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Fiskars, tredje kvartalet 2013: Målmedveten verksamhet gav fortsatt 
starkt resultat 
 
Tredje kvartalet 2013 i korthet: 
- Omsättningen ökade med 6 % till 177,9 milj. euro (Q3 2012: 168,0) 
- Den jämförbara omsättningen (valutaneutral och exklusive Royal Copenhagen) på samma nivå som 2012 
- Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 38 % till 8,7 milj. euro (14,0) 
- Rörelseresultatet (EBIT) utan poster av engångsnatur ökade med 17 % till 15,4 milj. euro (13,2) 
- Omstruktureringskostnader av engångsnatur för tidigare annonserade EMEA 2015-programmet uppgick 

till 2,0 milj. euro och nedskrivningar till 4,6 milj. euro 
- Resultat per aktie var 0,16 euro (0,22) 
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,1 milj. euro (23,5) 
- Utsikterna för år 2013 är oförändrade: omsättningen för helåret och rörelseresultatet utan poster av 

engångsnatur ligger över nivåerna 2012 
 

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas: 
”Under tredje kvartalet arbetade vår försäljningskår målmedvetet och upprätthöll en god fart på försäljning i 
huvudkategorierna. Faktum är att vår trädgårdsverksamhet presterade starkt under ett kvartal som är 
traditionellt låg säsong och detta under ett år som började trögt. Den första marknadsföringskampanjen som 
omfattade hela Europa fick upp försäljningen för trädgårds höstsäsong och lyckade satsningar på 
företagskunder ledde till att varumärkena Fiskars och Gerber nådde nya konsumenter i Central- och 
Östeuropa. I Amerika utökade vi närvaron för våra överlägsna yxor. Dessa är spännande och uppmuntrande 
exempel på hur vår strategi blir verklighet. 
 
Tredje kvartalets goda resultat är en följd av gemensamma ansträngningar i hela organisationen. Den tydliga 
gemensamma inriktningen och ett obevekligt fokus gav resultat i form av högre effektivitet i verksamheten 
och kontroll över kostnadsnivåerna. Det innebär att vi nu kan uppvisa en tydlig ökning av rörelseresultatet 
utan poster av engångsnatur medan vår strukturella omvandling fortsatte. Vi genomförde ändringar i 
leveranskedjan och den största systemimplementeringen i det femåriga investeringsprogrammet.” 
 
Koncernens nyckeltal  
Milj. euro Q3 2013 Q3 2012  Förändr. Q1−Q3 

2013 
Q1−Q3 

2012 
Förändr. 2012 

Omsättning 177,9 168,0 6 % 586,0 557,5 5 % 747,8 
Rörelseresultat (EBIT)* 8,7 14,0 -38 % 49,4 50,8 -3 % 63,9 
Rörelseresultat utan poster av 
engångsnatur 

15,4 13,2 17 % 59,8 50,0 20 % 63,1 

Andel av intresseföretagets 
resultat  

12,1 9,8 24 % 31,7 28,1 13 % 47,8 

Förändring i värdet på 
biologiska tillgångar 

0,1 0,7 -88 % 0,7 1,0 -32 % 5,6 

Resultat före skatt** 17,8 22,8 -22 % 78,5 163,4 -52 % 200,4 
Periodens resultat** 13,2 18,4 -28 % 61,3 147,1 -58 % 178,9 
Resultat per aktie, euro*** 0,16 0,22 -28 % 0,75 1,79 -58 % 2,18 
Eget kapital/aktie, euro    7,42 7,21 3 % 7,56 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten**** 

23,1 23,5 -2 % 40,5 56,4 -28 % 95,0 

Soliditet, %    59 % 64 %  66 % 
Nettogearing, %    31 % 17 %  12 % 
Investeringar 8,6 8,8 -3 % 28,8 21,2 36 % 32,8 
Personal (FTE), i genomsnitt 4 049 3 371 20 % 4 085 3 377 21 % 3 364 
* Inkl. engångskostnader för EMEA 2015-programmet på 2,1 milj. euro Q1 2013, 1,7 milj. euro Q2 2013 och 2,0 milj. euro Q3 2013. 
Dessutom i Q3 2013 en nedskrivning av fastigheter på 0,9 milj. euro och en nedskrivning av goodwill på 3,7 mi j. euro i EMEA. 
** Inkl. en 87,0 milj. euro engångsvinst från Wärtsiläaktier i Q2 2012 och 0,8 mi j. euro från upplösningen av en avsättning Q3 2012 
*** Inklusive 1,06 euro per aktie för försäljningen av Wärtsiläaktier i Q2 2012 
**** I summan ingår en Wärtsilädividend på 25,6 milj. euro under första kvartalet 2013 (26,8) 
 
Mer information: 

- Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500 
- Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tel. +358 204 39 5054   
 

Presskonferens: 
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet hålls kl. 10.00 den 1.11.2013 på bolagets 
huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Materialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com. 
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FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT, JANUARI–SEPTEMBER 
2013  
 
KONCERNEN 
 
Verksamhetsomgivning under tredje kvartalet 2013 
 
Verksamhetsomgivningen och hushållens optimism förbättrades i Europa under tredje kvartalet men 
efterfrågan var fortfarande både avvaktande och instabil. I Finland var dock de ekonomiska indikatorerna 
negativa samt detaljhandeln svag, och många företag inom detaljhandeln rapporterade kraftiga nedgångar 
mot slutet av kvartalet. 
 
I USA rådde fortsatt osäkerhet om budgeten och företagen höll igen i fråga om utgifterna. Sysselsättningen 
fortsatte öka, dock i långsam takt, och tillväxten i detaljhandeln minskade jämfört med första halvåret. 
Institutionella investeringar påverkades av federala budgetfrågor.  
 
Omsättning och rörelseresultat 
 
Under det tredje kvartalet 2013 ökade Fiskars koncernomsättning med 6 % och uppgick till 177,9 milj. euro 
(Q3 2012: 168,0 milj. euro). Ökningen berodde i huvudsak på förvärvet av Royal Copenhagen i januari 2013. 
Med jämförbara valutakurser och exklusive Royal Copenhagen låg omsättningen kvar på samma nivå som 
2012. Omsättningen i Europa fick draghjälp av förvärvet av Royal Copenhagen och den ökade omsättningen 
för Trädgård. Omsättningen i Amerika-segmentet ökade tack vare den starka utvecklingen för Trädgård, men 
omsättningen som redovisades i euro var oförändrad på grund av en svagare amerikansk dollar.  
 
Under de första nio månaderna 2013 uppgick Fiskars omsättning till 586,0 milj. euro (Q1−Q3 2012: 557,5 
milj. euro). Räknat i jämförbara valutakurser och exklusive Royal Copenhagen Q1−Q3 2013, minskade 
jämförbar omsättning med 2 %. 
 
Omsättning, 
milj. euro 

Q3 2013 Q3 2012 Förändr. Förändr. 
vn* 

Q1−Q3 
2013 

Q1−Q3 
2012 

Förändr. Förändr. 
vn* 

2012 

Koncernen 177,9 168,0 6 % 10 % 586,0 557,5 5 % 6 % 747,8 
EMEA  119,8 108,0 11 % 13 % 404,2 369,0 10 % 10 % 501,9 
Amerika  60,7 60,7 0 % 6 % 190,0 191,9 -1 % 1 % 250,4 
Övriga 1,4 1,4 -1 % -1 % 4,7 4,8 -2 % -2 % 6,3 
* Valutaneutral 
 
Omsättningen i EMEA-segmentet (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet) uppgick till 119,8 
milj. euro under perioden juli−september (Q3 2012: 108,0). Omsättningen för Amerika uppgick till 60,7 milj. 
euro (60,7).  
 
Under perioden januari−september uppgick omsättningen i EMEA-segmentet till 404,2 milj. euro (Q1–Q3 
2012: 369,0) och omsättningen i Amerika-segmentet till 190,0 milj. euro (191,9). 
 
Rörelseresultat (EBIT), milj. 
euro 

Q3 2013 Q3 2012 Förändr. Q1−Q3 
2013 

Q1−Q3 
2012 

Förändr. 2012 

Koncernen 8,7 14,0 -38 % 49,4 50,8 -3 % 63,9 
EMEA  3,4 8,9 -62 % 28,0 31,8 -12 % 42,6 
Amerika  7,6 8,0 -6 % 28,3 28,9 -2 % 34,2 
Övriga -2,2 -3,0 -25 % -6,9 -9,8 -29 % -12,9 
 
Under tredje kvartalet uppgick koncernens rörelseresultat till 8,7 milj. euro, vilket var en minskning med 38 % 
jämfört med föregående år, eftersom kostnader av engångsnatur i EMEA-segmentet uppgick till 6,6 milj. 
euro. Utan poster av engångsnatur ökade rörelseresultatet med 17 % till 15,4 milj. euro (Q3 2012: 13,2), 
tack vare förvärvet av Royal Copenhagen samt ökad operativ effektivitet och kostnadsstyrning i EMEA-
segmentet. Under rapportperioden redovisade koncernen för EMEA-segmentet omstruktureringskostnader 
av engångsnatur på 2,0 milj. euro avseende EMEA 2015-programmet, en nedskrivning av fastigheter på 0,9 
milj. euro och en nedskrivning av goodwill på 3,7 milj. euro (Q3 2012: intäkter på 0,8 milj. euro från en 
upplösning av en reserv).  
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Periodens rörelseresultat utan poster av engångsnatur för EMEA-segmentet ökade med 24 % till 10,0 milj. 
euro (8,1), rörelseresultatet för Amerika-segmentet minskade med 6 % under tredje kvartalet och uppgick till 
7,6 milj. euro (8,0).  
 
Under perioden januari−september ökade koncernens rörelseresultat utan poster av engångsnatur med 20% 
till 59,8 milj. euro (Q1–Q3 2012: 50,0). Rörelseresultatet för EMEA-segmentet uppgick till 38,5 milj. euro 
(31,0) under perioden, vilket var en ökning med 24 %, utan poster av engångsnatur. Rörelseresultatet för 
Amerika-segmentet minskade med 2 %, och uppgick till 28,3 milj. euro (28,9). 
 
Finansiella poster och nettoresultat 
 
Fiskars andel av resultatet från intresseföretaget Wärtsilä under årets tredje kvartal var 12,1 milj. euro (9,8) 
och 31,7 milj. euro (28,1) under januari–september. Förändringen i verkligt värde på skogsbeståndet var 0,1 
milj. euro (0,7) under perioden juli−september och 0,7 milj. euro under januari−september (1,0).  
 
Nettofinansieringsposterna under årets tredje kvartal var -3,1 milj. euro (-1,6). Resultatet före skatt 
uppgick till 17,8 milj. euro (22,8). Resultat per aktie uppgick till 0,16 euro (0,22). 
 
Under årets första nio månader uppgick nettofinansieringsposterna till -3,3 milj. euro (-3,5) och 
resultat före skatt till 78,5 milj. euro (163,4 inklusive en vinst på 87,0 milj. euro från försäljningen på 
Wärtsilä-aktier under andra kvartalet 2012). Resultat per aktie var totalt 0,75 euro för årets första nio 
månader (1,79, varav 1,06 från försäljningen av Wärtsiläaktier).  
 
EMEA 2015-omstruktureringsprogrammet 
 
I juni 2013 meddelade Fiskars att man inleder ett omstruktureringsprogram för att optimera verksamheten 
och försäljningsenheterna i EMEA-regionen. Den totala kostnaden för det planerade EMEA 2015-
programmet uppskattas till 25–30 milj. euro för 2013 och 2014 och redovisas som kostnader av 
engångsnatur. Av dessa kostnader redovisades 3,8 milj. under första och andra kvartalen 2013. 
 
Under tredje kvartalet 2013 bokförde Fiskars omstruktureringskostnader av engångsnatur på sammanlagt 
2,0 milj. euro som del av EMEA 2015-programmet. Kostnaderna inkluderar 0,8 milj. euro avseende 
omstruktureringen av koncernens keramikfabrik i Helsingfors. 
 
Nedskrivningar 
 
För EMEA-segmentet redovisade Fiskars en nedskrivning av goodwill på 3,7 milj. euro och en nedskrivning 
av fastigheter på 0,9 milj. euro under kvartalet. 
 
Kassaflöde, balansräkning och finansiering 
 
Tredje kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 23,1 milj. euro (23,5). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var -8,4 milj. euro (-8,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till   
-16,0 milj. euro (-22,5) under tredje kvartalet.  
 
Under perioden januari−september var kassaflödet från den löpande verksamheten 40,5 milj. euro (56,4). I 
beloppen ingår dividender från intresseföretaget Wärtsilä på 25,6 milj. euro (26,8) under första kvartalet. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -78,3 milj. euro (106,1) under de första nio månaderna. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten för andra kvartalet 2012 inkluderade inkomster från försäljningen 
av Wärtsiläaktier om 126,4 milj. euro. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under januari–
september 2013 till 27,9 milj. euro (-164,0).  
 
Investeringarna uppgick till 8,6 milj. euro (8,8) under årets tredje kvartal. Investeringarna hade framför allt 
koppling till det femåriga plattforminvesteringsprogrammet i EMEA-segmentet och ersättningsinvesteringar. 
Företaget fortsatte också att investera i utveckling av nya produkter. Investeringarna uppgick till 28,8 milj. 
euro (21,2) under perioden januari−september. 
 
Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 10,3 milj. euro (5,0) under tredje kvartalet och till 21,6 milj. euro 
(16,0) under perioden januari−september.  
 
Fiskars rörelsekapital uppgick till 109,6 milj. euro (96,4) i slutet av september. Soliditeten minskade till 59 % 
(64 %) och nettogearingen var 31 % (17 %).  
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Likvida medel uppgick till totalt 6,5 milj. euro (4,8) i slutet av perioden. De räntebärande nettoskulderna 
uppgick till 186,1 milj. euro (100,2). Ökningen av räntebärande nettoskulder hänförde i huvudsak till en 
ökning på 88,2 milj. euro av kortfristiga skulder hänförlig till förvärvet av Royal Copenhagen. De kortfristiga 
skulderna uppgick till 122,5 milj. euro (34,3) medan de långfristiga skulderna uppgick till 71,3 milj. euro (71,8) 
vid periodens slut. De kortfristiga skulderna utgörs främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. 
Dessutom hade Fiskars 430 milj. euro (455) i outnyttjade, långfristiga kreditlöften hos nordiska banker. 
 
Forskning och utveckling 
 
Fiskars forsknings- och utvecklingsutgifter uppgick till sammanlagt 3,1 milj. euro (2,2) under tredje kvartalet, 
vilket motsvarar 1,7 % (1,3 %) av omsättningen. Under januari–september uppgick Fiskars forsknings- och 
utvecklingsutgifter till sammanlagt 8,8 milj. euro (7,1), vilket motsvarar 1,5 % (1,3 %) av omsättningen. Från 
och med 1 januari 2013 har Fiskars ändrat redovisningsprincip avseende klassificeringen av vissa kostnader 
som rör produktutveckling och siffrorna för jämförelseperioderna har räknats om. Detta minskade  kostnaden 
för sålda varor och ökade forsknings- och utvecklingskostnader  för tredje kvartalet 2012 med 0,3 milj. euro, 
för årets första nio månader med 1,6 milj. euro samt för helåret 2012 med 2,1 milj. euro. 
 
Personal 
 
Koncernen hade i genomsnitt 4 049 (3 371) anställda, omräknat till heltidsanställda (FTE), under årets tredje 
kvartal, varav 3 236 (2 595) i EMEA-segmentet, 570 (558) i Amerika-segmentet och 243 (218) i Övriga-
segmentet. 
 
Under perioden januari−september var antalet anställda i genomsnitt (FTE) i koncernen 4 085 (3 377). 
I slutet av september hade koncernen sammanlagt 4 312 anställda (3 495), varav 1 606 (1 656) i Finland. 
Ökningen berodde i huvudsak på förvärvet av Royal Copenhagen i januari 2013. 
 
Personal (FTE), i genomsnitt Q3 2013 Q3 2012 Förändr. Q1−Q3 

2013 
Q1−Q3 

2012 
Förändr. 2012 

Koncernen 4 049 3 371 20 % 4 085 3 377 21 % 3 364 
EMEA  3 236 2 595 25 % 3 284 2 618 25 % 2 604 
Amerika 570 558 2 % 564 552 2 % 550 
Övriga 243 218 12 % 237 207 14 % 210 
 
OPERATIVA SEGMENT OCH AFFÄRSOMRÅDEN 
 
Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä 
(intresseföretag) och Övriga (Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner).  
 
Bolagets affärsområden är Hem (Boende, Kök samt Skola, kontor och hobby), Trädgård och Uteliv (uteliv 
och båtar).  
 
Affärsområden Q3 2013 
 
Omsättning, milj. 
euro* 

Q3 
2013 

Q3 
2012 

Förändr
. 

Förändr. 
vn** 

Q1−Q3 
2013 

Q1−Q3 
2012 

Förändr
. 

Förändr. 
vn** 

2012 

Hem 88,2 79,3 11 % 14 %*** 261,5 219,6 19 % 20 % 319,5 
Trädgård 60,3 57,7 5 % 9 % 230,1 236,8 -3 % -2 % 290,9 
Uteliv 28,6 30,1 -5 % 1 % 91,3 98,0 -7 % -5 % 133,3 
Övriga 0,9 0,9 -4 % -4 % 3,0 3,1 -4 % -4 % 4,1 
* Från och med 1.1.2013 har Fiskars klassificerat om vissa produktgrupper från affärsområdet Hem till Trädgård och siffrorna för 
jämförelseperioderna har justerats i enlighet därmed: Omsättningen för Trädgård ökade och omsättningen för Hem minskade med 1,2 
milj. euro Q3 2012, med 2,2 milj. euro Q1−Q3 2012 och med 3,3 milj. euro helåret 2012. 
** Valutaneutral 
*** Exklusive Royal Copenhagen och med jämförbara valutakurser, minskade omsättningen för Hem med 7 %. 
 
EMEA Q3 2013 
 
Milj. euro Q3 2013 Q3 2012 Förändr. Q1−Q3 

2013 
Q1−Q3 

2012 
Förändr. 2012 

Omsättning 119,8 108,0 11 % 404,2 369,0 10 % 501,9 
Rörelseresultat 3,4 8,9 -62 % 28,0 31,8 -12 % 42,6 
Investeringar 4,0 2,0 102 % 11,0 5,5 101 % 8,4 
Personal (FTE), i genomsnitt 3 236 2 595 25 % 3 284 2 618 25 % 2 604 
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Omsättningen i EMEA-segmentet ökade med 11 % till 119,8 milj. euro (108,0), på grund av förvärvet av 
Royal Copenhagen. Exklusive Royal Copenhagen och med jämförbara valutakurser minskade den 
jämförbara omsättningen med 2 % eftersom omsättningen för Hem minskade jämfört med föregående år.  
 
Omsättningen för Hems produkter påverkades av en svag detaljhandel i Finland. Dessutom påverkade en 
stor systemimplementering leveranserna i Norden. Royal Copenhagen fortsatte att prestera väl. 
 
Affärsområdet Trädgårds omsättning ökade under kvartalet, men ökningen dämpades av valutaeffekter. En 
övergripande kampanj i Europa stärkte försäljningen av gårdsprodukter och framgångsrika satsningar på 
företagskunder ledde till att Fiskars produkter kunde introduceras för nya konsumenter i Central- och 
Östeuropa. 
 
Framgångsrika kampanjer till företagskunder ledde också till en kraftig ökning av försäljningen av 
utelivsprodukter. Båtförsäljningen låg på föregående års nivåer, trots en nedgång på båtmarknaden totalt. 
 
I segmentet uppgick rörelseresultatet till 10,0 milj. euro (8,1) utan poster av engångsnatur, vilket avspeglar 
förvärvet av Royal Copenhagen samt ökad operativ effektivitet. Sammanlagt bokfördes 2,0 milj. euro i 
omstruktureringskostnader av engångsnatur avseende EMEA 2015-programmet under kvartalet och 5,8 milj. 
euro under årets första nio månader. Under tredje kvartalet bokförde Fiskars även en nedskrivning av 
goodwill på 3,7 milj. euro för EMEA-segmentet och nedskrivning av fastigheter på 0,9 milj. euro. 
 
Amerika Q3 2013 
 
Milj. euro Q3 2013 Q3 2012 Förändr. Q1−Q3 

2013 
Q1−Q3 

2012 
Förändr. 2012 

Omsättning 60,7 60,7 0 % 190,0 191,9 -1 % 250,4 
Rörelseresultat 7,6 8,0 -6 % 28,3 28,9 -2 % 34,2 
Investeringar 1,4 0,8 70 % 4,0 2,8 42 % 4,4 
Personal (FTE), i genomsnitt 570 558 2 % 564 552 2 % 550 
 
Omsättningen för Amerika-segmentet påverkades av en svagare amerikansk dollar och låg på föregående 
års nivåer, 60,7 milj. euro (60,7). Omräknat i jämförbara valutakurser ökade omsättningen för Amerika-
segmentet med 6 %, tack vare kraftig tillväxt för affärsområdet Trädgård.  
 
Affärsområdet Trädgård uppvisade en kraftig tillväxt, med stora ökningar inom vedhantering och en ökad 
placering hos viktiga kunder.   
 
Omsättningen för produkter för skola, kontor och hobby (SOC) låg nära föregående års nivåer, tack vare att 
en bra säsong vid skolstarten matchade förra årets succélansering av hobbyprodukter. 
 
Omsättningen för Uteliv nådde föregående års nivåer eftersom nedgången i institutionell försäljning 
motverkades av den positiva utvecklingen för handelssegmentet. Försäljningen till kommersiella kanaler 
utvecklades positivt, främst tack vare kategorin ”survival”. 
 
Segmentets rörelseresultat uppgick till 7,6 milj. euro (8,0).  
 
Övriga Q3 2013 
 
Milj. euro Q3 2013 Q3 2012 Förändr. Q1−Q3 

2013 
Q1−Q3 

2012 
Förändr. 2012 

Omsättning 1,4 1,4 -1 % 4,7 4,8 -2 % 6,3 
Rörelseresultat -2,2 -3,0 -25 % -6,9 -9,8 -29 % -12,9 
Investeringar 3,2 6,0 -47 % 13,9 12,9 8 % 20,0 
Personal (FTE), i genomsnitt 243 218 12 % 237 207 14 % 210 
 
Fiskars Övriga-segment omfattar Fiskars fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner.  
 
Omsättningen uppgick till 1,4 milj. euro (1,4) under årets tredje kvartal och 4,7 milj. euro (4,8) under perioden 
januari−september och utgjordes främst av virkesförsäljning och hyresinkomster. Rörelseresultatet uppgick 
till -2,2 milj. euro (-3,0) för kvartalet och -6,9 milj. euro (-9,8) för perioden januari−september. 
 
 
 



Fiskars Oyj Abp        Delårsrapport 1 januari–30 september, 2013          1 november 2013  

6 

Wärtsilä 
 
Fiskars innehav i intresseföretaget Wärtsilä uppgår till 13,0 % av aktier och röster (13,0) och Fiskars är 
fortfarande Wärtsiläs största aktieägare. Wärtsilä är ett rapporterande operativt segment för Fiskars och 
behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser att det har betydande inflytande över Wärtsilä. 
 
Fiskars andel av Wärtsiläs resultat uppgick till 12,1 milj. euro (9,8) för årets tredje kvartal och 31,7 milj. euro 
(28,1) för perioden januari−september. I slutet av perioden uppgick marknadsvärdet på Fiskars 
Wärtsiläaktier till 855,9 milj. euro (691,0) eller 10,45 euro (8,44) per Fiskarsaktie, med en slutkurs på 33,38 
euro (26,95) per Wärtsiläaktie. Aktiernas bokförda värde i koncernbalansräkningen uppgick till 271,9 milj. 
euro (261,9). 
 
Fiskarskoncernens och Investor AB:s gemensamma ägarbolag Avlis AB och dess dotterbolag Avlis Invest 
AB hade ett innehav på sammanlagt 42 948 325 aktier i Wärtsilä i slutet av september 2013, vilket 
motsvarade 21,8 % av aktier och röster i Wärtsilä.  
 
Aktier och aktieägare 
 
Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FIS1V). Varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. I slutet av 
perioden var det sammanlagda antalet aktier 81 905 242. 
 
Styrelsen hade fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget men fullmakten utnyttjades inte 
under kvartalet. Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro. 
 
Den 30 september 2013 meddelade Fiskars att de 17 084 aktier som emitterats i fondemissionen år 2004 
och inte krävts, såldes under perioden 26-27.9.2013. Rätten att göra anspråk på deponerade medel ska 
förfalla efter fyra år. 
 
Fiskars aktier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Den genomsnittliga aktiekursen 
under kvartalet var 18,34 euro (15,46). I slutet av september var slutkursen för aktien 18,68 euro (14,96) per 
aktie. Fiskars börsvärde uppgick per kvartalets slut till 1 530,0 milj. euro (1 225,3). Antalet aktier som var 
föremål för handel under januari−september uppgick till 0,6 milj. (3,0), vilket är 0,8 % (3,6 %) av det totala 
antalet aktier. 
 
I slutet av september var det sammanlagda antalet aktieägare 16 378 (15 744). Under perioden 
informerades Fiskars inte om några betydande förändringar bland bolagets största aktieägare. 
 
Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer 
 
Fiskars har redogjort för risker i affärsverksamheten och riskhantering i sin årsredovisning 2012 samt på 
bolagets webbplats. Bolaget anser inte att några väsentliga ändringar har skett under rapportperioden 
rörande de risker och osäkerhetsfaktorer som presenterades i årsredovisningen 2012. 
 
Ändringar i ledningen 
 
Fiskars koncernledning stärktes med två nya ledamöter den 16 september 2013: koncernens nya HR-
direktör, Nina Ariluoma-Hämäläinen och IT-direktör Frans Westerlund. Frans Westerlund har varit anställd 
som IT-direktör på Fiskars sedan 2009 och har varit medlem av Fiskars utvidgad ledningsgrupp. Fiskars 
tidigare HR-direktör, Timo Leskinen som var medlem av den utvidgade ledningsgruppen, lämnade bolaget i 
slutet av juli för en ny befattning.  
 
Jason Landmark, direktör för affärsområdet Uteliv i Amerika-segmentet och medlem av den utvidgade 
ledningsgruppen, lämnade Fiskars den 1 november 2013 för en ny befattning utanför bolaget. Tom 
Genereux, ekonomidirektör för affärsområdet Uteliv i Amerika-segmentet har utsetts till tillförordnad direktör 
för affärsområdet Uteliv i Amerika-segmentet. 
 
Utsikter för år 2013 
 
Verksamhetsomgivningen och hushållens optimism började förbättras i Europa under tredje kvartalet, 
förutom i Finland, som är en betydande marknad för Fiskars. Tidigare meddelade ändringar i tillverkning och 
betydande lanseringar av gemensamma system och processer genomfördes under tredje kvartalet och 
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osäkerheten avseende dessa stora förändringar kan tillfälligt påverka omsättningen och den operativa 
effektiviteten samt leda till högre fasta kostnader.  
 
Efter förvärvet av Royal Copenhagen har fjärde kvartalets betydelse ökat ytterligare, både vad gäller 
helårsförsäljningen och resultatet. Problem avseende efterfrågan på hemprodukter under det sista kvartalet 
kan påverka helårets resultat. 
 
Fiskars utsikter för 2013 är oförändrade och Fiskars förväntar sig att koncernens omsättning för helåret 2013 
och rörelseresultatet utan poster av engångsnatur hamnar över 2012 års nivåer. 
 
Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens resultat och kassaflöde år 2013. 
 
 
Helsingfors, Finland, den 31 oktober 2013 
 
FISKARS OYJ ABP 
Styrelsen 



Fiskars Oyj Abp Delårsrapport  1 januari–30 september 2013  1 november, 2013

8

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

7-9 7-9 Ändr. 1-9 1-9 Ändr. 1-12
milj. euro 2013 2012 % 2013 2012 % 2012

Omsättning 177,9 168,0 6 586,0 557,5 5 747,8
Kostnad för sålda varor* -108,4 -105,3 3 -352,2 -352,7 0 -473,2
Bruttobidrag 69,6 62,7 11 233,8 204,8 14 274,6

Övriga rörelseintäkter 0,5 1,0 -47 2,2 1,7 27 2,1
Kostnader för försäljning och marknadsföring -36,4 -29,9 22 -117,7 -93,9 25 -128,9
Administrationskostnader -18,1 -17,8 2 -56,2 -54,7 3 -73,5
Forsknings- och utvecklingskostnader* -3,1 -2,2 39 -8,8 -7,1 25 -10,3
Övriga rörelsekostnader 0,0 0,1 -90 -0,2 -0,0 -0,1
Goodwill nedskrivningar** -3,7 -3,7
Rörelseresultat (EBIT)*** 8,7 14,0 -38 49,4 50,8 -3 63,9

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,1 0,7 -88 0,7 1,0 -32 5,6
Andel i intresseföretagets resultat 12,1 9,8 24 31,7 28,1 13 47,8
Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier 87,0 -100 87,0
Övriga finansiella intäkter och kostnader -3,1 -1,6 101 -3,3 -3,5 -7 -3,8
Resultat före skatt 17,8 22,8 -22 78,5 163,4 -52 200,4

Inkomstskatt -4,6 -4,4 4 -17,2 -16,3 5 -21,5
Periodens resultat 13,2 18,4 -28 61,3 147,1 -58 178,9

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 13,2 18,4 -28 61,1 147,1 -58 178,9
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,2

Resultat/aktie, hänförligt till moderbolagets
aktieägare, euro (outspätt och utspätt) 0,16 0,22 -28 0,75 1,79 -58 2,18

*** Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 15,4 13,2 17 59,8 50,0 20 63,1

* Från och med 1 januari 2013 har Fiskars ändrat redovisningsprincip avseende klassificeringen av vissa kostnader som rör 
produktutveckling och siffrorna för jämförelseperioderna har räknats om. Detta minskade kostnaden för sålda varor och ökade 
forsknings- och utvecklingskostnader för tredje kvartalet 2012 med 0,3 milj. euro, för årets första nio månader med 1,6 milj. euro 
samt för helåret 2012 med 2,1 milj. euro.

Poster av engångsnatur inkluderar en omstruktureringskostnad på 3,8 milj. euro Q1-Q2 2013 och en kostnad på 2,0 milj. euro Q3 
2013 för EMEA 2015 resturktureringsprogrammet, 3,7 milj. euro för nedskrivning av goodwill Q3 2013 och 0,9 milj. euro Q3 2013 
för nedskrivning av en fastighet. Engångsposterna Q2 2012 innehöll en försäljningsvinst på Wärtsiläaktier på 87,0 milj. euro och Q3 
2012 en intäkt på 0,8 milj. euro på en upplösning av en reservering för försäljningen av Silva.

** En planerad restrukturering av en affärsenhet inom EMEA-områdets Trägårdsverksamhet  ansågs vara en indikation om 
potentiell nedgång i värdet på den goodwill som var allokerad till denna affärsenhet. Eftersom restruktureringen sannolikt har en 
negativ påverkan på affärsenhetens framtida kassaflöden konstaterades en nedgång i goodwillvärdet och därmed skrevs värdet 
ned med 3,7 milj. euro.
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
milj. euro 2013 2012 2013 2012 2012

Periodens resultat 13,2 18,4 61,3 147,1 178,9
Periodens övriga totalresultat:

Kan omklassificeras senare till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser -2,0 -2,8 -5,2 0,3 -1,0
Förändringar i intresseföretag redovisade
direkt mot övrigt totalresultat 0,5 2,5 -10,7 1,3 0,3

överförts till resultaträkningen -0,1 -0,1
Kassaflödessäkring 0,0 -0,3 0,4 -0,8 -0,8

Kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen:
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda
pensionsplaner efter skatter 0,0 0,0 0,1 0,5 -0,5
Förändringar i intresseföretag redovisade
direkt mot övrigt totalresultat -0,3 -3,9

Periodens övriga totalresultat
efter skatt totalt -1,7 -0,6 -19,3 1,2 -2,2
Periodens totalresultat 11,5 17,8 42,0 148,2 176,7

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 11,5 17,8 41,9 148,2 176,7
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,2
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

9/2013 9/2012 Ändr. 12/2012
milj. euro %

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 112,0 88,8 26 88,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 172,3 134,7 28 140,7
Materiella anläggningstillgångar 100,8 90,6 11 90,0
Biologiska tillgångar 41,9 36,6 14 41,2
Förvaltningsfastigheter 5,7 5,6 1 5,5
Andelar i intresseföretag 271,9 261,9 4 280,4
Finansiella tillgångar

Andelar till verkligt värde via resultaträkningen 10,5 9,7 8 9,7
Övriga placeringar 4,9 1,1 339 0,8

Uppskjutna skattefordringar 37,0 28,0 32 25,8
Långfristiga tillgångar sammanlagt 757,1 657,2 15 682,6

Kortfristiga tillgångar
Varulager 136,0 132,1 3 118,0
Kundfordringar och övriga fordringar 131,6 126,4 4 116,0
Skattefordringar 1,5 4,0 -62 1,9
Räntebärande fordringar 0,7 0,8 -12 0,5
Likvida medel 6,5 4,8 36 16,4
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 276,4 268,1 3 252,8

Tillgångar sammanlagt 1 033,5 925,3 12 935,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 607,5 590,4 3 618,9
Innehav utan bestämmande inflytande 0,9
Eget kapital sammanlagt 608,4 590,4 3 618,9

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 71,3 71,8 -1 69,3
Övriga skulder 4,8 4,0 19 4,1
Uppskjutna skatteskulder 47,4 45,7 4 44,3
Pensionsförpliktelser 7,8 6,1 27 7,3
Övriga avsättningar 8,8 4,2 111 3,9
Långfristiga skulder sammanlagt 140,1 131,9 6 129,0

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 122,5 34,3 257 20,4
Leverantörskulder och övriga skulder 152,9 153,2 0 156,6
Skatteskulder 6,7 12,9 -48 7,9
Övriga avsättningar 3,0 2,6 14 2,6
Kortfristiga skulder sammanlagt 285,0 203,0 40 187,5

Eget kapital och skulder sammanlagt 1 033,5 925,3 12 935,4
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
milj. euro 2013 2012 2013 2012 2012

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt 17,8 22,8 78,5 163,4 200,4
Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 10,3 5,0 21,6 16,0 21,9
Andel i intresseföretagets resultat -12,1 -9,8 -31,7 -28,1 -47,8
Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier -87,0 -87,0
Intäkter / kostnader från placeringar -0,0 -0,0 0,0 -0,2 -0,1
Finansiella poster 3,1 1,6 3,3 3,5 3,8
Förändring i biologiska tillgångar -0,1 -0,7 -0,7 -1,0 -5,6
Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan 0,4 0,1 -0,4 -0,6 2,4

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 19,4 19,1 70,5 65,9 88,1

Förändring av rörelsekapital
Förändring av räntefria fordringar 18,3 17,8 -5,3 0,3 10,6
Förändring av varulager -3,6 -4,0 -13,0 -14,7 -5,0
Förändring av räntefria skulder -6,1 -3,2 -14,9 -4,8 -0,5

Kassaflöde från löpande verksamhet 
före finansposter och skatter 28,1 29,7 37,3 46,6 93,2

Dividendinkomster från intresseföretag 25,6 26,8 26,8
Betalda finansieringskostnader (netto) -1,5 -1,0 -3,8 -3,7 -4,6
Betald inkomstskatt -3,6 -5,1 -18,6 -13,3 -20,3
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 23,1 23,5 40,5 56,4 95,0

Kassaflöde från investeringar
Förvärv av dotterbolag -49,5
Investeringar i finansiella tillgångar -0,0 -0,1 -0,2
Inv. i materiella och immateriella tillgångar -8,6 -9,0 -29,0 -21,0 -32,7
Försäljning av anläggningstillgångar 0,2 0,1 0,2 0,9 0,9
Överlåtelse av intresseföretagets aktier 126,4 126,4
Kassaflöde från övriga placeringar 0,0 0,0 -0,2 0,1
Kassaflöde från investeringar (B) -8,4 -8,9 -78,3 106,1 94,5

Kassaflöde från finansiering
Förändring av kortfristiga fordringar 0,2 62,1 -0,2 -0,3 0,1
Upptagna långfristiga skulder -0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Återbetalning av långfristiga skulder -0,2 -0,9 -16,4 -0,9 -2,5
Förändring av kortfristiga skulder -15,4 -21,9 99,3 -47,5 -61,2
Betalning av finansiella leasingskulder -0,5 -0,4 -1,3 -3,1 -3,5
Övriga finansieringsposter 0,0 -0,0 -0,3 -0,2 -0,0
Betalda dividender -61,4 -53,2 -112,2 -112,2
Kassaflöde från finansiering (C) -16,0 -22,5 27,9 -164,0 -179,2

Förändring av likvida medel (A+B+C) -1,3 -7,9 -9,9 -1,4 10,3

Likvida medel, periodens början 7,6 12,6 16,4 6,1 6,1
Omräkningsdifferens 0,2 0,0 0,0 0,1 -0,1
Likvida medel, periodens slut 6,5 4,8 6,5 4,8 16,4
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FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADE EGNA KAPITALET
Till moderbolagets aktieägare

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

Aktie- Egna Omräkn. verkligt vinst.och serad stämmande man-
milj. euro kapital aktier diff. värde förluster vinst inflytande lagt
31.12.2011 77,5 -0,9 2,0 0,1 -0,3 475,9 554,3
Periodens totalresultat 0,3 0,4 0,5 147,1 148,2
Betalda dividender -112,2 -112,2
30.9.2012 77,5 -0,9 2,3 0,6 0,1 510,7 590,4
Periodens totalresultat -3,1 0,7 -1,0 31,9 28,5
31.12.2012 77,5 -0,9 -0,8 1,3 -0,8 542,6 618,9
Förändringar på grund av förvärv 0,7 0,7
Periodens totalresultat -11,6 -3,7 -3,8 61,1 0,2 42,0
Ogiltigförklarandet av egna aktier 0,9 -0,9
Betalda dividender -53,2 -53,2
30.9.2013 77,5 -12,4 -2,5 -4,7 549,6 0,9 608,4

NYCKELTAL* 9/2013 9/2012 Ändr. 12/2012
%

Eget kapital/aktie, euro 7,42 7,21 3 7,56
Soliditet 59 % 64 % 66 %
Nettogearing 31 % 17 % 12 %
Räntebärande nettoskulder, milj. euro 186,1 100,2 86 72,4
Personalantal (FTE) i genomsnitt 4 085 3 377 21 3 364
Personalantal vid periodens slut 4 312 3 495 23 3 449
Antal utestående aktier vid periodens slut,
tusen st.** 81 905 81 905 81 905
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 
under perioden, tusen st.** 81 905 81 905 81 905

* Se 2012 bokslutet för uträkning av nyckeltal
** Exklusive egna aktier

NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna oreviderad delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för 
upprättandet är förenliga med det föregående bokslutet, utom omklassificeringen av vissa produktutvecklingskostnader mellan 
kostnad för sålda varor och forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträkningen. Uppgifterna för jämförelseperioderna har 
ändrats i enlighet med omklassificeringen.  Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den 
presenterade summan. 

Gruppen tillämpar nya eller förändrade IAS/IFRS standarder och tolkningar som trädit ikraft fr.o.m. 1.1.2013, varav de viktigaste är:
- Ändringar av IAS 1 Presentation of Financial Statements
- Ändring av IAS 19 Employee Benefits
- IFRS 13 Fair Value Measurement
- Ändringar av IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures.
Tillämpandet av de förändrade standarderna har inte haft 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 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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OPERATIVA SEGMENT 7-9 7-9 Ändr. 1-9 1-9 Ändr. 1-12
milj. euro 2013 2012 % 2013 2012 % 2012

Omsättning
EMEA 119,8 108,0 11 404,2 369,0 10 501,9
Amerika 60,7 60,7 0 190,0 191,9 -1 250,4
Övriga 1,4 1,4 -1 4,7 4,8 -2 6,3
Försäljning till andra segment* -4,0 -2,1 89 -12,8 -8,2 58 -10,8
KONCERNEN SAMMANLAGT 177,9 168,0 6 586,0 557,5 5 747,8

Rörelseresultat (EBIT)
EMEA 3,4 8,9 -62 28,0 31,7 -12 42,6
Amerika 7,6 8,0 -6 28,3 28,9 -2 34,2
Övriga och elimineringar -2,2 -3,0 -25 -6,9 -9,8 -29 -12,9
KONCERNEN SAMMANLAGT 8,7 14,0 -38 49,4 50,8 -3 63,9

Avskrivningar och nedskrivningar
EMEA 8,3 3,4 144 16,0 10,3 55 14,3
Amerika 1,0 1,0 3 3,0 4,0 -26 4,8
Övriga och elimineringar 1,0 0,6 51 2,6 1,7 51 2,7
KONCERNEN SAMMANLAGT 10,3 5,0 105 21,6 16,0 35 21,9

Investeringar
EMEA 4,0 2,0 102 11,0 5,5 101 8,4
Amerika 1,4 0,8 70 4,0 2,8 42 4,4
Övriga och elimineringar 3,2 6,0 -47 13,9 12,9 8 20,0
KONCERNEN SAMMANLAGT 8,6 8,8 -3 28,8 21,2 36 32,8

* Försäljning till andra segment 
EMEA -2,1 -1,0 -6,8 -5,2 -6,9
Amerika -1,3 -0,5 -4,3 -1,3 -1,7
Övriga -0,6 -0,5 -1,7 -1,6 -2,2

Orderstock

AFFÄRSOMRÅDEN 7-9 7-9 Ändr. 1-9 1-9 Ändr. 1-12
milj. euro 2013 2012 % 2013 2012 % 2012

Omsättning
Hem* 88,2 79,3 11 261,5 219,6 19 319,5
Trädgård* 60,3 57,7 5 230,1 236,8 -3 290,9
Uteliv 28,6 30,1 -5 91,3 98,0 -7 133,3
Övriga 0,9 0,9 -4 3,0 3,1 -4 4,1
KONCERNEN SAMMANLAGT 177,9 168,0 6 586,0 557,5 5 747,8

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider. Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av väsentlig 
betydelse.

* Fiskars har omklassificerat en viss produktgrupp från affärsområdet Hem till affärsområdet Trädgård fr.o.m. 1.1.2013 och 
respektive jämförelseperioders uppgifter har ändrats. Omsättningen för affärsområdet Trädgård ökade och omsättningen för 
affärsområdet Hem minskade med 1,2 milj. euro under Q3 2012, 2,2 milj. euro under de tre första kvartalen 2012 och 3,3 milj.euro 
under hela året 2012. 
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IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9/2013 9/2012 12/2012
milj. euro

Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1. 229,3 213,8 213,8
Omräkningsdifferens -0,3 0,3 -0,1
Företagsförvärv och försäljning 49,5
Ökningar 13,4 12,6 19,9
Avskrivningar och nedskrivningar -7,4 -3,3 -4,7
Minskningar och överföringar -0,1 0,2 0,3
Bokföringsvärde vid periodens slut 284,4 223,5 229,3

Investeringsförbindelser i  immateriella anläggningstillgångar 3,8 3,1 3,3

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1. 95,5 100,6 100,6
Omräkningsdifferens -1,1 0,6 0,3
Företagsförvärv och försäljning 10,9
Ökningar 15,5 8,6 12,9
Avskrivningar och nedskrivningar -14,0 -12,7 -17,1
Minskningar och överföringar -0,2 -1,0 -1,3
Bokföringsvärde vid periodens slut 106,5 96,3 95,5

Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 4,4 1,6 7,6

KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 9/2013 9/2012 12/2012
milj. euro

Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar 46,5 42,6 41,3
Övriga ansvar 2,3 2,0 1,8
Sammanlagt 48,8 44,6 43,1

Garantier som säkerhet för andras förbindelser
Gruppen har inga garantier som säkerhet för andras förbindelser.

Som säkerhet för koncernbolagens ansvar
Garantier 14,4 14,3 12,2
Sammanlagt 63,2 58,8 55,2

Rättegång
Fiskars är involverad i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar. Utfallet av dessa kan inte förutsägas. Beaktande 
all information som finns tillgänglig, förväntas inte utfallet av dessa ha någon väsentlig inverkan på gruppens finansiella position.
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DERIVATIVERNA 9/2013 9/2012 12/2012
milj. euro
Derivativernas nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 204,5 209,5 107,4
Valutaoptioner 0,0
Ränteswappar 45,9 32,5 32,5
Elderivat 2,1 2,5 2,9

Derivativinstrumentens dagsvärde jämfört med nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar -0,4 -0,1 0,4
Valutaoptioner 0,0
Ränteswappar -2,6 -1,8 -1,9
Elderivat -0,2 -0,3 -0,4

Valutaderivativerna har upptagits till dagsvärde.

AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

milj. euro USD SEK NOK THB
Affärsverksamhetens valutaposition -27,7 23,3 15,5 -14,7
Affärsverksamhetens valutakänslighet* 2,8 -2,3 -1,6 1,5

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT
9/2013
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 10,5 10,5
Övriga placeringar 4,9 4,9
Derivat, tillgångar 0,0 0,0
Tillgångar totalt 0,0 15,5 15,5

Derivat, skulder 3,2 3,2
Skulder totalt 3,2 3,2

9/2012
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 9,7 9,7
Övriga placeringar 1,1 1,1
Derivat, tillgångar 0,0 0,0
Tillgångar totalt 0,0 10,9 10,9

Derivat, skulder 2,2 2,2
Skulder totalt 2,2 2,2

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

Under 20 % av Fiskars kommersiella kassaflöden utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar. De mest betydande 
riskerna gäller nedgång i kursen på den svenska och norska kronan mot euron och uppgång i kursen på US-dollarn och Thailands 
baht mot euron.  I tabellen nedan presenteras estimat på årsnivå beträffande de mest betydande  kommersiella nettokassaflödena i 
de viktigaste valutorna.

De flesta valutakursrisker i anslutning till kommersiella kassaflöden säkras i första hand genom användning av valutaterminer och 
valutaswappar. Eftersom Fiskars inte tillämpar säkringsredovisning rapporteras både de realiserade och de orealiserade 
valutakursvinsterna och -förlusterna i resultaträkningen. 
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12/2012
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 9,7 9,7
Övriga placeringar 0,8 0,8
Derivat, tillgångar 0,4 0,4
Tillgångar totalt 0,4 10,5 10,9

Derivat, skulder 2,3 2,3
Skulder totalt 2,3 2,3

Klassificering av verkligt värde

Placeringar, nivå 3
milj. euro Till verkligt värde via resultaträkningen Övriga
Bokföringsvärde 31.12.2011 8,9 1,2
Ökningar 0,3
Minskningar -0,0 -0,1
Värdeförändring via resultaträkningen 0,6
Bokföringsvärde 30.9.2012 9,7 1,1
Ökningar 0,0
Minskningar -0,1 -0,3
Värdeförändring via resultaträkningen 0,0
Bokföringsvärde 31.12.2012 9,7 0,8
Ökningar 0,1 0,0
Företagsförvärv 0,0 4,1
Värdeförändring via resultaträkningen 0,8
Bokföringsvärde 30.9.2013 10,5 4,9

NÄRSTÅENDE

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Förvärv av Royal Copenhagen
Fiskars förvärvade 4.1.2013 100 % av aktierna i Royal Copenhagen A/S och Royal Scandinavian Modern KK Japan från Royal 
Scandinavia A/S, vars kontrollerande moderbolag var det danska riskkapitalbolaget Axcel. Den totala köpeskillingen (skuldfritt 
bolagsvärde) för aktierna var 490 milj. danska kronor, vilket motsvarar ca 66 milj. euro, minus justeringar för nettoskuld och 
rörelsekapital när transaktionen slutfördes. Transaktionen finansierades med Fiskars befintliga krediter.

Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen består av icke-noterade aktier och fonder. Icke-noterade aktier redovisas till 
anskaffningsvärde, eftersom man inte kan fastställa tillförlitligt deras verkliga värde. Det verkliga värdet av icke-noterade fonder 
baserar sig på fondens egen anmälan. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.

Övriga placeringar består av långfristiga fordringar som redovisas till anskaffningsvärdet eller till ett lägre verkligt värde.

Efter att transaktionen slutförts blev Royal Copenhagen en del av Fiskars affärsområde Hem. Förvärvet förväntas ha en positiv 
effekt på Fiskars-koncernens rörelseresultat (EBIT) från 2013 och framåt. Den efter förvärvet i totalresultatet ingående 
omsättningen för den innevarande räkenskapsperioden var 47,0 milj. euro och förlusten 0,9 milj. euro.

Kostnaderna för de förvärvsrelaterade rådginvnings- och värderingstjänsterna uppgick till 1,2 milj. euro, varav 1,1 milj. redovisades 
år 2012 och 0,1 milj. euro under det första kvartalet 2013. Kostnaderna har ingått i posten "Administrationskostnader" i koncernens 
resultaträkning. Goodwill, som uppgick till 27,4 milj. euro, uppkom på grund av att Fiskars position förstäktes både i de Nordiska 
länderna och i Asien, där Royal Copenhagen är en av de ledande varumärkena inom dukning. Goodwill är inte avdragsbar i 
beskattningen.

Hierarkinivå 1 innehåller finansiella tillgångar som noteras officiellt på en aktiv marknad. Denna kategori innehåller noterade aktier. 
Nivå 2 innehåller finansiella tillgångar och skulder som är värderade via direkt observation på marknadspris. Alla räntebärande 
skulder och derivat ingår i denna kategori. Nivå 3 innehåller finansiella tillgångar och skulder för vilka det inte finns observerat 
marknadspris. Till denna kategori hör onoterade kapitalinvesteringar och fonder.      

Dividendintäkter 25,6 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster från 
intresseföretag. Dividenden utbetalades under första kvartalet 2013.
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milj. euro

Långfristiga tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar (utan goodwill) 22,1
Materiella anläggningstillgångar 10,9
Finansiella tillgångar 4,2
Uppskjutna skattefordringar 11,8
Långfristiga anläggningstillgångar sammanlagt 48,9

Kortfristiga tillgångar
Varulager 7,9
Kundfordringar och övriga fordringar 14,5
Likvida medel 2,7
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 25,1

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 19,9
Räntefria skulder 1,5
Uppskjutna skatteskulder 5,5
Pensionsförpliktelser och övriga avsättningar 2,8
Långfristiga skulder sammanlagt 29,7

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 4,3
Leverantörskulder och övriga kortfristiga skulder 14,5
Kortfristiga skulder sammanlagt 18,9

Innehav utan bestämmande inflytande* 0,8

Nettotillgångar 24,6
Vederlaget för anskaffningen 52,0
Goodwill 27,4

Den övertagna verksamheten har konsoliderat i koncernbokslutet från och med 4.1.2013.

Under rapportperioden har inte gjorts avyttringar.

Följande avyttring år 2012 påverkar jämförbarheten:

Försäljning av Wärtsilä aktier
Fiskars dotterbolag Avlis AB sålde i april 2012 2,1 % av aktierna i Wärtsilä till Investor till kursen 30,90 euro per Wärtsiläaktie för 
totalt cirka 126,8 miljoner euro. Fiskars innehav i Wärtsilä uppgår till 13,0 % av aktier och röster. Wärtsilä kommer att fortsätta att 
utgöra ett rapporterande operativt segment för Fiskars och behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser att det 
fortsätter att ha betydande inflytande i Wärtsilä.

* Värdet på icke-kontrollerande intresse har uppskattats till ett belopp, som motsvarar det icke-kontrollerande intressets andel av 
identifierbara nettotillgångar

De slutgiltiga anskaffade tillgångarna, övertagna skulderna, vederlaget för anskaffningen och goodwillvärdet vid förvärvstidpunkten 
var följande:



 

Fiskars Corporation 
Hämeentie 135 A, P.O. Box 130 
FI-00561 Helsinki, Finland 
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