
Värdekedja

Baserat på en kombination av 
kunders och konsumenters 
behov och önskemål samt inno-
vation och möjligheter inom det 
befintliga produktionsnätverket. 

• Möjlighet att påverka: Hög
• Utveckla alternativ för att följa  

konsumenternas hälsotrender
• Öka andelen naturliga 

 ingredienser
• Sockerfritt, xylitol och 

 funktionella ingredienser
• Innovation av produkter som 

skapar glädje

De totala intäkterna uppgick till 6 046 Mkr. 
Cloettas största kundkategori är dagligvaru-
handeln. Servicehandeln är också en mycket 
viktig kundgrupp.

• Möjlighet att påverka: Medelhög
• Sätta upp vetenskapligt baserade 

 klimatmål hjälper oss att bidra till våra 
 kunders mål

• Cloetta förbättrar sin finansiella påverkan 
och miljöpåverkan genom att minska för-
packningarna och optimera  transporterna

Cloettas totala inköp uppgick till 3 864 Mkr 
under året, varav 2 421 Mkr avsåg råvaror och 
förbruknings varor. De tre största råvarorna mätt i 
inköpskostnader är socker, kakao och gelatin.

• Möjlighet att påverka: Låg 
• Leverantörer godkända och uppföljda  

utifrån  kriterier som säkerhet, kvalitet,  
arbetsmiljö samt hållbarhet

• Uppförandekod för leverantörer  
implementerad 2021

• Cloetta arbetar för hållbar odling och  
tillverkning av prioriterade råvaror 

1 Produkt-  
utveckling 3 Produk- 

tion 5 Konsument

2 Inköp 4 Kund

Skapa  
värde

Cloetta hade 2 599 medelantal 
anställda under 2021 och de totala 
personalkostnaderna uppgick till 
1 356 Mkr. Cloettas fabriker hade 
1 701 medarbetare. Under året 
 producerades 99 tusen ton godis, 
choklad, tuggummi, pastiller och 
nötter.

• Möjlighet att påverka: Hög
• Program för fortlöpande 

 förbättringsarbete
• HSE-avdelningarna ska minska 

miljöriskerna och sänka antalet 
arbetsplatsolyckor

Vårt syfte, ”We believe in the Power 
of True Joy” sätter konsumenterna i 
 centrum. Vi erbjuder starka varumärken 
och ett brett utbud av lösviktsgodis. Vi 
ger också återkoppling vid klagomål 
och åsikter i vår kundserviceportal.

• Möjlighet att påverka: Medelhög 
• Produkter av hög kvalitet som 

 marknadsförs på ett ansvarsfullt sätt 
med god insyn

• Konsumenterna erbjuds ett brett 
 produktutbud

• Förbättrade förpackningslösningar 
med minimal miljöpåverkan
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Betald skatt per land

40 % Danmark2

19 % Sverige

15 % Finland

11 % Nederländerna

6 % Norge

4 % Storbritannien

3 % Belgien

1 % Slovakien

1 % Irland

Betalda skatter

42 % Mervärdesskatt

25 % Skatter relaterat  
till anställda

24 % Konfektyrskatt

7 % Statlig bolagsskatt

2 % Övriga

Totalt 
1 297 Mkr

Aktieägare 

4 %

Leverantörer av råvaror, förbruknings-
varor och färdiga produkter 

44 %

24 %
Medarbetare

Övriga  
leverantörer

25 %

1 %
Långivare, finansiella  

samarbetspartners

Statlig  
bolagsskatt  

2 %

Distribuerat värde är 5 529 Mkr1

Genom produktion och försäljning av Cloettas produkter skapas  
ekonomiska värden som kommer intressenterna till del.

1)  Genererat värde om 6 046 Mkr exklusive årets resultat och av- och nedskrivningar, inklusive betald utdelning.  
Bibehållet ekonomiskt värde uppgår till 517 Mkr.

2) Betald skatt i Danmark är proportionellt hög på grund av sockerskatt.

Avsikten är att betala skatt i enlighet med internationell och lokal lagstiftning i de länder där vi är verksamma. 
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