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Fiskars päivittää koko vuoden 2015 näkymiään  

Fiskars Oyj Abp päivittää näkymiään koko vuoden 2015 osalta, sisältäen WWRD-yhtiöiden 
1.7.2015 päätökseen saadun yrityshankinnan.  

Fiskars päivittää aiempaa, vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa 30.4.2015, 
julkistettua ohjeistustaan. Koko vuoden 2015 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2014 ja 
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan nyt olevan vuoden 2014 tasolla, kasvuhankkeisiin 
suunnattujen panostusten kulujen kasvusta huolimatta. Aiemmin Fiskars ennusti koko vuoden 
liikevaihdon kasvavan vuodesta 2014 ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan pienempi kuin 
vuonna 2014. 

Fiskars arvioi, että markkinatilanne on parantunut hieman, mikä mahdollistaa jonkin verran paremmat 
odotukset koko vuoden liiketulokselle ilman kertaluonteisia eriä. Lisäksi Fiskars on tehnyt alustavan 
arvion WWRD:n liiketoiminnan vaikutuksista. WWRD raportoidaan 1.7.2015 alkaen osana Asumisen 
tuotteet -liiketoimintayksikköä. Vuoden 2015 toisen vuosipuoliskon aikana WWRD:n odotetaan 
parantavan liikevaihtoaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja tuottavan hyvän 
liiketuloksen. Yrityskauppaan liittyvät kulut, kuten transaktiokulut, vaihto-omaisuuden alustava 
uudelleenarvostus, hankinnassa alustavasti tunnettujen aineettomien hyödykkeiden poistot sekä 
integraatioon liittyvät suunnittelukulut kuitenkin heikentävät tulosta vuonna 2015. WWRD:n hankinnan 
ei odoteta vaikuttavan Fiskarsin liiketulokseen vuoden 2015 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. 
Hankinnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Fiskarsin liiketulokseen vuoden 2016 aikana.  

Kun Fiskars 11.5.2015 kertoi suunnitellusta WWRD:n yrityskaupasta, se julkisti tilintarkastamattomia 
taloudellisia tietoja, jotka, kuten tiedotteessa mainittiin, oli kerätty havainnollistavaa tarkoitusta varten. 
Näiden alustavien tilintarkastamattomien tätä tarkoitusta varten laadittujen taloudellisten carve-out-
tietojen mukaan WWRD:n liikevaihto oli 432 milj. Yhdysvaltain dollaria (402 milj.euroa) ja alustava 
liiketulos (EBIT) 33 milj. Yhdysvaltain dollaria (31 milj. euroa), laskettuna WWRD:n käyttämien kiintein 
valuuttakurssein yhtiön 4.4.2015 päättyneeltä 12 kuukauden ajanjaksolta.  

Fiskarsin vuonna 2015 käyttämää keskivertovaluuttakurssia käyttäen WWRD:n liikevaihto olisi ollut 
355 milj. euroa ja liiketulos (EBIT) 24 milj. euroa kyseisellä 4.4.2015 päättyneellä 12 kuukauden 
ajanjaksolla.  
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Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.  
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia 
kuluttajatuotteita ja jonka brändejä ovat mm. Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood ja Waterford. Fiskarsilla on ikonisia tuotteita, 
vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa. 
Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 8 600 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq 
Helsingissä. www.fiskarsgroup.com  


