 
2005 öppnat sina första butiker även i Danmark. 

I samband med lågprishandelns intåg ökade också 
utvecklingen av butikskedjornas egna märkesvaror, EMV. 

Konfektyrbranschen 2002–2005 (exempel)
• Kraft Foods säljer hela sin sockerkonfektyrrörelse till Wrigley

• Finländska Panda säljs till Orkla

•  CVC Capital Partners/Nordic Capital köper CSM:s 

konfekyrrörelse

• Toms förvärvar Webes

Dagligvarubranschen 2002–2005 (exempel)
• Lidl etablerar sig i  Finland, Sverige, Norge och Danmark 

• Axfood utvecklar sitt lågpriskoncept Willys

• ICA etablerar Netto i samarbete med Dansk Supermarket

• Vivo bryter med Axfood och går till Bergendahl

•  Axfood köper tillbaka flera Vivo-butiker och gör om dem till 

Hemköp

• Coop Norden och ICA gör personalminskningar

• Coop och ICA sänker sina priser

• Franska Carrefour försöker i samarbete med Norgesgruppen 

   etablera den första Champion-butiken, men misslyckas

• Tradeka köper Wihuri

• S-gruppen köper SPAR i Finland

• Ett antal fria SPAR-handlare har lanserat den nya M-kedjan



Kedjornas EMV har snabbt tagit marknadsandelar och i de 
flesta västeuropeiska länder svarar EMV för mellan 15 och 
30 procent av den totala konfektyrförsäljningen. Under 
de senaste åren har dock en viss avmattning märkts i till 
exempel England som har högst andel EMV inom daglig-
varuhandeln. I Norden har andelen EMV stabiliserats på 
en nivå kring som högst 10 procent inom konfektyr. 

Den relativt starka position som dagligvaruhandelns 
EMV lyckats ta visar på vikten av att konfektyrföretagen 
fokuserar på att bygga starka varumärken. Kvalitet, kän-
nedom och synlighet avgör styrkan i ett varumärke och 
bestämmer konsumenternas lojalitet och preferenser. 

CLOETTA FAZERS HEMMAMARKNADER 
Cloetta Fazers hemmamarknad är Norden. I Norden 
finns totalt cirka 24 miljoner invånare och 11 miljoner 
hushåll. Den totala nordiska konfektyrmarknaden uppgår 
till cirka 280.000 ton och ett värde om cirka 30 miljar-
der kronor i konsumentledet. 

Sverige är den enskilt största marknaden i Norden 
med cirka en tredjedel av den totala konsumtionen. Näst 
största marknad är Finland följt av Danmark och Norge. 
Räknat per capita är konsumtionen ganska jämnt för-
delad mellan länderna i Norden och ligger mellan 11,6 
och 13,4 kg per person och år. Sockerkonfektyr äts mest 
i Sverige och Finland medan danskar och norrmän äter 
mer chokladkonfektyr.

CLOETTA FAZERS POSITION PÅ MARKNADEN
Cloetta Fazer är Nordens största konfektyrföretag med en 
marknadsandel på 22 procent. Cloetta Fazer har en stark 
position även i Estland som nummer två på choklad-
marknaden. Satsningar görs för att förstärka och utveckla 
Cloetta Fazers position främst i Polen, Baltikum, Ryss-
land och Tjeckien.

Cloetta Fazers styrka är den breda produktportföl-
jen och de starka varumärkena, varav många säljs på flera 
marknader; främst Dumle, Geisha, Fazer Blå, Fazermint, 
Marianne, Center och Bridge. Andra är mycket starka 
lokala varumärken, som till exempel Ässät och Pantteri i 
Finland samt Kexchoklad och Polly i Sverige. En annan 
styrka är god kunskap om de nordiska konsumenterna. 
Inom smågodis är Cloetta Fazer marknadsledare i Sverige. 

NORDEN
Sver ige
Den svenska konfektyrmarknaden har under 2005 
visat nolltillväxt och omsättningen uppgår till cirka 11 
miljarder kronor i konsumentledet. Cloetta Fazer är 
marknadsledande med 24 procents marknadsandel. De 
största konkurrenterna är Kraft Foods med 20 procent 
och Malaco Leaf  med 12 procent. Konkurrensen från 
handelskedjornas EMV är fortsatt hård och deras andel 
av konfektyrförsäljningen har stabiliserats kring cirka 8 
procent. Segmentet smågodis utgör stabilt cirka 35 

Marknadsandelar på den
nordiska konfektyrmarknaden i volym

Marknadsandelar på den
svenska konfektyrmarknaden i volym

Marknadsandelar på den
finska konfektyrmarknaden i volym

 Kraft Foods 19%

 Cloetta Fazer 22%

 Malaco Leaf 13%

 Övriga 46%  Cloetta Fazer  24% Övriga 36% 

 Kraft Foods 20%

EMV 8%

 EMV 9%

 Panda 10%

 Cloetta Fazer 39%Övriga 24%

Malaco Leaf 18%

Källa: Delfi, Markets Data, Markets Fakta, Cloetta Fazer

Malaco Leaf 12%
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procent av konfektyrförsäljningen, vilket är den högsta 
andelen i Norden.

Fin land 
I Finland omsätter konfektyrmarknaden 8 miljarder 
kronor i konsumentledet. Den finska marknaden är den 
marknad som under flera år ökat mest i Norden. Så även 
under 2005 då tillväxten var 2 procent i volym. I Finland 
har Cloetta Fazer sedan länge en stark ställning och är 
den största aktören med en marknadsandel på drygt 39 
procent. De främsta skälen till de senaste årens goda 
tillväxt är lyckade nyhetslanseringar, konkurrenskraftiga 
priser och en bred produktportfölj som når ut till konsu-
menter med olika smak och konsumtionsbehov. Därefter 
kommer Malaco Leaf med 18 procent och Panda med 10 
procent. 

Konsolideringen i branschen fortsätter och under 
året har Panda fått nya ägare, norska Orkla. Även den 
nordiska delen av Malaco Leaf har fått ny ägare i risk-
kapitalbolaget CVC Capital Partners/Nordic Capital.

Dagligvaruhandelns EMV har stabiliserat sin mark-
nadsandel kring 9 procent av konfektyrförsäljningen. 
Smågodis står för cirka 12 procent av marknaden.

Norge
Den norska konfektyrmarknaden omsätter cirka 5 mil-
jarder kronor i konsumentledet. Störst på den norska 
konfektyrmarknaden är Kraft Foods/Freia, som har en 
stark ställning sedan länge med cirka 34 procent av mark-
naden. Näst största aktör är Nidar med drygt 24 procent 
av marknaden. Cloetta Fazer är nummer sex med cirka 4 
procent. Från och med 2005 är Galleberg distributör av 
Cloetta Fazers produkter. Galleberg har cirka 12 procents 
marknadsandel, inklusive försäljningen av produkter 
från Cloetta Fazer, och är därmed den tredje största 
aktören i Norge.

Danmark 
Den danska konfektyrmarknaden omsätter 6 miljarder 
kronor i konsumentledet. Marknadsledare i Danmark är 
Toms med 22 procent. Därefter kommer Haribo med 17  
procent och Malaco Leaf med 12 procent. Andra aktörer är 
Nestlé och Masterfoods. Cloetta Fazer har 3 procents andel 
av konfektyrmarknaden. 

ÖVRIGA MARKNADER
De största exportmarknaderna utanför Norden är Polen, 
Ryssland och Baltikum. Cloetta Fazers strategi där är att 
genom ett harmoniserat sortiment skapa tillväxt. Under 
året har ett arbete genomförts för att fokusera sortimen-
tet och omarbeta samarbetet med distributörer. Som ett 
resultat av detta ökade nettoförsäljningen på alla export-
marknader. 

Den största förändringen i verksamheten skedde i 
Polen där det polska dotterföretaget avvecklades. Ett urval 
av Cloetta Fazers varumärken säljs i fortsättningen på den 
polska marknaden genom en ny försäljningsorganisation 
som etablerades under hösten. Cloetta Fazers största varu-
märke i Polen är Dumle. 

Fokuseringen på de prioriterade varumärkena har lett 
till en förbättrad lönsamhet på exportmarknaderna. Ge-
nom en klart mindre andel exportspecifika produkter har 
även produktionslönsamheten i sin helhet förbättrats. 

Cloetta Fazer ökade satsningarna på den ryska mark-
naden genom varumärket Geisha, Cloetta Fazers största 
varumärke i Ryssland. Företagets leveranser inom Ryss-
land ökade med drygt 10 procent i värde under 2005. 

I Baltikum fortsatte Cloetta Fazers framgångar och 
försäljningen ökade med cirka 20 procent. Cloetta Fazers 
största varumärken i Baltikum är Geisha, Fazer Blå och 
Kismet.

Källa: AC Nielsen, Delfi och Cloetta Fazer
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Helen Ojamäe

Marketing Manager 

Cloetta Fazer 

International

”Geisha är vårt viktigaste varumärke i många länder utanför 

Norden. Geishas utsökta smak och höga kvalitet, den unika 

designen och det stora antalet artiklar är viktiga försäljnings-

argument på våra exportmarknader. Varuprover och hög synlig-

het i handeln är viktiga delar för att bygga varumärken på dessa 

marknader. 

   Vi är övertygade om att våra prioriterade varumärken – bland 

annat Geisha – kan bli framgångsrika internationella varumärken.” 



RISKER OCH RISKHANTERING

Finansiella risker, som framför allt består av valuta- och 
ränterisk samt kreditrisker, är områden för vilka det sedan 
länge finns inarbetade rutiner. Dessa finns beskrivna i 
not 31 på sidan 88.

Inom andra områden arbetas ständigt med att eta-
blera en ökad riskmedvetenhet inom företaget.

Förändringar i konsumentbeteende som leder till 
minskad efterfrågan på Cloetta Fazers produkter utgör 
den övergripande affärsmässiga verksamhetsrisken. Pris-
press från handeln, förändrade konsumentpreferenser 
samt eventuella förändringar i dagligvaruhandelsstruktu-
ren som påverkar marknadssituationen för Cloetta Fazers 
traditionella kunder utgör andra riskområden. 

De största riskerna i koncernen har identifierats, värde-
rats och rangordnats utifrån hur stor inverkan de skulle ha 
på koncernens värden och vilken risken är att de inträffar. 

Vissa risker ligger utanför Cloetta Fazers direkta kon-
troll medan andra kan kontrolleras av företaget. Oavsett 
vilket måste det finnas medvetenhet och strategier för att 
hantera dessa. 

RISKKATEGORIER
Cloetta Fazers risker kan kategoriseras enligt följande: 

Omvärldsrisker – risker som ligger utanför Cloetta 
Fazers kontroll, men där åtgärder kan vidtas för att bättre 
övervaka och mildra sådana externa exponeringar, såsom 
volatilitet i råvarupriser, förändrat konsumentbeteende, 
strukturella förändringar i branschen och avhängighet av 
nyckelleverantörer.

 Självförvållade risker – risker som är kopplade till eller ska-
pade av strategiska beslut såsom prissättningsstrategier och 
brist på kompetens och kvalifikationer inom organisationen.

Risker relaterade till företagets kärnverksamhet – risker som 
alltid är en viktig del i Cloetta Fazers riskhanteringsstra-

tegi såsom produktsäkerhet, leveranssäkerhet, varumär-
keshantering, tekniska problem och brand, explosion 
eller annan katastrof i produktionen. Under 2005 har 
inga olyckor skett i produktionen som lett till driftsstopp 
och därmed påverkat leveranssäkerheten. Kortare stopp 
har kunnat hanteras genom ett visst lager. Däremot har 
nedläggningen av Norrköpingsfabriken och flytten av  
linjer till de andra anläggningarna medfört vissa leverans-
problem.

Faktorer som har potential att orsaka ökning av riskerna – såsom 
brist på krishanterings- och kontinuitetsrutiner samt 
riskmedvetenheten inom organisationen.

RISK MANAGEMENT
Majoriteten av riskerna är av strategisk karaktär vilket beto-
nar behovet av att ständigt arbeta med ett tydligt risktänkan-
de i den strategiska planeringsprocessen. I november deltog 
45 ledande befattningshavare i en krishanteringsövning 
som involverade så gott som alla funktioner i koncernen. 
Syftet var att öka förståelsen för vikten av en väl strukturerad 
och planerad krishantering.  Arbetet med att utveckla detal-
jerade riskdefinitioner och handlingsplaner samt översyn av 
existerande krishanterings- och kontinuitetsplaner fortsät-
ter för att nå fram till en gemensam riskhanteringspolicy i 
hela koncernen.

En god riskhantering och förståelse identifierar också 
bättre de områden där det är effektivt att teckna försäk-
ringar. Cloetta Fazer arbetar med en koncerngemensam 
försäkringslösning för att möjliggöra samordningsvinster. 
Den spänner över olika områden som bland annat egen-
dom, maskiner, avbrott, allmänt ansvar och produktansvar, 
återkallelse, kontamination, transporter och tjänsteresor.

Känsl ighetsanalys  Förändring Rörelseresultat

Nettoomsättning +/–1% +/–3,5 Mkr 

Energipris +/–1% +/–6,4 Mkr
Löner +/–1% +/–4,8 Mkr
Pris på kakao  +/–1% +/–2,3 Mkr
Pris på socker +/–1% +/–2,0 Mkr
Pris på mjölk  +/–1% +/–1,9 Mkr

Räntan +/–1 procentenhet  +/–11,0 Mkr
Euro +/–1% +/–2,1 Mkr
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Utfallet av de beräknade förändringarna 

inom vissa av de angivna områdena sker 

med fördröjning och över varierande 

tidsperioder. Detta beror på koncernens 

framförhållning och strävan till att skapa 

förutsägbarhet av det ekonomiska ut-

fallet. Detta sker genom att i varierande 

omfattning säkra bort prisriskerna via 

avtal eller andra tillgängliga säkrings-

instrument.



VARUMÄRKEN OCH SORTIMENT

 Cloetta Fazer arbetar med tre varumärkesnivåer: 
Företagsidentiteten markerar företagets ställning som 

Nordens marknadsledare inom konfektyr. Detta varu-
märke används i kommunikationen med medarbetare, 
kunder, ägare och aktiemarknad.

På nästa nivå finns paraplyvarumärkena Cloetta och Fazer 
som har ett mycket stort värde och en stark ställning på 
konfektyrmarknaden. De båda paraplyvarumärkena är 
väl förankrade hos konsumenterna på respektive hemma-
marknad. Dessutom förmedlar de företagets tradition 
och står som garanter för hög produktkvalitet. 

Den tredje nivån utgörs av produktvarumärkena som kon-
sumenten möter. Produktvarumärkena har funnits på 
marknaden under lång tid och är väl etablerade hos såväl 
kunder som konsumenter. Några av varumärkena har anor 
från tidigt 1900-tal. Av Cloetta Fazers tolv prioriterade va-
rumärken har tio funnits på marknaden i mer än fyrtio år. 

VARUMÄRKEN 
Cloetta Fazer har ett flertal mycket starka och välkända 
varumärken. På en mogen marknad där lågpriskedjor och 
dagligvaruhandelns egna märkesvaror pressar priserna 
och konkurrensen hårdnar, är starka välkända varumär-
ken en förutsättning för fortsatt framgång. Starka varu-
märken är dock inte liktydigt med självklar volymtillväxt. 

Organisk tillväxt på stagnerande marknader kan bara nås 
genom att rätt varumärken vidareutvecklas och stöttas, 
främst via effektiv marknadsföring och produktinnova-
tioner. 

Cloetta Fazer har inte för avsikt att konkurrera med 
dagligvaruhandelns egna märkesvaror genom att enbart 
sänka priserna eller ge avkall på produktkvaliteten. Inom 
alla segment där Cloetta Fazer är närvarande ska koncer-
nens produkter kännetecknas av högsta kvalitet.

Cloetta Fazer har identifierat tolv varumärken som ska 
prioriteras och erhålla resurser för att utvecklas så att de 
kan bidra till koncernens organiska tillväxt. De tolv prio-
riterade varumärkena är Fazer Blå, Kexchoklad, Dumle,  
Geisha, Polly, Ässät, Tutti Frutti, Pantteri, Center, 
Marianne, Tyrkisk Peber och Plopp. 

De prioriterade varumärkena har utvärderats i förhål-
lande till följande kriterier:  

• Varumärkesstyrka 
• Marknadsposition
• Framtidspotential
• Lönsamhet
• Värdeskapande
• Internationell potential

CLOETTA FAZERS STÖRSTA TILLGÅNG ÄR STARKA VARUMÄRKEN SOM ÄR 
VÄL ETABLERADE I KONSUMENTERNAS MEDVETANDE OCH SOM HAR HÖG 
PREFERENS OCH KÖPLOJALITET. 

Företagsidentitet
Markerar företagets ställning som Nordens 

marknadsledare inom konfektyr. Detta varu-

märke används i kommunikationen med med-

arbetare, kunder, ägare och aktiemarknad.

Paraplyvarumärke
Står för hög kvalitet, mångsidighet och tra-

dition. Respektive varumärke kompletterar 

varandra väl på marknaden.

Produktvarumärke
Profilerar det totala sortimentet i förhållande 

till konsumenterna och är grunden för mark-

nadskommunikationen.
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För att tillhöra kategorin prioriterade varumärken krävs 
att flera, men inte nödvändigtvis alla, av dessa kriterier 
uppfylls.

Utöver de tolv prioriterade varumärkena har Cloetta 
Fazer ytterligare ett flertal varumärken som har stark lo-
kal förankring. Bland dessa finns Mums Mums, Bridge, 
Sportlunch, Tarragona, Kina och Guldnougat i Sverige 
samt Kismet, Suffeli,Fazerina, Pätkis, Da Capo, Jim och 
Omar i Finland.

Även dessa varumärken är av fortsatt stor vikt för koncer-
nen och ska stöttas och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

ÖVRIGT SORTIMENT
Cloetta Fazer fortsätter att optimera koncernens övriga 
sortiment. Ett sätt att tillvarata intjäningsförmågan även 
för mindre starka varumärken och produkter är kon-

ceptualisering. Detta görs genom att samla sortimentet 
i attraktiva koncept som tilltalar både handeln och kon-
sumenterna. Exempel på detta är konceptet Classic, som 
innefattar ett antal klassiska, mer eller mindre starka 
varumärken som Polkagrisar, Geléhallon, Bridge, Prickar 
och Marianne. Ett annat koncept är Lakrits som innefat-
tar klassiska lakritsstänger med olika smaker: söt, salmiak, 
Tyrkisk Peber och citronlakrits. 

Ett segment som blir allt mer intressant är Hushåll, 
med produkter som den klassiska Ögonkakaon, bakpulver 
och blockchoklad. Med konsumenttrenden att föredra 
snabb- och lättlagad mat i veckorna följer att helgerna har 
blivit en stund för gourmet- och lyxmat. Häri ingår även 
goda desserter och ett ökat intresse för kvalitativa hus-
hållsprodukter som smaksatt blockchoklad, vit choklad 
och blockchoklad med hög kakaohalt. 

Slutligen finns en stor grupp övriga varumärken och 
produkter. Inom denna grupp finns säkerligen många 
av framtidens tillväxtkandidater, men också varumärken 
som tiden sprungit förbi. Även i fortsättningen kommer 
därför produkter med potential att stärkas samtidigt som 
mindre lönsamma produkter fasas ut, vilket leder till att 
produktportföljen renodlas, förstärks och förenklas.  

FOKUS PÅ PRODUKTINNOVATION OCH 
MARKNADSFÖRING
Av marknadsfunktionens resurser går merparten till pro-
duktutveckling och marknadsföring; de två mest avgörande 
framgångsfaktorerna på en snabbrörlig konsumentvaru-
marknad. Produktinnovationer stärker Cloetta Fazers 
erbjudande till såväl kund som konsument och relevant 
marknadsföring ökar konsumenternas kännedom om och 
efterfrågan av Cloetta Fazers produkter. Att strategin är 
framgångsrik visas av att koncernens tolv prioriterade varu-
märken ökat sin försäljning med 10 procent under året.
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De tolv prioriterade varumärkena står för 51% av nettoomsättningen 

och – med de skalfördelar detta ger – även den högsta täcknings-

graden. Gruppen övrig försäljning utgör en blandad mix av produkter 

med skiftande volym, täcknings bidrag och förutsättningar.

SVERIGE

Cloetta Fazer har utöver de tolv prioriterade varumärkena ett flertal varumärken med stark lokal 

förankring.  Det är folkkära varumärken med lång historia.
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En viktig del av det interna arbetet är att följa upp och 
analysera eventuella förändringar i konsumtionsmöns-
ter. God kännedom om konsumenten och trender på 
marknaden är en förutsättning för att få fram lyckade 
produktinnovationer och kunna bedriva en effektiv 
marknadsföring. En noggrann omvärldsbevakning är 
därför av stor vikt. Precis som i andra branscher finns det  
även inom konfektyr mode och trender. Branscher som 
har tydlig inverkan på konfektyrbranschen är inredning, 
klädmode och mat. Det handlar om sådant som färger, 
förpackningar, nya smaker och ingredienser. 

Produkt innovat ion
Cloetta Fazers produktinnovation fokuseras i huvudsak 
kring koncernens tolv prioriterade varumärken. Innova-
tion är viktigt för att utveckla såväl smak som förpack-
ningar. Varumärken måste kännas moderna och anpassas 
till marknadens trender samt vara profilmässigt starka 
och accepterade av konsumenten. 

Genom line extensions, det vill säga nya smaker, för-
packningar och storlekar av ett varumärke, tillgodoses 
ändrade behov hos konsumenten. Ett annat exempel på 
varumärkesbyggande är så kallad brand extensions, där 
helt nya produkter inom ett och samma varumärke tas 
fram, till exempel en ny produkt inom Dumle-familjen.

Under 2005 lanserade Cloetta Fazer fler nya produk-
ter än någonsin tidigare. 

Marknadsför ing –  hög igenkänning 
Marknadsföringen i Cloetta Fazer utgår från varumär-
kesstrategin samt varumärkenas position i de olika län-
derna och inom olika marknadssegment. Den centrala 
marknadsorganisationen säkerställer att synergieffekter 
i marknadsföringen tillvaratas genom att aktiviteter på 

olika marknader samordnas samtidigt som de landsspeci-
fika förutsättningarna beaktas. 

Cloetta Fazers marknadsföring karakteriseras av image-
skapande varumärkesreklam i massmedia samt evenemang 
riktade mot utvalda målgrupper, kombinerade med starka 
säljfrämjande insatser i butiksledet. I Sverige är spons-
ring ett viktigt inslag i marknadsföringen. Bland annat 
har Cloetta Fazer sedan säsongen 1999/2000 sponsrat 
svenska alpina landslaget. Ambitionen med Cloetta Fazers 
marknadsföring är att synas och märkas på alla platser där 
konsumenten finns. Då konfektyr är en utpräglad im-
pulsvara kombineras mediasatsningar med kampanjer i 
butik. Cloetta Fazer har utarbetat specifika planer för alla 
prioriterade varumärken. Planerna syftar till att säkerställa 
värdetillväxt såväl som att stärka konsumentlojalitet.  

Merparten av marknadsföringsresurserna är kon-
centrerade till de tolv prioriterade varumärkena. Dessa 
förväntas även fortsättningsvis stå för större delen av kon-
cernens framtida tillväxt. 
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Lyx

Extra premium

Premium

Vardagsprodukter

Lågpris/EMV

Stycksaker Kakor Chokladask Praliner

Kvalitetsnivåer på marknaden Cloetta Fazers strategier 

Kvalitetsstegen
I alla segment som Cloetta Fazer 

verkar ska koncernens produkter 

kännetecknas av hög kvalitet. Vad 

konsumenten uppfattar som kvalitet 

bestäms av ett antal olika faktorer. 

Högkvalitativa råvaror, ursprung, 

kakaohalt, förpackning, inköpsställe, 

produktbudskap och innovationer är 

exempel på sådana faktorer.



Originalsmak  Varianter Lanseringsår  Tillverkning                                 Konsumeras i                                                            

TOLV PRIORITERADE VARUMÄRKEN

Mjölkchoklad tillverkad av 
färsk mjölk och Arriba-
kakaobönor. 

Finns i ca 30 varianter och smaker, exempelvis 
nötter/russin, mintcrisp och fruktyoghurt i såväl 
chokladkakor, stycksaker och twistade praliner. 

1922 Vanda

Toffee överdragen med 
mjölkchoklad. 

Twistade kolor i tre smaker: Original, Lakrits och 
Choco. Dessutom fi nns Dumle klubbor, Dumle 
Snacks, Dumle Drickchoklad och Dumle Glass.  

 

Klubban 1960 
och kolan 1987.  

Klubban i 
Ljungsbro, 
övriga i Vanda.  

Frasiga wafers fyllda med 
choklad, under ett täcke av 
ljus mjölkchoklad.  

Finns i fl era storlekar och förpackningar. 

 

1938 Ljungsbro 

Mjuk och frasig fyllning av 
hasselnötsnougat över-
dragen med mjölkchoklad.

Finns som chokladkakor, stycksaker,
twistade praliner och radade i pralinaskar. 

1908 som karamell 
och 1962 som 
chokladkaka.

Vanda

Mjuk toffeefyllning med 
smak av karamell i 
mjölkchoklad.

Finns i rulle, som stycksak och i lösvikt.  1941 Ljungsbro

Chokladdragerad skumkula 
med ljus eller mörk choklad.   

Påsar med ljus choklad (arrak- och smörkola-
smak) eller mörk choklad (vaniljsmak). 

1965 Ljungsbro

Hård mintkaramell med 
chokladfyllning. 

Rödvitrandiga Original, blåvitrandiga Toffee 
fylld med mjuk toffee, samt orangevitrandiga Apel-
sin med apelsinsmakande skal och chokladfyllning. 
Marianne fi nns även som dragé. 

1949 Villmanstrand

Mjuk fruktgelé med sju
olika smaker.

Ursprunglig fruktsmak Original, Sour samt Rings i 
påse. Finns dessutom som tablettask och klubba. 

1921 som 
karamell och 1946 
som geléfi gur.

Villmanstrand

Blandad mjuk frukt- 
och lakritsgelé.

Till produktfamiljen hör ÄssäMix, MässäYx och 
Mättö Kax. 

1989 Villmanstrand

Sockrade geléfi gurer i                     
salmiaklakrits. 

1961 Villmanstrand

Toffeefyllning överdragen 
med mjölkchoklad.

Förutom Plopp Original fi nns Plopp Lakrits. 1949 Ljungsbro

Hårda salmiakkarameller
med stark peppar- och 
salmiakpudersmak.

Förutom Original fi nns Hot & Sour. Finns även 
som klubba och lakritsstång. 

1977 Villmanstrand

Finland 77%

Övrigt 10% Sverige 4%
Travel 9%

Sverige 96%
Travel 3%
Övrigt 1%

Sverige 30%Övrigt 32%

Travel 9% Finland 29%

Finland 39%

Sverige 25%Övrigt 31%

Travel 5%

Sverige 83%
Travel 3%
Finland 13%

Övrigt 1%

Sverige 67%
Övrigt 24%

Finland 5%
Travel 4%

Finland 51%

Övrigt 4%
Sverige 23%

Travel 22%

Finland 98%

Travel 2%

Sverige 42%
Travel 2%
Övrigt 2%

Finland 54%

Finland 95%

Travel 5%

Sverige 100%

Finland 30%
Travel 21%

Övrigt 32% Sverige 17%

Finns även som sockrad fruktgelé och som 
pastiller. 
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                         Volym 2005, ton                Hänt 2005 och början av 2006

Lansering av Fazer Blå Maya stycksak i januari 2005 och Fazer Blå Marianne Crisp 
under det tredje kvartalet. Fazer Blå Marianne Crisp är en av de mest lyckade lanse-
ringarna inom Fazer Blå-familjen någonsin. Under september sålde den mer än alla 
andra konfektyrnyheter på den finländska marknaden tillsammans. I februari 2006 
lanserades ett nytt premiumkoncept inom Fazer Blå-familjen, samt Dark Mint.

Fortsatt varumärkesbyggande med fokus på sponsring av lagidrotter samt svenska 
alpina landslaget. Kexchoklad har länge varit störst i volym på den svenska marknaden, 
men är det nu även i värde. Installation av ny Kexlinje medförde under kort tid vissa 
svårigheter att leverera i takt med ökad försäljning, men nu är vi rustade för ytterligare 
ökningar. Kex Snacks lanserades i februari 2005.

Dumle har fortsatt att ta marknadsandelar inom kolasegmentet. Under året lanserades 
Dumle Mini Bites i både Sverige och Finland. En ny Dumle Mix kom också i  såväl 
Sverige som Finland. Försäljningen i Polen fortsatte att minska. Dumle Glass lanse-
rades i Sverige. I februari 2006 lanserades Dumle Orange-Mango och Dumle Lakrits 
klubbor.

 Lansering av en ny liten pralinask – liten gåva eller egen njutning.

Ny Polly-strategi med bland annat ny design togs fram för att ytterligare stärka 
ett av Sveriges starkaste konfektyrvarumärken. Polly är nu tillbaka som det fjärde 
största konfektyrvarumärket i Sverige. Polly stycksak samt Polly Fruities (ltd) och 
Polly Cappuccino Mint lanserades under våren. 

Fortsatt fokus på produktutveckling. Center Double lanserades i maj och Center Dark 
kom i början av 2006, vilket var premiär för mörk choklad i stycksakssegmentet. 
Reklam och promotions med koppling till bio. 

Fazer Blå Marianne Crisp lanserades under hösten, se ovan under Fazer Blå. 
Under våren 2006 kommer Marianne Snacks att lanseras i Finland. 

Fokus på utveckling av totalkonceptet. Som ett resultat lanserades nya 
produktvarianten Mättö Kax i januari 2005, en stor succé på den fi nska marknaden.
Ny reklamfi lm framtagen.

Tutti Frutti Weekend och Exotic (i Sverige) och Tutti Frutti Mix (i Finland) 
lanserades under våren. Till julen kom även såväl i Sverige som i Finland en 
marmeladask med Tutti Frutti. Under sommaren gjordes en framgångsrik 
samkampanj med Finnair.

Under våren lanserades Pantteri Jumbo Duo 400 g påsen, en formidabel succé. Under 
sommaren pågick kampanjen Rör dig som en panter..., läs mera på sidan 40.

Plopp Caramel lanserades i maj 2005 och i februari 2006 Plopp Caffe Latte. 
Under sommaren sponsrades 17 konserter runt om i Sverige tillsammans med 
Radio Rix, se sidan 98. 

En ny tuffare design lanserades baserat på olika smakstyrkor. Tyrkisk Peber 
lakritsstång och Tyrkisk Peper Salmiak Mix lanserades i Sverige. I Finland lanse-
rades Tyrkisk Peber Crush inom hushållssegementet. I februari 2006 lanserades 
Tyrkisk Peber Bonfi re i Finland.
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Sponsringen av det svenska alpina landslaget är 

en riktig lyckträff för Cloetta Fazer. Under VM i 

februari 2005 exponerades varumärket i hela 35 

minuter i TV och då mättes bara Anja Pärsons tid 

i TV. Utöver det tillkommer övriga lagmedlemmar 

och övriga media, t ex dagspress – där vi också 

haft mycket framträdande exponeringar på både 

första- och idrottssidorna.

KEXCHOKLAD & SVENSKA 
ALPINA LANDSLAGET
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FÖRSÄLJNING

DEN TOTALA FÖRSÄLJNINGEN UNDER 2005 UPPGICK TILL 66.000 TON 
(67.000). CLOETTA FAZERS SÄLJORGANISATIONER ÄR ANPASSADE EFTER 
DE FÖRHÅLLANDEN SOM RÅDER PÅ RESPEKTIVE MARKNAD. 

Egna säljbolag finns i Sverige, Finland och Polen, repre-
sentationskontor i Baltikum samt försäljningsagenter på 
övriga marknader. 85 procent av volymen säljs på den 
nordiska marknaden. Exportmarknaderna utgörs i hu-
vudsak av Polen, Baltikum och Ryssland. Mindre volymer 
exporteras även till länder som USA, Tjeckien, England 
och Tyskland. 

NORDEN
Cloetta Fazers position i Norden är mycket stark. Bland 
annat till följd av den geografiska närheten, den mång-
åriga närvaron och de stora likheterna vad gäller såväl 
kultur som smakpreferenser. 

För att ytterligare stärka koncernens position krävs 
framför allt produkter av hög kvalitet och ett kontinuerligt 
flöde av nyheter under starka och kända varumärken. Men 
det krävs även hög tillgänglighet, hög igenkänning bland 
konsumenterna och ett nära samarbete med handeln. 

Starka varumärken och at t rakt iva nyheter
Den ökade konkurrensen från främst dagligvaruked-
jornas egna märkesvaror gör det än viktigare för Cloetta 
Fazer att bygga och fokusera på starka, attraktiva varumär-
ken. Varumärken inom konfektyr är i mycket hög grad 
lokala. För att fokusera på rätt saker är det därför viktigt 
att ha god kännedom om respektive marknads olika smak-
preferenser och varumärkeslojalitet. Detta, tillsammans 

med koncernens förmåga att presentera attraktiva innova-
tioner, både avseende produkter och förpackningar, kom-
mer även i fortsättningen att vara en viktig framgångsfaktor. 

Nära samarbete  med handeln
Cloetta Fazer har ett nära och flexibelt samarbete med 
både dagligvaru- och servicehandeln baserat på de en-
skilda kundernas olika behov. Många kunder etablerar sig 
i hela Norden eller samarbetar över landgränserna. För 
Cloetta Fazer betyder detta att det blir allt viktigare att, 
under starka varumärken, ta fram nordiska erbjudanden 
och koncept som passar hela hemmamarknaden. 

 

I Sverige fokuseras liksom tidigare försäljningen på de varu-
märken som är prioriterade och mest attraktiva på den 
svenska marknaden, såsom Kexchoklad, Polly, Center, 
Dumle och Plopp. Försäljningen av koncernens tolv prio-
riterade varumärken på den svenska marknaden ökade 
med 9 procent under året och deras andel av den totala 
försäljningen utgjorde 56 procent. Flera av varumärkena 
är marknadsledande i sina segment. Kexchoklad är den 
största enskilda produkten och marknadsledare inom 
stycksaker. Under sommaren blev Kexchoklad för första 
gången störst på marknaden både i värde och volym. 

En skicklig och serviceinriktad säljkår är avgörande 
för framgång på den svenska marknaden. Ett effektivt 
samarbete med den lokala och regionala dagligvaru-
handeln är av största vikt.

 

 Försäljningsvolym per land  

Sverige och Finland står för 79 procent av Cloetta Fazers försäljningsvolym.

 
 2005 2004 Förändring, %
Försäljning, ton  24.150 23.500 +3
Marknadsandel 24% 24%
 

Andel försäljning

SVERIGE
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37%

Största varumärken: Kexchoklad, Polly, Dumle, Center
 och Plopp.
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En omorganisation av Cloetta Fazers säljkår inleddes 
under 2004. Eftersom en dagligvaruhandlare normalt 
har andra behov än exempelvis en kioskägare finns 
numera en säljkår som är specialiserad på dagligvaru-
handeln och en som är specialiserad på servicehandeln. 
De positiva effekterna börjar avspeglas i stigande för-
säljningsvolymer trots en svag marknadsutveckling. Den 
starka försäljningen i kombination med omflyttning av 
delar av produktionen medförde dock vissa leverans-
problem under hösten. 

I Finland är Cloetta Fazer obestridd marknadsledare 
med en marknadsandel på drygt 39 procent. Fazer Blå 
är Cloetta Fazers största produkt och inom segmentet 
chokladkakor har den en marknadsandel på drygt 60 
procent i Finland. Trots sin dominerande position lyckas 
företaget växa ytterligare – främst tack vare lyckade nyhets-
lanseringar. 

Den finska dagligvaruhandeln domineras av stora 
kedjor med i huvudsak centraliserade inköp. Säljkåren 
är därför mindre än i Sverige där inköpen fortfarande är 
mer decentraliserade. Centrala inköpsbeslut medför att 
nya produkter kan få en bred distribution och snabbt bli 
tillgänglig för många konsumenter. 

 

I Norge har Cloetta Fazers försäljning under flera år 
stagnerat. Sedan den 1 januari 2005 har Cloetta Fazer 
återförsäljaravtal med en ny distributör, Galleberg AS. 
Arbetet under året har präglats av att få en bra struktur i 
samarbetet och en gemensam syn på framtida produkt-
sortiment och marknadsaktiviteter. Trots lägre volymer 
har såväl omsättning som resultat förbättrats. Ambitio-
nen är att under kommande år stärka koncernens posi-
tion på den norska marknaden. 

Liksom i övriga Norden domineras dagligvaruhandeln 
av större kedjor, såsom NorgesGruppen, Coop Norden 
och ICA. Endast en begränsad del av inköpen sker centralt 
på nordisk nivå varför säljkårsbearbetning även fortsätt-
ningsvis är viktig för framgång i försäljningen. 

Framtida produktnyheter på den norska marknaden 
kommer företrädesvis att bestå av befintliga produkter 
som är framgångsrika på den svenska och/eller finska 
marknaden. 

I Danmark var försäljningen i stort sett oförändrad under 
året. Höjda priser har dock medfört ökad omsättning och 

 2005 2004 Förändring, %
Försäljning, ton  24.300 22.700 +7
Marknadsandel 39% 38%
 

Andel försäljning

F INLAND

42%

 2005 2004 Förändring, %
Försäljning, ton  2.770 3.070 –10
Marknadsandel 4% 4%
 

  
Andel försäljning

NORGE
4%

 2005 2004 Förändring, %
Försäljning, ton  1.430 1.380 +4
Marknadsandel 3% 3%
 

Andel försäljning

DANMARK
2%

Största varumärken: Fazer Blå, Ässät, Pantteri, Dumle    
 och Geisha.

Största varumärken: Center, Bridge, Sportlunch, Dumle  
 och Pops.

Största varumärken: Dumle, Fazermint, Center, Tyrkisk,
 Peber  och Bridge.



vade och framgångsrika produkter på den nordiska hem-
mamarknaden. 

Förtroende
I Ryssland liksom i många länder i Östeuropa etablerar 
sig flera internationella moderna dagligvarukedjor som 
exempelvis Metro, Real och Auchan. Kedjornas inköp på 
dessa marknader sker centralt och avgörande för ett fram-
gångsrikt samarbete är Cloetta Fazers förmåga att leverera 
kvalitativa produkter och intressanta nyheter. 

Polen
I Polen minskade försäljningen på grund av att Cloetta 
Fazers dotterföretag i Polen avvecklades under året. 
Fastighet, maskiner och lokala polska varumärken har 
sålts till det polska konfektyrföretaget Bomilla som i fort-
sättningen även kommer att producera vissa produkter 
för Cloetta Fazer. 

Den polska marknaden bearbetas numera via ett tret-
tiotal egna säljare. Ambitionen är att utöka kundbasen av 
både internationella och lokala dagligvarukedjor. Redan 
under 2005 har flera kedjor blivit nya kunder. 

Sortimentet har rationaliserats kraftigt. Tidigare 
fanns närmare 150 olika artiklar i det polska sortimen-
tet. Nu fokuseras försäljningsverksamheten till cirka 35 
produkter under några av Cloetta Fazers internationellt 
starka varumärken. 

Försäljningen av Cloetta Fazers produkter i Polen 
stöds främst via kampanjer och erbjudanden direkt i bu-
tik. Cloetta Fazers största varumärken i Polen är Dumle, 
Liqueur Fills och Geisha.

Balt ikum
Baltikums EU-medlemskap har förenklat handeln 
mellan de baltiska länderna och även till Sverige respektive 
Finland. Den geografiska närheten och den ekonomiska 
tillväxten gör Baltikum till en intressant marknad. Finska 

förbättrat resultat. Cloetta Fazer samarbetar i Danmark 
med säljbolaget Valora. Försäljningen stöds framför allt 
genom butiksaktiviteter och kampanjer. 

Liksom i Norge kommer nyheter på den danska 
marknaden att hämtas ur Cloetta Fazers befintliga 
sortiment på andra marknader. 

EXPORTMARKNADEN
Under 2005 har arbetet med att vända den tidigare svaga 
utvecklingen på exportmarknaderna fortsatt. Bland an-
nat har distributörsavtalen gåtts igenom och sortimentet 
rationaliserats. Tidigare försök att kopiera marknads- 
ledaren och att göra lokala smakanpassningar har bytts mot 
en nischstrategi där Cloetta Fazer tillgodoser kraven hos de 
konsumenter för vilka kvalitet är viktigare än pris. De varu-
märken som prioriteras på exportmarknaden är de som 
fortsättningsvis prioriteras även på hemmamarknaden. 

En mer enhetlig prissättning och förändrat sortiment 
har lett till minskad volym men förbättrad marginal. 
Satsningen på prioriterade varumärken medför också ett 
bättre utnyttjade av koncernens produktionskapacitet. 
Skalekonomin i anläggningarna ökar samtidigt som pro-
cesserna blir enklare i och med att specialanpassningarna 
tagits bort.

Liksom i Norden är det viktigt med förnyelse för att 
nå framgång. Kännedom om lokala preferenser liksom 
goda relationer med distributörer och handeln är an-
dra viktiga framgångsfaktorer. Största varumärkena på 
exportmarknaden är Geisha, Fazermint, Fazer Blå och 
Gummy Bears.

Attrakt iva nyheter
Även exportmarknaderna präglas av hård konkurrens och 
ett sätt att synas är att fortgående förse marknaden med 
nya lockande produkter. Cloetta Fazer erbjuder ett be-
gränsat sortiment på dessa marknader. Nyheter kan ändå 
hämtas från koncernens befintliga sortiment av beprö-

”2005 – ett fantastiskt år för våra största varumärken Karl Fazer och 

Cloetta Kexchoklad. 

Karl Fazer växte med 19 procent totalt och med hela 24 procent på hemma-

marknaden Finland. Kexchoklad växte med 18 procent under året – bra nyheter 

har varit framgångsfaktorer för båda varumärkena. Kontinuerlig mediastrategi för Karl 

Fazer i Finland och lyckosam sponsringsatsning i Sverige för Kexchoklad är en annan del i 

framgången. Utöver det kommer styrkan i att vara älskade och starka varumärken med tradition 

– Karl Fazer från 1922 och Kexchoklad sedan 1938.”

Chris Kreimer

Marknadsdirektör

  CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2005       27



och svenska dagligvarukedjor som Kesko, S-gruppen och 
ICA Baltic är etablerade på marknaden vilket är en fördel 
för Cloetta Fazer. Koncernen har en stark position som 
tvåa på den estniska marknaden. De borttagna tullarna 
mellan länderna har också medfört förbättrade förutsätt-
ningar till försäljning även i Lettland och Litauen.

Säljorganisationen i Baltikum är relativt liten då in-
köpen från de större kedjorna i hög grad sker centralt.

Försäljningen stöds via kampanjer och erbjudanden 
i butik men även i viss mån via marknadsföring i media, 
främst TV. 

Cloetta Fazers största varumärken i Baltikum är Geisha 
och Fazer Blå.

Ryssland
I Ryssland är Cloetta Fazers försäljning koncentrerad till de 
befolkningstäta Moskva- och S:t Petersburgsregionerna. 
Första halvåret 2005 kännetecknades av god försäljnings-
tillväxt medan försäljningen stagnerade under andra halv-
året. Försäljningen sker via samarbetspartners och för när-
varande pågår en översyn av den ryska verksamheten. 

De internationella kedjorna expanderar i Ryssland 
och växer snabbt. Kedjorna erbjuder ett sortiment som 
ofta är helt nytt för de ryska konsumenterna. Samtidigt 
ställer konsumenterna allt högre krav på kvalitet vilket gör 
att potentialen för Cloetta Fazers produkter är hög. Geisha 
och Fazer Blå är prioriterade varumärken på den ryska 
marknaden. Under året har de första lovande försöken 
med att lansera Dumle genomförts. 

Övr ig  export  
Förutom till Polen, Baltikum och Ryssland sker försäljning 
utanför Norden till bland annat USA, Tjeckien, England 
och Tyskland. Försäljning och distribution sker via etable-
rade samarbetspartners. Sedan 1 juli 2005 är Brandt Clo-
etta Fazers nya samarbetspartner i Tyskland. 

Efter avvecklingen av den polska fabriken har sorti-
mentet i Tjeckien minskats då någon import inte längre 
sker från Polen.

På den engelska marknaden har Cloetta Fazer tidigare 
tillverkat EMV för engelska butikskedjor. Denna tillverk-
ning har upphört och ett arbete i liten skala har påbörjats 
med att synliggöra vissa av koncernens egna starka varu-
märken för de brittiska konsumenterna. 

IKEA är fortsättningsvis en viktig kund med försälj-
ning av varumärkena Kexchoklad, Bridge, Polly och 
Dumle på flera marknader.

Travel  Trade 
Cloetta Fazer bedömer att det efter flera års nedgång nu 
finns möjlighet att öka försäljningen även på marknaden 
för Travel Trade (försäljning på till exempel färjor och 
flygplatser). Den momsfrihet som tidigare påverkade 
handeln positivt är borttagen, varför andra konkurrens-
medel numera prioriteras. Exempel på detta är att erbjuda 
förpackningar som är unika för Travel Trade. Travel 
Trade fungerar också som ett skyltfönster för landspeci-
fika produkter till andra länder. Ytterligare en faktor 
som talar för en ökning av konfektyrförsäljning på färjor 
och flygplatser är det ökande resandet. Konfektyr är den 
ideala gåvan att ta med sig från en resa. 

Under året har samarbetet utvidgats med danska Valora 
inom försäljning på den norska, danska och nordtyska 
resemarknaden.

Cloetta Fazers största varumärken inom Travel Trade 
är Fazer Silver Line, där Fazermint, Fazer Hazelnut, Fazer-
Caramel och FazerMilk ingår, samt Dumle och Marianne. 
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”Polly, som är ett av våra tolv prioriterade 

varumärken, har haft en mycket fin utveck-

ling under 2005. Vi har lanserat uppskattade 

nyheter, som vitaliserat Polly som varumär-

ke och genererat ökad försäljning. Mer är på 

gång! Det kommer en rad med spännande 

och mycket intressanta Polly-projekt.” 

Anna Nestun

Produktchef



PRODUKTION

Som ett led i den nya produktionsstrukturen har ned-
läggningen av fabriken i Norrköping slutförts under året. 
Genom detta har överkapaciteten minskats, produktionen 
effektiviserats och utnyttjandet av maskinerna kunnat op-
timerats i de kvarvarande enheterna. Produktionsenheter 
finns i Ljungsbro i Sverige samt i Vanda och Villmanstrand 
i Finland. I Ljungsbro och Vanda tillverkas främst chok-
ladkonfektyr och i Villmanstrand främst sockerkonfektyr.

FLYTT AV PRODUKTIONSLINJER
I samband med avvecklingen av fabriken i Norrköping 
flyttades fem produktionslinjer till Ljungsbro respektive 
Villmanstrand. Fabriksnedläggningarna har sammantaget 
medfört att antalet produktionslinjer minskat från cirka 50 
till knappt 40. Vissa linjer är helt specialiserade för fram-
ställning av en enstaka produkt, exempelvis chokladgjutning 
för Fazer Blå ofylld chokladkaka och tillverkning av Kex-
choklad. Andra linjer gör flera olika produkter, exempelvis 
socker- eller chokladdragé för Bridge och Peps.

Flytt av produktionslinjer, god försäljning samt lan-
seringen av en mängd nyheter inom koncernens starka 
varumärken har inneburit att resurserna inom produk-
tionen varit hårt ansträngda under året, vilket tidvis har 
medfört störningar i leveranserna. 

EFFEKTIVITET OCH PROCESSKONTROLL
Arbetet med att ytterligare effektivisera produktionen 
och att utnyttja maskinerna optimalt pågår kontinuerligt. 
Nyckeltal som mäter produktivitet, maskinernas tillgäng-
lighet och effektivitet följs ständigt.

Processkontroll har varit ett fokusområde under året. 
Syftet är att skapa stabila och effektiva tillverkningspro-

UNDER 2005 TILLVERKADE CLOETTA FAZER SAMMANLAGT 62.000 
TON (63.500) CHOKLAD- OCH SOCKERKONFEKTYR. MINSKNINGEN 
FÖRKLARAS AV AVVECKLINGEN AV DET POLSKA DOTTERFÖRETAGET. 
NY PRODUKTIONSSTRUKTUR ÄR PÅ PLATS. 

cesser oavsett om det gäller löpande produktion, om-
flyttningar av produktionslinjer, byte av maskiner eller 
tillverkning av nya produkter. 

I Sverige används TPU (Totalt Produktivt Underhåll), 
som verktyg för ständiga förbättringar. För att förbätt-
ringsförslag ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet 
finns det integrerat i det ledningssystemstöd som används 
vid respektive produktionslinje. Varje medarbetare an-
vänder systemet dagligen för att kontrollera bland annat 
produktsäkerhetsrutiner och produktionsplaner för till-
verkning av respektive produkt, stöd för felsökning och 
underhåll av maskiner, rutiner för att ställa om till en ny 
produkt på samma linje, städjournaler och nyckeltal. Un-
der de tre och ett halvt år som TPU har använts har cirka 
3.600 förbättringsförslag genomförts, varav drygt 800 
under 2005.

Ett annat system är PDT – Product Development Tool 
– som är ett produktutvecklingssystem där alla delar i 
utvecklingsprocessen finns kartlagda. Systemet fungerar 
som en checklista där alla inblandade kan se vilka aktivi-
teter som ingår, när de ska vara klara och hur långt man 
har kommit. PDT används både i Sverige och Finland och 
samtliga inblandade avdelningar – från inköp till leverans 
– är delaktiga.

Ett annat viktigt hjälpmedel är en version av ABC-
kalkylering som är anpassad efter Cloetta Fazers behov. 
Syftet med ABC-kalkyleringen är att allokera kostnader 
till respektive produkt och på så vis få fram en rättvis 
marginal per produkt. ABC-kalkyleringen ger även möj-
ligheter till interna jämförelser mellan produktionsen-
heterna och därmed exempelvis beslutsunderlag för i vil-
ken enhet en ny produkt bör tillverkas. Systemet är en bra 
plattform för förbättringar av den interna effektiviteten.

Ytterligare ett sätt att höja effektiviteten är via automa-
tiseringar. Exempelvis är palleteringen på den nya kexlin-
jen i Ljungsbro nu helt robotiserad, vilket är bra både ur 
effektivitetssynpunkt och ur arbetsmiljö synpunkt. 

De totala investeringarna i produktionsenheterna har 
under året uppgått till 119 miljoner kronor (173). 
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Produktion, ton

Norrköping 5.000 1)

Ljungsbro 18.000

Vanda 23.500

Villmanstrand 13.500

Gdansk 2.000 1)

1) Avvecklades under 2005



KVALITETSARBETE
Ett kontinuerligt arbete pågår inom hela företaget för att 
säkerställa att varje produkt uppfyller handelns och kon-
sumenternas krav.

Som ett led i detta används BRC Global Standard, 
som är en produktsäkerhetsstandard för livsmedels-
producenter baserad på riskanalys. Regelverket har 
tagits fram av den brittiska detaljhandeln och BRC står 
för British Retail Consortium. Standarden har fått en 
dominerande ställning i Europa och är ofta en förut-
sättning för att komma ifråga som leverantör. Från och 
med halvårsskiftet 2004 kräver även ICA och Axfood 
BRC-certifikat från sina leverantörer för EMV (egna 
märkesvaror). Ljungsbro enheten är BRC-certifierad 
och revisioner sker årligen. 

De finska produktionsenheterna är certifierade 
enligt ISO 9001:2000-standarden och har en egen 
kontroll för produktsäkerhet som bygger på HACCP-
principen. HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) används i såväl Finland som Sverige för att säker-
ställa den hygieniska kontrollen vid kritiska punkter i 
produktionen, bland annat för kvalitetskontroll av rå-
varor och nötstädning. 

KVALITETSSÄKRING
Cloetta Fazer har mycket höga kvalitetskrav. Mätningar 
och tester av olika slag för att säkerställa kvaliteten i pro-
dukterna utförs löpande. För varje produkt finns en pro-
duktspecifikation avseende smak, doft, utseende, kon-
sistens med mera. Särskilt utbildade testpersoner utför 
sedan sensoriska kvalitetsbedömningar av produkterna. 
Vid sidan av dessa genomförs även kemikaliska, fysiska 
och mikrobiologiska tester. Därutöver röntgas alterna-
tivt undersöks produkterna med metalldetektorer för att 
säker ställa att de inte innehåller några metallpartiklar. 

PRODUKTSÄKERHET
Frågor av betydelse för produktsäkerhet finns samlade 
i särskilda policydokument som behandlar exempelvis 
Cloetta Fazers ställningstagande till livsmedelsfärger 
(Azo-färgämnen) och andra tillsatser samt allergener 
och överkänslighetsframkallande ämnen som hasselnöt-
ter, jordnötter och laktos. Azo-färgämnen används inte i 
Cloetta Fazers sortiment. 

Enligt en ny EU-förordning krävs spårbarhet för alla 
ingredienser. Särskilda bestämmelser finns för genmodi-
fierade ämnen (GMO). Spårbarheten är säkerställd och 
testad. Samtliga leverantörer är väl kända och levererar 
enligt dessa krav. Cloetta Fazer köper och hanterar inga 
ingredienser med genmodifierat ursprung. Detta säker-
ställs med särskilda certifikat från leverantörerna. 

EU har även utfärdat ett nytt märkningsdirektiv där 
deklaration av allergena ämnen är reglerat. Denna för-
ordning trädde i kraft i november 2005 men Cloetta 
Fazer hade redan före detta datum klarat av dessa krav. 
På Cloetta Fazers hemsida under ”Bildbank med pro-
duktinformation” kan kunder och konsumenter finna 
information om alla produkters innehållsdeklaration, 
näringsinformation och allergener. Vidare har choklad- 
och konfektyrbranschen frivilligt enats om att införa 
näringsdeklarationer på sina produkter. Även här har en 
stor del av arbetet redan genomförts. 

KONSUMENTRESPONS
Konsumenternas respons är viktig för Cloetta Fazer och 
koncernen strävar efter att både bemöta och effektivt 
använda konsumentrespons i utvecklings- och förbätt-
ringsarbetet. Produkterna säljs i allt större utsträckning 
i andra områden än tillverkningslandet. För att hantera 
denna konsumentrespons, enligt gemensamma krav men 
med beaktande av lokala förhållanden, har Cloetta Fazer 
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Produktionskostnader

Råvaror och 
emballage 58%

Tillverknings-
omkostnader 28% 

Lönekostnader 14%

utvecklat ett nytt responshanteringssystem CONFECT 
(consumer feedback and complaintsystem) som togs i 
bruk januari 2006.

SÄSONGSVARIATIONER
Beläggningen i produktionen varierar mellan linjerna 
under året med två perioder av högsäsong, dels under  
våren före påsk, dels under hösten fram till jul. I Finland 
har Cloetta Fazer en dominerande ställning inom jul-
choklad och praliner. Under höstens högsäsong utnyttjas 
produktionskapaciteten till fullo. Cirka 130 säsongs-
arbetare anställs då vid fabriken i Vanda. I Villmanstrand 
har antalet extra medarbetare tidvis uppgått till cirka 80 
till en följd av den kraftiga försäljningsökningen under 
sommarsäsongen. 

Säsongsvariationerna är något mindre i Sverige men 
hösten är högsäsong för produktionen även där då mel-
lan 25 och 30 säsongsarbetare anställs. 

KOSTNADER
Allt hårdare prispress på konfektyr nödvändiggör ett 
strukturerat arbete för att reducera kostnaderna i kon-
cernen. Omstruktureringen av produktionen är ett led i 
detta arbete. Som ett resultat av omstruktureringen kom-
mer tillverkningsomkostnaderna, till exempel underhåll, 
energikostnader och avskrivningar, att minska. 

En post som ökat kraftigt på senare tid är energi-
kostnaderna. Kommande år kommer därför extra fokus 
läggas på att försöka minska förbrukningen av energi och 
kostnaden härför. Lönekostnaderna motsvarar cirka 15 
procent av produktionskostnaderna. 

Inköpsfunktionen är av central betydelse för att opti-
mera koncernens kostnader av inköpta varor och tjänster. 
Inköpsfunktionens ansvarsområde har utökats; från att 
tidigare i huvudsak ha fokuserat på direkta inköp som 

råvaror och emballage, är inköpsavdelningen numera 
även delaktig i alla indirekta inköp i hela koncernen. Det 
handlar till exempel om inköp av transporter, marknads-
föring, resor, städning, kontorsservice, IT-stöd, säker-
het, telekommunikation med mera.

RÅVAROR 
Den största kostnadsposten utgörs av råvaror och embal-
lage som svarar för cirka 60 procent av produktionskost-
naden. 

Eftersom råvaror och emballage står för så stor del av 
produktionskostnaderna är det mycket viktigt att hushålla 
med dessa. Inköpen inom koncernen är samordnade för 
att få skalfördelar och logistiska synergier. 

De värdemässigt största råvarorna är kakao, socker 
och mjölkprodukter, vilka svarar för cirka 60 procent av 
råvaruinköpen.

Priserna för många av de råvaror Coetta Fazer köper 
påverkas av jordbrukspolitiska beslut om stöd, subven-
tioner, handelshinder med mera. Cloetta Fazer följer 
därför noga de politiska förslag som läggs fram och som 
bedöms påverka marknaden.

Kakao 
Priset på kakao har under året legat relativt stabilt mellan 
£ 800–1.000 per ton. 

Eftersom Cloetta Fazer köper kakao på termin slår pris-
förändringar på kakao igenom på företagets resultat med 
viss fördröjning. Kakaopris och tillgång påverkas av den 
osäkra politiska situationen i Elfenbenskusten, världens 
största kakaoproducent med 40 procent av världsproduk-
tionen. Under de senaste åren har detta märkts i period-
vis höga kakaopriser. 

Den internationella choklad- och kakaoindustrin 
arbetar sedan några år tillsammans med de kakaoprodu-

Råvaror och emballage, kostnadsandel

Emballage 16%

Kakaoprodukter 23%

Mjölkprodukter 18%

Socker 20%

Övriga råvaror 23%

  CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2005       31

0
50

100

150

200

250

300

350

400

450

05040302

Produktionsrelaterade 
reklamationer per ton

Antal/prod. ton

Antal produktionsrelaterade rekla-

mationer per producerade ton har 

minskat med 30 procent sedan 2002 

och uppgick totalt till 309 under 2005. 

Jämfört med 2004 ökade reklamatio-

nerna enbart marginellt, vilket är ett 

gott betyg på de omstruktureringar 

som skett under året.



cerande länderna för en miljömässigt, socialt och ekono-
miskt hållbar utveckling av kakaoodling. 

Cloetta Fazer har under året tagit en mer aktiv roll 
i frågan genom att i oktober bli medlem i World Cocoa 
Foundation, som aktivt och målmedvetet jobbar för håll-
barhet inom kakaoodling. Konkret innebär arbetet att 
man tillsammans med expertorganisationer samlar den 
bästa expertisen och kunskapen för att hjälpa de kakao-
odlande länderna att genomdriva internationella arbets-
standarder inom kakaoodling samt dra upp riktlinjer för 
hur dessa standarder ska övervakas och rapporteras. 

Cirka 20 procent av Cloetta Fazers kakaoförbruk-
ning består av Arriba-kakao, som kommer från Ecuador. 
Denna kakao är en så kallad ädelkakao och är 15 till 20 
procent dyrare. Arriba-kakao används vid tillverkning av 
Fazer Blå samt i den Exclusive-serie av mörk choklad som 
lanserades i början av 2006.

Övr iga råvaror
När det gäller mjölkprodukter har Cloetta Fazer två stora 
leverantörer: Valio och Arla Foods. Vid tillverkning av 
Fazer Blå används färsk mjölk, varför leverantörerna 
måste vara lokala. Socker köps från Danisco. Den euro-
peiska sockermarknaden är under förändring och på sikt 
finns förväntningar om sjunkande priser.

CO2, COx och NOx från energiproduktion

El, knappt 50% av energibehovet

Värme 
(naturgas, 
olja och 
fjärrvärme), 
cirka 50% av 
energibehovet

Vatten, ca 75% från 
egna vattentäkter

Avloppsvatten, BOD7, 
fosfor, kväve och fett Avfall till materialåtervinning (djurfoder och 

emballage), energiåtervinning och deponi. 
Totalt materialåtervinns ca 70%

Transport till handel, sköts 
huvudsakligen av våra kunder

Transport till produktionsanläggning

Mjölk, inhemsk produktion

Socker, inhemsk produktion

Kakao, främst från Västafrika

Återvinningsbart 
emballageavfall

KONSUMENT

LEVERANTÖRER

Exempel på övriga råvaror är nötter från 
Turkiet, korinter och mandlar från Kalifornien, 
sojalecitin från Brasilien och vegetabiliska oljor 
från bland annat Malaysia.

VÄRDEKEDJAN

Miljöpåverkan i konfektyrindustrin uppstår genom vatten- och 
energiförbrukning, avloppsvatten, råvaru- och emballageavfall, 
produktionsspill samt transporter.

HANDEL

PRODUKTION

Cloetta Fazer har ett nära samarbete med de stora leve-
rantörerna, bland annat genom automatiserade order- 
och leveransprocesser som anpassas till råvaruförbruk-
ningen i produktionen, vilket skapar hög kostnadseffekti-
vitet och bättre informationsutbyte. 

Redan under 2004 tredubblades priserna på has-
selnötter till följd av dålig skörd i Turkiet, som svarar för 
omkring 80 procent av världsskörden. Under 2005 blev 
den turkiska skörden åter normal även om kvaliteten va-
rierat, vilket har gjort att den höga prisnivån för kvalita-
tiva råvaror varit oförändrade.

RISK MANAGEMENT 
Cloetta Fazer arbetar med risk management, dels ge-
nom skadeförebyggande arbete, dels genom att utveckla 
koncern gemensamma försäkringslösningar. Härigenom 
möjliggörs samordningsvinster och en minimering av 
koncernens totala skaderisker.

Under 2005 har bland annat skyddsplaner och arbets-
beskrivningar gåtts igenom för att ytterligare minska ska-
deriskerna. 

Cloetta Fazer har ett, med hänsyn till verksamheten, 
fullgott försäkringsskydd. Försäkringsskyddet omfattar 
bland annat egendom, maskiner, avbrott, allmänt an-
svar och produktansvar, återkallelse, kontamination och 
transporter.

32        CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2005



Villmanstrand

Vanda

Ljungsbro

Stockholm

Tallin

Riga

Fredrikstad

Produktion

Försäljningskontor

Koncernkontor

PRODUKTION EN 
GENOMSNITTLIG DAG

En genomsnittlig arbetsdag under 2005 

producerades 278.004 kg konfektyr i 

Cloetta Fazer1). I Ljungsbro och Vanda 

tillverkas i huvudsak chokladkonfektyr 

och i Villmanstrand tillverkas till största 

delen sockerkonfektyr. 

1)  Inklusive fabrikerna i Norrköping och Gdansk 
som avvecklades under 2005.

Ljungsbro 

 Produkt Antal kg/dag     

Vanda 

 Produkt Antal kg/dag     

Villmanstrand 

 Produkt Antal kg/dag     

 Fazer Blå  29.675    

 Geisha  12.278

 Dumle  12.258 

 Fazermint 4.022    

 Finlandia Vodka 3.594    

 Övrigt 41.456    

 Totalt antal kg/dag 103.283 kg    

 Kexchoklad 19.435    

 Polly 1) 9.084

 Center  8.055    

 Plopp 4.606    

 Bridge 3.877    

     Övrigt  44.736       

 Totalt antal kg/dag  89.793 kg

  Tutti Frutti 8.422

  Pantteri 8.128

  Ässät  6.887    

  Marianne 5.615    

  Tyrkisk Peber 5.598    

  Övrigt 27.093    

 Totalt antal kg/dag  61.743 kg

  CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2005        33

1) inklusive den volym som tillverkades i Norrköping



MILJÖ 

Cloetta Fazer arbetar fortgående för att minska sin mil-
jöpåverkan genom ett systematiskt miljö- och kvalitets-
arbete. Cloetta Fazer efterlever givetvis de lagstadgade 
miljökrav som ställs på verksamheten och koncernen är 
inte inblandad i några miljötvister. Som nordisk mark-
nadsledare inom konfektyr har konsumenterna ett stort 
förtroende för Cloetta Fazer, ett förtroende som måste 
förvaltas på bästa sätt. Det långsiktiga målet är att över-
träffa konsumenters, kunders och andra intressenters 
krav inom miljö- och kvalitetsarbete, men också inom 
områden som etik och produktsäkerhet. 

PRIORITERADE OMRÅDEN INOM MILJÖARBETET
Arbetet med att minska miljöpåverkan i produktionen 
sker genom ISO 14001-certifierade miljösystem. I dessa 
prioriteras följande områden:
• Hushållning med energi, vatten och råvaror
• Minskad mängd avloppsvatten och avfall
• Lägre koldioxidutsläpp

ISO 14001
Produktionsenheterna i Finland är certifierade enligt 
ISO 14001 sedan slutet av 1990-talet. Produktionsenhe-
terna i Sverige blev certifierade under 2004. Certifie-
ringarna revideras och förnyas kontinuerligt. 

MILJÖPÅVERKAN
Miljöpåverkan i konfektyrindustrin uppstår bland annat 
genom vatten- och energiförbrukning, avloppsvatten, 
råvaru- och emballageavfall, produktionsspill samt trans-
porter. Dessutom uppstår viss miljöpåverkan av kylme-
dier och kemikalier samt buller och damm. Den största 
direkta miljöpåverkan har utsläpp av näringsämnen 
(BOD7) och fett i VA-nätet. Under året har olika projekt 
genomförts för att minska utsläppen men också förbruk-
ningen av vatten och värme.

Den största miljöpåverkan i produkternas livscykel sker 
vid råvaru- och emballagetillverkningen samt i transpor-
terna. 

FÖRÄNDRINGENS ÅR 
Inom produktionen präglades 2005 av produktions- 
och linjeflytt. Stängningen av fabriken i Norrköping 
samt avyttringen av verksamheten i Polen medförde 
många produkt- och linjeflytt som momentant ökade 
miljöbelastningen i de övriga fabrikerna. Till exempel 
utfördes över 200 testkörningar i fabriksskala i Villman-
strand. Stora ändringar och arbete under icke normala 
förhållande har medfört att utfallet på flera miljönyckel-
tal är sämre än föregående års värden. 

I varje delprojekt utfördes riskanalyser och åtgärds-
planer för att säkerställa att riskerna är under kontroll.  
Även de omfattande byggnads- och processändringar som 
gjordes medförde förutom ökat avfall också ökad hante-
ring av ett stort antal underleverantörer. Cloetta Fazer 
har klara rutiner för att säkerställa att alla utomstående 
är medvetna om de hygien-, miljö- och kvalitetskrav som 
ställs.

PRODUKTKVALITET OCH 
MILJÖVÄNLIGA FÖRPACKNINGAR
Många av de unika egenskaperna i Cloetta Fazers pro-
dukter kommer från de råvaror och processer som 
används. Huvudingredienser i choklad är kakaomassa, 
kakaofett, socker, annat vegetabiliskt fett samt mjölk. 
De viktigaste ingredienserna i sockerkonfektyr är socker, 
glykos och olika typer av sirap. Dessutom ingår nötter, 
mandel och russin med mera. För att säkerställa pro-
duktkvaliteten arbetas kontinuerligt med hygien- och 
kvalitetsfrågor. För råvaror krävs alltid certifikat som 
garanterar att ställda krav uppfylls. 

Förpackningsmaterialen ska uppfylla flera funktio-
ner, till exempel skydda produkten under dess väg till 
konsumenten, möjliggöra en smidig hantering av pro-
dukterna samt avspegla produktens själ.

Cloetta Fazer ställer höga miljökrav på materialleve-
rantörer. Inga PVC-plaster eller klorblekt papper före-
kommer som emballage. Allt emballage som används kan 

EN ÖPPEN REDOVISNING OM OLIKA ASPEKTER I VERKSAMHETEN ÄR ETT 
LED I ARBETET MED ATT FÖRTYDLIGA DE VÄRDERINGAR SOM LIGGER TILL 
GRUND FÖR CLOETTA FAZERS ARBETE MED MILJÖ OCH ETIK.  
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källsorteras. Det vanligaste förpackningssättet på konsu-
mentförpackningar är flowpack, som består av polypro-
pen som kan återvinnas eller brännas. 

MILJÖARBETE
Miljöarbetet inom respektive produktionsenhet koordi-
neras genom ett miljöråd, som ansvarar för att de upp-
satta målen följs upp. Miljöråden leds av respektive pro-
duktionschef och består förutom av processledarna även 
av representanter för nyckelområden som energi, avlopp, 
avfall, kvalitet och processutveckling.

ENGAGEMANG OCH ANSVAR
Genom utbildning och kommunikation skapas medve-
tenhet och engagemang för miljö- och kvalitetsfrågor. 
Regelbundet genomförs utbildning i miljö, hygien och 
kvalitet inom produktionsenheterna.

Cloetta Fazer är engagerad i olika internationella 
organ, bland annat för att påskynda utvecklingen mot 
en hållbar produktion av exempelvis kakao och palmolja. 
Cloetta Fazer är också medlem i World Cocoa Founda-
tion som arbetar för en hållbar kakaoodling och i RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) som arbetar för 
att förbättra förutsättningarna för produktion av palm-
olja i Asien.

RSPO antog 2005 ”Principles and Criteria for 
Sustainable Palm Oil Production” och har tagit fram 
ett förslag till Code of Conduct. Cloetta Fazers Code of 
Conduct står helt i samklang med dessa dokument. 

RÅVAROR OCH EMBALLAGE 
Cloetta Fazers målsättning är att använda råvaror av hög 
kvalitet samtidigt som hänsyn tas till miljön.
Socker, stärkelsesirap och andra sötningsmedel är den 
volymmässigt största råvarugruppen och motsvarar 42 
procent av inköpt volym. Den andra stora råvarugruppen 
är mjölkprodukter, som i volym motsvarar 36 procent av 
råvarorna. Färskmjölkens andel av mjölkprodukterna är 
cirka 80 procent. Den färska mjölken kokas och energin i 
vattenångan återvinns i produktionen. 

Ett av Cloetta Fazers viktigaste miljömål är att minska 
emballageanvändningen. Detta sker genom att välja tun-
nare material, stärka konstruktioner och därigenom kun-
na undvika onödiga transportförpackningar och ta bort 
vissa transportförpackningar. Som ett resultat av detta 
arbete minskade den totala emballageanvändningen med 
0,5 kg/producerat ton under 2005. Cellulosabaserade 
emballage, som är återvinningsbara, utgör 76 procent av 
förpackningarna. Plasternas andel uppgår till 23 procent 
och 1 procent av emballaget är metall, främst alumini-
umfolie. Användningen av aluminium i konsumentför-
packningar har minskat genom ett konsekvent utvecklings-
arbete under flera år. 

ENERGI  
Den sammanlagda energiförbrukningen inom Cloetta 
Fazer är cirka 150 GWh/år. Cirka hälften av energian-
vändningen är fast, t ex uppvärmning och kylning av 
fastigheter, medan andra hälften är direkt knuten till till-
verkningen. Den totala energiförbrukningen och energi-
förbrukningen per producerat ton låg på på samma nivå 
som under föregående år, men förväntas minska från 
och med 2006 genom de redan genomförda omstruk-
tureringarna.Värmeenergin, som innefattar produktion 
av ånga, står för drygt hälften av energiförbrukningen. 
Värme produceras framför allt av fossila bränslen, såsom 
naturgas, eldningsolja och gasol.

Råvaruinköp 2005 (viktbaserad)

Socker och 
sötningsmedel 30%

Övrigt 6%

Mjölkprodukter 36%

Sirap 12%

Kakao 11%
Fetter och oljor 4%

Nötter, mandlar 
och russin 1%
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Emballageförbrukning 2005 (viktbaserad)

Cellulosa-
baserade 76%

Plaster 23%

Metaller 1%

Andelen olika energislag 2005

Värme och ånga från 
fossil energikälla 46%

El 46%

Fjärrvärme från  
sopförbränning 8%
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För att minska energiåtgången vid produktion av kyla har 
investeringar gjorts i frikylanläggningar, som tar tillvara 
kall utomhusluft och kallt vatten. 

Cloetta Fazers målsättning är att utveckla energisnå-
lare processer och att välja energiformer med lägre 
miljöpåverkan.

VATTEN OCH AVLOPP
Den sammanlagda färskvattenförbrukningen inom kon-
cernen var under året cirka 400.000 m3. Endast en del 
av vattnet köps från kommunala vattenverk, resten tas 
från egen vattentäkt. Mängden avloppsvatten som gick 
till de kommunala vattenreningsverken 2005 var knappt 
232.000 m3.

Med färskvatten menas vatten av dricksvattenkvalitet 
från egen vattentäkt eller det kommunala nätet. Största 
delen av vattnet används för kylning och förorenas inte 
utan pumpas ut i den egna vattentäkten och återanvänds. 
Mängden vatten till kommunala avlopp är därför betyd-
ligt lägre än den totala vattenförbrukningen.  

BOD7

Avloppsvattnet innehåller främst organiska föroreningar. 
Föroreningsgraden mäts i biologisk syreförbrukning un-
der sju dygn (BOD7 ). För att minska belastningen i de 
kommunala reningsverken är det viktigt att sänka halten 

organiskt avfall i avloppsvattnet. Separata avloppssystem 
minskar utsläppen. 

AVFALL
Alla Cloetta Fazers produktionsenheter har en effektiv 
källsortering. Målsättningen är att kontinuerligt utveckla 
avfallshanteringen och att minska mängden avfall. Idag 
materialåtervinns 73 procent av avfallet, 23 procent går till 
energiproduktion och 4 procent till deponi. Allt eftersom 
möjligheterna till återvinning förbättrats reduceras mäng-
den avfall till deponi. Produktionsspillet har ökat under 
det senaste året. Den främsta orsaken till detta är att en rad 
nya produkter börjat tillverkas under året. Nya produkter 
leder vanligtvis till ökat spill innan tillverkningsprocessen 
hunnit bli tillräckligt utvecklad och intrimmad. Arbete på-
går ständigt för att minimera sådana effekter.

KOLDIOXIDUTSLÄPP
Cloetta Fazer följer upp koldioxidutsläppen med den 
metod som Folksam utvecklat i sitt Klimatindex. Energi-
förbrukning står för den största delen av koldioxidutsläp-
pen. Andra källor till koldioxid utsläpp är transporter 
och resor. Emballage innefattar material tillverkade av 
cellulosa och metall. Transporternas koldioxidutsläpp är 
en grov uppskattning av interna och inkommande trans-
porter. 

Avfall per fraktion 2005

Material-
återvinning 72,8%

Energi-
återvinning 22,8%

Deponi 3,9%

Farligt avfall 0,5%

Källa till CO2 utsläpp 2005 

El 37,3%

Tjänsteresor 2,4%

Värme 38,6%

Bränsle till 
anläggningar 7,6%

Emballage 6,6%
Transporter 7,5%
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ARBETE FÖR EN HÅLLBAR 
KAKAOODLING

Den internationella choklad- och kakaoindustrin arbetar 
sedan några år tillsammans med de kakaoproducerande 
länderna för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
hållbar utveckling av kakaoodling. 

Cloetta Fazer har under året tagit en aktivare roll i 
frågan genom att i oktober bli medlem i World Cocoa 
Foundation, som aktivt arbetar för en hållbar utveckling 
inom kakaoodling. Konkret innebär arbetet att man 
tillsammans med expertorganisationer samlar den bästa 
expertisen och kunskapen för att hjälpa de kakaoodlande 
länderna att genomdriva internationella arbetsstandarder 
inom kakaoodling samt dra upp riktlinjer för hur dessa 
standarder ska övervakas och rapporteras. 

År 2003 inleddes en del pilotprojekt för att kunna 
infria löftet om en ansvarsfull och hållbar kakaoodling i 
framtiden. Resultaten från dessa projekt har varit lovan-
de. Man har lyckats höja de deltagande odlarnas produk-
tivitet och förtjänster och väckt förståelse för förbättrade 
arbetsförhållanden. Pilotprojekten kommer under de 
närmaste åren att beröra flera tiotusentals kakaoodlare.

Genom att skapa ett heltäckande certifieringssystem 
kan de kakaoproducerande länderna övervaka odlings-

förhållandena inom kakao. De olika parterna arbetar 
målmedvetet för att minst 50 procent av kakaoodlarna i 
Västafrika är certifierade fram till juli 2008.

Kakao odlas idag i Västafrika, Sydamerika och i Syd-
ostasien. Enbart i Västafrika finns det omkring en miljon 
kakaoodlare och 70 procent av världens kakao odlas i 
Elfenbenskusten, Nigeria, Ghana och Kamerun. Lokala 
mellanhänder distribuerar råvaran vidare till internatio-
nella kakaodistributörer. Kakaons pris på världsmarkna-
den fastställs på Londons och New Yorks råvarubörser. 

Cloetta Fazer köper årligen cirka 10.000 ton kakao-
råvaror i form av massa, fett eller pulver.

Elfenbens-
kusten

  CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2005       37



MEDARBETARE

Förändringar i organisationsstrukturen – som under året 
även har inbegripit fabriksnedläggningar – har ställt stora 
krav på såväl öppenhet, dynamik och kompetens. Stäng-
ningen av Norrköpingsfabriken påverkade drygt 100 perso-
ner. Av dessa erbjöds drygt 30 personer arbete i Ljungsbro.

Ett samarbete med lokala myndigheter och konsulter 
inleddes omedelbart för att finna nytt arbete åt så många 
personer som möjligt. Ett omfattande utvecklingspro-
gram startades tillsammans med Lernia. Programmet 
innehöll utbildning, praktik och företagsbesök.

Det polska dotterföretaget, som avvecklades under 
året, sysselsatte cirka 320 personer. Under hösten byggde 
Cloetta Fazers exportorganisation upp en lokal säljorga-
nisation på 40 personer. Fastighet, maskiner och lokala 
polska varumärken såldes till det polska konfektyrbolaget 
Bomilla och drygt 80 medarbetare erbjöds ny anställning 
hos den nye ägaren.

I Vandafabriken minskades personalantalet med 29 
varav fyra personer erbjöds nytt arbete i Villmanstrands-
fabriken. Även i Vanda inleddes ett samarbete med ett 
konsultföretag som stöd för de personer som sades upp.

Under året har Cloetta Fazer avvecklat sin organisa-
tion med egna servicekonsulenter, vilket påverkade ett 
trettiotal personer. Då handeln själv övertagit uppgif-
terna att plocka och fylla hyllorna i butikerna efterfrågas 
inte längre servicekonsulenternas tjänster. Flertalet av 
konsulenterna har erbjudits arbete inom Demogruppen, 
verksamma inom detta område.

ORGANISATION OCH EFFEKTIVITET
Arbetet med att utveckla företagets processorganisation 
fortsatte. Både det strategiska och operativa samarbetet 
över de geografiska gränserna inom marknad, produk-
tion, inköp, produktutveckling, logistik, ekonomi, IT, 
personal och kommunikation intensifierades.

För att ytterligare förbättra det interna arbetet på-
börjades under året så kallade interna kundsamtal, där 
köpare av interna tjänster ger feedback till de avdelningar 
vars tjänster de utnyttjat.

MEDARBETARENKÄT
Cloetta Fazer mäter vartannat år medarbetarnas nöjdhet 
med hjälp av en medarbetarenkät och nästa gång det sker är 
under 2006. Enkäten mäter bland annat arbetstillfreds-
ställelsen inom olika områden, som till exempel organise-
ring av arbetet, belöning, ledarskap och internt samarbete. 
Cloetta Fazer Konfektyr genomförde redan under hösten 
en medarbetarenkät i samband med deltagandet i Great 
Place to Work -tävlingen. Företaget vann tävlingen 2003 
och placerade sig bland de tio bästa arbetsplatserna i Eu-
ropa. Denna gång placerade sig företaget på femte plats.

KOMPETENSUTVECKLING
Arbetet med att kartlägga kompetenserna i de olika pro-
cesserna fortsatte under året. I samtliga projekt har en 
sex-stegsmodell använts. Syftet med arbetet är att res-
pektive process, utgående från koncernens strategiska 
målsättningar, kartlägger vilka roller och kompetenser 
som behövs i respektive process. Modellen har visat sig 
vara konkret och användbar, vilket garanterar en fokuse-
rad kompetensutveckling på de områden som ger Cloetta 
Fazer konkurrensfördel. Även en chefskartläggning har 
gjorts av 100 ledare inom koncernen.

De ledande befattningshavarna i Sverige och Finland 
träffades i maj och november, inom ramen för Cloetta 
Fazers Affärsakademi. Ett viktigt tema i Affärsakademin 
var innovation. Andra viktiga ämnen som behandlades 
var koncernens strategiarbete, kompetensutveckling, 
chefskommunikation samt krishantering.

I Ljungsbro arrangerades en utbildningsdag för 
produktionspersonalen, där temat var insiktsprogram. 
Liksom förra året deltog Cloetta Fazer i EU-projektet 
Women to the Top, som en organisation bland femtio 
andra från länder som Sverige, Danmark, Estland och 
Grekland. Syftet med projektet är att få fram flera kvin-
nor på högre chefspositioner. Koncernen har haft ett 
fortsatt fokus på jämställdhetsarbetet. Lönefrågor, löne-
skillnader, skiftarbete och arbetsinnehållets anpassning 
till både män och kvinnor har behandlats.

CLOETTA FAZERS FYRA KÄRNVÄRDEN – ÖPPNA, KUNNIGA, 
DYNAMISKA OCH NORDISKA – ÄR DE RIKTLINJER SOM STYR 
KONCERNENS PERSONALARBETE. 
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SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION
Enligt ett EU-direktiv ska alla företag med fler än 1.000 
anställda och med verksamhet i mer än ett EU-land ge-
nomföra EWC-möten. EWC står för European Working 
Council och innebär en facklig samverkan över land-
gränserna på koncernnivå . De fackliga organisationerna 
utser deltagare som representanter för företagets an-
ställda. Man beslutar sedan gemensamt vilka frågor som 
ska diskuteras på mötena. Cloetta Fazer genomförde två 
EWC-möten under 2005, bägge i Stockholm. Förutom 
strategi-, organisations och produktionsfrågor var temat 
arbetsmiljö och jämställdhet. 

Det strategiska kommunikationsarbetet i företaget 
fördjupades ytterligare under året. Kommunikationsgrup-
perna på koncern- och lokal nivå sammanträder regelbun-
det för att fastställa riktlinjer i företagets kommunikation. I 
arbetet deltar såväl linjechefer som kommunikationsansva-
riga. Målet är att ha en korrekt och proaktiv kommunika-
tion. Arbetet har också lett till att förståelsen ökat för hur 
företagets olika funktioner bidrar till helheten, samtidigt 
som det interna kommunikativa samarbetet har fördjupats. 

Ett konkret exempel på detta är den koncerngemen-
samma personaltidningen Da Capo, vars profil förnyades 
under 2005. 

HÄLSOVÅRD
Cloetta Fazer arbetar långsiktigt med att främja medar-
betarnas hälsa och förebygga arbetsplatsolyckor och inci-
denter. På produktionsenheten i Vanda finns företags-
hälsovård i egen regi medan enheterna i Ljungsbro och 
Villmanstrad hyr in denna tjänst. I februari 2005 startades 
ett rehabiliteringsprojekt i Finland. Längre frånvaro följs 
upp och företagshälsovården gör en bedömning av vilken 
typ av rehabiliteringsinsats som behövs för att långtidssjuka 
medarbetare åter ska bli friska. Det kan handla om såväl 
medicinsk rehabilitering som yrkesmässig rehabilitering.

BELÖNINGSSYSTEM
Under året togs ett nytt befattningsvärderingssystem på 
tjänstemannasidan i bruk. Dessutom infördes ett bonus-
system för samtliga tjänstemän i Sverige. Därmed inne-
fattas samtliga anställda i koncernen av någon form av 
bonusupplägg. 

ANTAL MEDARBETARE
Medelantalet anställda i koncernen uppgick under 2005 
till 1.801 personer (1.981). I koncernens finska bolag var 
medelantalet anställda 958 personer. I de svenska bola-
gen uppgick antalet till 642 medan antalet i Polen upp-
gick till 200 personer. I Norge fanns 1 person anställd.
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Sommarens Pantteri-kampanj i Finland gick under temat pantour 

– en ny, lekfull ”gatusport” – som varken kräver stor idrottslighet 

eller specialutrustning. Huvudsaken är att man rör på sig – helst 

smidigt som en panter. För varje Pantteri-påse som såldes under 

juni–juli gick 2 cent till arbetet att skydda den utrotningshotade 

amurpantern. Årets kampanj gav 24.550 Euro, motsvarande cirka 

230.000 kronor.

PANTTERI
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Styrelsen och verkställande direktören för Cloetta Fazer 
AB (publ), org nr 556014-2357, får härmed avge årsre-
dovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
1 januari 2005 – 31 december 2005.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Cloetta Fazer bildades den 1 januari 2000 genom samgå-
endet mellan svenska Cloetta och finska Fazer Konfektyr, 
som ingick i Fazerkoncernen. Båda företagen har en lång 
tradition och en stark position på sina respektive hemma-
marknader Sverige och Finland. Genom samgåendet 
skapades Nordens största konfektyrföretag, med en mark-
nadsandel 2005 på 22 procent. 

Marknader  
Koncernens huvudmarknad är Norden, där Sverige och 
Finland utgör de enskilt största marknaderna följt av 
Norge och Danmark. Ett viktigt segment är också försälj-
ningen på den s k travelmarknaden (taxfree) som främst 
avser försäljning på flygplatser och färjor inom Norden. 
Utanför Norden är Polen, Baltikum, Tjeckien och Ryss-
land de viktigaste marknaderna. Försäljning sker även till 
USA, England och Tyskland.

Försäl jn ing
Försäljningen i Sverige och Finland sker genom egna 
försäljningsbolag. I Polen bedrivs försäljningen sedan 
september 2005 som en filial till den centrala exportor-
ganisationen. På övriga marknader sker försäljningen 
genom återförsäljare eller representanter. 

Försäljningen på den nordiska marknaden uppgick till 
59.000 ton (57.000) varav försäljningen i Sverige och 
Finland utgjorde 91 procent (90). Försäljningen utanför 
Norden uppgick till 7.000 ton (10.000) varav den polska 
marknaden svarade för 39 procent (54).

Ti l lverkning
Tillverkning sker i  tre produktionsanläggningar av vilka 
två finns i Finland (Vanda och Villmanstrand) och en 
i Sverige (Ljungsbro). Under 2005 har fabrikerna i 
Norrköping och Polen (Gdansk) avvecklats. Totalt upp-
gick produktionsvolymen under 2005 till 62.200 ton 
(63.500). I Ljungsbro och Vanda produceras främst 
chokladprodukter medan Villmanstrandsanläggningen är 
mer inriktad på sockerkonfektyr. 

För att effektivisera produktionen har ett omstruktu-
reringsprojekt bedrivits under de senaste åren. Genom 
specialisering av fabrikerna undviks investeringar i likar-
tad produktion samtidigt som befintliga anläggningar kan 
utnyttjas mer effektivt. Som en följd av detta har Norr-
köpingsfabriken avvecklats under året och produktionen 
har flyttats till fabrikerna i Ljungsbro och Villmanstrand. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1)

Avvecklingen av dotterföretaget i Polen slutfördes i de-
cember genom försäljning av anläggningar och lokala 
varumärken till det polska konfektyrföretaget Bomilla. I 
Polen har en ny lokal försäljningsorganisation byggts upp 
som även i fortsättningen kommer att sälja Cloetta Fazers 
varumärken på den polska marknaden. Totalt kommer 
omstruktureringen att bidra till sänkta tillverkningskost-
nader genom de skalfördelar som uppkommer.

Varumärken
Cloetta Fazers största tillgång är dess starka varumärken. 
Varumärkena med tillhörande produktsortiment har en 
mycket stark ställning på huvudmarknaderna Sverige och 
Finland. Några av de äldsta produkterna har funnits se-
dan början av 1900-talet och ett flertal är äldre än femtio 
år. Varumärkenas styrka kännetecknas av såväl hög känne-
dom som stark köplojalitet hos konsumenterna.

En alltmer hårdnande konkurrens från övriga aktörer 
på marknaden genom handelns egna varumärken, lågpris-
aktörer samt ökad internationalisering har ökat priskon-
kurrensen och påverkat Cloetta Fazers varumärkesstrategi. 
De framtida marknadsinvesteringarna inriktar sig alltmer 
mot de prioriterade varumärkena där tillväxtpotentialen 
och lönsamheten bedöms som störst. 

De prioriterade varumärkena är för närvarande tolv 
stycken och utgörs av: Fazer Blå, Kexchoklad, Dumle,  
Geisha, Polly,  Ässät, Tutti Frutti, Pantteri, Center, 
Marianne,  Tyrkisk Peber och Plopp. Försäljningen av 
dessa uppgick under 2005 till 31.800 ton (30.300), 
vilket motsvarade 48 procent (45) av den totala volymen 
och 51 procent (48) av försäljningsvärdet.

UTVECKLING UNDER 2005 
Nettoomsättn ing och resul tat
Nettoomsättningen uppgick till 3.071 Mkr (3.024). På 
den nordiska marknaden ökade omsättningen med 4 
procent till 2.816 Mkr. Omsättningen utanför Norden 
minskade med 22 procent till 255 Mkr.

De prioriterade varumärkena  har under året  haft en 
fortsatt stark försäljningsutveckling. Totalt ökade deras 
försäljning med 10 procent jämfört med föregående år, 
i Finland med 16 procent och i Sverige med 9 procent. 
Lanseringen av flera produktnyheter, försäljningskampan-
jer och marknadsaktiviteter har bidragit till den positiva 
utvecklingen. Exempel på nyheter finns inom varumärket 
Kexchoklad, som utökats med en snacksvariant. Under va-
rumärket Fazer Blå har Marianne Crisp lanserats med stor 
framgång. Försäljningen av Kexchoklad ökade i Sverige un-
der 2005 med 18 procent. I Finland ökade Fazer Blå med 
24 procent. Försäljningen av lösviktsprodukter och övriga 
varumärken minskade med 15 procent respektive 4 procent 
jämfört med föregående år. 

1)  Förvaltningsberättelsen omfattar förutom sidorna 42–46 även de sidor som kommenterar resultat- och balansräkningen samt kassaflödesanalysen.
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Rörelseresultatet uppgick till 314 Mkr (380). I utfallet 
ingår engångsposter på –55 Mkr varav omstrukturering 
av den polska verksamheten utgör –33 Mkr och nedlägg-
ning av Norrköpingsfabriken –22 Mkr. I föregående års 
resultat ingick omstruktureringskostnader och andra en-
gångsposter med –38 Mkr. Exklusive dessa poster uppgick 
resultatet till 369 Mkr (418), vilket motsvarade en rörel-
semarginal på 12,0 procent (13,8). 

Rörelseresultatet, exklusive engångsposter, minskade på 
den nordiska marknaden med 31 Mkr till 394 Mkr jämfört 
med föregående år. Resultatminskningen beror på ökad 
konkurrens och prispress i kombination med ökade kost-
nader för satsningar på prioriterade varumärken. Ökade 
råvarukostnader och produktionsstörningar i samband med 
omflyttning av produktionen har också belastat resultatet. 

För marknaderna utanför Norden minskade resulta-
tet, exklusive omstruktureringskostnader, med 18 Mkr till 
–25 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet belasta-
des med operativa förluster i det polska dotterföretaget 
och etableringskostnader för den nya försäljningsorga-
nisationen i Polen. På exportmarknaderna har arbetet 
under året fokuserats på att skapa ett konkurrenskraftigt 
gemensamt sortiment. Störst har satsningen varit på den 
ryska marknaden respektive varumärket Geisha. 

Resultatet efter finansiella poster blev 333 Mkr (396). 
Finansnettot uppgick till 19 Mkr jämfört med 16 Mkr 
föregående år. Justerat för engångsposter uppgick resul-
tatet till 388 Mkr (434). 

Resultatet efter skatt minskade till 246 Mkr (289), 
vilket motsvarar en vinst per aktie på 10:19 kronor 
(11:96). Exklusive engångsposter uppgick vinst per aktie 
till 11:71 kronor (13:16). Årets skatt uppgick till 87 Mkr 
(107), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 26 pro-
cent (27). Det skattemässiga under skottet i det polska 
dotterföretaget har täckts genom ett koncernbidrag från 
moderbolaget. Vid bedömning av skatte frågan har förut-
sättningarna i EU-domstolens ”Marks & Spencer”-mål 
i december 2005 beaktats. Koncernbidraget har sänkt 
årets skattesats med 5 procentenheter. 

Kassaf löde och f inansie l l  s tä l ln ing
Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick till 
1.205 Mkr (960). Kassaflöde från den löpande verksam-
heten uppgick till 524 Mkr (477). Förbättringen jämfört 
med föregående år hänför sig främst till minskning av 
rörelsekapitalet. Investeringar i anläggningar påverkade 
kassaflödet netto med –90 Mkr (–168).  Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten, vilket utgörs av utdelning 
till aktieägarna och förändring av räntebärande skulder, 
uppgick till –187 Mkr (–143). Netto uppgick kassaflödet 
till 373 Mkr (–214), vilket (efter justering för valutaeffek-
ter –1 Mkr) ökade likvida medel till 531 Mkr jämfört med 
160 Mkr föregående år. 

Övergången till IFRS har inneburit att den tidigare 
definitionen av likvida medel har ändrats (se redovis-

ningsprinciper). Som likvida medel redovisas endast 
kassa och bankmedel samt placeringar med en löptid 
understigande tre månader från anskaffningstidpunk-
ten. Jämförelsetalen för föregående år har korrigerats 
på motsvarande sätt. Kortfristiga placeringar med löptid 
överstigande tre månader uppgick till 674 Mkr (800). 
Förändringar avseende dessa placeringar redovisas under 
rubriken Investeringsverksamhet i kassaflödesanalysen.

Likvida medel och räntebärande fordringar översteg 
räntebärande skulder med netto 1.117 Mkr (829). 

Det egna kapitalet uppgick 2.427 Mkr (2.292) varav 
minoritetens andel utgjorde 2 Mkr (2). Soliditeten upp-
gick till 77 procent (77).

Invester ingar
Investeringar i anläggningar och utrustning uppgick 
brutto till 122 Mkr (176). Av årets investeringar utgör 39 
Mkr investeringar i Ljungsbro och Villmanstrand med 
anledning av produktionsomflyttningar. Bland övriga 
investeringar utgör kompletteringar till Kex- och chok-
ladgjutningslinjen i Ljungsbro 14 Mkr samt chokladgjut-
ningslinjen i Vanda 10 Mkr. Övriga investeringar om-
fattar i huvudsak ersättningsinvesteringar till befintliga 
produktionslinjer.

Avskrivningarna uppgick till 135 Mkr (135).

Personal
Medelantalet anställda uppgick under året till 1.801 
(1.981). Fördelat per land uppgick antalet anställda till 
Sverige 642 (661), Finland 958 (952), Polen 200 (368) 
och Norge 1 (0). Antalet anställda uppgick vid årets slut 
till 1.541 (1.835).

Strukturåtgärder  
Avvecklingen av dotterföretaget i Polen slutfördes i decem-
ber genom försäljning av anläggningar och lokala varu-
märken till det polska konfektyrföretaget Bomilla. Totalt 
har årets resultat belastats med 33 Mkr i avvecklingskostna-
der. Tillsammans med nedskrivning av anläggningar 2004 
på 15 Mkr uppgår de totala avvecklingskostnaderna till 48 
Mkr. Driftsresultatet uppgick under året till –11 Mkr. Re-
sultatet för 2005 har därmed belastats med 44 Mkr, vilket 
är 6 Mkr lägre än den tidigare aviserade nivån 50 Mkr. 

Oy Karl Fazer Ab förvärvade det polska bolaget i 
början av 1990-talet. Vid förvärvet erhöll bolaget en 
skattesubvention relaterad till investerat kapital. Under 
pågående likvidationsprocess har frågan uppkommit om 
den tidigare erhållna subventionen på 22 Mkr är återbe-
talningspliktig eller ej. Då rättsläget är oklart redovisas 
beloppet som en eventualförpliktelse.

En ny lokal försäljningsorganisation i Polen har byggts 
upp under hösten 2005. Ett urval av Cloetta Fazers varu-
märken kommer även i fortsättningen att säljas på den 
polska marknaden.
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Under 2005 har nedläggningen av Norrköpingsfabriken 
avslutats. Avvecklingskostnaderna uppgick för 2005 till 
22 Mkr. Tillsammans med kostnader under 2004 på 68 
Mkr uppgår den sammanlagda avvecklingskostnaden till 
90 Mkr. Det som återstår under 2006 utgörs av avslutande 
arbete med intrimning av den produktion som har flyt-
tats till anläggningarna i Ljungsbro och Villmanstrand. 
Den totala kostnaden för perioden 2004–2006 beräknas 
hamna på den tidigare kommunicerade nivån 95 Mkr. 

UTSIKTER FÖR 2006
Bland de väsentliga omvärldsförändringar som påverkar 
verksamheten finns utvecklingen mot ökad koncentra-
tion inom handeln och därmed ökad prispress. Kon-
centrationen mot allt färre men större dagligvarukedjor 
och kedjornas samarbete över landgränser är till stor 
del en följd av den fria handeln i Europa. Gränser och 
handelshinder suddas ut och verksamheten blir allt mer 
transparent, vilket leder till en prisutjämning mellan 
olika marknader. Med egna märkesvaror pressar handeln 
prisnivån ytterligare. 

För Cloetta Fazers del innebär detta fortsatt fokus 
på kostnaderna utan att ge avkall på kvalitén. Kvali-
tetsprodukter i kombination med ett flöde av attraktiva 
produktnyheter som stöds av relevant marknadsföring är 
Cloetta Fazers erbjudande och mervärde till handel och 
konsumenter. 

Satsningen på tolv prioriterade varumärken, som har 
starka marknadspositioner och god lönsamhet, har visat 
sig vara en framgångsrik strategi för att möta förändring-
arna i omvärlden. Produktinnovationer som lanserats 
under året har blivit mycket väl mottagna och försälj-
ningen av de tolv prioriterade varumärkena ökade med 
10 procent under året.

Omstruktureringen och rationaliseringen av pro-
duktionsstrukturen har pågått under flera år. 1998 fanns 
elva produktionsanläggningar. I dag har Cloetta Fazer tre 
produktionsenheter som tillsammans producerar ungefär 
60.000 ton konfektyr. Produktionsstrukturen är nu op-
timal med renodlade och specialiserade enheter. Under 
2006 kommer fokus i produktionsenheterna att ligga på 
högre effektivitet med bättre utfall och större flexibilitet. 

Under 2006 kommer satsningar på prioriterade 
varumärken och fler produktinnovationer att skapa för-
utsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Positiva resultat 
bedöms också kunna realiseras från den nya produk-
tionsstrukturen och tidigare års marknadsinvesteringar.

MILJÖ
Koncernen bedriver tillstånds- och anmälningspliktig 
verksamhet i Ljungsbro enligt miljöbalken. Tillståndet 
gäller tillsvidare. För de finska anläggningarna erfordras 
tillstånd i enlighet med Finlands miljölagstiftning. 

Miljöpåverkan i konfektyrindustrin uppstår genom 
vatten- och energiförbrukning, avloppsvatten, råvaru- 
och emballageavfall, produktionsspill samt transporter. 

Dessutom uppstår viss miljöpåverkan av kylmedier och 
kemikalier samt buller och damm. Den största direkta 
miljöpåverkan har utsläpp av näringsämnen och fett i 
VA-nätet.

Inom koncernen bedrivs ett kontinuerligt arbete, 
avseende samtliga anläggningar, i syfte att minska de ef-
fekter som verksamheten har på miljön. De lagstadgade 
krav som ställs av myndigheterna i de länder där koncer-
nen är verksam efterlevs. Miljöarbetet inom respektive 
produktionsenhet koordineras genom ett miljöråd som 
ansvarar för att de satta målen uppnås. 
För att minska koncernens miljöpåverkan prioriteras 
följande områden:

•  Certifiering av produktionsenheterna enligt ISO 
14001

• Hushållning med energi, vatten och råvaror
• Minskad mängd avloppsvatten och avfall
• Lägre koloxidutsläpp

Produktionsenheterna i Finland är sedan slutet av 1990-
talet certifierade enligt ISO 14001. Produktionsenhe-
terna i Sverige blev certifierade under 2004. Certifie-
ringen revideras och förnyas kontinuerligt. 

Under året har olika projekt fortsatt för att minska 
utsläppen och förbrukningen av vatten samt värme. 
Arbetet med att ersätta freon i kylsystemen till ett miljö-
vänligare alternativ har avslutats under året. 

Cloetta Fazer är inte inblandad i några miljötvister. 
Koncernens miljöpolicy och miljöarbete presenteras 
mer utförligt under avsnittet Miljö på sid 34.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Produktutveckling omfattar i huvudsak framtagning av nya 
förpackningsdesigner samt utveckling av nya produktva-
rianter inom ramen för befintligt sortiment. Utgifter för 
forskning och utveckling kostnadsförs löpande.

EFFEKTER AV NYA REDOVISNINGSREGLER
Övergång t i l l  IFRS 2005
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) samt de tolkningsuttalanden från Internatio-
nal Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för 
tillämpning inom EU. Årsredovisningen för 2005 ut-
gör den första fullständiga finansiella rapport upprättad 
i enlighet med IFRS. I samband med övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till en redo-
visning enligt IFRS har koncernen tillämpat IFRS 1 som 
är den standard som beskriver hur övergången till IFRS 
ska redovisas. Vidare har Redovisningsrådets rekom-
mendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner tillämpats.

I not 39 finns en sammanställning med förklaringar 
hur övergången till IFRS har påverkat koncernens finan-
siella resultat och ställning samt redovisade kassa flöden.
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MODERBOLAGET
Nettoomsättn ing och resul tat
Fakturering för moderbolaget uppgick till 77 Mkr (80) 
och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster och hyror. 
Resultatet efter finansiella poster blev 183 Mkr (76). 

Finansnettot uppgick till 200 Mkr (104). I finansnet-
tot ingår utdelningar från koncernföretag med 173 Mkr 
(213). I föregående års resultat ingick nedskrivningar 
av aktier i dotterföretag med 140 Mkr. Kassa, bank och 
kortfristiga placeringar uppgick till 1.110 Mkr (950). 

Styre lsen och dess arbetsordning
Cloetta Fazers styrelse består av åtta ledamöter valda av 
bolagsstämman samt två ledamöter med två suppleanter 
utsedda av de fackliga organisationerna. Bland de bolags-
stämmovalda ledamöterna återfinns personer med an-
knytning till de större ägarna men också personer som har 
en oberoende ställning i förhållande till dessa ägare och 
till bolaget. Styrelsen har beslutat att en ordinarie och en 
suppleant utsedda av de fackliga organisationerna i Finland 
dessutom deltar som adjungerande på styrelsemötena.

Verkställande direktören ingår ej i styrelsen men är 
dock som regel alltid närvarande vid sammanträdena. 
Den verkställande direktören är föredragande vid sam-
manträdena, men även andra tjänstemän lämnar redogö-
relser för vissa ärenden.

Under verksamhetsåret 2005 har styrelsen haft sex 
ordinarie sammanträden, ett konstituerande samt tio 
extra sammanträden. Under de extra sammanträdena har 
styrelsen behandlat avvecklingen av det polska dotterföre-
taget samt frågor kopplade till Oy Karl Fazer Ab:s bud på 
aktierna i Cloetta Fazer AB. 

Styrelsens arbete följer den av styrelsen antagna arbets-
ordningen samt instruktionen angående arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen, ordföranden och verkställande 
direktören. Den interna rapporteringen till styrelsen 
sker enligt anvisningar i arbetsordningen.

Huvudägarna Oy Karl Fazer Ab och AB Malfors Pro-
motor har tillsatt en nomineringskommitté vars uppgift 
är att framlägga förslag på val av styrelseledamöter samt 
arvode till dessa. Nomineringskommittén har också som 
uppgift att framlägga förslag på val av revisorer de år revi-
sorsval är aktuellt. 

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning har 
Cloetta Fazers huvudägare meddelat följande förslag till 
kriterier för tillsättande av en valberedning för bolaget 
istället för den nuvarande nomineringskommittén: Val-
beredningen skall ha tre ledamöter, varav högst en leda-
mot ur bolagets styrelse. De två resterande ledamöterna i 
valberedningen skall företräda de större aktieägarna men 
icke vara styrelseledamöter. Det är huvudägarnas avsikt 
att framlägga detta förslag på bolagets nästa ordinarie 
bolagsstämma för fastställande. Intill dess fortsätter den 
nuvarande nomineringskommittén att verka.

Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott vars syfte 
är att stödja styrelsens arbete avseende övervakning av 

redovisningen, intern kontroll och den finansiella rap-
porteringen samt därmed sammanhängande revision av 
räkenskaperna. 

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott med uppgift 
att bereda frågor avseende ersättning till VD och vice VD 
samt incitamentsprogram till ledning och övriga anställda.

Styrelsens rapport om intern kontroll för räkenskapsår-
et 2005 redovisas under avsnittet Bolagsstyrning på sid 99.

Beträffande utskottens sammansättning och styrelsens 
arbete och arbetsordning i övrigt hänvisas till avsnittet 
om Bolagsstyrning på sid 99.

Akt ien
Cloetta Fazers B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens 
O-lista. En börspost motsvarar femtio aktier. Under 
perioden januari–december 2005 har 2.423.280 aktier 
omsatts. Högsta betalkurs var 255 kronor och lägsta var 
206 kronor. Den 31 december noterades aktien till 240 
kronor senast betalt.

Resultatet per aktie efter skatt blev 10:19 kronor 
(11:96). Med hänsyn till utspädningseffekten av det under 
2004 avslutade konvertibelprogrammet blev resultat per 
aktie föregående år 11:95. Eget kapital per aktie ökade till 
100:56 kronor (94:98).

Under 2002 emitterades tecknings- och personalop-
tioner till ledande befattningshavare i koncernen. Antalet 
teckningsoptioner uppgick till 3.200 optioner, där varje 
option ger rätt till teckning av en B-aktie under perioden 
30 november 2005 till den 1 december 2006. Tecknings-
kursen uppgår till 256 kronor. Oy Karl Fazer Ab förvär-
vade samtliga utestående teckningsoptioner i samband med 
bolagets bud på aktierna i Cloetta Fazer AB i  mars 2005.

Antalet emitterade personaloptioner uppgick till 
210.000 optioner, där varje option ger rätt till teckning 
av en B-aktie under perioden 30 november 2005 till 
den 1 december 2006 till kursen 275 kronor. Rätten att 
utnyttja personaloptionerna är kopplat till anställnings-
förhållandet vid teckningsperiodens början. Antalet ute-
stående personaloptioner uppgick per 2005-12-31 till 
165.000 optioner.

Eftersom lösenkursen översteg de noterade aktiernas 
genomsnittskurs per aktie under 2005 (226 kr) anses op-
tionerna sakna utspädningseffekt och har exkluderats från 
beräkningen av resultat per aktie efter utspädning. Om 
börskursen i framtiden går upp till en nivå över lösenkur-
sen kommer dessa optioner att medföra utspädning.

Maximal utspädningseffekt avseende utestående tecknat 
optionsprogram uppgår till cirka  0,70 procent av aktieka-
pitalet och  0,25 procent av röstetalet. 

Utdeln ing
Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning på 6:00 
kronor per aktie (6:00). För utdelningen åtgår, baserat 
på antalet aktier per balansdagen, 145 Mkr.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Ti l l  bolagsstämmans för fogande i  moderbolaget  står  fö l jande v instmedel :

Balanserade vinstmedel 336.941 kkr
Årets  resultat 180.864 kkr

Summa  517.805 kkr

Styre lsen föreslår  at t  v instmedlen d isponeras enl igt  fö l jande:
 
Till aktieägarna utdelas 6:00 kr per aktie (6:00) 144.715 kkr
Till nästa år balanseras  373.090 kkr

Summa 517.805 kkr

Antalet aktier uppgick per 2005-12-31 till 24.119.196. 

Undertecknade försäkrar härmed att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överens-
stämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, lämnade uppgifter stämmer med de 
faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka 
den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. 

                                          Ljungsbro den  10 februari 2006

  Anders Dreijer 
  Styrelsens ordförande 

 Olof Svenfelt Bengt Baron Lennart Bohlin   
 Styrelsens vice ordförande

 Berndt Brunow Hans Olof Danielsson Tommy Forsling   

  Birgitta Hillman Wilhelm Lüning  Meg Tivéus 
    

   Karsten Slotte
  Verkställande direktör
 

                                      Vår revisionsberättelse har lämnats den  16 februari  2006.
 
 Thomas Thiel   Hans Åkervall
 Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på ordinarie bolagsstämma.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

Mkr Not   2005 2004
Nettoomsättning 3, 4   3.071,3 3.023,8
Kostnad för sålda varor    –2.032,4 –2.001,7
Bruttoresultat    1.038,9 1.022,1
     
Övriga rörelseintäkter 4   51,2 62,0 
Försäljningskostnader    –577,0 –518,4
Administrationskostnader    –195,3 –184,7
Övriga rörelsekostnader 5   –4,3 –1,6
Andel av intresseföretags resultat 18   0,4 0,6
Rörelseresultat 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11   313,9 380,0
      
Finansiella intäkter 12   29,7 26,9 
Finansiella kostnader 12   –10,4 –11,2 
Finansnetto 31   19,3 15,7 
Resultat före skatt    333,2 395,7 
      
Skatt  15   –86,7 –106,8 
Årets resultat    246,5 288,9 
      
Hänförligt till:       
   Moderbolagets aktieägare    245,8 288,1 
   Minoritetsintresse    0,7 0,8 
      
Resultat per aktie 25  
före utspädning    10:19 11:96 
efter utspädning    10:19 11:95 



48        CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2005

NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen uppgick till 3.071 Mkr jämfört med 
3.024 Mkr föregående år. Valutaeffekter vid omräkning 
av utländska dotterföretag har påverkat omsättningen 
med 34 Mkr. I volym motsvarade omsättningen 65.835 
ton vilket var en minskning med 1.219 ton jämfört med 
föregående år. Den lägre volymen hänför sig främst till 
nedläggningen av det polska dotterföretaget. Generellt 
har försäljningsvolymen minskat inom grupperna små-
godis och övriga varumärken medan merparten av de tolv 
största (prioriterade) varumärkena visade en fortsatt till-
växt under 2005. 

På den nordiska marknaden ökade nettoomsättningen 
med 4 procent till 2.816 Mkr. Huvudmarknaderna Sverige 
och Finland ökade sin försäljning med 1 respektive 9 pro-
cent. Mediasatsningar och nyhetslanseringar har bidragit 
till en fortsatt positiv utveckling för de prioriterade varu-
märkena. I Sverige ökade deras försäljning med 9 procent 
och i Finland med 16 procent. Kexchoklad som är det 
enskilt största varumärket på den svenska marknaden bland 
de prioriterade varumärkena ökade med 18 procent under 
2005 och Fazer Blå som är störst i Finland ökade med 24 
procent.

Försäljningen i Norge minskade med 10 procent med-
an försäljningen i Danmark ökade med 4 procent. 

På övriga marknader utanför Norden minskade netto-
omsättningen med 22 procent till 255 Mkr. Minskningen 
hänförs främst till nedläggning av det polska dotterföretaget. 

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet uppgick till 314 Mkr vilket var en 
minskning med 66 Mkr jämfört med föregående år 
(380). Exklusive engångsposter uppgick resultatet till 
369 Mkr jämfört med 418 Mkr föregående år. Rörelse-
marginalen uppgick till 12,0 procent (13,8).

Av årets engångsposter utgör 33 Mkr kostnader för 
avveckling av det polska dotterföretaget och 22 Mkr 
kostnader för avveckling av Norrköpingsfabriken. Före-
gående år avsåg engångsposterna (38) nedskrivning av 
anläggningar i Norrköpingsfabriken och i den polska 
fabriken i Gdansk. Som en engångseffekt redovisades 
också upplösning av tidigare gjorda pensionsavsättningar 
i Finland med anledning av förändringar i det finska 
pensionssystemet. Kostnadernas fördelning per funktion 
specificeras i not 8 samt i tabellen nedan till vänster. 

Rörelseresultatet för den nordiska marknaden1) 
minskade med 7 procent till 394 Mkr (425). På huvud-
marknaderna Sverige och Finland har försäljningen av 
de prioriterade varumärkena ökat kraftigt. Samtidigt har 
kostnader för försäljning och marknadsföring ökat för att 
stödja denna satsning. Ökade omkostnader tillsammans 
med prispress på främst den svenska marknaden har 
försämrat rörelseresultatet jämfört med föregående år. 
Vidare har pågående produktionsomflyttning förorsakat 
störningar i produktionen vilket tillsammans med ökade 
råvarukostnader bidragit till resultatförsämringen. Rö-
relsemarginalen uppgick till 14,0 procent (15,7).

Rörelseresultatet för marknaderna utanför Norden1) 
minskade till –25 Mkr jämfört med –7 Mkr föregående 
år. Resultatförsämringen hänförs till operativa förluster i 
det polska dotterföretaget. Vidare har resultatet belastats 
med etableringskostnader för den nya försäljningsor-
ganisationen i Polen.  Försäljningen i Polen drivs sedan 
september 2005 som en filial till exportorganisationen. 
Satsningar har också gjorts på övriga marknader utanför 
Norden, främst den ryska. Under året har ett arbete be-
drivits för att ta fram ett enhetligt sortiment för export-
marknaderna. 

Bruttoresultatet 1) minskade med 5 Mkr till 1.074 Mkr. I 
bruttomarginal motsvarade det 35,0 procent vilket är 0,7 
procentenheter lägre än föregående år. Prispress och hö-
gre råvarukostnader förklarar resultatförsämringen. 

Försäljningskostnaderna 1), vilka motsvarade 19 procent 
(17) av nettoomsättningen, ökade med 50 Mkr till 574 
Mkr (524). Ökade försäljnings- och marknadsförings-

KOMMENTARER T ILL  KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

 2005  2005 2004  2004 
 Utfall exkl.    Utfall exkl.   
  engångs-  Engångs-  engångs- Engångs- 
 poster poster  poster poster 
Nettoomsättning 3.071  3.071 3.024  3.024
Kostnad för 
   sålda varor –1.997 –35 –2.032 –1.945 –57 –2.002
Bruttoresultat 1.074 –35 1.039 1.079 –57 1.022
Övriga rörelseintäkter 51  51 53 9 62
Försäljningskostnader –574 –3 –577 –524 6 –518
Administrations-
   kostnader –178 –17 –195 –189 4 –185
Övriga rörelse-
   kostnader  –4  –4 –2  –2
Andel av intresse-
   företags resultat  0  0 1  1
Rörelseresultat 369 –55 314 418 –38 380
Finansnetto 19 – 19 16 – 16
Resultat före skatt 388 –55 333 434 –38 396
Skatt –105 18 –87 –116 9 –107
Årets resultat 283 –37 246 318 –29 289

1) Exklusive poster av engångskaraktär. 
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Vid bedömning av de skattemässiga förutsättningarna för 
att lämna koncernbidrag till utländskt dotterföretag har 
förutsättningarna i EU-domstolens ”Marks & Spencer”-
mål i december 2005 beaktats. Koncernbidraget har 
sänkt den aktuella skatten med 18 Mkr, vilket motsvarar 5 
procentenheter.

ÅRETS RESULTAT
Resultatet efter skatt uppgick till 246 Mkr (289) varav 
resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare utgjorde 
245 Mkr (288) och minoriteten 1 Mkr (1). Resultat per 
aktie uppgick till 10:19 kronor (11:96).  Justerat för ut-
spädningseffekt uppgick resultat per aktie föregående år 
till 11:95 kronor. Poster av engångskaraktär enligt ovan 
har påverkat resultat per aktie med –1:52 kronor (–1:20). 
Utestående optioner har ej beaktats vid beräkning av ut-
spädningseffekt eftersom optionernas lösenkurs översti-
ger de noterade aktiernas genomsnittskurs under året.

Nyckel ta l  1) 
%   2005 2004
Omsättningstillväxt 1,6 –0,2
Bruttomarginal 35,0 35,7
Rörelsemarginal  12,0 13,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital  15,7 18,6
Räntabilitet på eget kapital efter skatt 11,9 14,2
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insatser i Sverige och Finland avseende de prioriterade 
varumärkena utgör den främsta förklaringen till föränd-
ringen mellan åren. 

Administrationskostnaderna 1), vilka motsvarade 6 procent 
(6) av nettoomsättningen, minskade med 11 Mkr till 178 
Mkr (189). 

Övriga rörelseintäkter 1) minskade med 2 Mkr till 51 Mkr 
(53). Dessa avsåg provisionsintäkter, uthyrning av fastighe-
ter, sålda tjänster samt reavinster från sålda anläggningar. 

Avskrivningarna uppgick till 135 Mkr (135), varav avskriv-
ning på immateriella tillgångar utgjorde 5 Mkr (6). Tidi-
gare avskrivning på goodwill och varumärken har ersatts 
av en årlig nedskrivningsprövning. 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Resultatet efter finansiella poster minskade med 63 Mkr 
till 333 Mkr (396). Exklusive engångsposter på –55 Mkr 
(–38) uppgick resultatet till 388 Mkr (434). Finansnettot 
ökade under året med 3 Mkr till 19 Mkr. 

Huvuddelen av koncernens likvida medel och kort-
fristiga placeringar är placerade i räntebärande instru-
ment såsom företagscertifikat och obligationer. Den ef-
fektiva räntan avseende dessa placeringar uppgick under 
2005 till 2,7 procent (3,0). Räntebärande skulder avser 
avsättning för pensioner och andra långfristiga ersätt-
ningar till anställda.

SKATT
Årets skatt uppgick till 87 Mkr (107), vilket motsvarar en 
effektiv skattesats på 26 procent (27). Den lägre skatte-
satsen jämfört med föregående år hänför sig till dels sänkt 
bolagsskatt i Finland (26 procent från och med 2005), 
dels till att tidigare underskott i det polska dotterföretaget 
har kunnat utnyttjas skattemässigt genom koncernbidrag.

Kvarta lsvärden   2005 2004

 Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
Nettoomsättning           
Norden 655 605 652 904 2.816 638 573 644 844 2.699
Övriga marknader 73 56 57 69 255 79 70 98 78 325
Totalt 728 661 709 973 3.071 717 643 742 922 3.024

Rörelseresultat 1)          
Norden 77 68 89 160 394 93 64 98 170 425
Övriga marknader – –1 –2 –22 –25 –3 –1 3 –6 –7
Totalt 77 67 87 138 369 90 63 101 164 418

Rörelsemarginal 1), %          
Norden 11,8 11,2 13,7 17,7 14,0 14,6 11,2 15,2 20,1 15,7
Övriga marknader – –1,8 –3,5 –31,9 –9,8 –3,8 –1,4 3,1 –7,7 –2,2
Totalt 10,6 10,0 12,4 14,2 12,0 12,5 9,9 13,6 17,8 13,8

1) Exklusive poster av engångskaraktär. 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital 24, 25     
Aktiekapital    1.206,0 1.206,0 
Övrigt tillskjutet kapital    53,9 53,9 
Reserver    58,7 25,1 
Balanserat resultat    1.106,1 1.005,0 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare    2.424,7 2.290,0 
      
Minoritetsintresse    2,6 2,3 
Summa eget kapital    2.427,3 2.292,3 
      
Skulder      
Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser 26   106,1 105,7 
Avsättningar för skatter 15   168,4 159,1 
Övriga avsättningar 27   2,4 0,6 
Summa långfristiga skulder    276,9 265,4 
      
Kortfristiga räntebärande skulder 28, 31   – 40,0 
Leverantörsskulder    231,4 159,9 
Skatteskulder    0,6 12,1 
Övriga kortfristiga skulder 29, 34   36,0 29,6 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30   168,5 156,5 
Avsättningar 27   5,1 5,5 
Summa kortfristiga skulder    441,6 403,6 
      
Summa skulder    718,5 669,0 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    3.145,8 2.961,3 
      
Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 33.

Mkr Not   2005 2004          
TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgångar 16   244,8 247,2 
Materiella anläggningstillgångar 17   974,8 975,2 
Andelar i intresseföretag 18   1,7 1,6 
Finansiella placeringar 19   18,3 16,1 
Långfristiga fordringar 26   0,4 – 
Summa anläggningstillgångar    1.240,0 1.240,1 

Omsättningstillgångar       
Varulager 20   284,8 279,7 
Kundfordringar    331,6 411,1 
Skattefordran    25,0 17,6 
Övriga fordringar 22, 34   26,6 17,5 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21   32,3 35,2 
Kortfristiga placeringar 19, 31   674,2 800,0 
Likvida medel 23, 31   531,3 160,1 
Summa omsättningstillgångar    1.905,8 1.721,2 
      
SUMMA TILLGÅNGAR    3.145,8 2.961,3 

KONCERNENS BALANSRÄKNING 
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TILLGÅNGAR
Tillgångarna uppgick vid årsskiftet till 3.146 Mkr, vilket 
är en ökning med 185 Mkr jämfört med föregående år. 

Immateriella anläggningstillgångar uppgick till 245 Mkr (247). 
Av beloppet utgjorde 229 Mkr koncernmässig goodwill 
och varumärken från förvärvet av Candelia 1998 samt 6 
Mkr varumärken i de finska dotterföretagen. Årets inves-
teringar uppgick till 3 Mkr (3) och avsåg främst program-
varor. Programvaror aktiveras när utgifterna beräknas 
ge framtida ekonomiska fördelar. Såväl goodwill som 
varumärken skrivs inte av (se not 1 och not 16) utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Vid denna 
prövning diskonteras de framtida kassaflödena hänförliga 
till de kassagenererande enheter som goodwill respektive 
varumärkena tillhör. Per balansdagen 2005-12-31 förelåg 
inget nedskrivningsbehov.

Materiella anläggningstillgångar uppgick till 975 Mkr (975). 
Årets investeringar uppgick till 119 Mkr fördelat på bygg-
nader 13 Mkr, maskiner 96 Mkr och inventarier 10 Mkr. 
Investeringarna föregående år uppgick till 173 Mkr varav 
byggnader 17 Mkr, maskiner 146 Mkr och inventarier 10 
Mkr.

Fördelat per land uppgick investeringarna till 44 Mkr 
i Sverige respektive 75 Mkr i Finland. Av årets investe-
ringar avsåg 39 Mkr investeringar hänförliga till pågå-
ende omstrukturering av produktionen, varav de svenska 
investeringarna utgjorde 16 Mkr och de finska 23 Mkr. 
Övriga investeringar i Sverige avsåg kompletteringar till 
kexlinjen och chokladgjutningslinjen i Ljungsbro, 14 
Mkr samt ersättningsinvesteringar för övriga linjer. Den 
nya kexlinjen har mer än fördubblat tillverkningskapaci-
teten för wafersprodukter.  Utöver omstrukturering avser 
investeringarna i Finland kompletteringar till choklad-
gjutningslinjen i Vanda, 10 Mkr samt ersättningsinveste-
ringar för övriga linjer. 

Norrköpingsfabriken stängdes i december 2005 och 
det som återstår är intrimning av de linjer i Ljungsbro 
och Villmanstrand som har övertagit produkter tidigare 
tillverkade i Norrköping. Genom nedläggningen har 
överkapacitet kunnat omhändertas och de kvarvarande 
fabrikernas lönsamhet har ökat. Omstruktureringen 
möjliggör ökad specialisering av fabrikerna vilket höjer 
effektiviteten och skapar skalfördelar genom totalt lägre 
omkostnader. 

Under den senaste treårsperioden har investering-
arna i genomsnitt uppgått till 148 Mkr. Avskrivningarna 
har under samma period uppgått i genomsnitt till 128 
Mkr. Investeringarna har omfattat såväl ersättningsinves-
teringar som kapacitetshöjande investeringar och miljö-
investeringar.

Finansiella anläggningstillgångar uppgick till 20 Mkr (18), 
varav andelar i intresseföretag utgjorde 2 Mkr (2). 

Omsättningstillgångarna uppgick till 1.906 Mkr, vilket 
är en ökning med 185 Mkr jämfört med föregående år 
(1.721). Förändringen avsåg främst likvida medel och 
kortfristiga placeringar. Dessa uppgick till 1.205 Mkr 
(960).

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Det egna kapitalet i koncernen ökade under 2005 från 2.292 
Mkr till 2.427 Mkr. Utdelning har under året utgått med 
6:00 kronor per aktie, vilket motsvarade totalt 145 Mkr. 
Soliditeten uppgick per balansdagen till 77 procent (77). 

Räntebärande långfristiga skulder, som utgörs av pensioner 
och andra långfristiga ersättningar till anställda, är oför-
ändrade jämfört med föregående år. Vid utgången av 
2005 uppgick dessa avsättningar till 106 Mkr (106). 

Räntefria långfristiga skulder uppgick till 171 Mkr (160) 
varav uppskjutna skatteskulder utgjorde 168 Mkr (155). 
Uppskjutna skatteskulder avser i huvudsak skatt på obe-
skattade reserver. 

Kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 0 Mkr (40). 
Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder uppgick till 442 

Mkr (364), varav leverantörsskulder utgjorde 231 Mkr 
(160) och övriga skulder 211 Mkr (204).

KOMMENTARER T ILL  KONCERNENS BALANSRÄKNING 
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Mkr Not   2005 2004    
RÖRELSERESULTAT    313,9 380,0             
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet         
Avskrivningar    134,6 134,7    
Nedskrivningar/Återföring av nedskrivningar    –2,7 73,7    
Övrigt 37   –11,4 –44,3    
    434,4 544,1    
         
Erhållen ränta    29,7 26,9    
Erlagd ränta    –10,4 –11,2    
Erhållen utdelning    0,3 0,3    
Betald inkomstskatt    –99,3 –122,8    
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
   före förändring av rörelsekapital    354,7 437,3
         
Förändring av varulager    3,1 13,5    
Förändring av kortfristiga rörelsefordringar    86,3 10,3    
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder    79,5 16,3    
Kassaflöde från den löpande verksamheten    523,6 477,4             

INVESTERINGSVERKSAMHETEN         
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    –3,4 –3,0
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar    1,2 –    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar    –118,5 –173,4
Avyttring av materiella anläggningstillgångar    33,0 2,8
Avyttring av intresseföretag    – 52,9
Förändring av långfristiga finansiella placeringar    –2,2 5,3    
Förändring av kortfristiga finansiella placeringar 19   126,0 –432,8    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    36,1 –548,2    
         
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN                  
Amortering av skuld    –41,8 –10,1    
Utbetald utdelning 1)    –145,2 –132,9    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    –187,0 –143,0    
         
Årets kassaflöde    372,7 –213,8    
Likvida medel vid årets början    160,1 371,9    
Kursdifferens i likvida medel    –1,5 2,0    
Likvida medel vid årets slut 23   531,3 160,1    
         
1) Inklusive minoritetsägare i dotterföretag         

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
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Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet 
framgår av nedanstående tabell. 

 2005 2004
Förändringar i värdet av finansiella instrument –0,2 –
Resultatandelar –0,4 –0,6
Avsättning för pensioner och 
   andra långfristiga ersättningar till anställda 0,3 –41,9
Reavinster/reaförluster anläggningstillgångar –10,2 –7,6
Omstruktureringskostnader 1,0 5,5
Övrigt –1,9 0,3
Totalt –11,4 –44,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ring av rörelsekapital uppgick till 355 Mkr (437) vilket är 
en minskning med 82 Mkr jämfört med föregående år. 
Försämringen hänför sig främst till ett lägre rörelseresul-
tat där ökade omkostnader påverkat såväl resultatet som 
kassaflödet negativt. I föregående års resultat ingick stora 
nedskrivningar samt återföring av pensionsavsättningar 
som netto påverkade resultatet negativt men inte kassa-
flödet. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
524 Mkr (477). Kassaflödet har påverkats positivt på grund 
av minskad kapitalbindning i kundfordringar och lager 
samt högre rörelseskulder jämfört med föregående år. Net-
to har kapitalbindningen minskat under året med 169 Mkr. 
Föregående år minskade rörelsekapitalet med 40 Mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till 36 Mkr (–548). Investering i anläggningar utgjorde 
122 Mkr jämfört med 176 Mkr föregående år, fördelat på 
Sverige 46 Mkr och Finland 76 Mkr. Under investerings-
verksamheten redovisas också förändring av kortfristiga 
placeringar. Kortfristiga placeringar med en löptid under-
stigande tre månader vid anskaffningstidpunkten redovisas 
som likvida medel. Övriga placeringar redovisas som kort-

fristiga placeringar. Se vidare not 1 och not 31.  Kortfris-
tiga placeringar utgörs av marknadsnoterade instrument. 
Avsikten och därmed klassificeringen av innehavet styrs 
primärt av ränteläget och inte av instrumentens löptider. 
Samtliga instrument redovisas därmed som omsättnings-
tillgångar. Genom övergången till redovisning enligt IFRS 
sker dock en fördelning av instrumenten mellan investe-
ringsverksamheten och likvida medel i kassaflödesanalysen 
beroende på löptid vid anskaffningstidpunkten. Under 
året har placeringar med löptid överstigande tre månader 
minskat med 126 Mkr medan motsvarande placeringar 
ökade under 2004 med 433 Mkr.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, vilket visar 
förändringen av räntebärande skulder samt utdelning till 
aktieägarna, uppgick till –187 Mkr (–143). Räntebärande 
skulder, vilka hänför sig till utländska dotterföretag, har 
minskat under året vilket påverkat kassaflödet negativt med 
–42 Mkr (–10). 

Netto uppgick kassaflödet till 373 Mkr (–214) vilket (ef-
ter justering för valutaeffekter –1 Mkr) ökade likvida medel 
till 531 Mkr jämfört med 160 Mkr föregående år. 

Likvida medel utgjordes av följande poster:

 2005 2004
Kortfristiga placeringar, löptid < 3 mån 362,5 124,9
Kassa och bank 168,8 35,2

 531,3 160,1

NETTOFORDRAN
Likvida medel och övriga räntebärande tillgångar över-
steg räntebärande skulder med 1.117 Mkr (829).   

Förändring av nettofordran 2005 2004
Nettofordran vid årets början 829 599
Förändring av kortfristiga räntebärande skulder 40 4
Förändring av långfristiga räntebärande skulder – 7
Förändring av räntebärande tillgångar 248 219
Nettofordran vid årets slut 1.117 829
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K O N C E R N E N
   Övrigt   
  Aktie-   tillskjutet  Balanserat  Minoritets- Totalt
Mkr Not kapital  kapital Reserver resultat Summa intresse eget kapital
Eget kapital den 31 december 2003  1.203,1   961,3 2.164,4  2.164,4
Effekt vid byte av 
   redovisningsprincip, RR 29 39    –30,1 –30,1  –30,1
Effekt vid övergång till IFRS 39  49,2 25,5 –81,9 –7,2 2,0 –5,2         
Justerad ingående balans 1 januari 2004  1.203,1 49,2 25,5 849,3 2.127,1 2,0 2.129,1
         
Omräkningsdifferenser    –0,4  –0,4 0,0 –0,4         
Årets resultat     288,1 288,1 0,8 288,9
Summa förmögenhetsförändringar exkl         
   transaktioner med bolagets ägare  0,0 0,0 –0,4 288,1 287,7 0,8 288,5
         
Utdelning     –132,4 –132,4 –0,5 –132,9        
Konvertering av förlagslån  2,9 4,7   7,6  7,6
Eget kapital den 31 december 2004  1.206,0 53,9 25,1 1.005,0 2.290,0 2,3 2.292,3

Omräkningsdifferenser    33,6  33,6 0,1 33,7
Årets resultat     245,8 245,8 0,7 246,5
Summa förmögenhetsförändringar exkl         
   transaktioner med bolagets ägare  0,0 0,0 33,6 245,8 279,4 0,8 280,2
         
Utdelning     –144,7 –144,7 –0,5 –145,2         
Eget kapital den 31 december 2005 24 1.206,0 53,9 58,7 1.106,1 2.424,7 2,6 2.427,3

M O D E R B O L A G E T       

   Aktie- Reserv- Överkurs- Fritt eget Totalt
Mkr  Not kapital fond fond kapital eget kapital

Eget kapital den 31 december 2003  1.203,1 58,0 626,1 550,7 2.437,9
Effekt av byte av redovisningsprincip 2 – – – –7,2 –7,2       
Justerad ingående balans 1 januari 2004  1.203,1 58,0 626,1 543,5 2.430,7
       
Årets resultat  – – – 77,2 77,2       
Summa förmögenhetsförändringar exkl       
   transaktioner med bolagets ägare  – – – 77,2 77,2
       
Utdelning  – – – –132,4 –132,4
Konvertering av förlagslån  2,9  4,7 – 7,6       
Eget kapital den 31 december 2004  1.206,0 58,0 630,8 488,3 2.383,1       
       
Lämnade koncernbidrag  – – – –46,3 –46,3
Erhållna koncernbidrag  – – – 39,6 39,6
Omföring av överkursfond enligt ny ABL  – 630,8 –630,8 – –
Årets resultat  – – – 180,9 180,9       
Summa förmögenhetsförändringar exkl       
   transaktioner med bolagets ägare   – 630,8 –630,8 174,2 174,2
       
Utdelning   – – – –144,7 –144,7
Eget kapital den 31 december 2005  24 1.206,0 688,8 – 517,8 2.412,6

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET 



  CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2005        55

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING  

Mkr Not   2005 2004     
Nettoomsättning 4   77,1 80,3     
Kostnad för fastighetsförvaltning och sålda tjänster    –62,8 –85,9     
Bruttoresultat    14,3 –5,6     
          
Övriga rörelseintäkter 4   3,3 4,9     
Administrationskostnader    –31,4 –26,8      
Övriga rörelsekostnader 5   –3,4 –     
Rörelseresultat 7, 9, 10, 11   –17,2 –27,5     
          
Resultat från finansiella investeringar 13        
Resultat från andelar i koncernföretag    172,9 73,5     
Resultat från andelar i intresseföretag    – 0,6     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    32,5 35,4     
Räntekostnader och liknande resultatposter    –5,1 –5,7     
Summa resultat från finansiella investeringar    200,3 103,8     
Resultat efter finansiella poster    183,1 76,3     
          
Bokslutsdispositioner 14   –1,9 0,5     
Skatt på årets resultat 15   –0,3 0,4     
Årets resultat    180,9 77,2     
          
Föreslagen utdelning per aktie    6:00 6:00  
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Mkr Not   2005 2004          
TILLGÅNGAR               
Anläggningstillgångar                 
Immateriella anläggningstillgångar 16   2,3 2,1          
Materiella anläggningstillgångar 17   78,3 75,5          
Finansiella anläggningstillgångar               
Andelar i koncernföretag 35   1.564,4 1.564,4          
Finansiella placeringar 19   15,0 14,9
Uppskjuten skattefordran 15   4,0 5,3          
    1.583,4 1.584,6          
Summa anläggningstillgångar    1.664,0 1.662,2          
                
Omsättningstillgångar               
Kortfristiga fordringar               
Kundfordringar    0,0 0,0          
Fordringar hos koncernföretag 34   329,4 249,4          
Skattefordran    8,2 –          
Övriga fordringar    0,2 0,4          
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21   14,3 14,5          
    352,1 264,3          
               
Kortfristiga placeringar 19, 31   674,0 800,0          
               
Likvida medel 23, 31   436,2 150,4          
Summa omsättningstillgångar    1.462,3 1.214,7                         
SUMMA TILLGÅNGAR    3.126,3 2.876,9                

MODERBOLAGETS  BALANSRÄKNING 
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Mkr Not   2005 2004    
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital 24, 25        
Bundet eget kapital         
Aktiekapital    1.206,0 1.206,0     
  (4.660.000 A-aktier, 19.459.196 B-aktier)         
Reservfond    688,8 58,0     
Överkursfond    – 630,8     
Fritt eget kapital        
Föreslagen utdelning    144,7 144,7     
Balanserade vinstmedel    192,2 266,4     
Årets resultat    180,9 77,2     
Summa eget kapital    2.412,6 2.383,1     
         
Obeskattade reserver 36   24,5 22,6     
         
Avsättningar         
Räntebärande avsättningar         
Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser 26   41,8 40,8     
Räntefria avsättningar         
Avsättningar för skatter 15   – 4,1     
Summa avsättningar    41,8 44,9     
         
Långfristiga skulder         
Räntebärande skulder         
Skulder till koncernföretag 34   0,2 0,2     
Summa långfristiga skulder    0,2 0,2     
         
Kortfristiga skulder         
Räntebärande skulder         
Skulder till koncernföretag 34   617,6 402,7     
Räntefria skulder         
Leverantörsskulder    10,3 4,6     
Skulder till koncernföretag 34   5,8 7,1     
Övriga kortfristiga skulder    1,3 0,8     
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30   12,2 10,9     
Summa kortfristiga skulder    647,2 426,1              
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    3.126,3 2.876,9     
         
STÄLLDA SÄKERHETER 33   14,9 14,7     
        
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 33   60,2 105,8     
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Mkr Not   2005 2004    

RÖRELSERESULTAT    –17,2 –27,5    
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet         
Avskrivningar    3,5 5,1    
Nedskrivningar/Återföring av nedskrivningar    –6,0 20,0    
Övrigt 37   –1,5 0,6    
    –21,2 –1,8    
         
Erhållen ränta    32,5 35,4    
Erlagd ränta    –5,1 –5,7    
Erhållen utdelning    172,9 213,3    
Betald inkomstskatt    –8,6 –6,8    
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
   före förändring av rörelsekapital    170,5 234,4
         
Förändring av kortfristiga rörelsefordringar    –12,8 –2,0    
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder    12,9 8,4             
Kassaflöde från den löpande verksamheten    170,6 240,8    
         
INVESTERINGSVERKSAMHETEN                  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar    –0,8 –0,9
Förvärv av materiella anläggningstillgångar    –4,5 –7,1    
Avyttring av materiella anläggningstillgångar    7,3 –
Avyttring av intresseföretag    – 52,9
Förändring av finansiella placeringar     –0,2 3,6    
Förändring av kortfristiga placeringar och 
   övriga räntebärande fordringar    114,2 –430,4    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    116,0 –381,9    
         
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN                  
Upptagna lån    208,1 57,9    
Koncernbidrag    –64,2 –    
Utbetald utdelning    –144,7 –132,4    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    –0,8 –74,5    
         
Årets kassaflöde    285,8 –215,6    
Likvida medel vid årets början    150,4 366,0    
Likvida medel vid årets slut 23   436,2 150,4    

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER – KONCERNEN

(Belopp i miljoner kronor om inte annat anges)

ALLMÄNT
Cloetta Fazer AB publ (”moderbolaget”) är ett svensk-
registrerat aktiebolag med säte i Linköping. Moder-
bolagets aktier är registrerade på Stockholmsbörsens 
O-lista. Koncernredovisningen för år 2005 består av 
moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans be-
nämnd koncernen. I koncernen ingår även ägd andel av 
innehav i intresseföretag. 

KONCERNREDOVISNINGENS ÖVERENSSTÄMMELSE 
MED NORMGIVNING OCH LAG
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med  
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) samt de tolkningsuttalanden från International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 
som har godkänts av EG-kommissionen för tillämp-
ning inom EU. Denna finansiella rapport är den första 
fullständiga finansiella rapport upprättad i enlighet med 
IFRS. I samband med övergången från tidigare tillämpa-
de redovisningsprinciper till en redovisning enligt IFRS 
har koncernen tillämpat IFRS 1 som är den standard som 
beskriver hur övergången till IFRS ska redovisas. Vidare 
har Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kom-
pletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

I not 39 finns en sammanställning med förklaringar 
hur övergången till IFRS har påverkat koncernens finan-
siella resultat och ställning samt redovisade kassaflöden.

FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE AV 
KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor 
som även utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget 
och för koncernen. Det innebär att de finansiella rap-
porterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, 
om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljon-
tal. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 
anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar 
och skulder som värderats till verkligt värde enligt nedan 
angivna redovisningsprinciper. 

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som 
innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det tidi-
gare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag 
för försäljningskostnader. Vid avveckling av verksamheter 
redovisas den avvecklade verksamheten separat i resultat-
räkningen. Detta förutsätter dock att den avvecklade verk-
samheten utgör en separat större verksamhetsgren eller 
geografiskt område där försäljning sker enligt en bestämd 

plan eller där avyttringen är genomförd och nettoresultatet 
kan särskiljas från övrig verksamhet.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar till-
lämpningen av redovisningsprinciperna och de redovi-
sade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader. Uppskattningarna och antagandena är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer 
som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Re-
sultatet av dessa uppskattningar och antaganden används 
sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar 
och skulder som inte annars framgår tydligt från andra 
källor. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regel-
bundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den 
period ändringen görs, om ändringen endast påverkat 
denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell 
och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid till-
lämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på 
de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar 
som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års 
finansiella rapporter beskrivs närmare i not 38. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för kon-
cernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om 
inte annat framgår nedan, och vid upprättandet av kon-
cernens öppningsbalansräkning enligt IFRS per den 1 
januari 2004. 

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Övergången till redovisning enligt IFRS har för koncer-
nen redovisats enligt IFRS 1 och beskrivs i not 39. I en-
lighet med frivilligt undantag i IFRS 1 tillämpas IAS 32,  
IAS 39 och IFRS 5 ej på jämförelsesiffrorna för 2004 
utan framåtriktat från den 1 januari 2005. Tillämp-
ningen av IAS 39 har inneburit att eget kapital påverkats 
endast marginellt per 1 januari 2005. Effekterna av IAS 
39 i resultaträkningen har också för helåret 2005  haft 
marginell effekt. 

KLASSIFICERING M M
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt 
väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
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Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i 
allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas 
eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 

KONSOLIDERINGSPRINCIPER
Dotter företag
Dotterföretag är företag där Cloetta Fazer AB direkt el-
ler indirekt äger mer än femtio procent av röstetalet eller 
eljest har ett bestämmande inflytande över. De största 
dotterföretagen framgår av not 35.

Cloetta Fazer har valt att tillämpa övergångsregeln 
i IFRS 1 vid konsolideringen vilket innebär att IFRS 3 
Rörelseförvärv inte tillämpas retroaktivt på förvärv och 
samgåenden före 1 januari 2004. Några förvärv har inte 
gjorts efter den 1 januari 2004. Därmed konsolideras de 
ingående bolagen enligt de principer som förelåg före 
övergången till IFRS förutom avskrivning av goodwill 
som ersatts med en årlig prövning av eventuellt nedskriv-
ningsbehov. 

Cloetta Fazer-koncernen bildades i januari 2000 ge-
nom samgåendet mellan Cloetta AB och de bolag som in-
gick i Oy Karl Fazer Ab:s konfektyrdivision. Genom sam-
gåendet blev bolagen i konfektyrdivisionen dotterföretag 
till Cloetta Fazer AB. Samgåendet redovisas enligt pool-
ningsmetoden vilket innebär att i moderbolaget beräknas 
värdet på dotterföretagsaktierna enligt den emissionskurs 
som fastställdes vid apportemissionen. Vid konsolidering 
elimineras dotterföretagsaktierna i första hand mot det 
egna kapital som förelåg i företagen vid samgåendet och 
i andra hand mot den överkursfond som uppkom i sam-
band med emissionen. Några koncernmässiga över- eller 
undervärden uppkommer därmed ej. 

Övriga dotterföretag redovisas enligt förvärvsmeto-
den. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag 
betraktas som en transaktion varigenom koncernen indi-
rekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess 
skulder. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs 
genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. 
I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna 
eller rörelsen, dels det verkliga värdet av förvärvade iden-
tifierbara tillgångar samt övertagna skulder. Skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och 
det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder utgör koncernmässig goodwill.

Dotterföretags finansiella rapporter tas enligt för-
värvsmetoden in i koncernredovisningen från och med 
förvärvstidpunkten och vid samgåenden från och med 
årets början. Avyttrade företag ingår i koncernens re-
dovisning till och med tidpunkten för avyttringen. I 
koncernens egna kapital ingår därmed endast resultat 
uppkomna efter förvärvstidpunkten och vid samgående 
från och med början av den första period för vilken redo-
visning sker.

Intresseföretag 
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen, van-
ligtvis genom andelsinnehav mellan tjugo och femtio 
procent av röstetalet, har ett betydande men inte ett 
bestämmande inflytande över. Andelar i intresseföretag 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredo-
visningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i kon-
cernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen 
motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna 
kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella 
kvarvarande värden på koncernmässiga över- och un-
dervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som 
”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i 
intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritet 
justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller 
upplösningar av förvärvade över- respektive undervär-
den. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar 
investeringens redovisade värde. 

Segmentsrapporter ing
Den primära indelningsgrunden för koncernens segment 
är geografiska marknader. Verksamheten omfattar inte 
flera rörelsegrenar utan den bedrivna rörelsen ses som en 
enhet. Segmenten konsolideras enligt samma principer 
som koncernen i dess helhet. 

Transakt ioner  som ska e l imineras v id  konsol ider ing
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller 
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 
uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättan-
det av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som 
uppkommer från transaktioner med intresseföretag eli-
mineras i den utsträckning som de motsvarar koncernens 
ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras 
på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den 
utsträckning det inte finns någon indikation på nedskriv-
ningsbehov.

UTLÄNDSK VALUTA 
Transakt ioner  i  ut ländsk valuta  
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funk-
tionella valutan till den valutakurs som föreligger på 
transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valuta-
kursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas 
i resultaträkningen. Ickemonetära tillgångar och skulder 
som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräk-
nas till valutakurs vid transaktionstillfället. Ickemonetära 
tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden 
omräknas till den funktionella valutan till den kurs som 
råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. 



  CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2005        61

Valutakursförändringen redovisas sedan på samma sätt som 
övrig värdeförändring avseende tillgången eller skulden.

Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska 
miljöer där de i koncernen ingående bolagen bedriver 
sin verksamhet. Moderbolagets funktionella valuta, tillika 
rapporteringsvaluta, är svenska kronor. Koncernens rap-
porteringsvaluta är svenska kronor.

Ut ländska verksamheters  f inansie l la  rapporter  
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive 
goodwill och andra koncernmässiga över- och under-
värden, omräknas till svenska kronor till den valutakurs 
som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en 
utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en 
genomsnittskurs som utgör en approximation av kur-
serna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräknings-
differenser som uppstår vid valutaomräkning av utlands-
verksamheter redovisas direkt mot eget kapital som en 
omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet 
realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade 
omräkningsdifferenserna efter avdrag för eventuell valu-
tasäkring i koncernens resultaträkning.

INTÄKTER
Försäl jn ing av varor  
Intäkter från försäljning av varor till kund redovisas i 
samband med leveransen och i enlighet med leveransvill-
koren. Generellt innebär det att de ekonomiska fördelar 
och risker som är förknippade med varan har överförts 
på kunden. Om det råder betydande osäkerhet avseende 
betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer 
och om säljaren behåller ett engagemang i den löpande 
förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet sker 
ingen intäktsföring. Försäljningen redovisas netto efter 
avdrag för mervärdeskatt och rabatter.

Övr iga röre lse intäkter
Övriga intäkter utgörs främst av hyresintäkter avseende 
lokaler samt försäljning av tjänster. Intäkten redovisas för 
den period som uthyrningen avser eller när tjänsten har 
levererats. Under övriga rörelseintäkter redovisas också 
valutakursvinster hänförliga till rörelsen samt reavinster 
från sålda anläggningar.

Stat l iga stöd 
Statliga stöd redovisas i balansräkningen som upplupen 
intäkt när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kom-
mer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla 
de villkor som är förknippade med bidraget. Statliga stöd 
utgörs under 2004 och 2005 av exportbidrag vid för-
säljning av livsmedelsrelaterade varor till länder utanför 
EU. Bidraget hänför sig främst till råvarorna socker och 
mjölk. Bidraget redovisas i resultaträkningen som reduk-
tion av kostnad för sålda varor.

Finansie l la  intäkter  och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter 
på bankmedel, fordringar och räntebärande värdepapper  
samt räntekostnader på lån, utdelningsintäkter och valuta-
kursdifferenser. Dessutom ingår realiserade och orealise-
rade vinster på finansiella placeringar samt derivatinstru-
ment som används inom den finansiella verksamheten. 

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på 
skulder beräknas med tillämpning av effektivränteme-
toden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet 
av alla framtida in- och utbetalningar under räntebind-
ningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran 
eller skulden. Ränteintäkter inkluderar periodiserade 
belopp av transaktionskostnader och eventuella rabatter, 
premier och andra skillnader mellan det ursprungliga 
värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall.

Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla be-
talning fastställts. 

Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i 
tillgångars anskaffningsvärden.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet 
med reglerna i IAS 39. Finansiella instrument i koncernen 
omfattar bland tillgångarna likvida medel, kundfordring-
ar, aktier och andra eget kapitalinstrument, lånefordringar 
och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder 
återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaff-
ningsvärdet motsvarande instrumentets verkliga värde. 
Redovisning av uppkommen vinst eller förlust efter an-
skaffningstidpunkten är beroende av hur instrumentet 
har klassificerats initialt. Koncernen har under 2005 
inte innehaft några finansiella instrument där värdeför-
ändringar redovisas direkt mot eget kapital utan samtliga 
förändringar har redovisats över resultaträkningen.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Förvärv och avyttring av finansiella 
tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då 
bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången 
förutom i de fall bolaget förvärvar eller avyttrar noterade 
värdepapper, då tillämpas redovisning per likviddagen. 

Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar mot-
svaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. 
Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs 
genom att använda olika värderingstekniker till exempel 
nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande in-
strument och diskonterade kassaflöden. 

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det 
finns objektiva indikationer på att en finansiell tillgång 
eller grupp av finansiella tillgångar är i behov av ned-
skrivning. 
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IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. 
Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det 
finansiella instrumentet. Företagsledningen bestämmer 
klassificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. Per 
2005-12-31 fördelade sig koncernens finansiella instru-
menten till följande kategorier: 

Finansie l la  t i l lgångar  värderade t i l l  verkl igt
värde v ia  resul taträkningen
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella 
tillgångar som innehas för handel och andra finansiella 
tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna 
kategori. En finansiell tillgång klassificeras som innehav 
för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. 
Derivat klassificeras som innehav för handel utom då de 
används för säkringsredovisning. Se vidare ”Derivat och

 säkringsredovisning” enligt nedan. Tillgångar i denna kate-
gori värderas löpande till verkligt värde med värdeför-
ändringar redovisade i resultaträkningen.

Koncernens samtliga finansiella placeringar tillhör 
kategorin tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Placeringarna utgör antingen finan-
siella anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar 
beroende på innehavstiden eller syftet med innehavet. 
Om löptiden eller den förväntade innehavstiden är 
längre än ett år utgör placeringarna finansiella anlägg-
ningstillgångar och om de är kortare än ett år kortfristiga 
placeringar. Finansiella placeringar utgörs av räntebä-
rande värdepapper såsom obligationer, bank- och före-
tagscertifikat.  Värdeförändringar via resultaträkningen 
redovisas i finansnettot.

Lånefordr ingar  och kundfordr ingar
”Lånefordringar och kundfordringar” är finansiella till-
gångar som inte utgör derivat med fasta betalningar eller 
med betalningar som går att fastställa, och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. Fordringarna uppkommer 
då företaget tillhandahåller pengar, varor och tjänster 
direkt till kredittagaren utan avsikt att idka handel i ford-
ringsrätterna. Kategorin innefattar även förvärvade ford-
ringar. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaff-
ningstidpunkten. 

Lånefordringar där den förväntade innehavstiden är 
längre än ett år redovisas som långfristiga fordringar och 
som övriga fordringar om innehavstiden är kortare än ett år. 

Kundfordringar redovisas till det belopp som förvän-
tas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts 
individuellt. Kundfordringars förväntade löptid är kort, 
varför värdet redovisats till nominellt belopp utan dis-
kontering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i 
rörelsens kostnader.

Invester ingar  som hål les  t i l l  för fa l l
Till denna kategori hör finansiella tillgångar som har en 
fast löptid och betalningsströmmar som är fasta eller som 
kan fastställas på förhand. Företaget har dessutom en ut-
trycklig avsikt och förmåga att inneha investeringarna till 
förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms 
utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaff-
ningstidpunkten. Det innebär att över- och undervärden 
liksom direkta transaktionskostnader periodiseras över 
instrumentets löptid.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsva-
rande institut samt kortfristiga likvida placeringar med 
en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre 
månader, vilka endast är utsatta för en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. Till den del som marknadsnoterade 
instrument ingår bland likvida medel redovisas dessa till 
verkligt värde.

Finansie l la  skulder  som innehas för  handel
Denna kategori består av finansiella skulder som innehas 
för handel samt derivat som inte används för säkrings-
redovisning. Skulder i kategorin värderas löpande till 
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resul-
taträkningen.

Andra f inansie l la  skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffnings-
värde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades 
när skulden uppkom. Skulder med en förväntad löptid 
längre än ett år redovisas som långfristiga medan kort-
fristiga skulder har en löptid kortare än ett år.

Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra 

finansiella skulder. Leverantörsskulder har kort förväntad 
löptid och värderas utan diskontering till nominellt 
belopp.

DERIVAT OCH SÄKRINGSREDOVISNING 
Transakt ionsexponer ing –  kassaf lödessäkr ingar
För att minska riskerna för valutaexponeringar termins-
säkras koncernens nettoflöden för en period av nio 
till tolv månader framåt i tiden. Matchningen av ter-
minskontrakten mot underliggande flöden uppfyller inte 
kraven för säkringsredovisning. Värdeförändringar på 
derivatinstrument redovisas därmed direkt i resultaträk-
ningen som intäkter respektive kostnader inom rörel-
seresultatet eller inom finansnettot baserat på huruvida 
användningen relateras till en rörelsepost eller en finan-
siell post. 
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Netto invester ingar
För närvarande sker ingen säkring av nettoinvesteringar i 
utländska dotterföretag (nettotillgångar inklusive goodwill). 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ägda t i l lgångar  
Materiella anläggningstillgångar redovisas som en till-
gång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del 
och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncer-
nen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hän-
förbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. 
Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i an-
skaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, 
installation, lagfarter och konsulttjänster. Lånekostnader 
ingår inte i anskaffningsvärdet.  Redovisningsprinciper 
för nedskrivningar framgår nedan. Vid övergång till IFRS 
har övergångsreglerna  i IFRS 1 tillämpats vilket innebär att 
tidigare omvärderingar (uppskrivningar) av byggnader och 
mark redovisas som anskaffningsvärde. 

Materiella anläggningstillgångar som består av delar 
med olika nyttjandeperioder behandlas som separata 
komponenter av materiella anläggningstillgångar. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-
tillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användning eller utrangering/avyttring av till-
gången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mel-
lan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde 
med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och 
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Leasade t i l lgångar
Leasade tillgångar redovisas enligt IAS 17. Leasing klas-
sificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då 
de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknip-
pade med ägandet i allt väsentligt är överförda till lease-
tagaren. Kvarstår risken hos uthyraren  redovisas avtalen 
som operationell leasing. 

Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal 
representerar i koncernen ett förhållandevis ringa värde. 
Dessa avtal redovisas därmed som operationella. 

Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften 
över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket 
kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasing-
avgift under året.

Ti l lkommande utgi f ter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast 
om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgången kommer att komma 
företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovi-
sas som kostnad i den period de uppkommer.

Avgörande för bedömningen när en tillkommande 
utgift läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften av-
ser utbyten av identifierade komponenter, eller delar 
därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall 
ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaff-
ningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden 
på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, 
utrangeras och kostnadsföres i samband med utbytet. 
Reparationer kostnadsföres löpande.

Avskr ivningspr inciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod, mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar 
komponentavskrivning vilket innebär att komponen-
ternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för 
avskrivningen.

Beräknade nyttjandeperioder;
Byggnader, rörelsefastigheter 20 – 40 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 – 20 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 – 10 år

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod 
görs årligen.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwi l l
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffnings-
värdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av för-
värvade tillgångar och övertagna skulder. 

Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före den 
1 januari  2004 har koncernen vid övergången till IFRS 
inte tillämpat IFRS retroaktivt utan det per denna dag 
redovisade värdet utgör fortsättningsvis koncernens an-
skaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning, se not 
16. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och 
skrivs inte längre av utan prövas årligen för att bedöma 
eventuellt nedskrivningsbehov. 

Varumärken
Varumärken avser i huvudsak av koncernen indirekt för-
värvade varumärken i samband med samgåenden eller vid 
förvärv av bolag. Dessa varumärken har ingen bestämd 
nyttjandeperiod. Värdet prövas årligen i likhet med 
goodwill för eventuellt nedskrivningsbehov.
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Forskning och utveckl ing 
Forsknings- och utvecklingskostnader (”FoU”) kostnads-
förs när de infaller. Det utvecklingsarbete som bedrivs i 
koncernen hänför sig i huvudsak till produkter tillhöran-
de gruppen prioriterade varumärken. Arbetet omfattar 
främst breddning av produktsortimentet genom förny-
else av förpackningsdesign och framtagning av varianter 
på storlekar och smaker. Utvecklingsarbetet utgör en 
kontinuerlig process varför värdet av enskilda aktiviteter 
är svårbedömda.

Övr iga immater ie l la  t i l lgångar  
Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncer-
nen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. 

Nedlagda kostnader för internt genererad goodwill 
och internt genererade varumärken redovisas i resultat-
räkningen när kostnaden uppkommer.

Ti l lkommande utgi f ter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella till-
gångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast 
då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den 
specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra ut-
gifter kostnadsförs när de uppkommer.

Avskr ivning 
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över 
immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, 
såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämda. 
Goodwill och immateriella tillgångar med en obestämd 
nyttjandeperiod prövas för eventuellt nedskrivnings behov 
årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder 
på att tillgången ifråga har minskat i värde. Avskrivnings-
bara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då 
de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjande-
perioderna är:

Licenser         3–5 år

VARULAGER 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det 
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamhe-
ten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigstäl-
lande och för att åstadkomma en försäljning. 

Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom till-
lämpning av först in-först ut-metoden (FIFU) och inklu-
derar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertill-
gångarna och transport av dem till deras nuvarande plats 
och skick. För egentillverkade halv- och helfabrikat består 
anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och 
skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värde-
ring tas hänsyn till normalt kapacitetsutnyttjande.  

NEDSKRIVNINGAR
De redovisade värdena för koncernens tillgångar – med 
undantag för tillgångar för försäljning och avyttringsgrup-
per redovisade enligt IFRS 5,  varulager, förvaltningstill-
gångar som används för finansiering av ersättningar till 
anställda och uppskjutna skattefordringar – prövas vid 
varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på 
nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. För undantagna 
tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive 
standard.

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende 
kassaflöden till en enskild tillgång ska vid prövning av 
nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till den läg-
sta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende 
kassaflöden (en så kallad kassagenererande enhet). En 
nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenere-
rande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvär-
det. En nedskrivning belastar resultaträkningen.

Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassa-
genererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första 
hand till goodwill. Därefter görs en proportionell ned-
skrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (grup-
pen av enheter).

Goodwill och andra immateriella tillgångar med 
obestämbar livslängd nedskrivningsprövades per den 1 
januari 2004 (övergångsdatum till IFRS) även om det då 
inte förelåg någon indikation på nedskrivningsbehov.

Beräkning av återv inningsvärdet
Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna 
investeringar som hålles till förfall och lånefordringar 
och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflö-
den diskonterade med den effektiva ränta som gällde då 
tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en 
kort löptid diskonteras inte.

Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta 
av verkligt värde minus försäljningskostnader och nytt-
jandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonte-
ras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som 
beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med 
den specifika tillgången. För en tillgång som inte gene-
rerar kassaflöden som är väsentligen oberoende av andra 
tillgångar så beräknas återvinningsvärdet för den kassage-
nererande enhet till vilken tillgången hör.

Återför ing av nedskr ivningar
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall el-
ler lånefordringar och kundfordringar som redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning 
av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en hän-
delse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.

Nedskrivningar av goodwill återförs inte.
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Nedskrivningar av andra tillgångar återförs om det har 
skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet.

En nedskrivning återförs endast i den utsträckning 
tillgångens redovisade värde efter återföring inte översti-
ger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om 
någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av 
de avskrivningar som då skulle ha gjorts.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Avgi f tsbestämda planer
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer re-
dovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.

Förmånsbestämda planer
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda 
planer beräknas separat för varje plan genom en upp-
skattning av den framtida ersättning som de anställda 
intjänat genom sin anställning i både innevarande och 
tidigare perioder; denna ersättning diskonteras till ett 
nuvärde och det verkliga värdet på eventuella förvalt-
ningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan är räntan på 
balansdagen på en förstklassig företagsobligation med en 
löptid som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. 
När det inte finns en aktiv marknad för sådana företags-
obligationer används istället marknadsräntan på stats-
obligationer med en motsvarande löptid. Beräkningen 
utförs av en kvalificerad aktuarie med användande av den 
så kallade ”projected unit credit method”. 

När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas 
den andel av den ökade ersättningen som hänför sig till 
de anställdas tjänstgöring under tidigare perioder som 
en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den 
genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är intjä-
nade. Om ersättningen är till fullo intjänad redovisas en 
kostnad i resultaträkningen direkt. 

Alla aktuariella vinster och förluster per den 1 januari 
2004, datumet för övergång till IFRS, har redovisats. 
För aktuariella vinster och förluster som uppkommer vid 
beräkningen av koncernens förpliktelser för olika planer 
efter den 1 januari 2004  tillämpas den så kallade kor-
ridorregeln. Korridorregeln innebär att den del av de 
ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som 
överstiger tio procent av det största av förpliktelsernas nu-
värde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas 
i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående 
tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. 
I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster.

När beräkningen leder till en tillgång för koncernen 
begränsas det redovisade värdet på tillgången till net-
tot av oredovisade aktuariella förluster och oredovisade 
kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder och 
nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller 
minskade framtida inbetalningar till planen.

När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden 
fastställs i juridisk person och koncern avseende svenska 
koncernföretag redovisas en avsättning eller fordran för 
särskild löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen 
eller fordran nuvärdesberäknas ej.

Övr iga långfr ist iga ersät tn ingar
Koncernens nettoförpliktelse avseende övriga långfris-
tiga ersättningar, förutom pensioner, uppgår till värdet 
av framtida ersättningar som anställda har intjänat som 
ersättning för de tjänster som de utfört i innevarande och 
tidigare perioder. Förpliktelsen beräknas med den så kall-
lade ”projected unit credit method” och diskonteras till 
ett nuvärde och det verkliga värdet på eventuella förvalt-
ningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan är räntan på 
balansdagen för förstklassiga företagsobligationer med en 
löptid som motsvarar löptiden för förpliktelserna.

Ersättn ingar  v id  uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av 
personal endast om företaget är förpliktigat att avsluta en 
anställning före den normala tidpunkten eller när er-
sättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra 
frivillig avgång. I de fall företaget säger upp personal 
upprättas en detaljerad plan som minst innehåller ar-
betsplats, befattningar och ungefärligt antal berörda per-
soner samt ersättningarna för varje personalkategori eller 
befattning och tiden för planens genomförande.

Akt iere laterade ersät tn ingar
Ett optionsprogram är ett aktierelaterat incitamentspro-
gram som möjliggör för de anställda att förvärva aktier i 
företaget. Det verkliga värdet på tilldelade optioner redovi-
sas som en personalkostnad med en motsvarande ökning av 
eget kapital. Det verkliga värdet beräknas vid tilldelnings-
tidpunkten och fördelas över intjänandeperioden.

Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instru-
ment till anställda som ersättning för köpta tjänster kost-
nadsförs fördelat på de perioder under vilka tjänsterna 
utförs. Avsättningen för sociala avgifter baseras på optio-
nernas verkliga värde vid rapporttillfället. Verkligt värde 
beräknas med samma värderingsmodell som användes när 
optionerna ställdes ut.

Verkligt värde för de utestående optioner som emit-
terades 2002 (se vidare not 25) motsvarade vad som er-
lades vid detta tillfälle. Någon förmån uppkom därmed 
ej vilket inte heller aktualiserade redovisning av perso-
nalkostnader. Optionerna hade inget marknadsvärde 
per 2005-12-31 med hänsyn till teckningskurserna. 

Aktieoptionerna tilldelades före den 7 november 
2002 varför koncernen inte tillämpar IFRS 2 utöver de 
upplysningar som lämnats ovan och i not 25. Vid beräk-
ning av verkligt värde har värderingen baserats på Black 
& Scholes-metoden.
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AVSÄTTNINGAR
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen 
har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en 
följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett 
utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden 
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom 
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en 
räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbe-
dömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämp-
ligt, de risker som är förknippade med skulden.

Omstrukturer ing
En avsättning för omstrukturering redovisas när koncer-
nen har fastställt en utförlig och formell omstrukture-
ringsplan och omstruktureringen antingen har påbörjats 
eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning 
görs för framtida rörelsekostnader. 

SKATTER 
Inkomstskatter utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då un-
derliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas av-
seende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsme-
toden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på 
hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förvän-
tas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt be-
räknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade eller aviserade per balansdagen.

Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig 
goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till an-
delar i dotter- och intresseföretag då koncernen kan 
styra tidpunkten för återföring av dessa och det är sanno-
likt att dessa inte återförs inom en överskådlig tid. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar 
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan 
utnyttjas.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR 
FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE VERKSAMHETER
Innebörden av att en anläggningstillgång (eller en avytt-
ringsgrupp) klassificerats som innehav för försäljning är 
att dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvud-
sak genom försäljning och inte genom användning.

Omedelbart före klassificering som innehav för försälj-
ning, ska det redovisade värdet av tillgångarna (och alla 
tillgångar och skulder i en avyttringsgrupp) bestämmas 
i enlighet med tillämpliga standarder. Vid första klas-
sificeringen som innehav för försäljning, redovisas 
anläggningstillgångar och avyttringsgrupper till det 
lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader. Vid varje efterföljande rap-
porteringstidpunkt skall anläggningstillgången respektive 
avyttringsgruppen som helhet värderas till verkligt värde 
med avdrag för försäljningskostnader.

Förluster till följd av värdenedgångar vid första klas-
sificeringen som innehav för försäljning inkluderas i 
resultaträkningen, även när det är fråga om en omvärde-
ring. Detsamma tillämpas för vinster eller förluster vid 
efterföljande omvärderingar.

En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verk-
samhet som representerar en självständig rörelsegren el-
ler en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område 
eller är ett dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte 
att vidaresäljas.

Klassificering som en avvecklad verksamhet sker vid 
avyttring eller vid en tidigare tidpunkt då verksamheten 
uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för 
försäljning. En avyttringsgrupp som skall läggas ned kan 
också kvalificera för att klassificeras som avvecklad verk-
samhet, om den uppfyller storlekskriterierna enligt ovan 
och inte längre utnyttjas i verksamheten.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt 
åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framti-
da händelser eller när det finns ett åtagande som inte re-
dovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte 
är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

AV EU GODKÄNDA IFRS-STANDARDS SOM TRÄDER I  
KRAFT 2006 ELLER SENARE
Koncernen kommer tillsvidare inte att utnyttja möjlighe-
ten i IAS 19 att redovisa aktuariella vinster och förluster 
direkt mot eget kapital.

IFRS 7 som skall tillämpas från och med 2007 ersät-
ter upplysningskraven i IAS 32.

Tillägg till IAS 39 ”Fair value option” möjliggör vär-
dering till verkligt värde av samtliga finansiella tillgångar 
och skulder via resultaträkningen. Om koncernen till-
lämpar denna princip får det för närvarande ingen effekt 
på resultat och ställning jämfört med nuvarande redovis-
ning.
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Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen ÅRL (1995:1554) och Redovis-
ningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för 
juridisk person. RR 32 innebär att moderbolaget i års-
redovisningen för den juridiska personen skall tillämpa 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och 
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och be-
skattning. Rekommendationen anger vilka undantag och 
tillägg som skall göras från IFRS. Skillnaderna mellan 
koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 
framgår nedan. 

I enlighet med övergångsreglerna i RR 32 har bolaget 
valt att inte tillämpa ÅRL 4 kap 14§a-e som tillåter vär-
dering av vissa finansiella instrument till verkliga värden. 
Från och med 1 januari 2006 kommer reglerna i ÅRL 4 
kap 14§a-e att tillämpas. Detta kommer att medföra byte 
av redovisningsprincip. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för mo-
derbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder 
som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Tidigare gjord uppskrivning av kraftservitut (immateriell 
tillgång) har återförts. Beloppet redovisas som effekt av 
byte av redovisningsprincip per 2004-01-01. I koncer-
nen har motvarande justering gjorts i öppningsbalansen 
per 2004-01-01. 

INTÄKTER 
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernlednings-
funktioner, fastighets- och finansförvaltning. Intäkterna 
avser försäljning av tjänster och uthyrning av lokaler till 
dotterföretag. Intäkterna redovisas i den period  som 
tjänsterna tillhandahållits respektive uthyrningen avser. 

FINANSIELLA INSTRUMENT
Moderbolaget tillämpar ej värderingsreglerna i IAS 39. 
I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar 
till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och 
finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets 
princip. 

DERIVAT OCH SÄKRINGSREDOVISNING
Moderbolaget tecknar terminskontrakt för att minska 
koncernens prognosticerade valutaexponering i utländsk 
valuta. Dessa kontrakt behandlas som off balance poster.  
Resultateffekten av kontrakten redovisas i resultaträk-
ningen när de löses. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ägda t i l lgångar  
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovi-
sas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma 
sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella 
uppskrivningar.

Leasade t i l lgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reg-
lerna för operationell leasing.

Förval tn ingsfast igheter
Förvaltningsfastigheter redovisas enligt principerna för 
materiella anläggningstillgångar, men utan möjlighet att 
tillämpa omvärderingsmetoden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Förmånsbestämda planer
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning 
av förmånsbestämda planer än de som anges i IAS 19. 
Moderbolaget följer tryggandelagens bestämmelser och 
Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en 
förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsent-
ligaste skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är 
hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den 
förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande 
lönenivå utan antagande om framtida löneökningar, och 
att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i resul-
taträkningen då de uppstår.

SKATTER 
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas 
däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatte-
skuld och eget kapital.

KONCERNBIDRAG FÖR JURIDISKA PERSONER
Moderbolaget redovisar koncernbidrag i enlighet med 
uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncern-
bidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär 
att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera kon-
cernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinst-
medel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning 
från dotterföretag redovisas som en utdelning. Det inne-
bär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteef-
fekt redovisas över resultaträkningen. 

Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartill-
skott till dotterföretag redovisas, med beaktande av aktu-
ell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade 
vinstmedel. Moderbolaget redovisar koncernbidraget och 
dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i kon-
cernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.

NOT 2 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER – MODERBOLAGET
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NOT 3 INFORMATION OM GEOGRAFISKA MARKNADER OCH RÖRELSEGRENAR

Januari-december 2005 respektive    Övriga
31 december 2005 Norden  marknader Eliminering Totalt
INTÄKTER    
Extern försäljning 2.816 255  3.071
Övriga rörelseintäkter 51 –  51
Intern försäljning 142 – –142 –
Totala intäkter 3.009 255 –142 3.122
    
RESULTAT    
Resultat per marknad 372 –58  314
Rörelseresultat 372 –58  314
    
Poster av engångskaraktär som påverkat 
   jämförelsen mellan åren    
Nedskrivning / återföring av 
   nedskrivning anläggningar 3 –  3
Omstruktureringskostnader  –25 –33  –58
 –22 –33  –55

Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt på 
uppföljning av lönsamheten i de länder där verksamhet 
bedrivs. Varumärken och enskilda produkter har i huvud-
sak lokal förankring till sina respektive hemmamarknader. 
Möjligheter och risker är därmed primärt kopplade till de 
marknader där produkterna säljs. 

Den primära indelningsgrunden för koncernens seg-
ment utgörs av geografiska områden. Verksamheten om-
fattar inte flera rörelsegrenar utan den bedrivna rörelsen 
ses som en enhet. Någon information beträffande sekun-
dära segment lämnas därmed ej.

Indelningen av marknader är baserad på var kunderna 
är lokaliserade. Tillgångarnas lokalisering sammanfaller 
också i allt väsentligt till de marknader där kunderna är 
lokaliserade. 

Konsolidering sker enligt samma principer som 
för koncernen i dess helhet. De geografiska områdena 
är fördelade på Norden och övriga marknader. Övriga 
marknader utgörs främst av Polen, Baltikum, Ryssland, 
Tjeckien, England och USA.

Koncernens hemmamarknad är Norden. De domi-
nerande marknaderna är Sverige och Finland. Tillverk-
ningen i Sverige är, efter genomförd omstrukturering 
2005, förlagd till en fabriksenhet medan tillverkningen 
i Finland sker i två anläggningar. Försäljningen i Sverige 
och Finland sker genom egna säljorganisationer. I Norge 
och Danmark sker försäljningen genom återförsäljare.   

Av den totala försäljningen i Norden svarar den svenska 
och den finska marknaden för 87 (86) procent. 

Av försäljningen utanför Norden svarar den polska 
marknaden för cirka 29 (50) procent av den totala för-
säljningen. Verksamheten i Polen drevs fram till augusti 
2005 som ett dotterföretag. Därefter har verksamheten 
omstrukturerats genom avveckling av produktionsen-
heten samt tillsättning av en ny lokal säljorganisation. 
Sedan september 2005 bedrivs försäljningen i Polen som 
en filial till exportorganisationen. Försäljningen omfat-
tar ett selekterat sortiment av koncernens prioriterade 
varumärken. Dessa tillverkas i de finska anläggningarna.

Övriga rörelseintäkter i koncernen avser främst ut-
hyrning av lokaler och försäljning av tjänster i Finland.

De tillgångar som ingår i respektive geografisk mark-
nad innefattar alla rörelsetillgångar som används på den 
geografiska marknaden, huvudsakligen likvida medel, 
kundfordringar, lager och anläggningstillgångar. Kort-
fristiga placeringar, som utgör del av koncernens likvida 
medel och som administreras av den centrala finans-
funktionen, har ej fördelats per marknad utan redovisas 
som ofördelade tillgångar. De skulder som hänförs till 
respektive marknad innefattar samtliga rörelseskulder, 
huvudsakligen avsättning för pensioner, leverantörsskul-
der, kortfristiga skulder och upplupna kostnader. Aktuell 
respektive uppskjuten skatt ingår ej.
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Forts . not  3
Januari–december 2005 respektive    Övriga
31 december 2005 Norden  marknader Eliminering Totalt

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR    
Tillgångar 1.931 133  2.064
Kapitalandelar 2 –  2
Ofördelade tillgångar – –  1.080
Summa tillgångar 1.933 133  3.146
    
Skulder 535 15  550
Ofördelade skulder – –  169
Summa skulder 535 15  719
    
Investeringar 122 –  122

Avskrivningar som har belastat resultatet 127 8  135

Kostnader utöver avskrivningar som ej  
   motsvaras av utbetalningar 
Nedskrivningar 3 –  3
Omstruktureringskostnader – 4  4
 3 4  7 

Januari–december 2004 respektive    Övriga
31 december 2004 Norden  marknader Eliminering Totalt
INTÄKTER    
Extern försäljning 2.699 325  3.024
Övriga rörelseintäkter 60 2  62
Intern försäljning 147 – –147 –
Totala intäkter 2.906 327 –147 3.086
    
RESULTAT    
Resultat per marknad 402 –22  380
Varav resultatandelar i intresseföretag 1 –  1
Rörelseresultat 402 –22  380

Poster av engångskaraktär som påverkat 
   jämförelsen mellan åren    
Vinst vid avyttring av intresseföretag 9 –  9
Nedskrivning –59 –15  –74
Omstruktureringskostnader  –9 –  –9
Reglering av pensionsavsättning 36 –  36
 –23 –15  –38
    
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR    
Tillgångar 1.878 123  2.001
Kapitalandelar 2 –  2
Ofördelade tillgångar – –  958
Summa tillgångar 1.880 123  2.961
    
Skulder 439 19  458
Ofördelade skulder – –  211
Summa skulder 439 19  669
    
Investeringar 173 3  176

Avskrivningar som har belastat resultatet 124 11  135
Kostnader utöver avskrivningar som 
   ej motsvaras av utbetalningar 
Nedskrivningar 59 15 74
Omstruktureringskostnader 5 – 5
 64 15 79
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NOT 4 INTÄKTERNAS FÖRDELNING
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Nettoomsättning:    
Varuförsäljning 3.071,3 3.023,8 – –
Tjänsteuppdrag/Hyresintäkter – – 77,1 80,3
 3.071,3 3.023,8 77,1 80,3
Övriga rörelseintäkter:    
Hyresintäkter från lokaluthyrning 12,5 13,4 – –
Provisioner 3,4 1,4 – –
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 4,4 1,1 2,9 0,9
Vinst vid försäljning av andelar i 
   intresseföretag – 9,4 – –
Kursvinster på fordringar/skulder 
   av rörelsekaraktär 0,7 1,3 0,4 1,3
Sålda tjänster   29,8 32,7 – –
Övrigt 0,4 2,7 0,0 2,7
 51,2 62,0 3,3 4,9

NOT 5  ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Förlust vid försäljning av 
   anläggningstillgångar 0,5 0,1 – –
Kursförluster på fordringar/skulder 
   av rörelsekaraktär 3,5 1,0 3,4 –
Övrigt 0,3 0,5 – –
 4,3 1,6 3,4 –

NOT 6 RÖRELSENS KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG

 Koncernen
 2005 2004
Råvaror och förnödenheter 1.204,3  1) 1.171,2 1)

Förändring av lager av färdiga varor 
   och produkter i arbete –9,3 5,6
Personalkostnader 663,5 606,3
Avskrivningar 134,6 134,7
Nedskrivningar 3,3 73,7
Återföring av nedskrivningar –6,0 –
Andra rörelsekostnader 818,6 714,9
 2.809,0 2.706,4

 1) varav statligt stöd (kostnadsreduktion) avseende exportbidrag 11 Mkr (8)

 
NOT 7 AVSKRIVNINGAR  

Avskrivningar fördelade per tillgång:
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Immateriella rättigheter 5,2 5,7 0,6 0,5
Byggnader 25,5 25,8 2,1 3,2
Maskiner 91,4 90,7 – –
Inventarier 12,5 12,5 0,8 1,4
 134,6 134,7 3,5 5,1
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Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar fördelade per tillgång:

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Byggnader –6,0 20,0 –6,0 20,0
Maskiner 3,3 53,7 – –
 –2,7 73,7 –6,0 20,0

Avskrivningar har fördelats per funktion på följande sätt:

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Kostnad för sålda varor 126,4 125,7 2,1 3,2
Försäljningskostnader 2,3 2,3 – –
Administrationskostnader 5,9 6,7 1,4 1,9
 134,6 134,7 3,5 5,1

Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar har fördelats per funktion på följande sätt:

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Kostnad för sålda varor –2,7 73,7 –6,0 20,0

NOT 8 UPPLYSNINGAR FÖR JÄMFÖRELSEÄNDAMÅL

Följande poster av engångskaraktär skall beaktas vid jämförelse av koncernens 
resultatutfall för 2005 och 2004.    
     Koncernen
   2005 2004
Kostnad för sålda varor   
Avveckling av Norrköpingsfabriken   –20,9 –67,7
Avveckling av verksamhet i Polen   –13,9 –15,0
Reglering av pensionsavsättning i Finland 1)   – 25,5
Summa kostnad för sålda varor   –34,8 –57,2
   
Försäljningskostnader   
Avveckling av verksamhet i Polen   –2,9 –
Reglering av pensionsavsättning i Finland 1)   – 6,4
Summa försäljningskostnader   –2,9 6,4
   
Administrationskostnader   
Avveckling av Norrköpingsfabriken   –1,0 –
Avveckling av verksamhet i Polen   –16,4 –
Reglering av pensionsavsättning i Finland 1)   – 3,8
Summa administrationskostnader   –17,4 3,8
   
Övriga rörelseintäkter   
Vinst vid avyttring av intresseföretag   – 9,4
Effekt på rörelseresultatet   –55,1 –37,6

Finansiella poster   – –
Effekt på resultatet efter finansiella poster   –55,1 –37,6

Skatt   18,5 8,6
Effekt på resultatet efter skatt   –36,6 –29,0

Resultat per aktie har påverkats med –1:52 (–1:20) kronor.

1) Se not 26
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NOT 9 PERSONALKOSTNADER OCH ANTAL ANSTÄLLDA

 Koncernen Moderbolaget
Löner och ersättningar 2005 2004 2005 2004
Styrelse och verkställande direktörer 1)    
  Sverige 10,3 10,3 7,3 7,7
  Finland 2,9 2,8 – –
  Polen 0,3 1,0 – –
 13,5 14,1 7,3 7,7
Härav bonus 1,5 1,9 0,7 1,3
    
Övriga anställda    
  Sverige 188,1 180,0 13,1 12,7
  Finland 260,7 251,9 – –
  Norge 0,6 – – –
  Polen 18,5 24,4 – –
 467,9 456,3 13,1 12,7
Totalt 481,4 470,4 20,4 20,4

 Koncernen Moderbolaget
Sociala kostnader 2005 2004 2005 2004 
Sociala kostnader 166,1 117,3  2) 16,1 11,3 
varav     
  Pensionskostnader, anställda 67,6 56,2 1,3 3,5 
  Pensionskostnader, styrelse 
     och verkställande direktörer 1) 5,3 3,8 6,8 2,7 
     
Utestående pensionsförpliktelser 
   till styrelse och verkställande direktörer 1)  22,0 21,2 21,8 20,9 
    
1) Inklusive vice verkställande direktörer och tidigare motsvarande befattningshavare.
2)  I beloppet ingår reglering av åtagande med 35,7 Mkr, exklusive denna post uppgick sociala kostnader till 153,0 Mkr (se 

även not 8 och not 26).

  
 Koncernen Moderbolaget
Medelantal anställda 2005 2004 2005 2004
Sverige 642  (368) 661  (380) 26  (14) 24  (12)
Finland 958 (602) 952 (607) – (–) – (–)
Norge 1 (–) – (–) – (–) – (–)
Polen 200 (124) 368 (240) – (–) – (–)
 1.801 (1.094) 1.981 (1.227) 26 (14) 24 (12)

Inom parentes anges medelantalet kvinnor.

Redovisning av sjukfrånvaro, moderbolaget
Enligt årsredovisningslagen skall uppgift lämnas om sjukfrånvaro. Uppgifterna avser juridiska personer. 
Uppgifter för koncernen lämnas ej. Sjukfrånvaron i moderbolaget för 2005 var försumbar i förhållande till den 
ordinarie arbetstiden för bolagets samtliga anställda. Uppgift om sjukfrånvarons fördelning mellan kön och 
olika åldersgrupper lämnas ej med hänsyn till att antalet individer inom varje grupp är färre än tio.

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
 Koncernen Moderbolaget
Andel kvinnor 2005 2004 2005 2004
Styrelsen 19% 19% 18% 18%
Övriga ledande befattningshavare 1) 28% 28% 10% 11%
    
1) Avser koncernens ledningsgrupp samt lokala ledningsgrupper i de enskilda dotterföretagen.
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NOT 10  ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Principer
Arvode till styrelsen har under året utgått enligt bolagsstämmans beslut med 1.485.000 kronor. Styrelsen beslu-
tar om fördelning av arvodet mellan styrelseordförande och övriga ledamöter. Något särskilt arvode utgår ej för 
utskottsarbete inom styrelsen. Arbetstagarrepresentanter erhåller 2.250 kronor i arvode per bevistat möte.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig 
ersättning, övriga förmåner och pension. Med andra ledande befattningshavare avses de åtta personer som 
tillsammans med verkställande direktören utgör koncernens ledningsgrupp.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och 
befogenhet. 

Ersättningar och förmåner under året (kkr)
 Grundlön/ Rörlig Övriga Pensions-
 Styrelsearvode ersättning förmåner kostnad Summa
Styrelsens ordförande 300 – – – 300
Verkställande direktören 3.140 430 46 3.850 7.466
Andra ledande befattningshavare 
   (åtta personer) 10.835 1.511 488 3.821 16.655
Summa 14.275 1.941 534 7.671 24.421

Kommentarer till tabellen
•  Rörlig ersättning avser preliminärt beräknad bonus som har belastat 2005 års resultat men där utfallet 

utbetalas under 2006. 
• Övriga förmåner avser i huvudsak bilförmån. 
• Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har i huvudsak avgiftsbestämda pensionsplaner.  

Bonus
För verkställande direktören och vice verkställande direktören uppgår bonus till maximalt fyrtio procent av 
grundlönen. Bonus utgår när målet för koncernens rörelseresultat och försäljningsutveckling för de priorite-
rade varumärkena uppnås. För övriga ledande befattningshavare uppgår bonus maximalt till mellan tjugo och 
trettio procent av grundlönen och baseras på ovannämnda koncernmål samt individuella mål avseende det 
egna ansvarsområdet. För 2005 uppgick bonus till cirka 29 procent av maximalt belopp.

Pensioner 
Pensionsåldern för verkställande direktören är 60 år. Pensionsvillkoren utgörs av en avgiftsbestämd plan där 
årliga premier fram till pensionsåldern uppgår till motsvarande femtio procent av den pensionsgrundande 
lönen. Pensionsgrundande lön utgörs av den fasta månadslönen. Bonus, löneförmåner och avgångsvederlag 
ingår inte i underlaget för pensioner.

Bolaget har tecknat sjukförsäkring som, efter nittio dagars karens, ger verkställande direktören rätt till 
sjukpension med 120.000 kronor per månad fram till dess ålderspension utgår. 

För övriga ledande befattningshavare varierar pensionsåldern mellan 60 och 65 år. I förekommande fall 
utgår pension mellan 60 och 65 år med sextio procent av avgångslönen. Från 65 år och livsvarigt utgår pen-
sion i enlighet med allmänna pensionsplaner. 

Samtliga pensionsförmåner är oantastbara, d v s ej villkorade av framtida anställning.

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören samt vice verkställande direktören gäller en ömsesidig upp-
sägningstid om tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 
motsvarande en årslön.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid från den anställdes sida 
varierande mellan sex–tolv månader och från bolagets sida varierande mellan sex–tolv månader. Vid upp-
sägning från bolagets sida erhålls inte något vederlag förutom lön under uppsägningstiden.

Berednings- och beslutsprocess
Ersättningsutskottet har under året givit styrelsen rekommendationer gällande principer för ersättning till 
ledande befattningshavare. Rekommendationerna har innefattat proportionerna mellan fast och rörlig ersätt-
ning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättningsutskottet har vidare föreslagit kriterier för bonus 
samt pensionsvillkor och avgångsvederlag. 

Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag och fattat beslut med ledning av utskottets rekom-
mendationer.
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Forts . not  10
Ersättningar till verkställande direktören och vice verkställande direktören för verksamhetsåret 2005 har 
beslutats av styrelsen utifrån ersättningsutskottets rekommendation. Ersättningar till andra ledande befatt-
ningshavare har beslutats av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande.

Ersättningsutskottet har under 2005 sammanträtt vid två tillfällen. Arbetet har utförts, när så bedömts 
erforderligt, med stöd av extern expertis.
  
Finansiella instrument  
 Personaloptioner; Program från tidigare år 2002/2006, antal
Verkställande direktören    –
Andra ledande befattningshavare     30.000
Summa    30.000

Kommentarer till tabellen
Under 2002 emitterades personaloptioner till ledande befattningshavare i koncernen. Beträffande optionsvill-
koren och antalet utestående optioner hänvisas till not 25.

NOT 11 ERSÄTTNING TILL REVISORER
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Revisionsarvode    
KPMG 2,0 1,8 1,0 0,9
Övriga 0,1 0,1 – 0,0
 2,1 1,9 1,0 0,9
Övrigt arvode    
KPMG 1,1 0,7 0,4 0,6
Övriga 0,1 – – –
 1,2 0,7 0,4 0,6

Med revisionsarvode avses arvode för granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
genomförande av sådan granskning.

NOT 12 F INANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
 Koncernen
 2005 2004 
Ränteintäkter 25,8 25,9 
Netto valutakursförändringar 3,9 1,0 
Finansiella intäkter 29,7 26,9 
   
Räntekostnader –4,8 –9,9 
Nettoförlust vid avyttring av finansiella tillgångar  –1,7 –0,6 
Netto värdeförändringar vid omvärdering 
   av finansiella tillgångar/skulder  –3,9 –0,7 
Finansiella kostnader –10,4 –11,2 
Finansnetto 19,3 15,7 
    
Varav värdeförändringar uppskattade 
   med hjälp av värderingsteknik  – –
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NOT 13 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
  Moderbolaget
   2005 2004
Resultat från andelar i koncernföretag    
Utdelning från dotterföretag   172,9 213,3
Nedskrivning av aktier i dotterföretag   – –139,8
   172,9 73,5
    
Resultat från andelar i intresseföretag    
Vinst vid försäljning av andelar i intresseföretag   – 0,6
   – 0,6
    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    
Ränteintäkter koncernföretag   8,1 10,3
Ränteintäkter övriga   20,3 24,1
Valutakursdifferenser   4,1 1,0
   32,5 35,4
    
Räntekostnader och liknande resultatposter    
Räntekostnader koncernföretag   –3,0 –3,9
Räntekostnader övriga   –2,1 –1,8
   –5,1 –5,7
    

NOT 14 BOKSLUTSDISPOSITIONER
  Moderbolaget
   2005 2004
Förändring av periodiseringsfond   –0,7 0,9
Skillnad mellan avskrivning enligt plan och 
   bokföringsmässiga avskrivningar    –1,2 –0,4
   –1,9 0,5
    

NOT 15 SKATTER
Skatt på årets resultat fördelar sig enligt följande:

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004 
Aktuell skatt     
Svensk inkomstskatt –18,9 –35,4 1,6 –5,3
Utländsk inkomstskatt –57,1 –71,2   
     
Uppskjuten skatt     
Sverige –9,1 7,0 –1,9 5,7 
Utlandet –1,6 –7,2   
 –86,7 –106,8 –0,3 0,4 
        
Årets skattekostnad uppgår till 86,7 Mkr (106,8) vilket motsvarar en effektiv skattesats på 26,1% (27,1). 
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Forts . not  15 Skillnaden mellan effektiv skattesats och den lagstadgade skattesatsen i Sverige, 28%, består av följande poster:
 Koncernen Moderbolaget
% 2005 2004 2005 2004
Svensk skattesats 28,0 28,0 28,0 28,0
Justering för utländska skattesatser –1,4 0,6 – –
Skattemässigt ej utnyttjade underskottsavdrag – 1,4 – –
Utnyttjade underskottsavdrag från tidigare år –1,3 – – –
Ändrad skattesats i utländska dotterföretag – –1,7 – –
Ej skattepliktiga intäkter –0,2 –1,2 –0,2 –0,9
Ej avdragsgilla kostnader samt övriga poster 1,4 0,0 0,6 0,6
Skatt hänförlig till tidigare perioder –0,4 – –1,6 –1,3
Utdelning från dotterföretag – – –26,7 –77,7
Nedskrivning av aktier i dotterföretag – – – 50,9
 26,1 27,1 0,1 –0,4

 Koncernen Moderbolaget
Avsättning för skatter 2005 2004 2005 2004
Uppskjutna skatteskulder (+)/skattefordringar (–) 168,4 155,0 –4,0 –5,3
Avsättning på grund av pågående 
   taxeringsprocess – 4,1 – 4,1
 168,4 159,1 –4,0 –1,2

Avsättning för skatter uppgår till 168,4 Mkr (159,1) varav uppskjutna skatteskulder utgör 168,4 Mkr (155,0). I 
moderbolaget uppgår uppskjutna skattefordringar till –4,0 Mkr (–5,3). Uppskjuten skatt avseende obeskattade 
reserver i moderbolaget redovisas endast i koncernen.

Oy Karl Fazer Ab förvärvade i början 1990-talet det polska bolag som sedan samgåendet 2000 ingår i 
Cloetta Fazer-koncernen och som nu är under likvidation. Vid förvärvet erhöll det polska bolaget en villkorad 
skattesubvention relaterat till investerat kapital. Till och med 2004 uppgick den sammanlagda subventionen 
till cirka 22 Mkr. I samband med pågående likvidationsprocess har frågan uppkommit om bolaget är återbetal-
ningsskyldigt för erhållna belopp. Ärendet är under utredning av den polska skattemyndigheten. Då rättsläget 
är oklart har beloppet redovisats som en eventualförpliktelse.

Uppskjutna skatteskulder/fordringar fördelar sig geografiskt till följande poster:

 Koncernen Moderbolaget
Uppskjutna skatteskulder 2005 2004 2005 2004
Svenska bolag    
Anläggningstillgångar    
– uppskrivningar 4,8 4,9 4,8 4,9
– nedskrivningar –3,9 –5,6 –3,9 –5,6
– överavskrivningar 59,0 59,3 – –
Övriga obeskattade reserver 58,1 51,6 – –
Övriga temporära skillnader i beskattningsbart 
   och redovisat resultat –5,0 –6,7 –4,9 –4,6
 113,0 103,5 –4,0 –5,3
Utländska bolag    
Anläggningstillgångar    
– överavskrivningar 55,6 52,5  
Övriga obeskattade reserver 4,1 3,9  
Övriga temporära skillnader i beskattningsbart 
   och redovisat resultat –4,3 –4,9  
 55,4 51,5     
Uppskjutna skatteskulder/fordringar 168,4 155,0 –4,0 –5,3

Underskottsavdrag
Vid in- och utgången av 2005 hade koncernen inga outnyttjade underskottsavdrag i Sverige. Uppskjuten skatte-
fordran avseende underskottsavdrag i utlandet redovisas endast om de med stor sannolikhet beräknas kunna utnytt-
jas inom en snar framtid. Vid utgången av året var värdet av dessa underskott obetydligt.

Moderbolaget har under 2005 lämnat ett koncernbidrag på 64,2 Mkr till det polska dotterföretaget som är 
under likvidation. Koncernbidraget avser att täcka årets skattemässiga förlust i bolaget samt de förlustavdrag 
från tidigare år som bolaget ej har kunnat utnyttja. Vid bedömning av skattefrågan har förutsättningarna i EU-
domstolens ”Marks & Spencer-mål” beaktats. Koncernbidraget har reducerat årets skatt med 18,0 Mkr. 
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NOT 16 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN   
   Licenser  
2004 Goodwill Varumärken & övrigt Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Ingående balans 2004-01-01 180,8 55,2 68,9 304,9
Investeringar – 0,1 2,9 3,0
Avyttringar och utrangeringar – – –0,4 –0,4
Årets valutakursdifferenser – 0,0 0,0 0,0
Utgående balans 2004-12-31 180,8 55,3 71,4 307,5
     
Ackumulerade av- och nedskrivningar     
Ingående balans 2004-01-01 – – –55,2 –55,2
Avyttringar och utrangeringar – – 0,4 0,4
Årets avskrivningar – – –5,7 –5,7
Årets valutakursdifferenser – – 0,2 0,2
Utgående balans 2004-12-31   –60,3 –60,3

Redovisade värden     
Per 2004-01-01 180,8 55,2 13,7 249,7
Per 2004-12-31 180,8 55,3 11,1 247,2

2005     
Ingående balans 2005-01-01 180,8 55,3 71,4 307,5
Investeringar – – 3,4 3,4
Avyttringar och utrangeringar – – –2,7 –2,7
Årets valutakursdifferenser – 0,2 2,5 2,7
Utgående balans 2005-12-31 180,8 55,5 74,6 310,9

Ackumulerade av- och nedskrivningar     
Ingående balans 2005-01-01 – – –60,3 –60,3
Avyttringar och utrangeringar – – 1,8 1,8
Årets avskrivningar – – –5,2 –5,2
Årets valutakursdifferenser – – –2,4 –2,4
Utgående balans 2005-12-31 – – –66,1 –66,1

Redovisade värden     
Per 2005-01-01 180,8 55,3 11,1 247,2
Per 2005-12-31 180,8 55,5 8,5 244,8

MODERBOLAGET
   
2004 Kraftservitut Licenser   Totalt 
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Ingående balans 2004-01-01 10,1 2,1  12,2
Förändrad redovisningsprincip 2004-01-01 –10,0 –  –10,0
Investeringar – 0,9  0,9
Utgående balans 2004-12-31 0,1 3,0  3,1

Ackumulerade avskrivningar    
Ingående balans 2004-01-01 – –0,5  –0,5
Årets avskrivningar – –0,5  –0,5
Utgående balans 2004-12-31 – –1,0  –1,0

Redovisade värden    
Per 2004-01-01 10,1 1,6  11,7
Per 2004-12-31 0,1 2,0  2,1
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MODERBOLAGET
   
2005 Kraftservitut Licenser   Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Ingående balans 2005-01-01 0,1 3,0  3,1
Investeringar – 0,8  0,8
Utgående balans 2005-12-31 0,1 3,8  3,9

    
Ackumulerade avskrivningar    
Ingående balans 2005-01-01 – –1,0  –1,0
Årets avskrivningar – –0,6  –0,6
Utgående balans 2005-12-31 – –1,6  –1,6

Redovisade värden    
Per 2005-01-01 0,1 2,0  2,1
Per 2005-12-31 0,1 2,2  2,3

Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill och varumärken
Goodwill och huvuddelen av det bokförda värdet på varumärkena härrör sig från förvärvet av Candelia AB 1998. 
Genom förvärvet erhöll koncernen ett antal viktiga varumärken och ett ökat produktsortiment, vilket stärkte 
koncernens marknadsandel främst på den svenska marknaden. Candelias produkter säljs i huvudsak på den 
svenska marknaden, men även till viss del i Norge, Danmark och Finland. Den goodwill som uppkom vid för-
värvet hänför sig till vid detta tillfälle beräknade värdet av framtida synergivinster, marknadsposition och stärkt 
konkurrenskraft. Genom rationaliseringar inom såväl försäljnings- som produktionsledet har skalfördelar kunnat 
uppnås vilket sänkt kostnaderna för tillverkning och distribution. Produktionen har koncentrerats till färre enhe-
ter och distributionen har samordnats med koncernens befintliga struktur vilket sänkt de fasta kostnaderna. 

Vid prövning av nedskrivningsbehovet har detta gjorts på basis av det sammanlagda bokförda värdet av 
varumärken och goodwill. Beräkningen har gjorts genom diskontering av de framtida kassaflöden som pro-
dukterna genererar.  

Det framräknade återvinningsvärdet bygger på en kassaflödesprognos på tjugo år varav det första året 
baseras på en affärsplan som fastställts av företagsledningen. Dessutom har flerårsplaner för marknadsut-
veckling och produktionsresurser legat till grund för bestämning av tillväxttal. Utvecklingen efter det första 
året baseras på en årlig tillväxt på 3 procent avseende de prioriterade varumärkena och en svagt negativ 
tillväxt för övriga. Den generella tillväxten för branschen på de geografiska marknader där produkterna säljs 
har historiskt varit cirka 2 procent per år. Tillväxten för koncernens prioriterade varumärken har dock under 
de senaste åren varit väsentligt högre. Diskonteringsräntan har beräknats till 11 procent före skatt. Det fram-
räknade återvinningsvärdet överstiger det bokförda värdet på tillgångarna. Således föreligger inget nedskriv-
ningsbehov.

NOT 17 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN
   Maskiner och Inventarier,  
 Byggnader andra tekniska  verktyg och  Pågående
2004 och mark anläggningar installationer nyanläggningar Totalt  
Anskaffningsvärde     
Ingående balans 2004-01-01 725,7 1.430,7 233,6 73,2 2.463,2
Förvärv 17,2 102,8 9,7 43,7 173,4
Omklassificering 2,3 72,5 0,3 –75,1 –
Avyttringar –0,0 –112,7 –32,4 – –145,1
Valutakursdifferenser –3,2 3,4 –1,5 0,1 –1,2
Utgående balans 2004-12-31 742,0 1.496,7 209,7 41,9 2.490,3
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Forts . not  17 KONCERNEN
   Maskiner och Inventarier,  
 Byggnader andra tekniska  verktyg och  Pågående
2004 och mark anläggningar installationer nyanläggningar Totalt
Av- och nedskrivningar   
Ingående balans 2004-01-01 –369,0 –903,3 –181,3 – –1.453,6
Årets avskrivningar –25,8 –90,7 –12,5 – –129,0
Årets nedskrivningar –20,0 –53,7 – – –73,7
Avyttringar 0,0 108,6 32,2 – 140,8
Valutakursdifferenser 1,9 –2,7 1,2 – 0,4
Utgående balans 2004-12-31 –412,9 –941,8 –160,4 – –1.515,1

Redovisade värden     
2004-01-01 356,7 527,4 52,3 73,2 1.009,6
2004-12-31 329,1 554,9 49,3 41,9 975,2

2005     
Anskaffningsvärde     
Ingående balans 2005-01-01 742,0 1.496,7 209,7 41,9 2.490,3
Förvärv 12,3 33,6 10,2 62,4 118,5
Omklassificering  2,0 38,6 0,8 –41,4 –
Avyttringar –43,6 –158,1 –9,0 – –210,7
Valutakursdifferenser 25,6 42,1 7,6 1,1 76,4
Utgående balans 2005-12-31 738,3 1.452,9 219,3 64,0 2.474,5

Av- och nedskrivningar     
Ingående balans 2005-01-01 –412,9 –941,8 –160,4 – –1.515,1
Årets avskrivningar –25,5 –91,4 –12,5 – –129,4
Årets nedskrivningar – –3,3 – – –3,3
Återföring av tidigare 
   gjorda nedskrivningar 6,0 – – – 6,0
Avyttringar 30,8 146,0 10,9 – 187,7
Valutakursdifferenser –13,5 –26,5 –5,6 – –45,6
Utgående balans 2005-12-31 –415,1 –917,0 –167,6 – –1.499,7

Redovisade värden     
2005-01-01 329,1 554,9 49,3 41,9 975,2
2005-12-31 323,2 535,9 51,7 64,0 974,8
     
Taxeringsvärden    2005-12-31  2004-12-31
Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige)   76,7  83,9
Taxeringsvärden, mark (i Sverige)   17,7  20,2
   94,4  104,1

MODERBOLAGET
 Byggnader  Pågående
2004  och mark  Inventarier nyanläggningar Totalt 
Anskaffningsvärde     
Ingående balans 2004-01-01 117,8 14,7 – 132,5
Förvärv 5,2 1,5 0,4 7,1
Avyttringar 0,0 – – 0,0
Utgående balans 2004-12-31 123,0 16,2 0,4 139,6

Uppskrivningar     
Ingående balans 2004-01-01 17,8 – – 17,8
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp –0,2 – – –0,2
Utgående balans 2004-12-31 17,6 – – 17,6

Avskrivningar     
Ingående balans 2004-01-01 –45,4 –11,9 – –57,3
Årets avskrivningar –3,0 –1,4 – –4,4
Utgående balans 2004-12-31 –48,4 –13,3 – –61,7
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 Byggnader  Pågående
2004  och  mark  Inventarier nyanläggningar Totalt
Nedskrivningar     
Ingående balans 2004-01-01 – – – –
Årets nedskrivningar –20,0 – – –20,0
Utgående balans 2004-12-31 –20,0 – – –20,0

Redovisade värden     
2004-01-01 90,2 2,8 – 93,0
2004-12-31 72,2 2,9 0,4 75,5

2005     
Anskaffningsvärde     
Ingående balans 2005-01-01 123,0 16,2 0,4 139,6
Förvärv 1,6 2,1 0,8 4,5
Avyttringar –5,2 –0,3 – –5,5
Omklassificering – 0,4 –0,4 –
Utgående balans 2005-12-31 119,4 18,4 0,8 138,6

Uppskrivningar     
Ingående balans 2005-01-01 17,6 – – 17,6
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp –0,4 – – –0,4
Utgående balans 2005-12-31 17,2 – – 17,2

Avskrivningar     
Ingående balans 2005-01-01 –48,4 –13,3 – –61,7
Årets avskrivningar –1,7 –0,8 – –2,5
Avyttringar och utrangeringar 0,5 0,2 – 0,7
Utgående balans 2005-12-31 –49,6 –13,9 – –63,5
     
Nedskrivningar     
Ingående balans 2005-01-01 –20,0 – – –20,0
Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar 6,0 – – 6,0
Utgående balans 2005-12-31 –14,0 – – –14,0

Redovisade värden     
2005-01-01 72,2 2,9 0,4 75,5
2005-12-31 73,0 4,5 0,8 78,3

Taxeringsvärden   2005-12-31 2004-12-31
Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige)  75,9 83,0
Taxeringsvärden, mark (i Sverige)  17,7 20,2
  93,6 103,2

NOT 18 ANDELAR I  INTRESSEFÖRETAG

KONCERNEN      Bokfört Bokfört
    Kapital- Röst- värde,  värde,
Andelar i intresseföretag Org.nr Säte Antal andelar andel, % andel, % 2005 2004
Oy Sales Pro Ab 0460289-3 1) 165 49,2 49,2 1,7 1,6
       
1) Vanda/Finland

Vid årets ingång      1,5 47,2
Avyttring under året      – –46,0
Omräkningsdifferenser      0,1 0,0
Andel i årets resultat      0,4 0,6
Avgår inlösen/utdelning      –0,3 –0,2
Vid årets utgång      1,7 1,6
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Nedan specificeras koncernmässiga värden avseende ägd andel av intäkter, nettoresultat, tillgångar och skulder.

   Netto-   Eget Ägd
2005 Land Intäkter  resultat Tillgångar Skulder  kapital  andel, %  
Oy Sales Pro Ab Finland 5,2 0,4 2,6 0,9 1,7 49,2

2004
Oy Sales Pro Ab Finland 6,5 0,6 2,8 1,2 1,6 49,2

NOT 19 F INANSIELLA PLACERINGAR
 Koncernen Moderbolaget
 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 
Finansiella placeringar som är 
   anläggningstillgångar      
Investeringar som hålles till förfall 1,1 1,1 0,1 0,2 
Finansiella tillgångar värderade till verkligt
  värde via resultaträkningen 1)     
  Kapitalförsäkringar 17,2 15,0 14,9 14,7 
 18,3 16,1 15,0 14,9 
     
Kortfristiga placeringar som är 
   omsättningstillgångar     
Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
   värde via resultaträkningen 1)     
   Räntebärande värdepapper 674,0 800,0 674,0 800,0 
   Derivat 0,2 – – – 
 674,2 800,0 674,0 800,0

1) I moderbolaget värderat till anskaffningsvärde respektive lägsta värdets princip.

NOT 20 VARULAGER
 Koncernen
 2005-12-31 2004-12-31
Råvaror och förnödenheter 64,9 68,4
Varor under tillverkning 26,2 27,0
Färdiga varor och handelsvaror 193,7 184,3
 284,8 279,7

NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
 Koncernen Moderbolaget
 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Förutbetalda personalrelaterade kostnader 8,4 11,6 0,4 0,4
Förutbetalda hyror, försäkringar, leasingavgifter 6,1 5,9 4,5 4,3
Övriga förutbetalda kostnader 6,2 6,7 0,4 0,9
Upplupna räntor 9,0 8,9 9,0 8,9
Övriga upplupna intäkter 2,6 2,1 – –
 32,3 35,2 14,3 14,5

NOT 22 ÖVRIGA FORDRINGAR
 Koncernen
 2005-12-31 2004-12-31    
Fordringar på intresseföretag 1,1 1,1
Fordringar på andra närstående 8,7 5,1
Förskott till leverantör 11,9 –
Övrigt 4,9 11,3
 26,6 17,5
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NOT 23 L IKVIDA MEDEL
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
 Koncernen  Moderbolaget
 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31   
Kassa och bank  168,8 35,2 73,7 25,5   
Kortfristiga placeringar, jämställda med     
   likvida medel 362,5 124,9 362,5 124,9   
Likvida medel enligt balansräkningen 531,3 160,1 436,2 150,4

Likvida medel enligt kassaflödesanalysen 531,3 160,1 436,2 150,4

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med utgångspunkt att de har en obetydlig risk 
för värdefluktuationer samt lätt kan omvandlas till kassamedel och har en löptid om högst tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

NOT 24 EGET KAPITAL
MODERBOLAG
Aktiekapital
Antalet aktier uppgick på balansdagen till 24.119.196 aktier varav A-aktier utgjorde 4.660.000 aktier och 
B-aktier 19.459.196. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Samtliga aktier har lika rätt 
till andel i bolagets tillgångar och vinst. Det tidigare nominella värdet per aktie ersätts enligt nya ABL av ett 
kvotvärde. Aktiernas kvotvärde uppgår till 50:00 kronor. 

Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond
Avser tidigare obligatoriska avsättningar.

Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna betalas mer än aktiernas kvotvärde, skall ett belopp 
motsvarande det erhållna beloppet utöver kvotvärdet på aktierna, föras till överkursfonden.

I nya ABL slopas den obligatoriska avsättningen till reservfond. Tidigare avsättningar till reservfond skall 
även fortsättningsvis redovisas som bundet eget kapital. Gamla överkursfonder överförs till reservfonden, d v s 
redovisas även i fortsättningen som bundet eget kapital. Ny överkursfond redovisas som fritt eget kapital.

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Fritt eget kapital utgörs av summan av årets resultat och balanserat resultat från föregående år efter avdrag 
för utdelning. Balanserade vinstmedel utgör det fria egna kapitalet som är tillgängligt för utdelning.

Utdelning
Styrelsen har föreslagit en utdelning för 2005 med 6:00 kr per aktie (6:00 kr). Utdelningen fastställs på 
ordinarie bolagsstämma den 20 april 2006. 

KONCERNEN
Övrigt tillskjutet kapital
Avser överkurs vid konvertering av konvertibla förlagslån.

Reserver
Avser omräkningsreserven vilket innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finan-
siella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än 
den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina 
finansiella rapporter i svenska kronor.  
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NOT 25 RESULTAT PER AKTIE

Antal aktier uppgick vid årets in- och utgång till 24.119.196 aktier.
Under 2002 emitterades tecknings- och personaloptioner till ledande befattningshavare i koncernen. 

Antalet teckningsoptioner uppgick till 3.200 optioner, där varje option ger rätt till teckning av en B-aktie under 
perioden 30 november 2005 till den 1 december 2006. Teckningskursen uppgår till 256 kronor. Oy Karl Fazer 
Ab förvärvade samtliga utestående teckningsoptioner i samband med bolagets bud på aktierna i Cloetta Fazer 
AB i mars 2005.

Antalet emitterade personaloptioner uppgick till 210.000 optioner, där varje option ger rätt till teckning 
av en B-aktie under perioden 30 november 2005 till den 1 december 2006 till kursen 275 kronor. Rätten att 
utnyttja personaloptionerna är kopplat till anställningsförhållandet vid teckningsperiodens början. Antalet ute-
stående personaloptioner uppgick per 2005-12-31 till 165.000 optioner.

Eftersom lösenkursen översteg de noterade aktiernas genomsnittskurs per aktie under 2005 (226 kr) 
anses optionerna sakna utspädningseffekt och har exkluderats från beräkningen av resultat per aktie efter 
utspädning. Om börskursen i framtiden går upp till en nivå över lösenkursen kommer dessa optioner att med-
föra utspädning.

Under 2004 avslutades de konvertibelprogram som emitterades 1998 och 1999. Totalt tillfördes under 
konverteringsperioden 2001–2004 744.196 aktier varav under 2004 57.616 aktier. Vid beräkning av utspäd-
ningseffekten baseras antalet aktier på summan av stamaktier och de potentiella aktier som de konvertibla 
skuldebreven vid ingången av året representerar. Resultatet justeras för ränteeffekter på de konvertibla skul-
debreven. För 2004 var ränteeffekten försumbar. 
 
Resultat per aktie före utspädning   2005 2004
Årets resultat   245,8 288,1
Vägt antal utestående aktier   24.119.196 24.100.477
Resultat per aktie före utspädning, kr   10:19 11:96
    
Resultat per aktie efter utspädning    
Årets resultat   245,8 288,1
Antal aktier efter full konvertering av 
   utestående konvertibla skuldebrev   24.119.196 24.119.196
Resultat per aktie efter utspädning, kr   10:19 11:95
    

NOT 26 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

  Koncernen  
   2005 2004
Förmånsbestämda planer    
PRI-pensioner   72,5 69,1
Pensioner som inte omfattas av tryggandelagen   – 0,0
Andra långfristiga ersättningar till anställda   15,8 18,6
   88,3 87,7
    
Avgiftsbestämda planer    
Pensioner som inte omfattas av tryggandelagen   17,8 18,0
   106,1 105,7   
Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI   72,5 69,1
    
Förmånsbaserade pensionsplaner som redovisas som tillgång    
Pensioner som inte omfattas av tryggandelagen   0,4 –
   0,4 –
    
Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser    
Aktiverad kapitalförsäkring   17,2 14,9
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De anställda i koncernen omfattas av såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. 
Förmånsbestämda pensionsplaner avser tjänstemän i de svenska koncernföretagen. Pensioner som inte 
omfattas av tryggandelagen avser direktpensionsutfästelser till nuvarande och tidigare ledande befattnings-
havare.

Andra långfristiga ersättningar till anställda avser avsättning för gratifikationsersättning samt (till och med 
2005) förtidspension vid arbetsoförmåga. Avsättningen avser anställda i de finska dotterföretagen. I Finland  
omfattar den lagstadgade pensionsplan, som regleras i arbetspensionslagen (APL), såväl ålderspension som 
förtidspension. Medan den förstnämnda delen finansieras genom löpande premiebetalningar och utgör en s.k. 
”multi employer plan” har förpliktelsen avseende den senare delen kvarstått hos arbetsgivarna. Social- och 
hälsovårdsministeriet i Finland fattade i december 2004 ett beslut att ändra planen för förtidspension till en 
avgiftsbestämd plan från och med 2006. Som konsekvens därav reducerades avsättningen i koncernen med 36 
Mkr i december 2004 med motsvarande resultateffekt. Under 2005 har resterande avsättning, 2 Mkr, lösts upp. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner som skuldförts avser åtaganden som säkerställts genom tecknande av 
kapitalförsäkringar och där åtagandet vid varje tillfälle motsvaras av kapitalförsäkringens återköpsvärde. 
Kapitalförsäkringarna redovisas bland finansiella tillgångar.
 
Förmånsbestämda planer, pensioner
 
Följande tabell förklarar hur nettoskulden i balansräkningen har förändrats under perioden:
   2005 2004
Nettoskuld vid årets ingång    69,1 69,5
Nettokostnad enligt resultaträkningen   5,4 2,0
Utbetalning av ersättningar   –1,5 –1,3
Tillskjutna medel från företaget   –0,8 –1,0
Inlösen av förpliktelser   –0,1 –0,1
   72,1 69,1
    
Som tillgång redovisad förpliktelse   0,4 –
Nettoskuld vid årets utgång    72,5 69,1
    
De belopp som har redovisats i balansräkningen har beräknats enligt följande:    
   2005 2004
Nuvärde av fonderade förpliktelser   2,3 1,5
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde   –2,4 –1,4
Oredovisade aktuariella förluster   –0,3 0,0
Nettofordran (–)/nettoskuld (+) fonderade förpliktelser i balansräkningen  –0,4 0,1
    
Nuvärde av ofonderade förpliktelser   87,2 75,3
Oredovisade aktuariella förluster   –14,7 –6,3
Nettoskuld ofonderade förpliktelser i balansräkningen   72,5 69,0

Nettoskuld fonderade/ofonderade förpliktelser i balansräkningen  72,5 69,1 
    
De belopp som redovisas i resultaträkningen för förmånsbestämda planer är följande:    
   2005 2004
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år   1,7 2,2
Räntekostnad   3,7 3,7
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar   0,0 –0,1
Aktuariella förluster som redovisas för året   0,0 –
Vinster på regleringar   – –3,8
Kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner   5,4 2,0
Kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner 1)   59,3 51,0
Kostnad för särskild löneskatt och avkastningsskatt   8,2 7,1
Summa pensionskostnad   72,9 60,1

1) Varav 4,8 Mkr (4,0) avser avgifter till Alecta. Bolaget saknar uppgifter från Alecta för att kunna redovisa dessa kostnader      

 som pensionsåtagande för förmånsbestämda planer.
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Kostnaden för förmånsbestämda pensionsplaner redovisas under följande rader i resultaträkningen:
   2005 2004
Kostnad för sålda varor   0,4 0,3
Försäljningskostnader   0,6 0,4
Administrationskostnader   0,8 –2,3
Finansiella kostnader   3,6 3,6
Kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner   5,4 2,0
    
Viktigare aktuariella antaganden på balansdagen:
Den försäkringstekniska beräkningen av pensionsförpliktelser och pensionskostnader baseras på följande 
antaganden:

Diskonteringsräntan skall spegla den riskfria räntan för den period förpliktelsen omfattar. Den genomsnitt-
liga återstående löptiden uppgår till tjugo år. Diskonteringsräntan baseras på en 15-årig statsobligation, som 
är den längsta förekommande statsobligationen på marknaden, samt extrapolering av avkastningskurvan för 
återstående tid. Vid extrapolering har också avkastningen på Euro-baserade obligationer med löptider motsva-
rande pensionsförpliktelsen beaktats.

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar avser beräknad avkastning på försäkringsbrev. 

Årlig långsiktig löneökning avspeglar procentuella förväntade löneökningar baserat på historiska uppgifter 
samt förväntningar om framtida inflation, tjänsteålder och befordran.

Långsiktig ökning av inkomstbasbeloppet avspeglar löneutvecklingen för hela arbetsmarknaden.

Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av Sveriges regering och används bland annat för fastställandet av 
pensionsgrundande lön i det allmänna pensionssystemet.

Långsiktigt inflationsåtagande avspeglas av de senaste årens utveckling samt Sveriges Riksbanks 
långsiktiga förväntningar. 

Personalomsättning speglar den genomsnittliga långsiktiga personalomsättningen.

%   2005 2004
Diskonteringsränta   4,5  4,8 
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar   5,0  5,0 
Årlig långsiktig löneökning   3,0  3,0 
Långsiktig ökning av inkomstbasbeloppet   3,0  3,0 
Långsiktigt inflationsantagande   2,0  2,0 
Personalomsättning   5,0  5,0 

Förmånsbestämda planer, andra långfristiga ersättningar till anställda

Följande tabell förklarar hur nettoskulden i balansräkningen har förändrats under perioden:
   2005 2004
Nettoskuld vid årets ingång   18,6 60,4
Nettokostnad enligt resultaträkningen    5,0 –33,9
Utbetalning av ersättningar   –8,4 –7,9
Kursdifferenser   0,6 0,0
Nettoskuld vid årets utgång   15,8 18,6
    
De belopp som har redovisats i balansräkningen har beräknats enligt följande:     
   2005 2004
Nuvärde av fonderade förpliktelser   19,1 23,3
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde   –3,3 –4,7
Nettoskuld i balansräkningen   15,8 18,6
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De belopp som redovisas i resultaträkningen för förmånsbestämda planer är följande:

   2005 2004
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år   5,2 5,5
Räntekostnad   1,0 3,7
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar   –0,3 –
Aktuariella vinster som redovisas för året   –0,9 –2,5
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år   – –4,9
Vinster på regleringar   – –35,7
Resultateffekt avseende andra långfristiga ersättningar till anställda   5,0 –33,9 
    
Resultateffekt avseende förmånsbestämda övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas under föl-
jande rader i resultaträkningen:    
   2005 2004
Kostnad för sålda varor   3,0 –26,8
Försäljningskostnader   0,8 –6,8
Administrationskostnader   0,5 –4,0
Finansiella kostnader   0,7 3,7
Resultateffekt avseende andra långfristiga ersättningar till anställda   5,0 –33,9 
    
Viktigare aktuariella antaganden på balansdagen    
Gjorda antaganden speglar förhållandena i de finska dotterföretagen och på den finska arbetsmarknaden. 
Beträffande definitioner, se motsvarande antaganden enligt ovan under förmånsbestämda pensionsplaner:
    
%   2005 2004
Diskonteringsränta   4,0 4,8
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar   4,0 4,8
Årlig långsiktig löneökning   3,5 3,5
Långsiktigt inflationsantagande   2,0 2,0
Personalomsättning   2,0 2,0
    

MODERBOLAGET  
   2005 2004
PRI-pensioner   26,9 26,1
Pensioner som inte omfattas av tryggandelagen   14,9 14,7
   41,8 40,8
    
Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI   26,9 26,1
    
Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser    
Aktiverad kapitalförsäkring   14,9 14,7
    
 Koncernen Moderbolaget
Utbetalning av pensioner 2005 2004 2005 2004
Belopp varmed avsättningen förväntas regleras 
   efter mer än tolv månader 85,3 84,1 39,7 38,8
     
    
 Koncernen   
Utbetalning av andra långfristiga ersättningar 2005 2004
Belopp varmed avsättningen förväntas regleras 
   efter mer än tolv månader 13,7 16,4
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  Koncernen
   2005-12-31 2004-12-31
Avsättningar som är långfristiga skulder    
Löneskatt   2,4 0,6
   2,4 0,6   
Avsättningar som är kortfristiga skulder    
Kostnader i samband med avveckling av verksamheter    
Avgångsvederlag, permitteringslön och andra personalrelaterade kostnader 5,1 5,5
   5,1 5,5   
Kostnader i samband avveckling av verksamheter    
Redovisat värde vid periodens ingång   5,5 –
Avsättningar som gjorts under perioden   5,1 5,5
Belopp som tagits i anspråk under perioden   –5,1 –
Outnyttjade belopp som har återförts under perioden   –0,4 –
Redovisat värde vid periodens utgång   5,1 5,5 
   
Betalningar    
Belopp varmed avsättningen förväntas betalas 
   efter mer än tolv månader   2,4 0,6
   2,4 0,6

Avveckling av verksamheter
Kostnaderna avser avveckling av Norrköpingsfabriken samt dotterföretaget i Polen. Ingen av händelserna 
uppfyller kriterierna i IFRS 5, ”Avvecklade verksamheter”, varför utfallet inte redovisas som en särskild post 
i resultaträkningen. Fabriksnedläggningen i Norrköping utgör ett led i en produktionsomflyttningsprocess där 
fabrikerna specialiserar sig och överkapacitet reduceras. I Polen omstruktureras verksamheten genom nedlägg-
ning av produktionen och avveckling av delar av försäljnings- och marknadsorganisationen. Koncernen kommer 
även i fortsättningen att bedriva försäljning i Polen genom en nybildad filial tillhörande exportorganisationen.  

NOT 28 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

För mer information om koncernens exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas 
till not 31.
  Koncernen  
   2005-12-31 2004-12-31
Checkräkningskredit   – 40,0

    
    

NOT 29 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER   
    
  Koncernen    
   2005-12-31 2004-12-31
Skulder till intresseföretag   0,0 0,0
Skulder till andra närstående   1,6 1,1
Derivat som innehas för säkring   6,7 –
Mervärdesskatt   15,5 16,1
Personalens källskatt   11,4 11,4
Övrigt   0,8 1,0
   36,0 29,6
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NOT 30 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 Koncernen Moderbolaget
 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Upplupna personalrelaterade kostnader 121,0 113,9 8,0 7,2
Upplupen bonus och rabatter 23,6 20,9 – –
Övriga upplupna kostnader 23,9 21,7 4,2 3,7
 168,5 156,5 12,2 10,9

NOT 31 F INANSIELLA  RISKER OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Finansverksamheten inom Cloetta Fazer-koncernen har som uppgift att stödja koncernens kommersiella verk-
samhet och bedrivs i moderbolagets finansfunktion och dess internbank. Finansverksamheten skall tydliggöra 
koncernens riskexponering och med viss framförhållning skapa förutsägbarhet i det ekonomiska utfallet. De 
finansiella riskerna hanteras enligt den finanspolicy som fastställts av styrelsen.

Dotterföretagen skall använda anvisade kontostrukturer för in- och utbetalningar samt hantering av likvida 
medel. För övriga finansiella transaktioner, t.ex tidsbunden finansiering eller valutasäkring, så skall moderbo-
lagets internbank i normalfall vara motpart. Prissättning från internbanken gentemot dotterföretagen sker till 
marknadsmässiga villkor.

Styrelsen har också antagit en policy avseende inköp av råvaror inom ramen för den centrala inköpsfunk-
tionen. Koncernen är särskilt utsatt för prisfluktuationer på kakaobaserade råvaror då dessa utgör en bety-
dande del av råvarukostnaden.

Koncernen är främst exponerad för följande risker: finansierings-, ränte-, valuta, kredit- och råvarurisker.

FINANSIERINGSRISK
Med finansieringsrisk avses risken att finansiering inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade 
kostnader. Enligt fastställd finanspolicy ska det alltid finnas tillräckligt med kontanta medel och garanterade 
krediter för att täcka den närmaste månadens betalningar. Koncernen har en mycket hög likviditet vilket för 
närvarande begränsar finansieringsrisken. Därtill tillkommer ej utnyttjade kreditlöften som vid årsskiftet upp-
gick till 511 Mkr (500).

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid årsskiftet till 1.205 Mkr (960). 
Förfallostruktur och information om effektiv ränta på dessa placeringar framgår av tabellen under rubriken 

Ränterisk. 

RÄNTERISK
Koncernens resultat påverkas av fluktuationer i marknadsräntorna. På motsvarande sätt påverkas det under-
liggande värdet av finansiella instrument vid ränteförändringar. Koncernens räntebärande finansiella tillgångar 
utgörs främst av kortfristiga placeringar. Finansnettot har påverkats av diskonteringseffekter vid nuvärdesbe-
räkning av utestående pensionsförpliktelser.

I enlighet med styrelsens beslut och rådande finanspolicy, får den ränterisk, som koncernen tillåts expo-
neras för på likvida medel – definierad i koncernens balansräkning som likvida medel och kortfristiga place-
ringar per år ej överstiga 20 Mkr. 

Denna risk är en beräknad värderingseffekt och uttrycker hur det underliggande värdet av det aktuella 
innehavet av räntebärande placeringar påverkas vid en procents förskjutning av räntekurvan – motsvarar en 
höjning av marknadsräntorna med en procent över samtliga löptider. Det prognostiserade framtida kassaflödet 
skall alltid vägas in vid internbankens beslut av placeringarnas löptider och omfattning. Den maximala löpti-
den för enskilda placeringar får dock aldrig överstiga 5 år.

Den – enligt finanspolicyn – obligatoriska likviditetsbufferten får ej heller placeras i finansiella instrument 
med en, vid investeringstillfället, kvarvarande löptid överstigande 6 månader. Ränterisken på likvida medel var 
vid årsskiftet beräknad till cirka 5,8 Mkr (4 Mkr) och den genomsnittliga bindningstiden var vid samma tillfälle 
cirka 8 månader (6 mån).
 

 Verkligt Ränta Förfall  >3 mån
 värde (eff.%) <3 mån <1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Totalt
Likvida medel 531,3 2,10 531,3 – – – – – 531,3
Kortfristiga 
   placeringar  562,3 2,53 – 365,5 119,5 21,1 46,9 21,0 574,0
Räntefond 1) 100,0 – – 100,0 – – – – 100,0
Summa    531,3 465,5 119,5 21,1 46,9 21,0 1.205,3

1) Fondandelar anskaffades 2005-12-30.
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KREDITRISKER
Kreditrisker i finansiell verksamhet
Den finansiella riskhanteringen medför en exponering för kreditrisker. Det är främst motpartsrisker i sam-
band med fordringar på banker och andra motparter som uppstår vid köp av räntebärande instrument. 
Finanspolicyn innehåller ett särskilt motpartsreglemente i vilket maximal kreditexponering för olika motparter 
anges. Kravet är att motparterna ska ha ett kreditbetyg från Standard & Poor’s om lägst BBB-, eller motsva-
rande rating från likvärdigt ratinginstitut.

Kreditrisker i kundfordringar
Distributionen i Norden sker genom de stora dagligvarukedjorna. I Sverige och Finland utgör de 85–90 pro-
cent av fakturerad omsättning. Kreditrisker hänförliga till koncernens kundfordringar i Norden är därmed 
spridda på ett relativt få men stora kunder. Kundstrukturen i Polen skiljer sig jämfört med den nordiska mark-
naden genom att antalet aktörer är betydligt fler och ofta mindre företag. På övriga marknader sker försälj-
ning i huvudsak genom lokala distributörer.

Koncernen har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna ska hanteras, vilken omfattar beslutsnivåer 
för beviljande av kreditlimiter. Riskbedömningar görs för enskilda kunder, kundgrupper och marknader. För 
att minska riskerna har kreditförsäkringar avseende försäljning utanför Norden tecknats. Kundförlusterna för 
såväl 2005 som historiskt sett har varit låga.

VALUTARISK
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker. Den främsta exponeringen avser köp och försäljning i 
utländska valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på det finansiella instrumentet, kund- 
eller leverantörsfakturan och dels valutarisken i förväntade eller kontrakterade betalningsflöden. Dessa risker 
benämns transaktionsexponering. Valutakursfluktuationer återfinns också i omräkningen av utländska dotter-
företags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering.

Enligt gällande finanspolicy får derivatinstrument såsom terminer, optioner eller swapar användas för att 
begränsa de risker som koncernen är exponerad emot. Koncernen tillämpar tillsvidare ej säkringsredovisning 
(enligt IAS 39) och samtliga derivatinstrument marknadsvärderas med löpande redovisning av värdeföränd-
ringen över resultaträkningen.

Valutakursdifferenser har påverkat rörelsens resultat med –2,8 Mkr och finansnettot med +3,9 Mkr.

Transaktionsexponering
Koncernens transaktionsexponering består i att intäkterna huvudsakligen genereras på hemmamarknaderna 
i Sverige och Finland, samtidigt som vissa inköp av råvaror, insatsvaror och färdigvaror sker från andra län-
der och i främmande valutor. Detta utflöde motverkas till viss del av den export som sker till övriga nordiska 
länder samt till marknaderna utanför Norden. För att minska risken och valutaexponeringen kurssäkras de 
prognostiserade nettoflödena i respektive valuta för en period av nio till tolv månader framåt i tiden. Den säk-
rade andelen skall – enligt fastställd finanspolicy – uppgå till mellan femtio och hundra procent av det totala 
nettoflödet vid varje tillfälle.

Transaktionsexponeringen fördelar sig på följande valutor;
      
Valuta (MSEK)   Utfall 2005 Prognos 2006
EUR   –285 –212
NOK   –57 –
DKK   –1 –15
Summa nettoutflöde   –343 –227
  
NOK   – 28
USD   12 12
GBP   – 8
DKK   11 –
Summa nettoinflöde   23 48
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Koncernens valutainflöde består främst av NOK, USD och EUR och valutautflödet främst av EUR samt DKK. För  
2006 är dessa valutaflöden prognostiserade till ett nettoutflöde motsvarande cirka 227 Mkr och ett nettoin-
flöde motsvarande cirka 48 Mkr. 

Cirka 60 procent av koncernens nettoflöde var säkrat vid årsskiftet. Det fördelade sig enligt nedanstå-
ende tabell. Terminskontrakten värderas till marknadspris i enlighet med IAS 39. Marknadsvärdet uppgick per 
balansdagen till 0,2 Mkr över ingångsvärdet vid upptagning av terminskontrakten.

      
Valutaderivat (MSEK)     2005  2006
Köp  EUR   –234 –111
 NOK   –20 –
             GBP   –1 –
Summa köp   –255 –111
  
Sälj NOK   – 42
 USD   6 11
 GBP   – –
 DKK   22 –
 PLN   5 –
Summa sälj   33 53

Omräkningsexponering
Utländska nettotillgångar i koncernen fördelar sig på följande valutor:

Valuta   2005 2004
MEUR   82 78
MPLN   29 27
MNOK   1 1

Koncernen har som policy att inte skydda omräkningsexponeringar i utländsk valuta. Årets omräkningsdiffe-
rens uppgick till 34 Mkr. Omräkningsdifferensen har förts direkt mot eget kapital. Ackumulerat uppgår omräk-
ningsdifferensen till 59 Mkr. 

Känslighetsanalys
För att hantera ränte- och valutakursrisk har koncernen som syfte att minska påverkan av kortsiktiga fluktua-
tioner av koncernens resultat. På lång sikt kommer emellertid varaktiga förändringar i valutakurser och räntor  
att få en påverkan på det konsoliderade resultatet. Per den 31 december 2005 beräknas en generell höjning 
av räntan med en procentenhet beräknat på en oförändrad nettofordran påverka koncernens resultat före 
skatt med cirka 11 Mkr. En generell höjning med en procent av den svenska valutans värde gentemot andra 
utländska valutor har beräknats öka koncernens resultat före skatt med cirka 2 Mkr.

RÅVARURISK
Kakaoprodukter utgör en väsentlig del av koncernens totala råvarukostnad. Priserna på kakaorelaterade pro-
dukter baseras på marknadsnoterade priser på kakaobönor. Dessa varierar över tiden och får därmed också 
motsvarande effekt på koncernens resultat. Den centrala inköpsfunktionen skall tydliggöra koncernens risk-
exponering inom detta område och med viss framförhållning skapa förutsägbarhet i det ekonomiska utfallet.

För att minska effekten av prisfluktuationer tecknas leveranskontrakt löpande avseende framtida leveran-
ser i enlighet med av styrelsen fastställd policy. 

REDOVISAT VÄRDE OCH VERKLIGT VÄRDE FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT
Följande sammanfattar de metoder och antaganden som främst använts för att fastställa verkligt värde på de 
finansiella instrument som redovisas i tabellen ovan.

Värdepapper
Verkligt värde är baserat på noterade marknadspriser på balansdagen utan avdrag för transaktionskostnader.
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Derivatinstrument
Terminskontrakt är värderade till aktuellt marknadspris genom att använda noterade marknadspriser. 

Räntebärande skulder
Diskontering av framtida kassaflöden görs om räntan avviker från marknadsräntan vid lånetillfället. 

Kund och leverantörsskulder
Kund och leverantörsskulder har genomgående en kvarvarande livslängd understigande ett år. Det redovisade 
värdet motsvarar därmed verkligt värde. 

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen nedan:

  2005-12-31 2004-12-31
 Redovisat  Verkligt  Redovisat Verkligt
Koncernen värde värde  värde värde
Finansiella anläggningstillgångar 18,3 18,3 16,1 16,1
Kundfordringar 331,6 331,6 411,1 411,1
Fordringar på intresseföretag och 
   andra närstående 9,8 9,8 6,2 6,2
Finansiella placeringar, kortfristigt innehav 674,0 674,0 800,0 800,0
Likvida medel 531,3 531,3 160,1 160,1
Valutaterminskontrakt 0,2 0,2 – 0,4
Checkräkningskredit – – –40,0 –40,0
Leverantörsskulder –231,4 –231,4 –159,9 –159,9
Skulder till intresseföretag och 
   andra närstående –1,6 –1,6 –1,1 –1,1
Övriga kortfristiga skulder –27,7 –27,7 –28,5 –28,5
Valutaterminskontrakt –6,7 –6,7 – –
 1.297,8 1.297,8 1.164,0 1.164,4
Oredovisade vinster/förluster – – 0,4 –

RISK MANAGEMENT
Koncernen arbetar med risk management dels genom skadeförebyggande arbete, dels genom att utveckla 
gemensamma försäkringslösningar. Härigenom möjliggörs samordningsvinster och en minimering av koncer-
nens totala skaderisker.

    
NOT 32 OPERATIONELL LEASING

Framtida årliga betalningsåtaganden avseende i koncernen förhyrda tillgångar fördelar sig enligt följande:

 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Inom ett år 19,1 18,1 2,9 2,9
Mellan ett år och fem år 65,3 71,5 8,0 10,9
Längre än fem år – – – –
 84,4 89,6 10,9 13,8

Koncernen hyr ett antal lagerenheter samt kontorslokaler enligt operationella leasingavtal.  
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NOT 33 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

 Koncernen Moderbolaget
 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Ställda säkerheter avseende pensionsutfästelser    
Kapitalförsäkringar 17,2 14,9 14,9 14,7
Summa ställda säkerheter 17,2 14,9 14,9 14,7
    
Eventualförpliktelser    
Garantiåtaganden, FPG/PRI  1,7 1,6 0,5 0,5
Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag – – 59,7 105,3
Återbetalning skatt 1) 22,1 – – –
Borgens- och andra eventualförpliktelser 6,6 6,6 – –
Summa eventualförpliktelser 30,4 8,2 60,2 105,8

1)  Enligt upplysningar i not 15, kan det polska dotterföretaget bli återbetalningsskyldigt för tidigare erhållen skattesubvention. 

NOT 34 NÄRSTÅENDE

MODERBOLAGET 

Moderbolagets största innehav av aktier och andelar i dotterföretag framgår av not 35. Fordringar och skulder 
till dotterföretag fördelar sig enligt följande:

   2005-12-31 2004-12-31
Räntebärande fordringar    261,7 249,4
Räntefria fordringar   67,7 –
   329,4 249,4

Räntebärande skulder    617,8 402,9
Räntefria skulder    5,8 7,1
   623,6 410,0

Moderbolagets verksamhet omfattar försäljning av tjänster och uthyrning av lokaler till i huvudsak dot-
terföretag. Totalt uppgick dessa intäkter till 77,1 Mkr (80,3) varav 76,8 Mkr (79,7) utgjorde dotterföretag. 
Moderbolaget tillhandahåller vidare finansieringstjänster till dotterföretagen genom internbanksfunktionen. 
Räntebärande fordringar och skulder till dotterföretagen avser främst saldon i koncernkontostrukturen.

KONCERNEN

Sammanställning över närståendetransaktioner:

       
   Försäljning av Inköp av Övriga Skuld till    Fordran på  
  varor till  varor från rörelse- närstående närstående
Närståenderelation År närstående närstående intäkter 31 dec  31 dec 
Intresseföretag 2005 4,9 0,0 0,3 0,0 1,1
Intresseföretag 2004 5,6 0,6 0,3 0,0 1,1
      
Andra närstående 2005 84,1 15,3 7,2 1,6 8,7
Andra närstående 2004 78,1 15,6 7,7 1,1 5,1

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Andra närstående avser bolag inom 
Fazer-koncernen.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Beträffande löner och ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare hänvisas till not 10.
Koncernen har inga fordringar på nyckelpersoner. Skulder till nyckelpersoner utgörs av sedvanliga personal-
relaterade skulder.
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NOT 35 ANDELAR I  KONCERNFÖRETAG

Specifikation av innehav av aktier och andelar i dotterföretag. 
     Bokfört Bokfört
    Antal Kapital- värde  värde
Aktier och andelar i dotterföretag Org.nr Säte andelar andel % 2005 2004
Cloetta Fazer Sverige AB 556226-4514 1) 267.200 100 527,8 527,8
   Cloetta Fazer Produktion AB 556008-0383 1)  100
Cloetta Fazer Choklad Ab 0721441-5 2) 600.000 100 553,5 553,5
Cloetta Fazer Konfektyr Ab 0728786-8 2) 5.000 100 401,2 401,2
Chymos Ab 0728712-0 3) 50.000 100 45,2 45,2
Oy NIS - Nordic Industrial Sales Ab 0720988-6 2) 255 51 1,3 1,3
Ospecifierade andelar     35,4 35,4
     1.564,4 1.564,4

1) Linköping  2) Vanda/Finland    3) Villmanstrand/Finland

En fullständig förteckning ingår i det exemplar av årsredovisningen som inlämnas till Bolagsverket. 
Förteckningen kan på begäran erhållas från bolaget.

        
NOT 36 OBESKATTADE RESERVER

  Moderbolaget
   2005 2004
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:    
Byggnader    
Ingående balans 1 januari    3,0 2,4
Årets avskrivningar utöver plan   0,7 0,5
Utgående balans 31 december    3,7 2,9
    
Inventarier    
Ingående balans 1 januari    0,7 0,9
Årets avskrivningar utöver plan   0,5 –0,1
Utgående balans 31 december    1,2 0,8
    
Periodiseringsfonder    
Avsatt vid taxering 2001   4,4 4,4
Avsatt vid taxering 2003   7,4 7,4
Avsatt vid taxering 2004   5,2 5,2
Avsatt vid taxering 2005   1,9 1,9
Avsatt vid taxering 2006   0,7 –
Utgående balans 31 december   19,6 18,9
    
Summa obeskattade reserver   24,5 22,6
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NOT 37 KASSAFLÖDESANALYS
    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
 Koncernen Moderbolaget
 2005 2004 2005 2004
Förändringar i värdet av finansiella instrument –0,2 – – –
Resultatandelar i intresseföretag –0,4 –0,6 – –
Realisationsresultat vid försäljning 
   av anläggningstillgångar –10,2 –7,6 –2,5 0,2
Avsättningar till pensioner och andra 
   långfristiga ersättningar till anställda 0,3 –41,9 1,0 0,4
Omstruktureringskostnader 1,0 5,5 – –
Övrigt  –1,9 0,3 – –
 –11,4 –44,3 –1,5 0,6
 
 

NOT 38 KRITISKA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Företagsledningen har med revisionsutskottet diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende 
koncernens kritiska redovisningsprinciper och uppskattningar. De uppskattningar och bedömningar som gjorts 
vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan:
 
Nedskrivningsprövning
I not 16 ges en närmare beskrivning av de antaganden som har tillämpats vid bedömning av återvinningsvär-
det för goodwill och varumärken.

Hantering av ränterisker, exponering mot utländska valutor
En långsiktig förändring av räntenivåer och valutakurser kan ha relativt stora effekter på koncernens resultat. 
I not 31 ges en detaljerad analys av exponeringen för ränterisker avseende finansiella placeringar samt risker 
som är förknippade med förändringar i valutakurser.

Pensionsantaganden
Viktigare aktuariella antaganden framgår av not 26. Större negativa avvikelser kan leda till att aktuariella 
förluster behöver redovisas.

Koncernbidrag
Koncernbidrag har lämnats till det polska dotterföretaget. Företagsledningen har bedömt att förutsättningarna 
i EU-domstolens Marks & Spencer-mål är tillämpningsbara i detta fall.

Återbetalning av erhållna subventioner
Det polska dotterföretaget som är under likvidation har tidigare erhållit en skattesubvention. Rättsläget är 
oklart om beloppet är återbetalningspliktigt vid likvidation. Se vidare not 15. Beloppet har redovisats som 
en eventualförpliktelse.

NOT 39 FÖRKLARINGAR AVSEENDE ÖVERGÅNG TILL IFRS

Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS.
De redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella 

rapporter för räkenskapsåret 2005 och för jämförelseåret 2004 samt för koncernens öppningsbalans den 1 
januari 2004 förutom avseende IAS 32, 39 och IFRS 5 som enligt undantag i IFRS 1 tillämpas enbart på 2005.  

Vid upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning har belopp som redovisats enligt tidigare tilläm-
pade redovisningsprinciper justerats enligt IFRS. Förklaringar till hur övergången från tidigare redovisnings-
principer till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden framgår 
av följande tabeller och förklaringar till dessa.

IAS 19 omfattar redovisning av ersättningar till anställda. Rekommendationen överensstämmer med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, som tillämpats från och med 2004-01-01. 
Införande av IAS 19 har inte medfört någon ytterligare effekt på resultat och ställning. Tillämpningen av RR 29 
har därmed redovisats som effekt av byte av redovisningsprincip och ej som effekt av övergång till IFRS.
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Forts . not  39    
 1 januari 2004 31 december 2004

    Effekt vid Effekt vid   Effekt vid
  Tidigare övergång övergång  Tidigare övergång
 Not principer till RR29 till IFRS IFRS principer till IFRS IFRS

Tillgångar        
Immateriella anläggningstillgångar a) 259,6 – –10,0 249,6 239,0 8,2 247,2
Materiella anläggningstillgångar  1.009,6 – – 1.009,6 975,2 – 975,2
Andelar i intresseföretag  47,2 – – 47,2 1,6 – 1,6
Finansiella placeringar  18,7 – – 18,7 16,1 – 16,1
Summa anläggningstillgångar  1.335,1 – –10,0 1.325,1 1.231,9 8,2 1.240,1
Varulager  293,0 – – 293,0 279,7 – 279,7
Kundfordringar  422,1 – – 422,1 411,1 – 411,1
Skattefordran  9,5 – – 9,5 17,6 – 17,6
Övriga fordringar  19,1 – – 19,1 17,5 – 17,5
Förutbetalda kostnader och       
  upplupna intäkter  27,8 – – 27,8 35,2 – 35,2
Kortfristiga placeringar b) 717,5 – –350,2 367,3 406,8 393,2 800,0
Likvida medel  21,6 – 350,2 371,8 553,3 –393,2 160,1
Summa omsättningstillgångar  1.510,6 – – 1.510,6 1.721,2 – 1 721,2
Summa tillgångar  2.845,7 – –10,0 2.835,7 2.953,1 8,2 2.961,3
       
Eget kapital c)      
Aktiekapital  1.203,1 – – 1.203,1 1.206,0 – 1.206,0
Övrigt tillskjutet kapital  – – 49,2 49,2 – 53,9 53,9
Reserver  – – 25,5 25,5 – 25,1 25,1
Bundna reserver  – – – – 74,9 –74,9 –
Balanserat resultat  961,3 –30,1 –81,9 849,3 998,7 6,3 1.005,0
Eget kapital hänförligt till       
  moderbolagets aktieägare  2.164,4 –30,1 –7,2 2.127,1 2.279,6 10,4 2.290,0
       
Minoritetsintresse  – – 2,0 2,0 – 2,3 2,3
       
Summa eget kapital  2.164,4 –30,1 –5,2 2.129,1 2.279,6 12,7 2.292,3
       
Minoritetsintresse  2,0 – –2,0 – 2,3 –2,3 –
       
Avsättningar       
Avsättning till pensioner  102,7 42,4 –145,1 – 105,7 –105,7 –
Avsättningar för skatter  174,6 –12,3 –162,3 – 161,3 –161,3 –
Övriga avsättningar  – – – – 6,1 –6,1 –
Summa avsättningar  277,3 30,1 –307,4 – 273,1 –273,1 –
       
Skulder       
Räntebärande långfristiga skulder  7,5 – – 7,5 – – –
Avsatt till pensioner och         
  liknande förpliktelser  – – 145,1 145,1 – 105,7 105,7
Övriga avsättningar  – – – – – 0,6 0,6
Uppskjutna skatteskulder d) – – 159,5 159,5 – 159,1 159,1
Summa långfristiga skulder  7,5 – 304,6 312,1 – 265,4 265,4
       
Kortfristiga räntebärande skulder  44,7 – – 44,7 40,0 – 40,0
Leverantörsskulder  158,9 – – 158,9 159,9 – 159,9
Skatteskulder  20,3 – – 20,3 12,1 – 12,1
Övriga kortfristiga skulder  30,4 – – 30,4 29,6 – 29,6
Upplupna kostnader och        
  förutbetalda intäkter  140,2 – – 140,2 156,5 – 156,5
Avsättningar  – – – –  5,5 5,5
Summa kortfristiga skulder  394,5 – – 394,5 398,1 5,5 403,6
Summa skulder  679,3 – –2,8 706,6 671,2 –2,2 669,0
Summa eget kapital och skulder  2.845,7 – –10,0 2.835,7 2.953,1 8,2 2.961,3
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Forts . not  39 
Koncernens resultaträkningar i sammandrag 
  2004 2004 2004
 Not Tidigare  Justering IFRS IFRS
Nettoomsättning  3.023,8  3.023,8
Kostnad för sålda varor  –2.003,0 1,3 –2.001,7
Bruttoresultat  1.020,8 1,3 1.022,1

Övriga rörelseintäkter  62,0  62,0
Försäljningskostnader  –535,3 16,9 –518,4
Administrationskostnader  –184,7  –184,7
Övriga rörelsekostnader  –1,6  –1,6
Andel av intresseföretags resultat  0,9 –0,3 0,6
Rörelseresultat  362,1 17,9 380,0

Finansnetto  15,7  15,7
Resultat före skatt  377,8 17,9 395,7

Skatt  –106,5 –0,3 –106,8
Minoritetens andel i årets resultat  –0,8 0,8 –
Årets resultat e) 270,5 18,4 288,9

Hänförligt till 
Moderbolagets aktieägare  – – 288,1
Minoritetsintresse  – – 0,8

   
Specifikation av IFRS-effekter   2004-01-01 2004-12-31
a) Immateriella anläggningstillgångar  
 Återföring uppskrivning av kraftservitut   –10,0 –10,0
 Återförda avskrivningar goodwill och varumärken   – 18,2
    –10,0 8,2
   
b) Kortfristiga placeringar  
 Omklassificering    –350,2 393,2
    –350,2 393,2
   
c) Eget kapital  
 Återföring uppskrivning av kraftservitut   –10,0 –10,0
 Skatt avseende återförd uppskrivning av kraftservitut  2,8 2,8
 Återförda avskrivningar goodwill och varumärken   – 18,2
 Skatt avseende återförda avskrivningar varumärken   – –0,6
    –7,2 10,4
   
d) Uppskjutna skatteskulder  
 Skatt avseende återförd uppskrivning av kraftservitut  –2,8 –2,8
 Skatt avseende återförda avskrivningar varumärken   – 0,6
    –2,8 –2,2
   
e) Resultatpåverkan  
      Återförda avskrivningar goodwill och varumärken   – 18,2
      Skatt avseende återförda avskrivningar varumärken   – –0,6
 Minoritetens andel   – 0,8
    – 18,4
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REVISIONSBERÄTTELSE

TILL ÅRSSTÄMMAN I  CLOETTA FAZER AB
ORGANISATIONSNUMMER 556014-2357

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i Cloetta Fazer AB för år 2005. Det är styrelsen och verk-
ställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella 
redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att års-
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncern-
redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund 
för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de 
antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och 
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 Ljungsbro den 16 februari 2006

 Thomas Thiel Hans Åkervall
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelsen omfattar sidorna 42–96.



PLOPP     

Under sommaren genomförde Plopp 

ett samarbete med Radio Rix. 

   Event-teamet fanns på plats på 

samtliga 17 konserter som hölls runt-

om i Sverige. Ett utmärkt tillfälle att 

möta många av våra konsumenter och 

dela ut nyheten Plopp Caramel.
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BOLAGSSTYRNING

TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Cloetta Fazer AB lyder under svensk lagstiftning och dess 
bolagsstyrning bygger därtill på bolagsordningen, Stock-
holmsbörsens noteringsavtal och andra tillämpliga regler 
och normer, Code of Conduct samt andra instruktio-
ner och policies. Aktiemarknadsbolagens Förening och 
Stockholmsbörsen har enats om att införa den svenska 
koden för bolagsstyrning i Stockholmsbörsens regler. 
Beslutet innebär att koden till en början kommer att gälla 
för samtliga svenska bolag på A-listan och för svenska 
bolag på O-listan med ett marknadsvärde över 3 miljar-
der kronor, avstämningen sker årligen den 31 maj. De 
berörda bolagen bör tillämpa koden så snart som möjligt 
efter den 1 juli 2005, dock senast inför bolagsstämmorna 
år 2006. Cloetta Fazer omfattas av dessa krav.

Liksom de flesta utländska koder bygger också den 
svenska koden på principen ”följ eller förklara” (comply 
or explain). Det betyder att ett bolag kan avvika från ko-
dens bestämmelser utan att detta innebär ett brott mot 
koden. Ett bolag som avser att avvika från en bestämmelse 
i koden måste emellertid förklara varför.

Cloetta Fazer AB har successivt anpassat de rutiner som 
inte redan följde koden. Koden innebär att årsredovis-
ningen kompletteras med denna bolagsstyrningsrapport, 
som översiktligt beskriver hur Cloetta Fazer AB tillämpat 
koden under räkenskapsåret 2005. Förberedelser och ge-
nomförande av ordinarie bolagsstämma (årsstämma) kom-
mer också att ske i enlighet med kodens bestämmelser.  

En aktuell översikt av Cloetta Fazer AB:s tillämp-
ning av Svensk kod för bolagsstyrning finns på bolagets 
hemsida www.cloettafazer.se. Cloetta Fazer AB har avvikit 
från kodens bestämmelser vad gäller deltagande i bolags-
stämman via distansuppkoppling (koden p 1.2.1). Bolaget 
avser inte detta vara motiverat av ägarkretsens samman-
sättning eller ekonomiskt försvarbart. 

BOLAGSSTÄMMA OCH BOLAGSORDNING
Bolagsstämman i Cloetta Fazer AB (publ) är bolagets 
högsta beslutande organ genom vilket aktieägarna utövar
sitt inflytande över bolaget. Bolagsstämmans uppgifter 
regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.
Bolagsordningen finns att tillgå på bolagets hemsida 
www.cloettafazer.se. 

Ordinarie bolagsstämma ska enligt bolagsordningen 
hållas under månaderna april, maj eller juni och kal-
lelse ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Varje B-aktie motsvarar en röst, medan en 
A-aktie motsvarar tio röster; dock har samtliga aktier lika 
rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bo-
lagsstämman skall begära detta skriftligen hos styrelsen.

Ärendet skall tas upp vid bolagsstämman, om begäran 
har kommit in till styrelsen
1.  senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får 

utfärdas (tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
ordinarie bolagsstämma), eller

2.  efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att 
ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.

BOLAGSSTÄMMA 2005
Senaste ordinarie bolagsstämma avhölls den 19 april 
2005 i Linköping. Vid stämman deltog 341 aktieägare,
vilka företrädde 86 procent av antalet aktier och 95 pro-
cent av rösterna. Stämman omvalde på förslag av
nomineringskommittén sittande styrelse bestående av 
Bengt Baron, Lennart Bohlin, Berndt Brunow, Hans
Olof Danielsson, Anders Dreijer, Wilhelm Lüning, Olof 
Svenfelt och Meg Tivéus. Bolagsstämman beslutade även 
att styrelsearvode utgår med högst 1.533.000 kronor att 
fördelas enligt styrelsens bestämmande.

På bolagsstämman fastställdes 2004 års resultat- och 
balansräkningar och i enlighet med styrelsens förslag en
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GOD BOLAGSSTYRNING SYFTAR TILL ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT AKTIVT ENGAGEMANG FRÅN ÄGARE, TYDLIG OCH VÄL AVVÄGD 
ANSVARSFÖRDELNING MELLAN ÄGARE, STYRELSE OCH BOLAGSLED-
NING, SAMT TILLFÖRSÄKRA ATT INFORMATION OM BOLAGET KOMMER 
MARKNADEN TILL DEL OCH ÄR KORREKT. 



utdelning för 2004 till 6:00 kronor per aktie. Samtidigt 
beviljade även stämman styrelseledamöterna och verkstäl-
lande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen under  
2004.

Bolagsstämma 2006
Ordinarie bolagsstämma 2006 äger rum torsdagen den 
20 april kl 15.00 i Cloetta Center, Gumpekullavägen 1 i 
Linköping och kallelse till ordinarie bolagsstämma 2006 
kungörs i mitten av mars 2006. För vidare information 
hänvisas till sidan 112 samt bolagets hemsida 
www.cloettafazer.se. 

STYRELSEN OCH DESS ARBETSORDNING
Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning 
förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt
att ägarnas intresse av långsiktig god kapitalavkastning 
tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen svarar även för 
att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen på 
bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen 
ingående dotter- och intresseföretagen. Styrelsens upp-
gifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Därutöver styrs styrelsearbetet av en arbetsordning och 
en arbetsfördelning (mellan styrelsen, VD och de bolags-
organ som styrelsen inrättat) som styrelsen har antagit.

Arbetsordningen för styrelsen innehåller och reglerar 
följande punkter:
•  Några av styrelsens skyldigheter enligt aktiebolagslagen mm
• Kallelse till bolagsstämman
• Utformning av rapporter till marknaden
• Styrelsesammanträdenas disposition mm
• Interna rapporter som ska lämnas till styrelsen
• Kallelse till sammanträde mm
• Styrelsens beslutförhet
• Protokoll från sammanträde
• Jävsfrågor mm
• Styrelseledamöters ansvar mm
• Arvode

Instrukt ioner  och pol ic ies
Vidare finns av styrelsen utfärdade instruktioner och 
policies:
• Ekonomiska mål för koncernen
•  Beloppsgränser och handläggningsrutiner för investe-

ringar mm
•  Ansvar och principer för finansförvaltningen 
•  Ansvar och rutiner för att vidmakthålla och stärka värdet 

på varumärkena
• Grundprinciper för intern och extern kommunikation
• Ansvar och principer för inköp av kakaoprodukter

Interna rapporter
Interna rapporter såsom bokslut för koncernen upprättas 
och lämnas till styrelsen för varje månad. Inför varje
ordinarie styrelsesammanträde upprättas även en försälj-

ningsrapport avseende de prioriterade varumärkena, en 
inköpsrapport avseende de viktigaste råvarorna, en över-
sikt över koncernens likvida ställning och utveckling samt 
en översikt över budgeterade, beslutade och genomförda 
investeringar. För koncernen upprättas för varje kalen-
derår en resultat- och investeringsbudget som fastställs 
vid ordinarie styrelsemöte i december.

Styre lsesammanträden
Styrelsen har minst sex ordinarie sammanträden per år 
enligt arbetsordningen med vissa fasta punkter.

Under februari månad behandlas bland annat års-
bokslut, förslag till utdelning, bokslutsdispositioner, 
utkast till årsredovisning med förvaltningsberättelse, 
bokslutkommuniké samt kommande bolagsstämma.

Under april månad, då mötet företrädesvis hålls i 
samband med den ordinarie bolagsstämman, behandlas 
delårsrapporten för januari till mars. Konstituerande 
sammanträde hålls omedelbart efter den ordinarie bo-
lagsstämman och behandlar bland annat val av styrelsens 
ordförande och vice ordförande, beslut om firmateck-
ning, fördelning av styrelsearvode, val av ersättningsut-
skott och revisionsutskott samt översyn och fastställande 
av de instruktioner som styrelsen utfärdat. 

Under juni månad hålls möte om så erfordras.
Under augusti månad behandlas delårsrapporten 

för januari till juni. Senast under detta sammanträde 
ska beslut fattas om tid och plats för nästa års ordinarie 
bolagsstämma (se sidan 112), tid för nästa års ordinarie 
styrelsesammanträden samt tid för nästa års rapporter till 
marknaden. 

Under oktober månad behandlas delårsrapporten för 
januari till september. 

Under december månad behandlas resultat- och in-
vesteringsbudgetar för det kommande året. 

Under de ordinarie styrelsesammanträdena behand-
las även bolagets och dotterföretagens verksamhet och 
resultat, samt andra aktuella projekt och frågor. Utöver 
de ordinarie sammanträdena kan extra sammanträ-
den förekomma och även per telefon, ”per capsulam”, 
vid brådskande fall. Styrelsen har sedan den ordinarie 
bolagsstämman 2005, förutom konstituerande sam-
manträde, hållit sex ordinarie sammanträden fram till 
fastställandet av denna årsredovisning. Vid dessa möten 
har styrelsen behandlat de fasta punkter som förelegat vid 
respektive styrelsemöte såsom affärsläge, marknadsläge, 
ekonomisk rapportering, likviditet, investeringar samt 
budget. Därutöver har övergripande strategiska frågor 
avseende bland annat bolagets inriktning, omvärldsfrågor 
och tillväxtmöjligheter analyserats. Utöver de ordinarie 
sammanträdena har ett extra sammanträde hållits. Under 
detta möte har styrelsen behandlat avvecklingen av det 
polska dotterföretaget. 

Under hela kalenderåret 2005 har styrelsen samman-
lagt hållit tio extra sammanträden. Förutom avvecklingen 
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 Närvaro vid styrelsemöten  2005 2) 

     Totalt varav ordinarie varav
   Oberoende Oberoende antal och konsti- extra
    av  av större möten  tuerande möten möten Utskotts- och 
 Invald år Ersättning, kronor 1) bolaget  aktieägare 17 7 10 Kommittéarbete

Ordförande        
Anders Dreijer 2000 300.000   13 7 6 3) Nomineringskommittén
         Revisionsutskottet
         Ersättningsutskottet
Vice ordförande        
Olof Svenfelt 1965 225.000   15 7 8 3) Nomineringskommittén
         Revisionsutskottet
Ledamöter         
Bengt Baron 2003 150.000 X X 14 6 8  Revisionsutskottet
Lennart Bohlin 1990-99 och fr o m 2002 150.000  X 16 7 9  
Berndt Brunow 2002 150.000   12 7 5 3) 
Hans Olof Danielsson 2000 150.000  X 12 7 5 3)  
Wilhelm Lüning 2003 150.000 X X 16 7 9  Ersättningsutskottet
Meg Tivéus 2003 150.000 X X 16 6 10  Ersättningsutskottet

1) Beslutad ersättning vid bolagsstämman 2005. Till arbetstagarledamöter och arbetstagarsuppleanter utgår 2.250 kronor per möte, d v s under 2005 max 18.000 kronor.
     Ingen ersättning utgår för utskotts- eller kommittéarbete.
2) Avser kalenderår 2005. 
3) Har ej deltagit vid extra styrelsemöten som behandlat Oy Karl Fazers bud p g a jäv.      
   

av det polska dotterföretaget har även frågor kopplade till 
Oy Karl Fazer Ab:s bud på Cloetta Fazer AB behandlats.

Ledamöter
I styrelsen har ingått de av stämman valda ledamöterna 
Anders Dreijer (ordförande), Olof Svenfelt (vice ordfö-
rande), Bengt Baron, Lennart Bohlin, Berndt Brunow, 
Hans Olof Danielsson, Wilhelm Lüning samt Meg Ti-
véus. För information om styrelseledamöters väsentliga 
uppdrag utanför koncernen och aktieinnehav i bolaget 
se sidan 106-107. Styrelsens ordförande erhåller för 
sitt uppdrag, enligt den fördelning som fastställdes vid 
konstituerande möte den 19 april 2005, 300.000 kro-
nor, vice ordförande 225.000 kronor, övriga ledamöter 
150.000 kronor och arbetstagarrepresentanter högst 
18.000 kronor per år. Som arbetstagarrepresentanter 
i styrelsen har ingått Tommy Forsling och Birgitta Hill-
man. Styrelsen har beslutat att en ordinarie och en supp-
leant utsedda av de fackliga organisationerna i Finland 
dessutom deltar som adjungerande på styrelsemötena. 
Förutom arbetstagarrepresentanterna är ingen av styrelse-
ledamöterna anställd i bolaget. Koncernens ekonomi-
direktör och vice VD, Curt Petri, har under året fungerat 
som styrelsens sekreterare.

ORDFÖRANDEN
Styrelseordföranden har ansvar för att styrelsens arbete är 
väl organiserat och bedrivs effektivt samt följer verksam-
hetens utveckling. Styrelseordföranden ansvarar också 
för att övriga ledamöter fortlöpande får den information 
som krävs för att styrelsearbetet skall kunna utövas med 
upprätthållen kvalitet och i enlighet med aktiebolags-
lagen. Vid konstituerande möte den 19 april 2005 åter-
valde styrelsen Anders Dreijer till ordförande. Anders 
Dreijer har varit styrelsens ordförande sedan 2002. Vid 
samma möte återvaldes Olof Svenfelt till vice ordförande.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet 
med de instruktioner som styrelsen har antagit. Denne
ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvän-
digt beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsstäl-
lare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolags-
ledningen. Verkställande direktören håller kontinuerligt 
styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och 
koncernens finansiella ställning och utveckling. Karsten 
Slotte som är VD för Cloetta Fazer AB och koncernchef för 
Cloetta Fazer-koncernen tillträdde den 1 maj 2002. För 
information om väsentliga uppdrag utanför koncernen 
och aktieinnehav se sidan 108. Vid förfall för verkställande 
direktören (VD) ska vice verkställande direktör (vVD) in-
träda som VD. Vice verkställande direktör i bolaget är Curt 
Petri. Dessa två, VD och vVD, utgör koncernledningen.

KONCERNENS LEDNINGSGRUPP
Verkställande direktören för Cloetta Fazer AB leder kon-
cernens ledningsgrupp. Ledningsgruppen består förutom 
av koncernchefen av de personer som på förslag av kon-
cernchefen utsetts av styrelsen (se sidan 108–109). Den är 
ett samrådsorgan åt koncernchefen och har således själv ej 
någon beslutanderätt. Ledningsgruppen sammanträder 
under de former som koncernchefen bestämmer.

FINANSIELL RAPPORTERING 
Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utfor-
mad så att bolagets ekonomiska förhållanden kan
kontrolleras på ett betryggande sätt och att finansiella 
rapporter såsom delårsrapporter och årsbokslut till
marknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga 
redovisningsstandarder och övriga krav som finns för
börsnoterade bolag. Delårsrapporterna behandlas av 
styrelsen och utfärdas av koncernchefen på styrelsens
uppdrag. Koncernchefen ska se till att bokföringen i 

STYRELSEN
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koncernens bolag fullgörs i överensstämmelse med lag 
och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. 
I samtliga av de rörelsedrivande dotterföretagens styrelser 
ingår Cloetta Fazer AB:s VD eller vVD. För koncernen 
upprättas ett bokslut varje månad som lämnas till styrel-
sen och koncernens ledningsgrupp (se även avsnittet om 
interna rapporter på sidan 100). 

Styrelsen säkerställer kvalitén på den finansiella redo-
visningen genom revisionsutskottet, se nedan. Utskottet 
behandlar inte bara bolagets finansiella rapporter och 
mer väsentliga redovisningsfrågor, utan även bl.a. frågor 
om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäker-
het i redovisade värden, händelser efter balansdagen, 
ändringar i uppskattningar och bedömningar samt andra 
förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas 
kvalitet. 

UTSKOTT OCH KOMMITTÉER
Det är av stor betydelse för bolaget att välgrundade och 
förtroendeskapande förslag till styrelse och revisorer kan 
presenteras för bolagsstämman. Hög kompetens, själv-
ständighet och rättrådighet är egenskaper som bör karak-
terisera bolagsorganen ifråga.

Valberedning/nominer ingskommitté
Huvudaktieägarna Oy Karl Fazer Ab och AB Malfors 
Promotor har tillsammans utsett en kommitté, vars upp-
gift är att till bolagsstämman inkomma med förslag till 
styrelse och revisorer. Kommittén upprättar årligen ett 
förslag till styrelse, inklusive förslag till styrelsearvode. 
Kommittén upprättar även förslag till revisorer, då revi-
sorsval ska förekomma. Revisorer väljs av bolagsstämman 
för en period av fyra år.

Nomineringskommittén består inför 2006 års bo-
lagsstämma av Anders Dreijer (företrädande Oy Karl 
Fazer Ab) och Olof Svenfelt (företrädande AB Malfors 

Promotor), ordförande respektive vice ordförande i 
Cloetta Fazer AB. 

Kommittén har sedan ordinarie bolagsstämma 2005 
haft ett möte. 

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning har 
Cloetta Fazers huvudägare meddelat följande förslag till 
kriterier för tillsättande av en valberedning för bolaget 
istället för den nuvarande nomineringskommittén:

Valberedningen skall ha tre ledamöter, varav högst en 
ledamot ur bolagets styrelse. De två resterande ledamö-
terna i valberedningen skall företräda de större aktieägar-
na men icke vara styrelseledamöter. Det är huvudägarnas 
avsikt att framlägga detta förslag på bolagets nästa ordi-
narie bolagsstämma för fastställande. Intill dess fortsätter 
den nuvarande nomineringskommittén att verka. 

Revis ionsutskott
Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott vars syfte är att 
stödja styrelsens arbete avseende övervakning av redovis-
ningen, intern kontroll och den finansiella rapporte-
ringen och därmed sammanhängande revision av räken-
skaperna. Detta revisionsutskott består av Bengt Baron, 
Anders Dreijer och Olof Svenfelt – styrelseledamot, styrel-
sens ordförande respektive vice ordförande i Cloetta Fazer 
AB. Utskottet har sedan ordinarie bolagsstämma 2005 haft 
tre möten. Bolagets revisorer har deltagit i samtliga möten 
med revisionsutskottet. Dessutom har styrelsen träffat re-
visorerna för genomgång av revisorernas granskning av bo-
laget för verksamhetsåret 2005. Vid bolagsstämman 2003 
omvaldes Thomas Thiel och Hans Åkervall, båda auktori-
serade revisorer och verksamma inom KPMG Bohlins AB.

Ersättn ingsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott för förslag till 
ersättningsavtal med VD och vice VD samt incitaments-
program till ledning och anställda. Utskottet upprättar 
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förslag till ersättningsavtal att presenteras för styrelsens 
beslut. Detta ersättningsutskott består av Anders Dreijer, 
Wilhelm Lüning och Meg Tivéus – styrelsens ordförande 
respektive styrelseledamöter i Cloetta Fazer AB. Utskottet 
har sedan ordinarie bolagsstämma 2005 haft två möten. 
Samtliga deltagare i utskottet har varit närvarande. Uskot-
tet har inte beslutanderätt utan förslagen föreläggs styrel-
sen för beslut. För ersättningar till VD, övriga ledande 
befattningshavare och bonussystem, se not 10 sidan 73.
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STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005

Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och den vägledning som 
framtagits av FAR och Svenskt Näringsliv samt med tillämpning av de övergångsregler som Kollegiet 
för svensk bolagsstyrning meddelade den 15 december 2005. Detta innebär att rapporten 2005 
begränsas till en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 
är organiserad.

Kontrollmiljö – I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören och 
styrelsens utskott säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering 
av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse 
för arbetet med den interna kontrollen, bland annat handlingsrutiner för investeringar, instruk-
tioner för finansförvaltningen, varumärken, kommunikation och inköpspolicy. Bolagsledningen 
rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Härtill kommer rapporteringen 
från revisionsutskottets arbete. Bolagsledningen ansvarar för det system av interna kontroller som 
krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. 

Riskbedömning och kontrollaktiviteter – Bolaget kommer under 2006 att förfina metoder och 
modeller samt dokumentera hur bedömningen av risk för fel i den finansiella rapporteringen hante-
ras. Häri ingår att identifiera vilka poster i resultat- och balansräkningen där risken för väsentliga fel 
är förhöjd. Särskild vikt kommer att läggas vid att utforma kontroller för att förebygga och upptäcka 
brister på dessa områden.

Information och kommunikation – Väsentliga riktlinjer, manualer med mera av betydelse för 
den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras till berörda medarbetare löpande. 
Det finns såväl formella som informella informationskanaler till bolagsledningen och styrelsen för 
väsentlig information från medarbetarna. För extern kommunikation finns riktlinjer som säker-
ställer att bolaget lever upp till högt ställda krav på korrekt information till marknaden.

Uppföljning – Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen och re-
visionsutskottet lämnar. Av särskild betydelse för uppföljningen av den interna kontrollen är re-
visionsutskottets arbete med att följa upp effektiviteten i bolagsledningens arbete på detta område. 
Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till 
åtgärder som framkommit vid den interna och externa revisionen.

Internrevision – Bolaget har ingen internrevisionsfunktion. Styrelsen har bedömt att den upp-
följning som redovisas ovan är tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv. 

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets 
revisorer.

Styrelsen

INTERN KONTROLL
Koncernen har idag inte någon särskild gransknings-
funktion (internrevision) utan styrelsen bedömer att 
koncernledningen tillsammans med bolagets och kon-
cernens revisorer kan utöva en god intern kontroll för 
att skydda ägarnas ekonomiska intressen i bolaget. Här 
nedan följer styrelsens rapport om intern kontroll för 
räkenskapsåret 2005.
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CODE OF CONDUCT

ALLMÄNNA PRINCIPER
Cloetta Fazer prioriterar långsiktigt värdeskapande främst 
genom lönsamma varumärken.

Cloetta Fazer erkänner de tio principerna i FNs 
Global Compact och kommer att verka för att dessa främ-
jas i de samhällen och miljöer där koncernen verkar.
I syfte att uppfylla våra allmänna principer har Cloetta 
Fazer definierat ett antal grundsatser:

•    vi följer de lagar, förordningar och normer som  
gäller i de länder där vi är verksamma.

•    vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och 
moral, samt tar ansvar för våra handlingar.

•    vi respekterar FNs Deklaration om Mänskliga Rättig-
heter och accepterar vårt ansvar att upprätthålla de 
anställdas och samhällets rättigheter i vår verksamhet 
(Princip 1 och 2 i Global Compact). 

•    vi är aktiva i internationella samarbeten i syfte att 
förbättra villkoren för dem som arbetar med att till-
verka våra råvaror, till exempel kakao. 

  
Inom de områden där vi är verksamma arbetar vi aktivt 
för att våra leverantörer följer principerna i vår Code of 
Conduct.

RELATIONER TILL KONSUMENTER OCH KUNDER 
Cloetta Fazer skall utifrån en stark nordisk position agera 
och upplevas som en föregångare i branschen. Konfektyr 
av högsta klass skall erbjudas, liksom starka varumärken 
och de bästa produktnyheterna. Cloetta Fazer skall skapa 
ett mervärde för kunder och konsumenter.

Våra kunders och konsumenters förtroende för vårt 
företag vårdar och respekterar vi, genom att erkänna de-
ras legitima rätt till information om våra värderingar och 
handlingar. 

RELATIONER TILL ANSTÄLLDA
Relationen skall bygga på ömsesidig respekt och förtroen-
de. Våra anställningsvillkor följer kollektivavtal, nationell 
lagstiftning samt relevanta ILO-konventioner.

AFFÄRSETIK
Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande 
åtgärder snedvrider marknader och hindrar ekonomisk, 
social och demokratisk utveckling. Cloetta Fazer skall ald-
rig använda sådana metoder.

MILJÖ
Hänsyn till miljön präglar allt vårt arbete. Vår ambition 
är att ständigt överträffa de krav som konsumenter, kun-
der och andra intressenter ställer på produktsäkerhet, 
kvalitet och miljöarbete.

CLOETTA FAZER SKA PRODUCERA OCH MARKNADSFÖRA SINA PRO-
DUKTER PÅ ETT SÄTT SOM SKAPAR MERVÄRDE FÖR KONSUMENTER, 
KUNDER, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH AFFÄRSPARTNERS.



CODE OF CONDUCT

KÄRNVÄRDEN
ÖPPNA KUNNIGA DYNAMISKA NORDISKA

FÖRKLARINGAR:

 Styrelsen eller koncernledningen ansvarar för styrdokument.
 Styrelsen eller VD ansvarar för policies och instruktioner.

Code of Conduct  Övergripande uppföranderegler för vår verksamhet.

Mission  Beskriver det dagliga uppdraget som utgör ramen för hur vi sätter upp alla våra 
 mål, såväl på kort som på lång sikt.

Vision  Vad vi vill uppnå på lång sikt.

Strategier  Beskriver hur visionen skall uppnås.

Mål   Kortsiktiga och specifika målsättningar som ligger i linje med visionen och som ska 
 kunna uppnås med fastlagda strategier.

Bolagsstyrning   Definierar relationerna mellan moderbolag och dotterföretag inom koncernen; vad 
 dotterföretag och utländska verksamheter ansvarar för internt och vilka frågor som ska 
 avgöras i samråd med moderbolaget. 

Policies   Allmänna anvisningar om hur verksamhet inom vissa verksamhetsområden skall bedrivas. 
 Policies ger övergripande anvisningar och anger riktlinjer och ambitioner om vilka mandat, ansvar 
 och mål som finns inom dessa verksamhetsområden på lång sikt. Dessa policies utformas för att 
 kunna kommuniceras externt. Cloetta Fazer har för närvarande policies inom följande områden: 
 Varumärken, Kommunikation, Finans, Inköp, Personal samt Miljö och kvalitet.

Instruktioner  Exakt och detaljerad information om omfattning, begränsning och delegering av ansvar och 
 befogenhet för en specifik befattning. Cloetta Fazer har instruktioner för följande: VD-instruktion, 
 Styrelsens arbetsordning och Beloppsgränser för investeringar. 

Kärnvärden   Cloetta Fazers grundläggande värderingar som beskriver vår identitet och våra viktigaste egenskaper. 
 Kärnvärderingarna ska därför också prägla hur vi definierar våra uppföranderegler och allt som 
 omfattas av dessa.  

 

MISSION, VISION, STRATEGIER OCH MÅL

POLICY FÖR BOLAGSSTYRNING

Varu-
märkes-

policy

Kommuni-
kations-
policy

Finans-
policy

VD-
instruktion

Styrelsens
arbetsord-
ning enligt
ABL samt

ersättnings-
och revisions-

utskott 

Belopps-
gränser 
för in-

vesteringar

STYRELSEN

POLICY INSTRUKTIONER

Framtida
instruk-
tioner 

(t ex risk-
instruktion)

Dotterbolagens 
styrdokument 

(attestregler, manualer, 
procedurer etc)

Inköps-
policy

Personal-
policy

Miljö- och 
kvalitets-

policy

KONCERNLEDNINGEN

POLICY INSTRUKTIONER

Framtida instruktioner 

Dotterföretagens 
styrdokument 

(attestregler, manualer, 
procedurer etc)
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Ledamöter valda av bolagsstämman

ANDERS DREIJER
Född 1953, Civilingenjör. 
Ordförande sedan 2002, 
i styrelsen sedan 2000. 
Vice VD i Broström AB.
Övriga uppdrag: Vice ordförande i 
Oy Karl Fazer Ab.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.

OLOF SVENFELT
Född 1941, Civilingenjör och Jur. kand.
Vice ordförande sedan 2000, 
i styrelsen sedan 1965.
VD i AB Malfors Promotor.
Övriga uppdrag: Ledamot i 
Hjalmar Svenfelts Stiftelse och 
Metoden Agenturer AB. 
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 
10 A-aktier och 211.256 B-aktier.

BENGT BARON
Född 1962, MBA. 
Ledamot sedan 2003.
Koncernchef i V&S Group.
Övriga uppdrag: Ordförande i 
Pendulum Instruments AB.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.

LENNART BOHLIN
Född 1942, Civilekonom. 
Ledamot 1990–1999 samt sedan 2002. 
Tidigare VD för Cloetta Fazer AB.
Övriga uppdrag: Ordförande i AB 
Anders Löfberg, CMA-Centrum för Mark-
nadsanalys AB och RunsvenGruppen AB. 
Vice ordförande i AB Östgöta Corresponden-
ten. Ledamot i Expanda AB, IHM Business 
School, Kuponginlösen AB, Löfbergs Lila AB, 
New Wave Group AB,  Sales Support DK AB, 
Östgöta Brandstodsbolag och stiftelsen 
Östergötlands Länsmuseum.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 
2.196 B-aktier.

BERNDT BRUNOW
Född 1950, Diplomekonom. 
Ledamot sedan 2002. 
VD och koncernchef i Oy Karl Fazer Ab.
Övriga uppdrag: Ledamot i UPM-
Kymmene Corporation, Lemminkäinen 
Corporation och Oy Nautor Ab.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.

HANS OLOF DANIELSSON 
Född 1942, Ekon. Mag. 
Ledamot sedan 2000.
Tidigare VD för Oy Karl Fazer Ab.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0. 

STYRELSE OCH REVISORER

HANS OLOF DANIELSSON  ANDERS DREIJER BIRGITTA HILLMAN MEG TIVÉUS TOMMY FORSLING BERNDT BRUNOW 

WILHELM LÜNING
Född 1959, Jur. kand. 
Ledamot sedan 2003.
Advokat, Advokatfirman Cederquist.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.

MEG TIVÉUS
Född 1943, Civilekonom. 
Ledamot sedan 2003.
Tidigare VD för AB Svenska Spel.
Övriga uppdrag: Ledamot i Billerud 
AB, Danderyds Sjukhus AB, Kungliga 
Operan AB, Nordea Fonder, SNS och 
Swedish Match AB.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 
100 B-aktier.
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Arbetstagarrepresentanter
 
TOMMY FORSLING
Född 1967. Ledamot sedan 2003. 
Arbetstagarrepresentant LIVS. 
Fabriksarbetare i Cloetta Fazer 
Produktion AB.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.

BIRGITTA HILLMAN
Född 1947. Ledamot sedan 2004.
Arbetstagarrepresentant PTK. 
Tjänsteman i Cloetta Fazer 
Produktion AB.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 
10 B-aktier.

Arbetstagarrepresentant, adjungerad
TAGE BLOMQVIST
Född 1960. Ledamot sedan 2003.
Fabriksarbetare i Cloetta Fazer 
Choklad Ab.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.

Arbetstagarrepresentanter, 
suppleanter
LENA GRÖNEDAL
Född 1962. Suppleant sedan 2003.
Arbetstagarrepresentant LIVS. 
Fabriksarbetare i Cloetta Fazer 
Produktion AB.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.

BIRGITTA JUNLAND
Född 1962. Suppleant sedan 2004.
Arbetstagarrepresentant PTK. 
Tjänsteman i Cloetta Fazer 
Sverige AB.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0. 

Arbetstagarrepresentant, adjungerad 
suppleant
MAJ-BRITT VUORINEN
Född 1946. Suppleant sedan 2002.
Tjänsteman i Cloetta Fazer Choklad Ab.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.

Revisorer

THOMAS THIEL
Född 1947. 
Revisor i bolaget sedan 1997.
Auktoriserad revisor 
KPMG Bohlins AB. 

HANS ÅKERVALL
Född 1953. 
Revisor i bolaget sedan 1997.
Auktoriserad revisor 
KPMG Bohlins AB.

Revisorssuppleanter

BO RIBERS
Född 1942. 
Revisorssuppleant i bolaget sedan 1997.
Auktoriserad revisor 
KPMG Bohlins AB.

ARNE GUNNARSSON
Född 1950. 
Revisorssuppleant i bolaget sedan 1997.
Auktoriserad revisor 
KPMG Bohlins AB.

Aktieinnehav enligt VPC AB
per 2005-12-31.

 LENNART BOHLIN  TAGE BLOMQVIST WILHELM LÜNING OLOF SVENFELT BENGT BARON 
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KARSTEN SLOTTE
Född 1953, Civilekonom. 
VD och koncernchef.
I nuvarande befattning sedan 
2002, anställd 1997.
Övriga uppdrag: Ledamot i DLF, 
Finsk-Svenska Handelskam-
maren, Oy Onninen och Swedish 
Match AB.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 
1.000 B-aktier.
Favoritnyhet: Karl Fazer 
Exclusive Thin Blue
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KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

JESPER ÅBERG 
Född 1967, Ekon. Mag.
VD i Cloetta Fazer Konfektyr Ab.
I nuvarande befattning sedan 
2004, anställd 1994.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.
Personaloptioner motsvarande 
10.000 B-aktier.
Favoritnyhet:  Karl Fazer 
Exclusive Thin Dark

JUHA JALO
Född 1959, Ekon. Mag.
Direktör i Cloetta Fazer 
International.
I nuvarande befattning sedan 
2004, anställd 1984.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.
Personaloptioner motsvarande 
5.000 B-aktier.
Favoritnyhet: Fazer Blå 
Marianne Crisp

CURT PETRI
Född 1952, Civilekonom.
Ekonomidirektör och vice VD.
I nuvarande befattning sedan 
1990, anställd 1990.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 
876 B-aktier.
Favoritnyhet: Center Dark 

PETER ÅSBERG
Född 1966, Civilekonom.
Direktör Skandinavien.
I nuvarande befattning sedan 
2005, anställd 2003.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.
Favoritnyhet: Utvalda Favoriter 



ÅSA MAGNUSSON
Född 1953.
VD i Cloetta Fazer Sverige AB.
I nuvarande befattning sedan 1999, 
anställd 1981.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 
876 B-aktier.
Favoritnyhet: Polly stycksak  

KENNETH SÖDERHOLM
Född 1952, Pol. Mag. 
Personaldirektör.
I nuvarande befattning sedan 
2000, anställd 1998.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.
Personaloptioner motsvarande 
10.000 B-aktier.
Favoritnyhet:  Dumle Mini Bites

KALEVI PÄLVE
Född 1946, Ingenjör. 
Produktionsdirektör.
I nuvarande befattning sedan 
1996, anställd 1996.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.
Personaloptioner motsvarande 
10.000 B-aktier.  
Favoritnyhet: Karl Fazer Dark 
Mint

CHRIS KREIMER
Född 1949, Civilekonom.
Marknadsdirektör.
I nuvarande befattning sedan 
2005, anställd 2004.
Aktieinnehav i Cloetta Fazer: 0.
Favoritnyhet:  Center Dark 
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Mkr  2005 2004 2003 2002 2001  

Resultaträkning i sammandrag        
Nettoomsättning 3.071,3 3.023,8 3.029,9 3.085,3 4.497,7   
Rörelsens kostnader –2.749,6 –2.657,8 –2.699,3 –2.745,0 –4.197,9   
Poster av engångskaraktär –55,1 –37,6 - - 169,8   
Andel av intresseföretagens resultat före skatt 0,4 0,6 3,6 7,6 10,4   
Övriga rörelseintäkter 51,2 52,6 57,9 52,9 93,8   
Övriga rörelsekostnader –4,3 –1,6 –2,5 –6,7 –3,8   
Rörelseresultat 313,9 380,0 389,6 394,1 570,0   
Finansiella poster 19,3 15,7 18,6 11,2 –20,3   
Resultat efter finansiella poster 333,2 395,7 408,2 405,3 549,7   
Skatt  –86,7 –106,8 –125,1 –122,0 –121,2  
Årets resultat 246,5 288,9 283,1 283,3 428,5   
        
Hänförligt till        
  Moderbolagets aktieägare 245,8 288,1 282,4 282,2 427,5   
  Minoritetsintresse 0,7 0,8 0,7 1,1 1,0   
        
Balansräkning i sammandrag        
Immateriella anläggningstillgångar 244,8 247,2 259,6 276,6 300,2   
Materiella anläggningstillgångar 974,8 975,2 1.009,6 962,8 1 022,8   
Finansiella anläggningstillgångar 20,4 17,7 65,9 81,4 80,4   
Varulager 284,8 279,7 293,0 285,5 285,7   
Kortfristiga fordringar 415,5 481,4 478,5 397,0 392,3   
Likvida medel 1.205,5 960,1 739,1 716,6 476,3   
Summa tillgångar 3.145,8 2.961,3 2.845,7 2.719,9 2.557,7   
        
Eget kapital 2.427,3 2.292,3 2.166,4 2.021,3 1.814,1   
varav Minoritetsintresse 2,6 2,3 2,0 2,3 2,2   
Långfristiga skulder        
  Räntebärande skulder – – 7,5 15,8 83,0   
  Räntebärande avsättningar 106,1 105,7 102,7 106,4 82,9   
  Räntefria avsättningar 170,8 159,7 174,6 184,2 191,5   
Kortfristiga skulder        
  Räntebärande – 40,0 44,7 37,0 -   
  Räntefria 441,6 363,6 349,7 355,2 386,2   
Summa eget kapital och skulder 3.145,8 2.961,3 2.845,7 2.719,9 2.557,7   
        
NYCKELTAL         
Rörelsemarginal exkl poster av engångskaraktär, % 12,0 13,8 12,9 12,8 8,9   
Rörelsemarginal kvarvarande verksamhet exkl poster av engångskaraktär, % 12,0 13,8 12,9 12,8 12,4   
Vinstmarginal, % 10,8 13,1 13,5 13,1 12,2   
Nettofordran/skuld –1.117 –829 –599 –594 –330   
Sysselsatt kapital  2.533 2.438 2.321 2.161 1.980   
Soliditet, % 77,2 77,4 76,1 74,3 70,9   
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,7 17,1 18,4 20,2 28,4   
Räntabilitet på sysselsatt kapital exkl poster av engångskaraktär, % 15,7 18,6 18,4 20,2 21,1   
Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 10,4 13,0 13,5 14,8 26,3   
Räntabilitet på eget kapital efter skatt exkl poster av engångskaraktär, % 11,9 14,2 13,5 14,8 16,9   
        
Kassaflöde 524 477 318 426 483   
Kassaflöde efter investeringar 434 362 129 323 797   
Kassaflöde efter investeringar exkl förvärv och avyttring av verksamheter 3) 434 309 129 323 359   
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 119 173 198 107 121   
Medelantal anställda 1.801 1.981 2.090 2.186 2.557   
Lönekostnader 481 470 480 499 594   
        
Resultaträkning, jämförbara enheter 4)        
Nettoomsättning 3.071,3 3.023,8 3.029,9 3.085,3 3.001,3   
Rörelsens kostnader –2.749,6 –2.657,8 –2.699,3 –2.745,0 –2.691,2   
Poster av engångskaraktär –55,1 –37,6 - - -   
Andel av intresseföretagens resultat före skatt 0,4 0,6 3,6 7,6 9,7   
Övriga rörelseintäkter 51,2 52,6 57,9 52,9 55,8   
Övriga rörelsekostnader –4,3 –1,6 –2,5 –6,7 –3,8   
Rörelseresultat 313,9 380,0 389,6 394,1 371,8   
Finansiella poster 19,3 15,7 18,6 11,2 –11,8   
Resultat efter finansiella poster 333,2 395,7 408,2 405,3 360,0   
Skatt  –86,7 –106,8 –125,1 –122,0 –109,2  

Årets resultat 246,5 288,9 283,1 283,3 250,8
   
1) Jämförelsetalen för 2001 har ej omräknats med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper 2002.         
2) Jämförelsetalen för 2003 och tidigare år har ej omräknats med hänsyn till IFRS effekter eller ändrad redovisning av pensionsavsättningar.        
3) Exklusive förändring av kortfristiga placeringar.
4) Jämförelsetalen för 2001 avser den kvarvarande verksamheten exklusive affärsområde Handel.        
     Definitioner se sidan 111. 

FEMÅRSÖVERSIKT 1) 2)

110        CLOETTA FAZER ÅRSREDOVISNING 2005



Bruttomarginal: Nettoomsättning minskad med 
kostnad för sålda varor i procent av nettoomsätt-
ningen.   

Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av 
netto omsättningen.

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i 
procent av nettoomsättningen.

Nettoskuld: Räntebärande skulder med avdrag 
för likvida medel och finansiella fordringar.

Sysselsatt kapital: Totala tillgångar minskat 
med räntefria skulder (inklusive uppskjuten 
skatt).

Soliditet: Eget kapital (inklusive minoritet) vid 
årets slut i procent av balansomslutningen.

 Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelse-
resultat ökat med finansiella intäkter i procent 
av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat i 
procent av genomsnittligt eget kapital.

Upplysningar för jämförelseändamål: Väsent-
liga poster av engångskaraktär (jämförelsestö-
rande) som kommenteras särskilt för att under-
lätta jämförbarheten mellan periodens utfall och 
andra perioder.

Kassaflöde efter investeringar: Kassaflöde från 
den löpande verksamheten efter avdrag för 
nettoinvesteringar.

NYCKELTAL PER AKTIE

Resultat: Årets resultat i relation till genomsnitt-
ligt antal aktier under räkenskapsåret.

Resultat exklusive poster av engångskaraktär: 
Vid beräkningen återläggs poster av engångs-
karaktär som, efter avdrag för skatt, påverkat 
resultatet.

Eget kapital: Eget kapital i relation till antalet 
aktier på balansdagen.

P/E-tal: Aktiekurs vid årets slut i relation till 
årets vinst per aktie.

Direktavkastning: Utdelning i procent av aktie-
kursen vid årets slut.

Resultat per aktie efter utspädning: Vid beräk-
ning av resultat per aktie efter utspädning åter-
läggs den ränta på konverteringslånet som, efter 
avdrag för skatt, belastat resultatet. Antalet aktier 
utgörs av maximalt antal aktier efter konvertering 
av utestående konvertibla skuldebrev. 
    De under 2002 emitterade tecknings- och 
personaloptionerna har inte gett upphov till ut-
spädningseffekt.

DEFINITIONER
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B-Aktien

Afv Generalindex

Carnegie Small Cap Index

Omsatt antal aktier
1.000-tal
(inkl.efteranm.)

(c) SI X

HISTORIK  1862 
Cloetta grundas i 
Köpenhamn av de 
tre schweiziska 
bröderna Cloetta

1891 
Karl Fazer öppnar 
sitt fransk-ryska 
café på Glogatan 3 
i Helsingfors

1897 
Karl Fazer 
inleder indu-
striell konfektyr-
produktion

1901 
Cloetta 
etablerar sig 
i Ljungsbro

1922
Fazer Blå 
lanseras i 
Finland

1938
Kexchoklad lan-
seras i Sverige

1941
Center 
lanseras
i Sverige

1960
Dumleklubban 
lanseras 

1975
Fazer köper 
Mazetti 

1990
Cloetta och Fazer 
inleder samarbete

1993
Fazer köper 
sockerkonfektyr-
företaget Chymos

1994
Cloetta 
börsnoteras 

1998
Cloetta köper 
Candelia

2000
Cloetta och Fazer 
Konfektyr går 
samman

1962
Geisha kommer 
som chokladkaka
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Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 20 april 2006 kl. 15.00 i 
Cloetta Center, Gumpekullavägen 1 i Linköping.

RÄTT ATT DELTAGA
Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns införd i den av VPC förda 
aktieboken onsdagen den 12 april 2006 och som har anmält sig enligt nedan.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste således registrera 
sig under eget namn i aktieboken för att ha rätt att själv eller genom ombud 
deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast ons-
dagen den 12 april 2006.

  
ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i stämman ska ha kommit bolaget tillhanda senast 
onsdagen den 12 april 2006 kl. 16.00. Anmälan kan göras på följande sätt:

Post :
Cloetta Fazer AB Cloetta Fazer AB
Ingrid Skoog Susanne Beijar
Box 735 590 69 Ljungsbro
101 35 Stockholm

E-post :
ingrid.skoog@cloettafazer.se
susanne.beijar@cloettafazer.se

Tel :
08-534 81 702, Ingrid Skoog
013-28 51 11, Susanne Beijar

Fax:
08-411 27 62, Ingrid Skoog
013-28 51 12, Susanne Beijar

Webb:
www.cloettafazer.se/Bolagsstämma 2006

UTDELNING
Styrelsen föreslår en utdelning på 6:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag 
föreslås tisdagen den 25 april 2006. Om stämman antar förslaget, beräknas 
utbetalning från VPC kunna utsändas fredagen den 28 april 2006.

EKONOMISK INFORMATION 2006
Bolagsstämma 20 april 2006

Delårsrapport första kvartalet 2006 20 april 2006

Delårsrapport andra kvartalet 2006 17 augusti 2006

Delårsrapport tredje kvartalet 2006 19 oktober 2006

Bokslutskommuniké 2006 mitten av februari 2007  

www.cloettafazer.se

På Cloetta Fazers hemsida finns förutom företagspresentation även finansiell infor-
mation med aktuell aktiekurs, ekonomiska rapporter samt möjlighet att prenumerera 
på pressmeddelanden via e-post. Det finns också en kund- och konsumentinriktad 
del med bland annat bildbank med produktinformation och tävlingar. Hemsidan finns 
på svenska, finska och engelska.   
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KORT OM CLOETTA FAZER

•   Cloetta Fazer är Nordens största choklad- och socker-
konfektyrföretag. Omsättningen under 2005 uppgick till 
3.071 Mkr (3.024) och rörelseresultatet till 314 Mkr (380). 

 Poster av engångskaraktär som påverkat jämförelsen mot 
föregående år har belastat resultatet med 55 Mkr (38). 
Rörelseresultatet före dessa poster var 369 Mkr (418). 
Medelantalet anställda var 1.801 (1.981).

•  Cloetta Fazers tolv prioriterade varumärken är Fazer Blå, 
Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly, Ässät, Tutti Frutti, 
Pantteri, Center, Marianne, Tyrkisk Peber och Plopp. 

•  De största geografiska marknaderna är Finland, Sverige, 
Travel Trade, Norge, Polen, Danmark, Baltikum och Ryssland. 

•  Cloetta Fazer har tre produktionsanläggningar: en i Sverige 
och två i Finland. Under 2005 har anläggningarna i Norr-
köping och Gdansk avvecklats.

•  Cloetta grundades 1862 i Köpenhamn och Fazer 1891 
i Helsingfors. 

•  Cloetta Fazer bildades 2000 genom att svenska 
Cloetta och finska Fazer Konfektyr gick samman.

•  Cloetta Fazers B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens 
O-lista sedan 1994.

Faktaruta MSEK  MEUR 1)

 2005 2004  2005  2004   
     
Omsättning  3.071 3.024 331 331 
Rörelseresultat  314 380 34 42 
Resultat efter finansiella poster  333 396 36 43 
Poster av engångskaraktär som har 
   belastat resultatet –55 –38 –6 –4 
Resultat per aktie, kr/EUR  10:19 11:96 1:10 1:23 
Aktiekurs, kr/EUR  240 246 25:45 27:30      
1)  Resultatbaserade nyckeltal är omräknade till genomsnittskurs. Aktiekurs per balansdagen är 

omräknad till balansdagskurs.

ADRESSER

MODERBOLAG

Cloetta Fazer AB (publ)
Koncernkontor
Klarabergsviadukten 70
Box 735
101 35 Stockholm
Tel  08-534 81 700
Fax  08-411 27 66
www.cloettafazer.se

Säte
Hjalmar Svenfelts väg
590 69 Ljungsbro
Tel  013-28 50 00
Fax  013-655 60

DOTTERFÖRETAG

Cloetta Fazer Sverige AB
Hjalmar Svenfelts väg
590 69 Ljungsbro
Tel  013-28 50 00
Fax  013-655 60

Cloetta Fazer Produktion AB
Hjalmar Svenfelts väg
590 69 Ljungsbro
Tel  013-28 50 00
Fax  013-655 60

Cloetta Fazer Konfektyr Ab
Fazersvägen 6, Vanda
PB 4
FI-00941 Helsingfors
Finland
Tel  +358-9 876 21
Fax  +358-9 876 22 67
 

Cloetta Fazer Produktion Ab
Fazersvägen 6, Vanda
PB 4
FI-00941 Helsingfors
Finland
Tel  +358-9 876 21
Fax  +358-9 876 42 61

 Valtakatu 2
PB 130
FI-53101 Villmanstrand
Finland
Tel  +358-5 671 60
Fax  +358-5 671 63 09

Oy NIS-Nordic Industrial Sales Ab
Fazersvägen 6, Vanda
PB 4
FI-00941 Helsingfors
Finland
Tel  +358-9 875 13 99
Fax  +358-9 876 22 72 

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Cloetta Fazer Estland
c/o Fazer Eesti AS
Kadaka tee 70 D
EE-190 87 Tallinn
Estland
Tel  +372-6 502 421
Fax  +372-6 502 487

Cloetta Fazer Lettland
c/o Cloetta Fazer Choklad Ab
World Trade Center
Elizabetes 2A
Office 438
LV-1340 Riga
Lettland
Tel  +371-703 96 04
Fax  +371-709 96 03

Cloetta Fazer Polen
c/o Cloetta Fazer Chocolates Ltd.
Ul. Droszynskiego 8/11
PL-80-381 Gdansk
Polen
Tel  +48-58 769 60 00
Fax  +48-58 552 31 42
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ADRESSER

Produktion: Cloetta Fazer och R19. Foto: Joakim Folke,  m fl. 

Tryck: Jernström Offset, Stockholm 2006.
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