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HALVÅRSRAPPORT JANUARI‒JUNI 2016: Under andra kvartalet ökade 
omsättningen – rörelseresultatet minskade på grund av säsongsmässiga 
förändringar av verksamhetsportföljen 

Andra kvartalet 2016 i korthet:  

- Omsättningen ökade med 16 % till 293,5 milj. euro (4–6/2015: 253,5). 

- Den jämförbara omsättningen minskade med 1,6 %
1). 

- Rörelseresultatet minskade till 14,8 milj. euro (19,4). 

- Det justerade rörelseresultatet
2) minskade med 17 % till 17,3 milj. euro (20,8). 

- Kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter ökade till 39,1 milj. euro (32,5). 

- Resultat per aktie var -0,26 euro (0,17). Det operativa resultatet per aktie
3)

 var 0,08 euro (0,15). 

- Utsikterna för år 2016 oförändrade: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerat rörelseresultat år 2016 

ökar jämfört med året innan. 

 

Januari‒juni 2016 i korthet:  

- Omsättningen ökade med 22 % till 589,7 milj. euro (1–6/2015: 483,6). 

- Den jämförbara omsättningen hölls på samma nivå (-0,1 %)
1). 

- Rörelseresultatet ökade till 38,5 milj. euro (35,1). 

- Det justerade rörelseresultatet
2) ökade med 4 % till 39,2 milj. euro (37,8). 

- Kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och skatter ökade till 2,9 milj. euro (-19,4). 

- Resultat per aktie var -0,25 euro (1,12). Det operativa resultatet per aktie
3)

 var 0,19 euro (0,29). 

 
 

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas: 

“Omsättningen ökade under årets andra kvartal tack vare vårt senaste förvärv. Jag var nöjd att se en ökning i 

omsättningen för English & Crystal Living-verksamheten i förhållande till jämförelseperioden året innan. Varumärkena 

Waterford och Wedgwood stödde ökningen. Den svaga efterfrågan bland konsumenterna i Japan och ogynnsamma 

väderförhållanden i USA påverkade vårt helhetsresultat och att den jämförbara omsättningen minskade var 

otillfredsställande.  

 

På grund av säsongsmässiga förändringar av verksamhetsportföljen minskade rörelseresultatet under andra kvartalet. 

Största delen av rörelseresultatet för Living-verksamheten genereras under andra halvåret medan de avyttrade 

verksamheterna genererade hela sin vinst under första halvåret. Med konstanta valutakurser och exklusive den positiva 

effekten av de avyttrade verksamheterna under andra kvartalet 2015 skulle det justerade rörelseresultatet ha ökat. 

 

Fiskars håller på att omvandlas till ett globalt integrerat konsumentproduktbolag. Under andra kvartalet tog vi flera steg 

för att föra den processen framåt och effektiviserade vår tillverkning och distribution. Samtidigt framskrider integrationen 

av English & Crystal Living och bevattningsverksamheten planenligt. Medan handeln fortsätter att konsolidera 

kundbasen och siktar på att minska antalet leverantörer, är Fiskars väl positionerad för att tjäna kundernas behov och 

skapa värde för dem på en global skala. 

 

Affärsmiljön förväntas vara fortsatt bräcklig i såväl Asien som Europa. Genom att skapa nya innovativa produkter och 

bygga upp våra varumärken, kan vi reagera snabbt för att förutse och anpassa oss till förändringar i konsumternas 

behov, i synnerhet gäller detta våra främsta internationella varumärken, Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, 

Waterford och Wedgwood.” 

 

 

 

 

                                                           
1)
 Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive förvärvade English & Crystal Living-verksamheten (WWRD) samt de avyttrade båt- 

och krukverksamheterna. 
2)
 Justeringar inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från 

avyttrade verksamheter. 
3)
 Det operativa resultatet per aktie inkluderar inte nettoförändringar i det verkliga värdet av bolagets investeringsportfölj och erhållna 

dividender. 
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Koncernens nyckeltal 

 

Miljoner euro 
4‒6 

2016 
4‒6   

2015 
Förändr. 

1‒6 
2016 

1‒6 
2015 

Förändr. 2015 

Omsättning 293,5 253,5 16 % 589,7 483,6 22 % 1 107,1 

Rörelseresultat (EBIT) 14,8 19,4 -24 % 38,5 35,1 10 % 46,5 

Justeringar av rörelseresultat
1)
 2,5 1,4   0,7 2,7   18,6 

Justerat rörelseresultat 17,3 20,8 -17 % 39,2 37,8 4 % 65,1 

Justerat EBITA 20,9 23,0 -9 % 45,9 41,9 10 % 75,7 

Nettoförändring av verkligt värde på 
investeringsportfölj 

-34,9 8,3   -60,6 50,6   56,1 

Resultat före skatt -22,0 21,7   -18,8 119,3   125,5 

Periodens resultat -20,9 13,8   -19,3 91,8   86,4 

Operativt resultat/aktie, euro
2)
 0,08 0,15 -46 % 0,19 0,29 -36 % 0,16 

Resultat/aktie, euro -0,26 0,17   -0,25 1,12   1,04 

Eget kapital/aktie, euro       13,69 14,56 -6 % 14,54 

Kassaflöde från löpande verksamhet före 
finansiella poster och skatter 

39,1 32,5 20 % 2,9 -19,4   50,2 

Soliditet, %       66 % 66 %   65 % 

Nettogearing, %       20 % -7 %   21 % 

Investeringar 10,1 6,2 64 % 18,4 11,9 54 % 32,4 

Personal (FTE), i genomsnitt 8 030 4 478 79 % 8 061 4 547 77 % 6 303 

1) Justeringar under det andra kvartalet 2016 inkluderar nettokostnader relaterade till Supply Chain 2017-programmet, integrationsaktiviteter och en 
justering av vinsten från avyttringen av båtverksamheten. Under andra kvartalet 2015 kostnader relaterade till EMEA-omstruktureringen och 
integrationsaktiviteter. 
2) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omklassificerats så att den också 
utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen. 

 

INVERKAN AV DE NYA ESMA-RIKTLINJERNA  

 

I enlighet med de nya riktlinjerna för alternativa nyckeltal som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 

(ESMA) har utgett har Fiskarskoncernen sett över de termer som används i koncernens finansiella rapportering. De 

alternativa nyckeltalen, Alternative Performance Measures (APM), används för att bättre återspegla hur den operativa 

verksamheten presterar och för att underlätta jämförelser mellan finansiella perioder. APM-nyckeltalen ska inte ses som 

en ersättare för nyckeltal i enlighet med IFRS. Från och med första kvartalet 2016 har benämningen "poster av 

engångskaraktär" ändrats till ”justeringar av rörelseresultatet”, men definitionen bakom termen har inte förändrats. Som 

tidigare är justeringar transaktioner som inte är förknippade med den återkommande verksamheten, såsom 

omstruktureringskostnader, nedskrivningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttring av verksamheter. 

På motsvarande sätt beräknas justerat EBITA från justerat EBIT genom att lägga tillbaka avskrivningarna för 

immateriella tillgångar. Justeringarna räknas upp i en tabell på sidan 16 i denna halvårsrapport. Fiskars använder även 

det alternativa nyckeltalet ”operativt resultat per aktie” vilket är resultat per aktie exklusive effekterna av dividender från 

och förändring i verkligt värde för investeringsportföljen.  

 
 

Mer information: 

- Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500 

- Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703 

- Koncernens kommunikationsavdelning, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com 

 

 

Presskonferens för analytiker och journalister: 

En presskonferens för analytiker och journalister hålls den 2 augusti 2016 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars 

Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet publiceras på www.fiskarsgroup.com.  
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HALVÅRSRAPPORT, JANUARI–JUNI 2016 

KONCERNENS RESULTAT 

Omsättning 

 

Omsättning, miljoner 
euro 

4‒6 
2016 

4‒6 
2015 

Förändr. 
Jämförbar 

förändr.* 
1‒6 

2016 
1‒6 

2015 
Förändr. 

Jämförbar 
förändr.* 

2015 

Koncernen 293,5 253,5 16 % -1,6 % 589,7 483,6 22 % -0,1 % 1 107,1 

Europa & Asien-
Stillahavsområdet 

178,2 122,3 46 % 1,3 % 361,5 249,7 45 % 1,6 % 663,6 

Amerika 128,0 119,1 8 % -5,6 % 256,9 214,1 20 % -2,5 % 451,2 

Övriga 1,4 15,1 -90 % -2,7 % 2,8 25,6 -89 % 4,0 % 40,5 

* Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten samt de avyttrade båt- och krukverksamheterna. 

 

Fiskarskoncernens omsättning under andra kvartalet 2016 

Fiskarskoncernens omsättning ökade med 16 % till 293,5 milj. euro (4–6/2015: 253,5). Största delen av ökningen 

föranleddes av English & Crystal Living-verksamheten som förvärvades i juli 2015. Omräknat i jämförbara valutakurser 

och exklusive den förvärvade verksamheten samt de avyttrade båt- och krukverksamheterna minskade omsättningen 

med 1,6 %. Minskningen i jämförbar omsättning påverkades i hög grad av förskjutningar av försäljningen mellan 

kvartalen för hobbyprodukter och av väderförhållandena i USA, vilka påverkade försäljningen av trädgårdsprodukter. 

Minskningen kompenserades delvis av ökad omsättning i Europa. 

 

Fiskarskoncernens omsättning under januari–juni 2016 

Fiskarskoncernens konsoliderade omsättning ökade med 22 % till 589,7 milj. euro (1–6/2015: 483,6). Omräknat i 

jämförbara valutakurser och exklusive den förvärvade verksamheten samt de avyttrade båt- och krukverksamheterna 

hölls omsättningen på samma nivå. 

 

Rörelseresultat  

Rörelseresultat (EBIT), miljoner euro 
4‒6 

2016 
4‒6   

2015 
Förändr. 

1‒6 
2016 

1‒6 
2015 

Förändr. 2015 

Koncernen 14,8 19,4 -24 % 38,5 35,1 10 % 46,5 

Europa & Asien-Stillahavsområdet 2,1 7,6 -72 % 4,1 14,9 -72 % 34,9 

Amerika 15,7 15,8 -0 % 35,3 26,5 33 % 28,1 

Övriga och elimineringar -3,0 -3,9 -23 % -0,9 -6,3 -85 % -16,5 

 

Fiskarskoncernens rörelseresultat under andra kvartalet 2016 

Fiskarskoncernens rörelseresultat för årets andra kvartal uppgick till 14,8 milj. euro (4‒6/2015: 19,4). Justeringarna av 

rörelseresultatet uppgick till 2,5 milj. euro (1,4) under andra kvartalet, vilket resulterade i ett justerat rörelseresultat på 

17,3 milj. euro (20,8). Justeringarna hänfördes till Supply Chain 2017-programmet, integrationsaktiviteter och en justering 

av vinsten från avyttringen av båtverksamheten. Rörelseresultatet minskade på grund av säsongsmässiga förändringar 

av vår verksamhetsportfölj. Största delen av rörelseresultatet för Living-verksamheten genereras under andra halvåret 

medan de avyttrade verksamheterna genererade hela sin vinst under första halvåret. 

 

Rörelseresultatet för segmentet Europa och Asien-Stillahavet uppgick till 2,1 milj. euro (7,6). Det justerade 

rörelseresultatet för segmentet sjönk med 60 % till 3,1 milj. euro (7,8), huvudsakligen på grund av det för English & 

Crystal Living-verksamheten typiskt säsongsmässigt svaga andra kvartalet men också som en följd av den utmanande 

affärsmiljön i Asien. Rörelseresultatet för segmentet Amerika var på samma nivå som året innan, sammanlagt 15,7 milj. 

euro (15,8). Det justerade rörelseresultatet för segmentet minskade med 6 % till 16,0 milj. euro (17,0), främst på grund 

av svag efterfrågan på trädgårdsprodukter och på grund av förskjutningar av försäljningen mellan kvartalen för 

hobbyprodukter i USA. 
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Fiskarskoncernens rörelseresultat i januari–juni 2016 

Fiskarskoncernens rörelseresultat för årets första hälft uppgick till 38,5 milj. euro (1‒6/2015: 35,1). Justeringarna av 

rörelseresultatet uppgick till 0,7 milj. euro (2,7) under årets första hälft, vilket resulterade i ett justerat rörelseresultat på 

39,2 milj. euro (37,8). 

 

Rörelseresultatet för segmentet Europa och Asien-Stillahavsområdet under årets första hälft uppgick till 4,1 milj. euro 

(14,9). Det justerade rörelseresultatet för segmentet sjönk med 44 % till 9,2 milj. euro (16,3), huvudsakligen på grund av 

det för English & Crystal Living-verksamheten typiskt säsongsmässigt svaga andra kvartalet men också på grund av den 

utmanande affärsmiljön i Asien. 

 

Rörelseresultatet för segmentet Amerika ökade med 33 % till 35,3 milj. euro (26,5). Det justerade rörelseresultatet för 

segmentet ökade med 22 % till 33,8 milj. euro (27,8), huvudsakligen tack vare förvärvet av English & Crystal Living-

verksamheten. 

 

RAPPORTERINSSEGMENT OCH AFFÄRSENHETER 

Fiskarskoncernens tre rapporteringssegment är Europa & Asien-Stillahavsområdet, Amerika och Övriga. Verksamheten 

är uppdelad i tre affärsenheter: Functional Products, Living Products och Outdoor Products. Functional Products-

verksamheten omfattar varumärkena Fiskars, Gilmour, Nelson, Leborgne och EbertSankey. Living Products-

verksamheten omfattar varumärkena Iittala, Royal Copenhagen, Waterford, Wedgwood, Rörstrand, Royal Albert, Royal 

Doulton, Arabia och Hackman. Outdoor Products-verksamheten omfattar varumärket Gerber. 

 

Fiskars segment Övriga omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och 

gemensamma funktioner. I början av januari 2016 slutförde Fiskars försäljningen av sin båtverksamhet som tidigare 

ingått i segmentet Övriga. 

 

Affärsenheter under andra kvartalet 2016 

 

Omsättning, miljoner 
euro 

4‒6 
2016 

4‒6 
2015 

Förändr. 
Jämförbar 

förändr.* 
1‒6 

2016 
1‒6 

2015 
Förändr. 

Jämförbar 
förändr.* 

2015 

Functional Products 148,8 161,7 -8 % 1,3 % 298,0 310,2 -4 % 1,8 % 524,5 

Living Products 125,0 56,4 122 % -7,1 % 253,9 109,2 132 % -1,7 % 450,1 

Outdoor Products 18,6 20,7 -10 % -7,2 % 35,9 39,4 -9 % -9,4 % 93,8 

  * Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten samt den avyttrade krukverksamheten. 

 

Europa & Asien-Stillahavsområdet-segmentet  

Miljoner euro 
4‒6 

2016 
4‒6   

2015 
Förändr. 

1‒6 
2016 

1‒6 
2015 

Förändr. 2015 

Omsättning* 178,2 122,3 46 % 361,5 249,7 45 % 663,6 

Rörelseresultat (EBIT) 2,1 7,6 -72 % 4,1 14,9 -72 % 34,9 

Justerat rörelseresultat 3,1 7,8 -60 % 9,2 16,3 -44 % 45,3 

Investeringar 5,3 3,4 57 % 10,5 6,5 63 % 20,2 

Personalantal (FTE) i genomsnitt 6 632 3 190 108 % 6 657 3 239 106 % 4 842 

* Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive omsättningen från den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten ökade omsättningen i 
segmentet Europa & Asien-Stillahavsområdet med 1,3 % under andra kvartalet 2016 och med 1,6 % under första halvåret 2016. 

 

Europa & Asien-Stillahavsområdet under andra kvartalet 2016 

Affärsmiljön i Asien var fortsättningsvis svår under kvartalet och utmaningarna för varuhusen i Japan fortsatte. Den 

privata konsumtionen väntas förbli låg och tecknen på en positiv utveckling är få. I Europa fortsatte det ekonomiska läget 

att variera från land till land. Tillväxten i Finland har varit långsammare än i det övriga Europa, men det fanns tecken på 

att situationen i Finland håller på att stabilisera sig. Konsumenternas allmänna köpbeteende i Europa styrdes fortfarande 

av priserna. 

 

Omsättningen i segmentet Europa & Asien-Stillahavsområdet ökade med 46 % till 178,2 milj. euro under andra kvartalet 

2016 (4‒6/2015: 122,3), tack vare förvärvet av English Crystal Living-verksamheten. Den jämförbara omsättningen 

ökade med 1,3 %. 
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Omsättning och lönsamhet förbättrades i Europa främst tack vare Functional products-verksamheten och varumärket 

Fiskars goda prestationer inom kategorin Trädgård. Omsättningen för Scandinavian Living-verksamheten led av den 

utmanade omgivningen i Japan, i synnerhet inom leverantörs- och partihandelskanalerna. Varumärkena Royal 

Copenhagen och Rörstrand uppvisade en jämn omsättning i Europa. Den sammanlagda omsättningen för Scandinavian 

Living-verksamhetens egna butiker minskade i Europa och förblev oförändrad i Asien. Handelstrafiken i butikerna 

minskade, men andelen av kunderna som gjorde uppköp och genomsnittsstorleken på köpkorgarna ökade vilket delvis 

utjämnade den lägre handelstrafiken. Iittala lanserades i Australien under kvartalet. English & Crystal Living-

omsättningen ökade i segment Europa & Asien-Stillahavsområdet i förhållande till jämförelseperioden främst tack vare 

varumärkena Wedgwood och Waterford. Outdoor-verksamhetens omsättning ökade något i segmentet Europa & Asien-

Stillahavsområdet tack vare tillväxt i Storbritannien. 

 

Segmentet redovisade ett justerat rörelseresultat på 3,1 milj. euro (7,8). Minskningen orsakades huvudsakligen av det för 

English & Crystal Living-verksamheten typiskt säsongsmässigt svaga andra kvartalet samt den krävande affärsmiljön i 

Asien, vilket delvis kompenserades av det ökade rörelseresultatet för Functional Products-verksamheten i Europa. 

 

Europa & Asien-Stillahavsområdet i januari–juni 2016 

Omsättningen i segmentet Europa & Asien-Stillahavsområdet ökade under årets första hälft med 45 % till 361,5 milj. 

euro (1‒6/2015: 249,7), främst tack vare förvärvet av English Crystal Living-verksamheten. Den jämförbara omsättningen 

ökade med 1,6 %. 

 

Segmentet redovisade ett justerat rörelseresultat på 9,2 milj. euro (16,3) för årets första hälft. Nedgången orsakades 

huvudsakligen på grund av det för English & Crystal Living-verksamheten typiskt säsongsmässigt svaga andra kvartalet 

och den krävande affärsmiljön i Asien. 

 

Amerika-segmentet 

Miljoner euro 
4‒6 

2016 
4‒6   

2015 
Förändr. 

1‒6 
2016 

1‒6 
2015 

Förändr. 2015 

Omsättning* 128,0 119,1 8 % 256,9 214,1 20 % 451,2 

Rörelseresultat (EBIT) 15,7 15,8 -0 % 35,3 26,5 33 % 28,1 

Justerat rörelseresultat 16,0 17,0 -6 % 33,8 27,8 22 % 36,1 

Investeringar 2,1 1,0 108 % 3,7 1,4 153 % 4,0 

Personalantal (FTE) i genomsnitt 1 240 950 31 % 1 244 973 28 % 1 123 

* Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten samt den avyttrade krukverksamheten minskade 
omsättningen i Amerika med 5,6 % under andra kvartalet 2016 och med 2,5 % under första halvåret 2016. 

 

Amerika-segmentet under andra kvartalet 2016 

Konsumenternas förtroende fortsatte att stiga i USA tack vare en mer positiv bedömning av tillväxten av arbetsplatser 

och ökad privatkonsumtion, men konkurrensmiljön var fortfarande svår. Den säsongsmässiga trädgårdskategorin led av 

dåliga väderförhållanden i april och maj. 

 

Omsättningen i segmentet Amerika ökade med 8 % till 128,0 milj. euro (4‒6/2015: 119,1) under årets andra kvartal tack 

vare English & Crystal Living-verksamheten och trots avyttringen av krukverksamheten. Den jämförbara omsättningen 

minskade med 5,6 %. 

 

Efter ett starkt första kvartal minskade omsättningen för Functional Products-verksamheten och för produkter med 

varumärket Fiskars i segmentet Amerika. Minskningen orsakades av en nedgång i omsättningen av produkter i kategorin 

Trädgård med anledning av väderförhållandena och en förskjutning av försäljningen för produkter inom kategorin skola, 

kontor och hobby mellan kvartalen. Bevattningskategorins omsättning låg på samma nivå som året innan trots att 

verksamheten drog sig ur flera ogynnsamma försäljningsavtal, vilket ledde till ökad lönsamhet. 

 

Omsättningen inom English & Crystal Living ökade jämfört med jämförelseperioden trots den förändrade 

återförsäljningsmiljön, vilket fortsättningsvis påverkade en av storkunderna. 

 

Outdoor-verksamheten led fortfarande av svag efterfrågan bland konsumenterna då kniv- och verktygskategorierna 

fortsatte att krympa. Omsättningen minskade på kvartalsnivå, men Outdoor-verksamhetens lönsamhet utvecklades 

positivt tack vare förbättrad effektivitet inom verksamheten. 
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Det justerade rörelseresultat för segmentet minskade till 16,0 milj. euro (17,0), främst på grund av de minskade 

försäljningsvolymerna inom kategorierna Trädgård samt Skola, kontor och hobby.  

 

Amerika under januari–juni 2016 

Omsättningen i segmentet Amerika ökade under årets första hälft med 20 % till 256,9 milj. euro (1‒6/2015: 214,1). Den 

jämförbara omsättningen minskade med 2,5 %, huvudsakligen på grund av en nedgång i omsättningen av produkter i 

kategorierna Trädgård och Bevattning. 

 

Det justerade rörelseresultatet för segmentet var 33,8 milj. euro (27,8) med stöd av den förvärvade English & Crystal 

Living-verksamheten.  

 

Segmentet Övriga 

Miljoner euro 
4‒6 

2016 
4‒6   

2015 
Förändr. 

1‒6 
2016 

1‒6 
2015 

Förändr. 2015 

Omsättning* 1,4 15,1 -90 % 2,8 25,6 -89 % 40,5 

Rörelseresultat** -3,0 -3,9 -23 % -0,9 -6,3 -85 % -16,5 

Justerat rörelseresultat** -1,8 -3,9 -54 % -3,7 -6,3 -41 % -16,3 

Nettoförändring av verkligt värde på 
placeringarna värderade enligt FVTPL*** 

-34,9 8,3   -60,6 50,6   56,1 

Placeringar enligt FVTPL*** 
   

397,7 522,6 -24 % 520,0 

Investeringar** 2,7 1,8 54 % 4,1 4,0 4 % 8,2 

Personalantal (FTE) i genomsnitt 158 338 -53 % 160 336 -52 % 339 

  * Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive den avyttrade båtverksamheten minskade omsättningen med 2,7 % under andra kvartalet 2016 och 
ökade med 4,0 % under första halvåret 2016. 
** Inklusive elimineringar mellan segmenten. 
*** FVTPL = Fair value through profit or loss (verkligt värde via resultaträkningen). 

 
 

Segmentet Övriga omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och 

gemensamma funktioner. I början av januari 2016 slutförde Fiskars försäljningen av sin båtverksamhet som tidigare 

ingått i segmentet Övriga. 

 

Övriga under andra kvartalet 2016 

Segmentets omsättning minskade till 1,4 milj. euro under det andra kvartalet (4‒6/2015: 15,1) och utgjordes av 

virkesförsäljning och hyresintäkter. Minskningen orsakades av avyttringen av båtverksamheten. Rörelseresultat under 

kvartalet uppgick till -3,0 milj. euro (-3,9). 

 

Vid slutet av perioden uppgick marknadsvärdet på Fiskars aktiva placeringar till 397,7 milj. euro (30.6.2015: 522,6). De 

består av Wärtsiläaktier värderade till 397,7 milj. euro (421,4), med ett avslutningspris på 36,55 euro (42,02) per 

Wärtsiläaktie. Fiskars har inte längre några placeringar i kortfristiga räntefonder (30.6.3015: 101,2 milj. euro). 

Nettoförändringen av verkligt värde redovisat i resultatet uppgick till -34,9 milj. euro (8,3) under andra kvartalet. 

 

Övriga under januari–juni 2016 

Segmentets omsättning minskade till 2,8 milj. euro (1‒6/2016: 25,6) under årets första hälft, och utgjordes av 

virkesförsäljning och hyresintäkter. Minskningen orsakades av avyttringen av båtverksamheten. Rörelseresultatet för 

perioden var -0,9 milj. euro (-6,3). 

 

Forskning och utveckling 

Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till totalt 4,8 milj. euro (4‒6/2015: 4,5) under andra kvartalet 

2016, vilket motsvarar 1,6 % (1,8 %) av omsättningen. Under årets första hälft var forsknings- och 

utvecklingskostnaderna 9,2 milj. euro (1‒6/2015: 8,2), vilket motsvarar 1,6 % (1,7 %) av omsättningen. 

 

För att förstärka sin portfölj av ikoniska produkter fortsätter Fiskars att innovera och utnyttja patenterade innovationer för 

att stärka varumärkesdifferentieringen. Under andra kvartalet belönades fyra Fiskars-produkter med ansedda Red Dot 

Design Award 2016. 
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Personal 

Personal (FTE) i genomsnitt 
4‒6 

2016 
4‒6   

2015 
Förändr. 

1‒6 
2016 

1‒6 
2015 

Förändr. 2015 

Koncernen 8 030 4 478 79 % 8 061 4 547 77 % 6 303 

Europa & Asien-Stillahavsområdet 6 632 3 190 108 % 6 657 3 239 106 % 4 842 

Amerika 1 240 950 31 % 1 244 973 28 % 1 123 

Övriga 158 338 -53 % 160 336 -52 % 339 

 

Koncernen hade i genomsnitt 8 030 (4‒6/2015: 4 478) heltidsanställda (FTE) under årets andra kvartal. I slutet av 

kvartalet hade koncernen 8 696 (4 766) anställda, av vilka 1 233 (1 544) i Finland. Ökningen jämfört med året innan 

orsakades främst av förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten. 

 

Fiskars förändringsprocess 

Fiskars håller på att omvandlas till ett globalt integrerat konsumentvarubolag. Under det andra kvartalet 2016 tog bolaget 

flera steg för att föra denna process framåt. 

 

Supply Chain 2017-programmet 

Under det tredje kvartalet 2015 tillkännagav Fiskars ett omstruktureringsprogram för att optimera koncernens globala 

leveranskedjenätverk i Europa och Asien. Programmet Supply Chain 2017 siktar på förbättrad konkurrenskraft inom 

Fiskars produktionsverksamhet och distributionsnätverk. 

 

De sammanlagda kostnaderna för programmet är cirka 20 milj. euro under åren 2015–2017. Kostnaderna redovisas som 

justeringar av rörelseresultatet och 0,3 milj. euro redovisades i Europa under andra kvartalet 2016. På årsnivå siktar man 

på inbesparingar på cirka 8 milj. euro när programmet har genomförts i sin helhet. Inbesparingarna som programmet har 

som mål uppnås enligt planerna gradvis så att största delen av inbesparingarna förverkligas i koncernbokslutet när 

programmet har avslutats, vilket förväntas ske per slutet av år 2017. 

 

I maj 2016 fattade Fiskars beslutet att koncentrera tillverkningen av klippande trädgårdsredskap till sin fabrik i Polen. 

Functional Products-fabriken i Billnäs i Finland fokuserar i fortsättningen på yxor, saxar och snöredskap. Avsikten med 

förändringarna är att förenkla leveranskedjan genom att koncentrera kompetens inom trädgårdsredskap till en fabrik 

samtidigt som man tryggar en konkurrenskraftig tillverkning i båda fabrikerna och betjänar globala kunder mer flexibelt 

och konkurrenskraftigt. 

 

I juni 2016 inledde Fiskars flytten av bolagets regionala distributionscenterverksamhet i Tyskland till ett centraleuropeiskt 

distributionscenter som drivs av en samarbetspartner i Nederländerna. Flytten kommer att förenkla verksamheten, öka 

flexibiliteten och förbättra produkttillgången på de europeiska marknaderna. 

 

Investeringsprogrammet i Europa 

I december 2010 lanserade Fiskars ett investeringsprogram för att skapa konkurrenskraftiga strukturer, system och 

processer i Europa, inklusive ett nytt, gemensamt resursplaneringssystem (ERP). Kostnader och investeringar i 

samband med programmet uppskattas till 65 milj. euro, av vilka cirka 62 milj. euro hade redovisats före utgången av juni 

år 2016. 

 

Av affärsvolymen som omfattas av programmet körs nu cirka 84 % procent via gemensamma system och processer. 

Investeringsprogrammet förväntas vara slutfört per slutet av 2016. Programmet fortskrider planenligt. 

 

Finansiella poster och nettoresultat 

Finansiella poster och nettoresultat under andra kvartalet och januari–juni 2016 

Fiskars aktier i Wärtsiläkoncernen behandlas som finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde i 

resultaträkningen, vilket ökar volatiliteten av Fiskars nettoresultat. 

 

I slutet av årets andra kvartal 2016 ägde Fiskars 10 881 781 Wärtsiläaktier, vilket utgjorde 5,52 % av Wärtsiläs 

aktiekapital. Under andra kvartalet 2016 ändrades inte antalet aktier i Wärtsilä jämfört med kvartalet innan. 

 

Nettoförändringen av verkligt värde på placeringar redovisat i resultaträkningen uppgick till -34,9 milj. euro (4‒6/2015: 

8,3) under det andra kvartalet 2016 och till -60,6 milj. euro (1‒6/2015: 50,6) under första halvåret 2016. Förändringen i 
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marknadsvärdet på bolagets innehav av Wärtsiläaktier uppgick till -35,0 milj. euro (8,1) under årets andra kvartal och till -

60,9 milj. euro (49,2) under årets första hälft, med ett avslutningspris på 36,55 euro (42,02) per Wärtsiläaktie i slutet av 

juni. 

 

Övriga finansiella inkomster och kostnader var -1,8 milj. euro (-6,0) under det andra kvartalet 2016 och 4,0 milj. euro 

(33,3) under årets första hälft 2016, inklusive 13,1 milj. euro (11,4) i erhållna Wärtsilädividender. 

 

Resultatet före skatt uppgick till -22,0 milj. euro (21,7) under det andra kvartalet 2016. Inkomstskatten för årets andra 

kvartal uppgick till +1,1 milj. euro (-7,8). Resultatet per aktie var -0,26 euro (0,17). Det operativa resultatet per aktie, 

exklusive nettoförändringen av verkligt värde på investeringsportföljen och dividender, var 0,08 euro (0,15). 

Jämförelseperiodens tal för det operativa resultatet per aktie har omklassificerats så att den också utelämnar 

valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen. Resultatet före skatt för årets första hälft uppgick till -18,8 milj. 

euro (119,3). Inkomstskatten för årets första hälft uppgick till -0,6 milj. euro (-27,5). Resultatet per aktie var -0,25 euro 

(1,12). Operativt resultat per aktie, exklusive nettoförändringen av verkligt värde på investeringsportföljen och dividender, 

var 0,19 euro (0,29). 

 

Kassaflöde, balansräkning och finansiering 

Kassaflöde, balansräkning och finansiering under andra kvartalet 2016 och januari–juni 2016 

Det andra kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till 39,1 milj. 

euro (4‒6/2015: 32.5). Kassaflödet från finansiella poster och skatter uppgick till -3,8 milj. euro (-20,9). Kassaflödet från 

investeringsverksamheten var 52,6 milj. euro, inklusive ett positivt kassaflöde på 61,7 milj. euro från försäljningen av 

investeringar i kortfristiga räntefonder (290,4, inklusive ett positivt kassaflöde på 300,4 milj. euro från försäljningen av 

investeringar i kortfristiga räntefonder). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -58,2 milj. euro (116,0).  

 

Första halvårets kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till 2,9 milj. euro  

(1‒6/2015: -19,4). Kassaflödet från finansiella poster och skatter uppgick till -1,1 milj. euro (5,6). Kassaflödet från 

investeringsverksamheten var 80,0 milj. euro, inklusive ett positivt kassaflöde på 61,7 milj. euro från försäljningen av 

investeringar i kortfristiga räntefonder och 25,8 milj. euro från försäljningen av långfristiga anläggningstillgångar som 

innehas för försäljning (295,4, inklusive ett positivt kassaflöde på 300,4 milj. euro från försäljningen av investeringar i 

kortfristiga räntefonder). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -46,7 milj. euro (113,7). 

 

Investeringarna under det andra kvartalet uppgick till 10,1 milj. euro (6,2) och var främst kopplade till 

ersättningsinvesteringar, maskiner och redskap för tillverkning av nya produkter och koncernens femåriga 

investeringsprogram i EMEA-området. Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgick till 9,3 milj. euro (6,9) under årets 

andra kvartal. Ökningen berodde främst på nedskrivningar inom English & Crystal Living. Investeringarna under årets 

första hälft uppgick till 18,4 milj. euro (11,9) medan avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 18,2 milj. euro (13,6). 

 

Fiskars rörelsekapital uppgick i slutet av juni till 233,2 milj. euro (177,6). Ökningen i rörelsekapitalet kan hänföras till en 

ökning av omsättningstillgångar och kundfordringar till följd av förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten samt 

valutakursdifferenser. Soliditeten var oförändrad på 66 % (66 %) och nettogearingen var 20 % (-7 %). 

 

Likvida medel uppgick i slutet av perioden till 54,3 milj. euro (429,3). De räntebärande skulderna uppgick till 227,4 milj. 

euro (-78,7).  I slutet av perioden värderades koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 397,7 milj. euro (421,4) med en 

avslutningskurs på 36,55 euro (42,02) per Wärtsiläaktie. 

 

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 100,5 milj. euro (331,7) och de långfristiga skulderna till 182,6 milj. 

euro (31,1). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade 

Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker. 

 

Förändringar i organisation och ledning  

Under rapporteringsperioden ägde inga förändringar i ledningsgruppen eller betydande organisationsförändringar rum. 

 

Aktier och aktieägare  

Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FIS1V). Varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. Det sammanlagda antalet 

aktier i bolaget är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s innehav av egna aktier uppgick till 93 200 i slutet av kvartalet. 

Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro. 

 

Q2 2016 | 8



 

 

Fiskars aktier är noterade på Large Cap-listan på Nasdaq Helsinki. Den genomsnittliga aktiekursen under andra kvartalet 

var 16,63 euro (4‒6/2015: 19,04). I slutet av juni var kursen 16,30 euro (20,47) per aktie och Fiskars börsvärde var 

1 333,5 milj. euro (1 676,6). Antalet aktier som var föremål för handel under januari−juni uppgick till 0,9 milj. euro (2,1), 

vilket är 1,1 % (2,6 %) av det totala antalet aktier. 

 

I slutet av juni var det sammanlagda antalet aktieägare 18 696 (18 240). 

 

Flaggningsanmälningar 

Kontrollen över Turret Oy Ab har överförts till Paul Ehrnrooth. Paul Ehrnrooth, Turret Oy Ab, Jacob Ehrnrooth och Sophia 

Ehrnrooth har tecknat ett aktieägaravtal enligt vilket samtliga parter har kommit överens om att vid Fiskars Oyj Abp:s 

bolagsstämma rösta i enlighet med Turret Oy Ab:s position. Parterna i aktieägaravtalet har kommit överens om en 

ömsesidig förköpsrätt ifall någon av parterna planerar att sälja aktier i Fiskars Oyj Abp. De rösträtter som innehas av 

Paul Ehrnrooth har ökat och passerat flaggningströskeln på 15 %. Efter att ha passerat flaggningströskeln uppgår Paul 

Ehrnrooths indirekta innehav till 11,39 % av aktierna och 15,28 % av rösträtterna i Fiskars Oyj Abp. Fiskars informerades 

inte om några andra viktiga ändringar bland bolagets största aktieägare under kvartalet. 

 

Förvärv av egna aktier 

Styrelsen beslutade 9 mars 2016 att börja förvärva bolagets egna aktier i enlighet med det bemyndigande som ordinarie 

bolagsstämman hade gett styrelsen. Fiskars Oyj Abp började förvärva egna aktier efter beslutet. I slutet av andra 

kvartalet uppgick koncernens innehav av egna aktier till 93 200 stycken. 

 

Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer 

Fiskars verksamhet, omsättning och finansiella resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Fiskars redogör för 

risker i affärsverksamheten och riskhantering i sin årsrapport samt på bolagets webbplats 

www.fiskarsgroup.com/sv/investerare.  

 

Den brittiska folkomröstningen gällande Storbritanniens utträde ur EU (Brexit), vilken hölls i juni 2016 kommer troligtvis 

att öka den ekonomista osäkerheten och påverka konsumentförtroende i Storbritannien och i övriga europeiska länder. 

Om det brittiska pundet och euron fortsätter att försvagas väntas den totala effekten av Brexit på Fiskars verksamhet 

vara neutral på kort sikt. Inga materiella nya eller förändrade risker eller osäkerhetsfaktorer har identifierats under 

kvartalet.  

 

Händelser efter rapporteringsperioden 

I juli 2016 mottog Fiskars Oyj Abp ett beslut av Koncernskattecentralen om efterbeskattning som ålägger bolaget att 

betala 21,7 milj. euro i efterskatt på basis av den skatterevision som gjordes i bolaget år 2014. Beslutet gäller bolagets 

sätt att under senare beskattningsår behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003. Förutom efterskatten har 

bolaget ålagts att betala 6,5 milj. euro i räntekostnader och 0,1 milj. euro i skatteförhöjning. Fiskars kommer att överklaga 

beslutet till Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd. Vid behov kommer bolaget att fortsätta 

överklagandeprocessen i domstol. 

 

Efterbeskattningsbeslutet kommer att orsaka ett negativt kassaflöde på 28,3 milj. euro under det tredje kvartalet 2016. 

Fiskars med sina externa experter anser beslutet vara obefogat och bokför därför inte beslutets skatter och övriga 

kostnader i resultaträkningen. Bolaget har uppgett den pågående skatterevisionen i sektionen risker och 

osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen 2015 samt i tidigare delårsrapporter. 

 

Utsikterna för 2016 

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan 

trots de avyttrade verksamheterna, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet i en del av bolagets viktiga 

marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016. 

 

Största delen av ökningen i omsättningen och det justerade rörelseresultatet väntas från förvärvet av English & Crystal 

Living-verksamheten, som nu är en del av Fiskars för helåret 2016. På grund av säsongsvariationerna, genererar Living-

verksamheten största delen av sitt rörelseresultat under andra halvåret medan de avyttrade verksamheterna generade 

hela sin vinst under första halvåret. Fiskars fortsätter att skärpa sin fokus på sina kärnverksamheter, bygga sina 

varumärken och hämta nya innovativa produkter till marknaden med mål att accelerera skapandet av lönsam tillväxt.  
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Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till 

integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter. 

 

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i 

Fiskars nettoresultat och resultat per aktie. 

 

Helsingfors, Finland, den 1 augusti 2016 

 

FISKARS OYJ ABP 

 

Styrelsen 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2016 2015 % 2016 2015 % 2015

Omsättning 293,5 253,5 16 589,7 483,6 22 1 107,1

Kostnad för sålda varor -175,0 -158,6 10 -348,1 -299,2 16 -687,0

Bruttobidrag 118,5 94,9 25 241,6 184,4 31 420,2

Övriga rörelseintäkter 0,2 1,4 -83 9,3 1,7 453 4,9

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -70,0 -47,1 49 -146,8 -93,6 57 -244,5

Administrationskostnader -28,5 -23,8 20 -55,1 -47,6 16 -106,5

Forsknings- och utvecklingskostnader -4,8 -4,5 6 -9,2 -8,2 13 -18,0

Övriga rörelsekostnader -0,7 -1,5 -55 -1,4 -1,7 -18 -4,6

Goodwill nedskrivningar -5,0

Rörelseresultat (EBIT)* 14,8 19,4 -24 38,5 35,1 10 46,5

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar -0,1 -0,1 -0,7 0,3 -0,2

-34,9 8,3 -60,6 50,6 56,1

Övriga finansiella intäkter och kostnader -1,8 -6,0 4,0 33,3 23,2

Resultat före skatt -22,0 21,7 -18,8 119,3 125,5

Inkomstskatt 1,1 -7,8 -0,6 -27,5 -39,2

Periodens resultat -20,9 13,8 -19,3 91,8 86,4

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare -21,2 13,6 -20,2 91,3 85,1

Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,2 0,8 0,5 1,2

Resultat/aktie, hänförligt till moderbolagets

aktieägare, euro (outspätt och utspätt) -0,26 0,17 -0,25 1,12 1,04

*Justerat rörelseresultat (detalj. i noter) 17,3 20,8 -17 39,2 37,8 4 65,1

Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen - 
nettoförändringen av verkligt värde
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

4‒6 4‒6 1‒6 1‒6 1‒12
milj. euro 2016 2015 2016 2015 2015

Periodens resultat -20,9 13,8 -19,3 91,8 86,4
Periodens övriga totalresultat
Kan omklassificeras senare till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser 10,3 -5,5 8,3 5,4 11,6

Kassaflödessäkring -0,2 -0,4 -0,7 -0,3 -0,0

Kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen

Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda 
pensionsplaner efter skatter 0,1 0,0 0,4 -0,2 -1,4

Periodens övriga totalresultat efter skatt totalt 10,2 -5,8 8,0 4,9 10,2

Periodens totalresultat -10,7 8,0 -11,3 96,7 96,5

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare -11,1 7,9 -12,1 96,1 95,6

Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,1 0,8 0,6 0,9
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
30.6 30.6 Förändr. 31.12

milj. euro 2016 2015 % 2015

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 233,1 113,2 106 237,4

Övriga immateriella anläggningstillgångar 297,3 171,6 73 303,2

Materiella anläggningstillgångar 156,5 106,2 47 157,4

Biologiska tillgångar 40,7 42,0 -3 41,4

Förvaltningsfastigheter 4,8 4,7 2 4,9

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 15,5 17,1 -9 14,9
Övriga placeringar 9,0 5,3 70 7,0

Uppskjutna skattefordringar 36,8 27,3 35 37,7

Långfristiga tillgångar sammanlagt 793,6 487,2 63 804,0

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar 238,4 164,6 45 234,3

Kundfordringar och övriga fordringar 205,7 184,3 12 211,0

Inkomstskattefordringar 4,5 3,6 25 2,8

Räntebärande fordringar 0,0 11,7 -100 0,0
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 397,7 522,6 -24 520,0
Likvida medel 54,3 429,3 -87 19,7

Kortfristiga tillgångar sammanlagt 900,6 1 316,2 -32 987,9

Långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning 5,4 41,4

Tillgångar sammanlagt 1 699,6 1 803,4 -6 1 833,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 119,9 1 192,3 -6 1 190,8

Innehav utan bestämmande inflytande 3,2 1,6 99 3,3

Eget kapital sammanlagt 1 123,1 1 194,0 -6 1 194,0

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 182,6 31,1 487 182,9

Övriga skulder 9,6 9,3 3 10,7

Uppskjutna skatteskulder 39,1 47,7 -18 50,0

Pensionsförpliktelser 13,4 7,0 91 13,9

Avsättningar 8,0 4,2 89 4,6

Långfristiga skulder sammanlagt 252,7 99,3 154 262,0

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 100,5 331,7 -70 86,7

Leverantörskulder och övriga skulder 203,8 169,8 20 237,4

Inkomstskatteskulder 11,5 5,1 124 20,3

Avsättningar 7,9 3,5 128 10,5

Kortfristiga skulder sammanlagt 323,8 510,1 -37 354,7

22,5

Eget kapital och skulder sammanlagt 1 699,6 1 803,4 -6 1 833,3

Skulder direkt hänförliga till långfristiga anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

4‒6 4‒6 1‒6 1‒6 1‒12
milj. euro 2016 2015 2016 2015 2015

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt -22,0 21,7 -18,8 119,3 125,5

Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 9,3 6,9 18,2 13,6 42,8

0,4 -0,5 -4,2 -0,5 -2,7

34,9 -8,3 60,6 -50,6
-56,1

Övriga finansiella poster 1,8 6,0 -4,0 -33,3 -23,2

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,1 0,1 0,7 -0,3 0,2

Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan -6,9 -0,4 -10,7 -2,3 14,5

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 17,5 25,4 41,8 45,9 101,2

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga räntefria fordringar 20,5 -4,7 1,0 -50,5 -22,1

Förändring av omsättningstillgångar 4,4 11,0 -0,9 11,5 16,4

Förändring av kortfristiga räntefria skulder -3,3 0,8 -39,1 -26,3 -45,3
39,1 32,5 2,9 -19,4 50,2

Erhållna finansieringsinkomster och betalda finansieringskostnader 4,7 -12,4 19,0 16,8 15,4
Betald inkomstskatt -8,5 -8,5 -20,1 -11,3 -18,0

Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 35,3 11,6 1,8 -13,8 47,6

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av dotterbolag -289,4

Investeringar i finansiella tillgångar 0,3 -4,4 -3,5 -5,7 -41,8

Investeringar i anläggningstillgångar -10,1 -6,2 -18,4 -11,9 -32,4
Överlåtelseintäkter av anläggningstillgångar 0,8 0,6 1,2 0,6 4,0

25,8

61,7 300,4 61,7 300,4 340,5

Övriga dividendinkomster 13,1 11,4 11,4

Kassaflöde från övriga placeringar 0,0 0,6 1,8

Kassaflöde från investeringsverksamhet (B) 52,6 290,4 80,0 295,4 -5,9

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förvärv av egna aktier -1,4 -1,5

Förändring av kortfristiga fordringar -0,0 -4,5 -0,0 -6,6 2,2

Upptagna långfristiga skulder 0,5 0,0 0,0 0,1 149,9

Återbetalning av långfristiga skulder 0,0 -0,4 -7,5 -23,5

Förändring av kortfristiga skulder -50,8 126,5 13,5 206,9 -104,6

Betalning av finansiella leasingskulder -0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8

Kassaflöde från övriga finansieringsposter -0,0 0,1 0,1 -0,3 -0,5

Betalda dividender -6,5 -5,9 -58,1 -78,3 -78,7

Kassaflöde från finansieringsverksamhet (C) -58,2 116,0 -46,7 113,7 -56,0

Förändring i likvida medel (A+B+C) 29,7 418,0 35,1 395,3 -14,4

Likvida medel, periodens början 24,5 11,7 19,7 33,6 33,6

Omräkningsdifferens 0,1 -0,4 -0,5 0,4 0,5

Likvida medel, periodens slut 54,3 429,3 54,3 429,3 19,7

Överlåtelseintäkter av långfristiga anläggningstillgångar som innehas 
för försäljning
Överlåtelseintäkter av placeringar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen - 
nettoförändringen av verkligt värde

Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och 
skatter

Vinst/förlust på försäljning och utrangering av långfristiga 
anläggningstillgångar
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FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADE EGNA KAPITALET I SAMMANDRAG
Till moderbolagets aktieägare

Försäkr. Innehav
Fond för matemat. Balan- utan be-

Aktie- Egna Omräkn. verkligt vinst.och serad stämmande Samman-
milj. euro kapital aktier diff. värde förluster vinst inflytande lagt
31.12.2014 77,5 -4,2 -1,0 -2,2 1 081,7 1,3 1 153,2
Periodens totalresultat 5,3 -0,3 -0,2 91,3 0,6 96,7
Betalda dividender -55,7 -0,2 -55,9
30.6.2015 77,5 1,1 -1,3 -2,3 1 117,4 1,6 1 194,0
Periodens totalresultat 6,2 0,3 -1,3 -6,2 0,7 -0,2
Förändringar på grund av förvärv -0,7 1,3 0,6
Betalda dividender -0,4 -0,4
31.12.2015 77,5 7,3 -1,0 -4,3 1 111,2 3,3 1 194,0
Periodens totalresultat 8,3 -0,7 0,4 -20,2 0,8 -11,3

Förändringar på grund av avyttringar -0,0 0,1 -0,1 -0,0

Förvärv av egna aktier -1,5 -1,5

Betalda dividender -57,3 -0,7 -58,1

30.6.2016 77,5 -1,5 15,7 -1,7 -3,9 1 033,7 3,2 1 123,1

NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

REDOVISNINGSPRINCIPER

OPERATIVA SEGMENT
4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12

milj. euro 2016 2015 % 2016 2015 % 2015
Omsättning
Europa & Asien-Stillahavsområdet 178,2 122,3 46 361,5 249,7 45 663,6

Amerika 128,0 119,1 8 256,9 214,1 20 451,2

Övriga 1,4 15,1 -90 2,8 25,6 -89 40,5

Försäljning mellan segment* -14,2 -3,0 375 -31,5 -5,8 441 -48,2

Koncernen sammanlagt 293,5 253,5 16 589,7 483,6 22 1 107,1

*Försäljning mellan segment 

Europa & Asien-Stillahavsområdet -13,0 -1,0 -28,6 -2,6 -41,5

Amerika -0,8 -1,6 -2,0 -2,3 -4,9

Övriga -0,5 -0,5 -0,9 -0,9 -1,8

Denna oreviderade halvårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är 
förenliga med det föregående bokslutet, förutom omklassificeringen av royalty intäkter i resultaträkningen från övriga rörelseintäkter till 
omsättning. Uppgifterna för jämförelseperioderna har ändrats i enlighet med omklassificeringen, vilket har resulterat i en ökning av 
omsättningen och en minskning av övriga rörelseintäkter med 0,1 milj. euro för andra kvartalet 2015, 0,2 milj. euro för första halvåret 2015 och 
med 2,1 milj. euro för helåret 2015. 

Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Konsernen tillämpar dessa nya eller förändrade IAS/IFRS standarder och tolkningar som trätt ikraft från och med 1.1.2016:
- Ändring av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter - Disclosure Initiative
- Årliga förbättringar till IFRS 2012–2014 cykel
Tillämpandet av de förändrade standarderna och tolkningarna hade inte någon väsentlig inverkan på det rapporterade resultatet eller den 
finansiella positionen.

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar 
och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar och skulder samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om 
bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga  kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet avvika från 
bedömningarna.
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4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2016 2015 % 2016 2015 % 2016
Rörelseresultat (EBIT)
Europa & Asien-Stillahavsområdet 2,1 7,6 -72 4,1 14,9 -72 34,9

Amerika 15,7 15,8 -0 35,3 26,5 33 28,1

Övriga och elimineringar -3,0 -3,9 -23 -0,9 -6,3 -85 -16,5

Koncernen sammanlagt 14,8 19,4 -24 38,5 35,1 10 46,5

Avskrivningar och nedskrivningar
Europa & Asien-Stillahavsområdet 5,2 3,1 65 10,4 6,2 67 21,7

Amerika 1,6 1,7 -3 3,3 3,4 -1 12,7

Övriga och elimineringar 2,5 2,1 20 4,4 4,0 10 8,4

Koncernen sammanlagt 9,3 6,9 35 18,2 13,6 34 42,8

Investeringar
Europa & Asien-Stillahavsområdet 5,3 3,4 57 10,5 6,5 63 20,2

Amerika 2,1 1,0 108 3,7 1,4 153 4,0

Övriga och elimineringar 2,7 1,8 54 4,1 4,0 4 8,2

Koncernen sammanlagt 10,1 6,2 64 18,4 11,9 54 32,4

VERKSAMHETSENHETER 4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2016 2015 % 2016 2015 % 2015
Omsättning
Functional Products 148,8 161,7 -8 298,0 310,2 -4 524,5

Living Products 125,0 56,4 122 253,9 109,2 132 450,1

Outdoor Products 18,6 20,7 -10 35,9 39,4 -9 93,8

Övriga 1,0 14,7 -93 1,9 24,8 -92 38,8

Koncernen sammanlagt 293,5 253,5 16 589,7 483,6 22 1 107,1

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT OCH EBITA 4‒6 4‒6 Förändr. 1‒6 1‒6 Förändr. 1‒12
milj. euro 2016 2015 % 2016 2015 % 2015
Rörelseresultat (EBIT) 14,8 19,4 -24 38,5 35,1 10 46,5
Justeringar av rörelseresultat

Avyttring av båtverksamhet 0,5 -3,8
Supply Chain 2017 -programmet 0,3 3,7 6,4

-2,1 5,0

Integrationsaktiviteter 1,7 1,2 35 3,0 1,3 127 3,0
EMEA 2015 omstruktureringsprogram 0,2 1,4 2,6
Nedskrivning av maskiner och inventarier* 1,5
Övriga justeringar till rörelseresultat 0,2

Justeringar av rörelseresultat sammanlagt 2,5 1,4 73 0,7 2,7 -73 18,6
Justerat rörelseresultat 17,3 20,8 -17 39,2 37,8 4 65,1
Avskrivningar av immateriella tillgångar 3,6 2,1 69 6,7 4,1 64 10,6

Justerat EBITA 20,9 23,0 -9 45,9 41,9 10 75,7

*Nedskrivning av maskiner och inventarier på grund av en planerad rationalisering av ett kompletterande produktsortiment i Europa

Avyttring av krukverksamhet och relaterad nedskrivning av 
goodwill
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IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 30.6 30.6 31.12
milj. euro 2016 2015 2015
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1 540,6 284,6 284,6

Omräkningsdifferens -6,6 0,8 3,1

Företagsförvärv 262,5

Ökningar 2,9 3,3 6,8

Avskrivningar och nedskrivningar -6,7 -4,1 -15,7

Minskningar och överföringar 0,1 0,1 -0,6

Bokföringsvärde vid periodens slut 530,4 284,7 540,6

Investeringsförbindelser i immateriella anläggningstillgångar 1,4 5,2 2,7

Bokföringsvärde 1.1 162,4 109,6 109,6

Omräkningsdifferens -3,7 2,5 2,0

Företagsförvärv 59,4

Ökningar 15,5 8,5 25,6

Avskrivningar och nedskrivningar -11,5 -9,5 -27,4

Minskningar och överföringar -1,4 -0,3 -6,8

Bokföringsvärde vid periodens slut 161,2 110,9 162,4

Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 10,5 6,8 9,2

LÅNGFRISTIGA ANLÄGGNINSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 30.6 30.6 31.12
milj. euro 2016 2015 2015
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 5,4 18,7

Omsättningstillgångar 11,5

Övriga tillgångar 11,2

Långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning sammanlagt 5,4 41,4

Räntebärande främmande kapital 12,8

Avsättningar 0,3

Övriga icke-räntebärande främmande kapital 9,4

22,5

KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 30.6 30.6 31.12
milj. euro 2016 2015 2015
Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar 90,3 58,0 91,3

Garantier 19,0 14,6 26,2

Övriga ansvar* 17,8 25,3 21,7

Koncernens ansvarsförbindelser sammanlagt 127,1 97,9 139,2

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter

Långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning består i slutet av juni 2016 av landområde i English & Crystal Living 
affärsverksamhet (i slutet av december 2015 också tillgångar och skulder i båtverksamheten och tillgångarna i krukverksamheten i USA).

Skulder direkt hänförliga till långfristiga anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning sammanlagt

*Övriga ansvar innehåller en förpliktelse om 18 milj. dollar för att investera i riskkapitalfonder.
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Skatterisker

DERIVAT 30.6 30.6 31.12
milj. euro 2016 2015 2015
Derivatens nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 362,6 555,1 375,9

Ränteswappar 93,4 58,4 93,4

Elderivat 1,3 1,7 1,5

Derivatens verkliga värden
Valutaterminer och valutaswappar -0,8 0,5 0,0

Ränteswappar -2,4 -1,7 -1,8

Elderivat -0,3 -0,3 -0,3

AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

milj. euro THB GBP JPY AUD SEK CAD NOK
Affärsverksamhetens valutaposition -29,4 -19,1 22,6 21,0 20,8 13,8 12,6

Affärsverksamhetens valutakänslighet* 2,9 1,9 -2,3 -2,1 -2,1 -1,4 -1,3

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT
30.6.2016
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 397,7 15,5 413,2

Övriga placeringar 0,5 8,5 9,0

Tillgångar totalt 398,2 24,0 422,2

Derivat, skulder 3,5 3,5

Skulder totalt 3,5 3,5

Mindre än 20 % av Fiskars kommersiella kassaflöden utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar. De mest betydande riskerna 
gäller uppgång i THB och GBP gentemot euron och nedgång i JPY, AUD och SEK gentemot euron. I tabellen nedan presenteras estimat på 
årsnivå för de mest betydande kommersiella nettokassaflödena i de viktigaste valutorna.

De flesta valutakursriskerna i anslutning till kommersiella kassaflöden säkras i första hand genom användning av valutaterminer och 
valutaswappar. Eftersom Fiskars inte tillämpar säkringsredovisning för dessa valutaderivat, rapporteras både de realiserade och de 
orealiserade valutakursvinsterna och -förlusterna i resultaträkningen. 

*Illustrerar effekten av en nedgång på 10 % i valutakursen mot euro på koncernens årsresultat före skatt, om kassaflödena inte säkrats.

Derivat har värderats till marknadsvärde.

Enheter i Fiskarskoncernen är involverade i skatterevisioner i flera länder. Det är möjligt att skatterevisionerna resulterar i omvärdering av 
skatter. 

Efterbeskattningsbeslutet orsakar ett negativt kassaflöde på 28,3 milj. euro under det tredje kvartalet 2016. Fiskars med sina externa experter 
anser beslutet vara obefogat och bokför därför inte beslutets skatter och övriga kostnader i resultaträkningen. Fiskars kommer att ansöka om 
ändring i beslutet om efterbeskattning av Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd och vid behov fortsätta överklagandeprocessen på 
rättslig väg. En eventuell rättsprocess kan ta flera år.

Fiskars Oyj Abp har den 6.7.2016 tagit emot av Koncernskattecentralen ett beslut om efterbeskattning som ålägger bolaget att betala 21,7 milj. 
euro i efterskatt på basis av den skatterevision som gjordes i bolaget år 2014. Beslutet gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår 
behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003. Förutom efterskatten har bolaget ålagts att betala 6,5 milj. euro i ränta och 0,1 milj. euro i 
skatteförhöjning.
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30.6.2015
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 522,6 17,1 539,6

Övriga placeringar 0,3 4,9 5,3

Derivat, tillgångar 0,5 0,5

Tillgångar totalt 522,9 0,5 22,0 545,4

Derivat, skulder 2,0 2,0

Skulder totalt 2,0 2,0

31.12.2015
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 520,0 14,9 534,9

Övriga placeringar 0,4 6,6 7,0

Tillgångar totalt 520,4 21,5 541,9

Derivat, skulder 2,1 2,1

Skulder totalt 2,1 2,1

Klassificering av verkligt värde

Placeringar Till verkligt värde via resultaträkningen
milj. euro Nivå 1 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 3 Totalt
Bokföringsvärde 31.12.2014 766,7 11,1 0,3 4,7 782,8
Ökningar 5,7 5,7

Minskningar -300,4 -0,6 -301,0

Förändring av verkligt värde 50,6 6,5 0,0 0,2 57,3

Bokföringsvärde 30.6.2015 522,6 17,1 0,3 4,9 544,9
Ökningar 32,1 4,0 36,1

Företagsförvärv 1,9 1,9

Minskningar -40,2 -1,2 -41,3

Förändring av verkligt värde 5,5 -5,0 0,1 -0,3 0,3

Bokföringsvärde 31.12.2015 520,0 14,9 0,4 6,6 541,9
Ökningar 3,9 3,9

Minskningar -61,7 -0,7 -62,4

Förändring av verkligt värde -60,6 -2,6 0,1 2,0 -61,2

Bokföringsvärde 30.6.2016 397,7 15,5 0,5 8,5 422,2

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen består av noterade och icke-noterade aktier samt av icke-noterade 
fonder. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde (verkligt värde hierarkinivå 1). Nivå 1 placeringarna består av 10 881 781 Wärtsiläaktier 
till ett verkligt värde på 397,7 milj. euro. En förändring på 10 % i priset på Wärtsiläaktier skulle påverka resultat före skatt med 39,8 milj. euro. 
Det verkliga värdet av icke-noterade fonder baserar sig på marknadsvärdet beräknat och rapporterat av fonden (nivå 3). Förändringar i verkligt 
värde redovisas i resultaträkningen.

Övriga placeringar består huvudsakligen av långfristiga fordringar och icke-noterade aktier vilka redovisas till anskaffningsvärde eller till ett lägre 
verkligt värde.

Övriga
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FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Avyttring av båtverksamhet år 2016

Avyttring av krukverksamhet i USA år 2016

Förvärv av WWRD (English & Crystal Living-verksamheten) år 2015

milj. euro
Långfristiga tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 134,0
Materiella anläggningstillgångar 59,4
Uppskjutna skattefordringar 6,8
Övriga långfristiga anläggningstillgångar 1,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt 201,7

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar 93,4
Kundfordringar och övriga fordringar 56,8
Likvida medel 15,0
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 165,2

Långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning* 12,9

Tillgångar sammanlagt 379,8

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 105,0
Övriga långfristiga skulder 9,3
Långfristiga skulder sammanlagt 114,3

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 0,6
Leverantörskulder och övriga skulder 81,0
Kortfristiga skulder sammanlagt 81,6

Skulder direkt hänförliga till långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning* 2,9

Innehav utan bestämmande inflytande** 1,3

Nettotillgångar 179,6
Vederlaget för anskaffningen 308,1
Goodwill 128,5

Den skuldfria köpeskillingen som betalades var 437 milj. US-dollar (391 milj. euro), med förbehåll för justering efter avslut på basis av 
rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Den betalda köpeskillingen uppgick till 345 
milj. dollar (308 milj. euro). Dessutom återbetalade Fiskars WWRDs räntebärande skulder på 114 milj. dollar (102 milj. euro). 

Den 1 juli 2015 förvärvade Fiskars aktier i KPS LuxCo S.à.r.l., WWRD-gruppens holdingbolag, inklusive varumärken och affärsverksamheter, 
av det USA-baserade riskkapitalbolaget KPS Capital Partners.

Fiskars sålde sin båtverksamhet till Yamaha Motor Europe N.V den 4 januari 2016. Transaktionen inkluderade försäljningen av aktier i Inhan 
Tehtaat Oy Ab, varumärket Buster samt tillhörande fabrik och mark i Etseri, Finland. År 2015 uppgick omsättningen för båtverksamheten till 35 
milj. euro.

Fiskars Brands Inc. sålde sin krukverksamhet i USA till Bloem, LLC den 22 januari 2016. Transaktionen inkluderade försäljningen av 
varumärket American Designer Pottery och tillhörande fabrik- och distributionsfastigheter i Apopka, Florida. År 2015 uppgick omsättningen för 
krukverksamheten till 23 milj. euro.

Följande förvärv och avyttringar under jämförelseåret påverkar jämförbarheten.

**Innehav utan bestämmande inflytande är redovisat och värderat baserat på de nuvarande ägarinstrumentens proportionella andel i det 
redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 

Den goodwill på 128 milj. euro som uppstår är inte avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Immateriella tillgångar innehåller även varumärken 
och kundförhållanden.
Allokeringen av köpeskillingen har slutförts med inga förändringar år 2016. Nedanstående tabell sammanfattar den betalda köpeskillingen för 
WWRD, samt verkligt värde för de förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna samt innehav utan bestämmande inflytande, vid 
förvärvstidpunkten.

*Hänför sig till försäljning av landområde i affärssegmentet Europa & Asien-Stillahavsområdet
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