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Fiskars, andra kvartalet 2013: Gott rörelseresultat, ny fart på försäljningen 
efter trög början på året 
 
Andra kvartalet 2013 i korthet: 
- Omsättningen ökade med 8 % till 217,6 milj. euro (Q2 2012: 201,1) 
- Omräknat i jämförbara valutakurser och justerat för förvärvet av Royal Copenhagen, var omsättningen på 

samma nivå som år 2012 
- Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 32 % till 26,1 milj. euro (19,7) 
- Rörelseresultatet (EBIT) utan poster av engångsnatur ökade med 41 % till 27,8 milj. euro (19,7) 
- Vinst per aktie uppkom till 0,33 euro (1,33, inklusive 1,06 euro per aktie för försäljningen av Wärtsiläaktier) 
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 15,4 milj. euro (18,8) 
- Utsikterna för år 2013 är oförändrade: omsättningen för helåret 2013 och rörelseresultatet exklusive poster 

av engångsnatur väntas ligga över nivåerna 2012. 
 
Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas: 
 
“Jag är stolt över Fiskars utveckling under årets andra kvartal. Vi fick ny fart på försäljningen i våra 
kärnträdgårdskategorier efter en svag början på året och vårt affärsområde Hem skapade tillväxt trots ett 
besvärligt marknadsläge. Royal Copenhagen har visat sig passa utmärkt in i vår strategi och fortsatte att 
prestera väl. 
 
Fiskars rörelseresultat utan poster av engångsnatur var 27,8 milj. euro, bolagets bästa kvartalsresultat 
någonsin, tack vare en kombination av starka försäljningsinsatser, framgångsrik inventariehantering, operativ 
effektivitet och en lyckad produktmix. För att konsekvent fortsätta vår strategiska omvandling har vi lanserat ett 
omstruktureringsprogram för EMEA-regionen för att optimera Fiskars säljverksamhet och hela leveranskedjan. 
 
Våra utsikter för hela året är oförändrade och vi väntar oss att både försäljning och rörelseresultat utan poster 
av engångsnatur kommer att öka. Under årets andra hälft kommer de ändringar i produktionen och 
ibruktagandet av gemensamma system och processer som vi tillkännagivit tidigare att tillfälligt påverka 
verksamhetens effektivitet negativt och öka våra utgifter.” 
 
Koncernens nyckeltal 
 
Milj. euro Q2 2013 Q2 2012 Förändr. Q1-Q2 

2013 
Q1-Q2 

2012 Förändr. 2012 

Omsättning 217,6 201,1 8 % 408,0 389,5 5 % 747,8 
Rörelseresultat (EBIT)* 26,1 19,7 32 % 40,6 36,8 10 % 63,9 
Rörelseresultat utan poster av 
engångsnatur 27,8 19,7 41 % 44,4 36,8 21 % 63,1 

Andel av intresseföretagets 
resultat 10,3 8,5 20 % 19,6 18,3 7 % 47,8 

Förändring i värdet på biologiska 
tillgångar 0,3 0,8 -62 % 0,6 0,3 73 % 5,6 

Resultat före skatt* 35,9 116,0 -69 % 60,7 140,6 -57 % 200,4 
Periodens resultat* 27,2 108,7 -75 % 48,1 128,7 -63 % 178,9 
Vinst per aktie, euro 0,33 1,33 -75 % 0,59 1,57 -63 % 2,18 
Eget kapital/aktie, euro    7,28 7,74 -6 % 7,56 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten** 15,4 18,8 -18 % 17,4 32,9 -47 % 95,0 

Soliditet, %    57 % 64 %  66 % 
Nettogearing, %    34 % 8 %  12 % 
Investeringar 10,2 7,7 33 % 20,3 12,4 64 % 32,8 
Personalantal (FTE) i genomsnitt 4 126 3 384 22 % 4 103 3 381 21 % 3 364 
* Inkl. en engångsomstruktureringskostnad på 2,1 milj. euro för flyttning av Fiskars Sweden Q1 2013, och på 1,7 milj. euro för glasfabrikerna 
och affärsområdet Hem Q2 2013 samt en engångsvinst på 87,0 milj. euro för försäljningen av Wärtsiläaktier Q2 2012 
** Inklusive Wärtsilädividender på 25,6 milj. euro Q1 2013 (26,8) 
 
Mer information: 

- Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 55 00 
- Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tfn +358 204 39 50 54 
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Presskonferens: 
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för årets andra kvartal hålls den 2 augusti 
2013 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. 
Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com. 

http://www.fiskarsgroup.com/�
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FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2013  
 
KONCERNEN 
 
Verksamhetsomgivning under andra kvartalet 2013 
 
Den allmänna ekonomiska situationen var fortsättningsvis osäker i Europa och utsikterna för euroområdet var 
svaga. Konsumenternas förtroende förbättrades inte avsevärt och utvecklingen i detaljhandeln var svag på flera 
marknader. Efter en sen vår förbättrades vädret i mitten av april. 
 
I maj förekom positiva tecken för den amerikanska ekonomin, men kvartalet avslutades svagare med relativt 
stagnant försäljning inom detaljhandeln. Situationen med USA:s federala budget var fortfarande osäker, vilket 
påverkade de offentliga inköpen på lokal-, delstats- och federal nivå. 
 
Omsättning och rörelseresultat 
 
Under årets andra kvartal 2013 var Fiskars konsoliderade omsättning 217,6 milj. euro (Q2 2012: 201,1 milj. 
euro), en uppgång på 8 %, vilket återspeglar förvärvet av Royal Copenhagen. Omräknat i jämförbara 
valutakurser och exklusive Royal Copenhagen var omsättningen på föregående års nivå. Försäljningen i Europa 
ökade med 15 %, medan den euro-rapporterade omsättningen i Amerika låg nära förra årets nivå. 
 
Under årets första halva uppgick Fiskars omsättning till 408,0 milj. euro (Q1−Q2 2012: 389,5 milj. euro). 
Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive Royal Copenhagen minskade omsättningen med 3 %. 
 
Omsättning, 
milj. euro 

Q2 
2013 

Q2 
2012 

Förändr. Förändr. 
vn* 

Q1-Q2 
2013 

Q1-Q2 
2012 

Förändr. Förändr. 
vn* 

2012 

Koncernen 217,6 201,1 8 % 8 % 408,0 389,5 5 % 5 % 747,8 
EMEA  149,6 130,4 15 % 14 % 284,4 261,0 9 % 9 % 501,9 
Amerika  71,3 72,3 -1 % -1 % 129,3 131,2 -1 % -1 % 250,4 
Övriga 1,7 1,3 31 % 31 % 3,2 3,3 -2 % -2 % 6,3 
* valutaneutral 
 
Omsättningen i segmentet EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet) mellan april och juni var 
sammanlagt 149,6 milj. euro (Q2 2012: 130,4), och i Amerika var omsättningen 71,3 milj. euro (72,3). 
 
Under årets första hälft uppgick omsättningen för EMEA till 284,4 milj. euro (Q1-Q2 2012: 261,0) medan 
omsättningen i Amerika var 129,3 milj. euro (131,2). 
 
Rörelseresultat (EBIT), milj. 
euro  

Q2 2013 Q2 2012 Förändr. Q1-Q2 
2013 

Q1-Q2 
2012 

Förändr. 2012 

Koncernen 26,1 19,7 32 % 40,6 36,8 10 % 63,9 
EMEA  16,6 10,9 52 % 24,6 22,8 8 % 42,6 
Amerika 11,8 12,8 -8 % 20,7 20,9 -1 % 34,2 
Övriga -2,3 -4,0 -42 % -4,7 -6,9 -31 % -12,9 
 
Under årets andra kvartal ökade koncernens rörelseresultat utan poster av engångsnatur med 41 %. I EMEA 
bokfördes 1,7 milj. euro i poster av engångsnatur med anledning av omstruktureringen av glasfabrikerna och 
affärsområdet Hem. Rörelseresultatet ökade med 32 % till 26,1 milj. euro (Q2 2013: 19,7) tack vare den goda 
utvecklingen inom EMEA. Rörelseresultatet för EMEA ökade med 52 % till 16,6 milj. euro (10,9) på grund av 
förbättrad effektivitet och en gynnsam produktmix. Fiskars’ lagerhantering lyckades dessutom framgångsrikt 
sälja både varor från det svagare första kvartalet och lagervaror som rör sig långsammare. Rörelseresultatet för 
segmentet Amerika minskade med 8 % och uppgick till 11,8 milj. euro (12,8). Resultatet påverkades av 
minskade volymer i försäljningen till institutioner inom affärsområdet Uteliv. 
 
Under årets första hälft ökade koncernens rörelseresultat utan poster av engångsnatur med 21 % till 44,4 milj. 
euro (Q1-Q2 2012: 36,8). EMEA-segmentets rörelseresultat ökade 8 % till 24,6 milj. euro och rörelseresultatet 
för Amerika minskade med 1 % till 20,7 milj. euro (20,9). 
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Finansiella poster och nettoresultat 
 
Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat för årets andra kvartal var 10,3 milj. euro (8,5) och 19,6 
milj. euro (18,3) under årets första hälft. Förändringen i det verkliga värdet på biologiska tillgångar var 0,3 milj. 
euro (0,8) i april−juni och 0,6 milj. euro under perioden januari−juni (0,3). 
 
Det andra kvartalets nettofinansieringsresultat var -0,8 milj. euro (0,1). Vinsten före skatt var 35,9 milj. 
euro (116,0, inklusive en vinst av engångsnatur på 87,0 milj. euro på försäljningen av Wärtsiläaktier). 
Vinsten per aktie var 0,33 (1,33, inklusive 1,06 euro per aktie för försäljningen av Wärtsiläaktier). 
 
Under årets första hälft var nettofinansieringskostnaderna -0,1 milj. euro (-1,9) medan vinsten före skatt var 60,7 
milj. euro (140,6, inklusive vinsten av engångsnatur på 87,0 milj. euro på försäljningen av Wärtsiläaktier). 
Vinsten per aktie var 0,59 (1,57) under årets första sex månader. 
 
Omfattning och kostnadskalkyl för EMEA:s investeringsprogram uppdaterade 
 
I december 2010 lanserade Fiskars ett femårigt investeringsprogram inom EMEA-regionen för att säkerställa 
konkurrenskraften genom förbättringar i sina strukturer, system och processer, inklusive ett nytt 
resursplaneringssystem. Investeringarna i anknytning till programmet uppskattades till cirka 50 milj. euro. 
 
Under första hälften av 2013 såg Fiskars över omfattningen av investeringsprogrammet och beslutade att 
utvidga programmet till flera gränssnitt samt nyförvärvet Royal Copenhagen. Därmed kommer de sammanlagda 
investeringarna att uppgå till cirka 65 milj. euro före slutet av 2015. 
 
Införandet av de gemensamma systemen inleddes år 2012 och till betydande delar verkställs programmet under 
år 2013 och 2014. Största delen av implementeringskostnaderna är i allmänhet sådana som uppkommer i tidigt 
skede av ett projekt och Fiskars bedömer att de årliga kostnaderna för programmet (inklusive operativa 
kostnader och investeringar) kommer att sjunka efter 2013. Till programmet hänförande avskrivningarna 
kommer att växa gradvis, och inverkan på koncernens resultat kommer att vara högst under åren 2015-2018. 
 
Omstruktureringsprogrammet EMEA 2015 
 
I juni 2013 lanserade Fiskars ett omstruktureringsprogram för att optimera verksamheten och 
försäljningsenheterna i EMEA-regionen. Det planerade EMEA 2015-programmet syftar till att förbättra 
konkurrenskraften och kostnadsstrukturen för Fiskars leveranskedja verkställande av den nya affärsmodellen i 
säljenheterna i regionen. 
 
Den totala kostnaden för programmet uppskattas till ca 25–30 milj. euro för 2013 och 2014 och bokförs som 
kostnader av engångsnatur. En engångskostnad på 2,1 milj. euro för omlokaliseringen av det svenska 
försäljningskontoret bokfördes redan det första kvartalet 2013. I resultatet för det andra kvartalet 2013 redovisar 
Fiskars engångskostnader på 0,7 milj. euro för omorganiseringen av koncernens glastillverkningsverksamhet i 
Finland och 1,0 milj. euro för omstruktureringen av affärsområdet Hem. 
 
De årliga besparingarna för det planerade programmet ligger på ca 9–11 milj. euro när hela programmet har 
implementerats. Besparingarna kommer att ske gradvis, varav största delen förväntas synas i koncernens 
resultat från och med år 2015. 
 
Kassaflöde, balansräkning och finansiering 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets andra kvartal var 15,4 milj. euro (18,8). Kassaflödet 
från investeringsverksamheten var -9,9 milj. euro (119,2, i summan ingår 126,4 milj. euro från försäljningen av 
Wärtsiläaktier). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -3,9 milj. euro (-130,2) under årets andra 
kvartal. I april-juni 2012 märktes försäljningen av Wärtsiläaktier också i kassaflödet från finansieringsaktiviteter i 
form av återbetalning av kortfristiga skulder och investeringar i kortfristiga finansiella tillgångar. 
 
Under årets första hälft var kassaflödet från den löpande verksamheten 17,4 milj. euro (32,9), inklusive 
Wärtsilädividender på 25,6 milj. euro (26,8) under det första kvartalet. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var -69,9 milj. euro under årets första hälft (115,0, inklusive 126,4 milj. euro från 
försäljningen av Wärtsiläaktier) och inkluderade en nettokassaeffekt på -49,5 milj. euro till följd av förvärvet av 
Royal Copenhagen. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 43,9 milj. euro (-141,5). 
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Investeringarna uppgick till 10,2 milj. euro (7,7) under årets andra kvartal och härrörde sig i huvudsak till det 
femåriga investeringsprogrammet i EMEA, ersättningsinvesteringar och produktutveckling. Under årets första 
hälft uppgick investeringarna till 20,3 milj. euro (12,4). 
 
Avskrivningarna uppgick till 5,7 milj. euro (5,9) under kvartalet och 11,3 milj. euro (10,9) under årets första hälft. 
 
Fiskars rörelsekapital uppgick till 123,3 milj. euro (109,3) i slutet av juni. Soliditeten minskade till 57 % (64 %) 
och nettogearingen ökade till 34 % (8 %), främst på grund av förvärvet av Royal Copenhagen. 
 
I slutet av perioden uppgick likvida medel till totalt 7,6 milj. euro (12,6). Fiskars hade också kortfristiga finansiella 
tillgångar på 0,9 milj. euro (62,9). De räntebärande nettoskulderna var 200,7 milj. euro (51,3). Ökningen i 
räntebärande nettoskulder återspeglas i en ökning på 84 milj. euro i kortfristiga lån och en nedgång på 62 milj. 
euro i finansiella tillgångar, i huvudsak föranledda av den extradividend som betalades ut under Q3 2012 och 
förvärvet av Royal Copenhagen under Q1 2013. Bolagets räntebärande kortfristiga skulder var 137,3 milj. euro 
(53,7) och de motsvarande långfristiga skulderna 72,3 milj. euro (73,6) i slutet av perioden. De kortfristiga 
skulderna utgörs främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 430,0 milj. euro 
(455,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker. 
 
Forskning och utveckling 
 
Fiskars forsknings- och utvecklingsutgifter uppgick till sammanlagt 3,4 milj. euro (2,4) under årets andra kvartal, 
vilket motsvarar 1,6 % (1,2 %) av omsättningen. Under årets första hälft uppgick forsknings- och 
utvecklingsutgifterna till 5.7 milj. euro (4,8), motsvarande 1,4 % (1,2 %) 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 har påverkat kostnaden för sålda 
varor positivt medan forsknings- och utvecklingskostnaderna har ökat med 0,6 milj. euro under det andra 
kvartalet 2012, med 1,3 milj. euro under årets första hälft och med 2,1 milj. euro under helåret 2012. 
 
Personal 
 
Koncernen hade i genomsnitt 4 126 (3 384) anställda (FTE) under årets andra kvartal, av vilka 3 319 (2 634) var 
anställda i segmentet EMEA, 568 (546) i Amerika och 239 (204) i Övriga. 
 
Under årets första hälft hade koncernen i genomsnitt 4 103 heltidsanställda (FTE) (3 381). I slutet av juni hade 
koncernen sammanlagt 4 273 anställda (3 621), av vilka 1 632 (1 704) i Finland. Personalökningen beror i 
huvudsak på förvärvet av Royal Copenhagen i januari 2013. 
 
Personal (FTE), i genomsnitt Q2 2013 Q2 2012 Förändr. Q1-Q2 

2013 
Q1-Q2 

2012 
Förändr. 2012 

Koncernen 4 126 3 384 22 % 4 103 3 381 21 % 3 364 
EMEA  3 319 2 634 26 % 3 309 2 630 26 % 2 604 
Amerika 568 546 4 % 561 549 2 % 550 
Övriga 239 204 17 % 233 202 16 % 210 
 
OPERATIVA SEGMENT OCH AFFÄRSOMRÅDEN 
 
Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä 
(intressebolag) och Övriga (Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner). 
 
Affärsområden är Hem (Boende, Kök samt Skola, kontor och hobby), Trädgård och Uteliv (uteliv och båtar). 
 
Affärsområden Q2 2013 
 
Omsättning, 
milj. euro* 

Q2 2013 Q2 2012 Förändr. Förändr. 
vn** 

Q1-Q2 
2013 

Q1-Q2 
2012 

Förändr. Förändr. 
vn** 

2012 

Hem 95.4 75,2 27 % 26 %*** 173,4 140,2 24 % 23 % 319,5 
Trädgård 87.3 87,9 -1 % -1 % 169,8 179,1 -5 % -5 % 290,9 
Uteliv 33.8 37,3 -10 % -10 % 62,7 67,9 -8 % -8 % 133,3 
Övriga 1.1 0,7 51 % 51 % 2,1 2,2 -5 % -5 % 4,1 
* Fiskars har 1.1.2013 klassificerat om vissa produktgrupper från affärsområdet Hem till Trädgård och siffrorna för jämförelseperioderna har 
justerats på motsvarande sätt. Följden är att omsättningen för Trädgård ökade och för Hem minskade med 0,6 mi j. euro under Q2 2012, 
med 1,0 milj. euro under Q1-Q2 och med 3,3 milj. euro under helåret 2012. 
** Valutaneutral 
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*** Exklusive Royal Copenhagen och med jämförbara valutakurser ökade omsättningen för Hem med 4 % 
 
EMEA Q2 2013 
 
Milj. euro Q2 2013 Q2 2012 Förändr. Q1-Q2 

2013 
Q1-Q2 

2012 
Förändr. 2012 

Omsättning 149,6 130,4 15 % 284,4 261,0 9 % 501,9 
Rörelseresultat 16,6 10,9 52 % 24,6 22,8 8 % 42,6 
Investeringar 4,0 1,9 114 % 7,0 3,5 101 % 8,4 
Personal (FTE), i genomsnitt 3 319 2 634 26 % 3 309 2 630 26 % 2 604 
 
Omsättningen i EMEA-segmentet ökade med 15 % till 149,6 milj. euro (130,4) tack vare förvärvet av Royal 
Copenhagen och en gynnsam utveckling inom affärsområdet Hem. Omräknat i jämförbara valutakurser och 
exklusive Royal Copenhagen ökade den jämförbara omsättningen med 2 %. 
 
Omsättningen för affärsområdet Hem påverkades positivt i EMEA-segmentet av förvärvet av Royal 
Copenhagen, som fortsatte sin positiva utveckling. Även exklusive Royal Copenhagen utvecklades 
affärsområdet Hem gynnsamt i de viktiga marknaderna i Norden och Centraleuropa. Försäljningen av knivar 
och licensprodukter gav gott resultat i kategorin Kök medan Boende påverkades av en minskning av business-
to-business-försäljning i Finland. 
 
Affärsområdet Trädgård återhämtade sig inom kärnområdena trädgårds- och gårdsskötsel efter en sen start på 
vårsäsongen. Omsättningen var något över 2012 nivå trots sämre efterfrågan på krukodlingsprodukter. 
 
Omsättningen för utelivsprodukter nådde föregående års nivå tack vare framgångsrika kampanjer. 
Båtförsäljningen låg nära förra årets nivå trots en anmärkningsvärd minskning av båtmarknaden som helhet. 
 
Segmentet redovisade ett rörelseresultat på 16,6 milj. euro (10,9), vilket inkluderade en kostnad av 
engångsnatur på 1,7 milj. euro härrörande från omstruktureringsprogrammet EMEA 2015. Resultatet i EMEA-
regionen drog nytta av sin operativa effektivitet och en gynnsam mix av trädgårdsprodukter. 
 
Amerika Q2 2013 
 
Milj. euro Q2 2013 Q2 2012 Förändr. Q1-Q2 

2013 
Q1-Q2 

2012 
Förändr. 2012 

Omsättning 71,3 72,3 -1 % 129,3 131,2 -1 % 250,4 
Rörelseresultat 11,8 12,8 -8 % 20,7 20,9 -1 % 34,2 
Investeringar 1,8 1,3 36 % 2,6 2,0 30 % 4,4 
Personal (FTE), i genomsnitt 568 546 4 % 561 549 2 % 550 
 
Omsättningen i segmentet Amerika minskade med 1 % till 71,3 milj. euro (72,3) eftersom nedgången i 
omsättning av utelivsprodukter övervägde uppgången i Skola, kontor och hobby (SOC). 
 
Försäljningen av produkter för skola, kontor och hobby ökade genom god åtgång i början av 
skolstartssäsongen. 
 
Trädgårdsverksamheten presterade under föregående års nivå på grund av en nedgång i försäljningen av 
krukodlingsprodukter. Försäljningen ökade inom klippredskap och vedhantering. 
 
Försäljningen av utelivsprodukter låg tydligt under 2012 års nivå på grund av den fortsatta svackan i offentliga 
inköp och lagerminskningar hos vissa kommersiella kunder. 
 
Segmentets rörelseresultat var 11,8 milj. euro (12,8), vilket återspeglade de minskade volymerna inom 
affärsområdet Uteliv. 
 
Övriga Q2 2013 
 
Milj. euro Q2 2013 Q2 2012 Förändr. Q1-Q2 

2013 
Q1-Q2 

2012 
Förändr. 2012 

Omsättning 1,7 1,3 31 % 3,2 3,3 -2 % 6,3 
Rörelseresultat -2,3 -4,0 -42 % -4,7 -6,9 -31 % -12,9 
Investeringar 4,4 4,5 -2 % 10,7 6,9 55 % 20,0 
Personal (FTE), i genomsnitt 239 204 17 % 233 202 16 % 210 
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Segmentet Övriga omfattar Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen samt gemensamma funktioner. 
 
Omsättningen uppgick till 1,7 milj. euro (1,3) under april-juni och 3,2 milj. euro (3,3) under årets första hälft. 
Omsättningen bestod främst av virkesförsäljning och hyresintäkter. Rörelseresultatet för andra kvartalet var -2,3 
milj. euro (-4,0) och -4,7 milj. euro (-6,9) för årets första sex månader. 
 
Wärtsilä 
 
Fiskars innehav i intresseföretaget Wärtsilä uppgår till 13,0 % av aktier och röster (13,0), och koncernen är 
fortfarande Wärtsiläs största enskilda aktieägare. Wärtsilä utgör ett rapporterande operativt segment för Fiskars 
och behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser sig att fortsatt ha betydande inflytande i Wärtsilä. 
 
Fiskars andel av Wärtsiläs resultat var 10,3 milj. euro (8,5) under april-juni och 19,6 milj. euro (18,3) under årets 
första hälft. I slutet av rapporteringsperioden uppgick marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier till 857,2 milj. 
euro (661,3) eller 10,47 euro (8,07) per Fiskarsaktie, med en slutkurs på 33,43 euro (25,79) per Wärtsiläaktie. I 
koncernbalansräkningen uppgick aktiernas bokförda värde till 259,5 milj. euro (249,6). 
 
I slutet av juni 2013 ägde Fiskars och Investor AB:s gemensamma ägarbolag Avlis AB och dess dotterföretag 
Avlis Invest AB sammanlagt 42 948 325 aktier i Wärtsilä, vilket motsvarar 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. Antalet aktier i 
bolaget är sammanlagt 81 905 242 stycken. 
 
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. 
 
Fiskars aktier är noterade på Large Cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Den genomsnittliga aktiekursen 
under kvartalet var 17,24 euro (14,89). I slutet av juni var slutkursen 17,19 euro (14,40) per aktie och Fiskars 
börsvärde 1 408,0 milj. euro (1 179,4). Antalet aktier som var föremål för handel under kvartalet var 0,8 milj. 
(1,6), vilket är 0,9 % (1,9 %) av det totala antalet aktier. 
 
I slutet av juni var det sammanlagda antalet aktieägare 16 422 (15 556). Under perioden har Fiskars inte 
informerats 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 betydande förändringar har ägt rum i de risker och 
osäkerhetsfaktorer som presenterades i Årsredovisningen 2012 under årets andra kvartal. 
 
Utsikter för år 2013 
 
Inga betydande förbättringar inträffade i Fiskars allmänna verksamhetsmiljö under årets andra kvartal. Under 
årets senare hälft kommer de ändringar i produktionen samt ibruktagandet av gemensamma system och 
processer som har meddelats att tillfälligt påverka verksamhetens effektivitet negativt och öka utgifterna. 
 
Efter förvärvet av Royal Copenhagen har fjärde kvartalets vikt ökat ytterligare både vad gäller 
helårsförsäljningen och resultatet. Sådant som påverkar efterfrågan på produkter för hemmet negativt under 
årets sista kvartal kan påverka helårsresultatet. 
 
Utsikterna för år 2013 är oförändrade och Fiskars förväntar sig att koncernens omsättning för helåret 2013 och 
rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur kommer att ligga över nivåerna för 2012. 
 
Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens resultat och kassaflöde år 2013. 
 
 
Helsingfors, Finland, den 1 augusti 2013 
 
FISKARS OYJ ABP 
Styrelsen 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

4-6 4-6 Ändr. 1-6 1-6 Ändr. 1-12
milj. euro 2013 2012 % 2013 2012 % 2012

Omsättning 217,6 201,1 8 408,0 389,5 5 747,8
Kostnad för sålda varor* -130,5 -128,5 2 -243,8 -247,4 -1 -473,2
Bruttobidrag 87,1 72,7 20 164,2 142,1 16 274,6

Övriga rörelseintäkter 1,0 0,4 142 1,6 0,7 133 2,1
Kostnader för försäljning och marknadsföring -42,3 -32,3 31 -81,3 -64,0 27 -128,9
Administrationskostnader -16,2 -18,5 -12 -38,0 -36,9 3 -73,5
Forsknings- och utvecklingskostnader* -3,4 -2,4 40 -5,7 -4,8 18 -10,3
Övriga rörelsekostnader -0,1 -0,1 4 -0,2 -0,1 53 -0,1
Rörelseresultat (EBIT)** 26,1 19,7 32 40,6 36,8 10 63,9

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,3 0,8 -62 0,6 0,3 73 5,6
Andel i intresseföretagets resultat 10,3 8,5 20 19,6 18,3 7 47,8
Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier 87,0 -100 87,0 -100 87,0
Övriga finansiella intäkter och kostnader -0,8 0,1 -0,1 -1,9 -94 -3,8
Resultat före skatt 35,9 116,0 -69 60,7 140,6 -57 200,4

Inkomstskatt -8,7 -7,4 18 -12,7 -11,9 6 -21,5
Periodens resultat 27,2 108,7 -75 48,1 128,7 -63 178,9

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 27,3 108,7 -75 47,9 128,7 -63 178,9
Innehav utan bestämmande inflytande -0,0 0,2

Resultat/aktie, hänförligt till moderbolagets
aktieägare, euro (outspätt och utspätt) 0,33 1,33 -75 0,59 1,57 -63 2,18

** Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 27,8 19,7 41 44,4 36,8 21 63,1

* Fiskars ändrade sina redovisningsprinciper beträffande klassificeringen av vissa produktutvecklingskostnader fr.o.m. 1.1. 2013 
och uppgifterna för jämförelseperioderna har ändrats. Kostnader för sålda varor minskade med 0,6 milj. euro Q2 2012, 1,3 milj. 
euro under det första halvåret och 2,1 milj. euro under hela året 2012 och forsknings- och utveckligsskostnaderna ökade med 
motsvarande belopp.

Poster av engångsnatur inkluderar en omstruktureringskostnad på 2,1 milj. euro för flyttning av Fiskars Sweden Q1 2013, och på 
1,7 milj. euro för glasfabrikerna och affärsområdet Hem Q2 2013 samt en vinst på 87,0 milj. euro för försäljningen av Wärtsiläaktier 
Q2 2012.
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
milj. euro 2013 2012 2013 2012 2012

Periodens resultat 27,2 108,7 48,1 128,7 178,9
Periodens övriga totalresultat:

Kan omklassificeras senare till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser -4,3 5,4 -3,1 3,1 -1,0
Förändringar i intresseföretag redovisade
direkt mot övrigt totalresultat -5,9 -1,6 -11,2 -1,1 0,3

överförts till resultaträkningen -0,1 -0,1 -0,1
Kassaflödessäkring 0,2 -1,0 0,4 -0,4 -0,8

Kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen:
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda
pensionsplaner efter skatter 0,0 0,4 0,0 0,4 -0,5
Förändringar i intresseföretag redovisade
direkt mot övrigt totalresultat 0,1 -3,6

Periodens övriga totalresultat
efter skatt totalt -9,7 3,1 -17,5 1,8 -2,2
Periodens totalresultat 17,5 111,8 30,5 130,5 176,7

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 17,6 111,8 30,4 18,7 176,7
Innehav utan bestämmande inflytande -0,1 0,2
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

6/2013 6/2012 Ändr. 12/2012
milj. euro %

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 115,9 88,9 30 88,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 171,1 130,2 31 140,7
Materiella anläggningstillgångar 101,4 91,3 11 90,0
Biologiska tillgångar 41,8 36,0 16 41,2
Förvaltningsfastigheter 5,1 5,8 -13 5,5
Andelar i intresseföretag 259,5 249,6 4 280,4
Finansiella tillgångar

Andelar till verkligt värde via resultaträkningen 10,6 10,0 6 9,7
Övriga placeringar 5,0 1,2 321 0,8

Uppskjutna skattefordringar 36,1 27,1 33 25,8
Långfristiga tillgångar sammanlagt 746,5 640,1 17 682,6

Kortfristiga tillgångar
Varulager 135,1 129,5 4 118,0
Kundfordringar och övriga fordringar 151,2 144,6 5 116,0
Skattefordringar 2,4 3,1 -23 1,9
Räntebärande fordringar 0,9 62,9 -99 0,5
Likvida medel 7,6 12,6 -40 16,4
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 297,2 352,7 -16 252,8

Tillgångar sammanlagt 1 043,7 992,8 5 935,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 596,0 634,0 -6 618,9
Innehav utan bestämmande inflytande 0,9
Eget kapital sammanlagt 597,0 634,0 -6 618,9

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 72,3 73,6 -2 69,3
Övriga skulder 4,4 3,6 23 4,1
Uppskjutna skatteskulder 47,2 46,6 1 44,3
Pensionsförpliktelser 8,1 6,5 25 7,3
Övriga avsättningar 8,8 4,2 110 3,9
Långfristiga skulder sammanlagt 140,8 134,5 5 129,0

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 137,3 53,7 156 20,4
Leverantörskulder och övriga skulder 159,8 157,3 2 156,6
Skatteskulder 5,5 10,5 -47 7,9
Övriga avsättningar 3,2 2,8 14 2,6
Kortfristiga skulder sammanlagt 305,9 224,3 36 187,5

Eget kapital och skulder sammanlagt 1 043,7 992,8 5 935,4
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
milj. euro 2013 2012 2013 2012 2012

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt 35,9 116,0 60,7 140,6 200,4
Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 5,7 5,9 11,3 10,9 21,9
Andel i intresseföretagets resultat -10,3 -8,5 -19,6 -18,3 -47,8
Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier -87,0 -87,0 -87,0
Intäkter från placeringar 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,1
Finansiella poster 0,8 -0,1 0,1 1,9 3,8
Förändring i biologiska tillgångar -0,3 -0,8 -0,6 -0,3 -5,6
Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan -4,7 0,3 -0,9 -0,8 2,4

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 27,1 25,9 51,0 46,9 88,1

Förändring av rörelsekapital
Förändring av räntefria fordringar -1,7 12,2 -23,6 -17,5 10,6
Förändring av varulager 9,5 -5,5 -9,4 -10,7 -5,0
Förändring av räntefria skulder -10,7 -8,1 -8,8 -1,7 -0,5

Kassaflöde från löpande verksamhet 
före finansposter och skatter 24,1 24,5 9,2 16,9 93,2

Dividendinkomster från intresseföretag 25,6 26,8 26,8
Betalda finansieringskostnader (netto) -1,2 -1,1 -2,4 -2,6 -4,6
Betald inkomstskatt -7,6 -4,6 -15,0 -8,2 -20,3
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 15,4 18,8 17,4 32,9 95,0

Kassaflöde från investeringar
Förvärv av dotterbolag 0,4 -49,5
Investeringar i finansiella tillgångar 0,0 -0,1 -0,2
Inv. i materiella och immateriella tillgångar -10,3 -7,3 -20,3 -12,1 -32,7
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,5 0,0 0,8 0,9
Överlåtelse av intresseföretagets aktier 126,4 126,4 126,4
Kassaflöde från övriga placeringar 0,0 -0,3 0,0 -0,2 0,1
Kassaflöde från investeringar (B) -9,9 119,2 -69,9 115,0 94,5

Kassaflöde från finansiering
Förändring av kortfristiga fordringar 1,2 -61,2 -0,4 -62,4 0,1
Upptagna långfristiga skulder -0,2 0,0 0,2 0,0 0,1
Återbetalning av långfristiga skulder -0,1 -16,2 -2,5
Förändring av kortfristiga skulder -4,7 -66,9 114,7 -25,5 -61,2
Betalning av finansiella leasingskulder -0,5 -2,0 -0,9 -2,7 -3,5
Övriga finansieringsposter 0,3 -0,1 -0,3 -0,1 -0,0
Betalda dividender -53,2 -50,8 -112,2
Kassaflöde från finansiering (C) -3,9 -130,2 43,9 -141,5 -179,2

Förändring av likvida medel (A+B+C) 1,6 7,8 -8,6 6,4 10,3

Likvida medel, periodens början 6,3 4,8 16,4 6,1 6,1
Omräkningsdifferens -0,3 0,1 -0,2 0,1 -0,1
Likvida medel, periodens slut 7,6 12,6 7,6 12,6 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 2,1 -0,8 0,4 128,7 130,5
Betalda dividender -50,8 -50,8
30.6.2012 77,5 -0,9 4,2 -0,7 0,1 553,7 634,0
Periodens totalresultat -5,0 1,9 -1,0 50,3 46,3
Betalda dividender -61,4 -61,4
31.12.2012 77,5 -0,9 -0,8 1,3 -0,8 542,6 618,9
Förändringar på grund av förvärv 0,8 0,8
Periodens totalresultat -9,0 -4,9 -3,6 47,9 0,2 30,5
Ogiltigförklarandet av egna aktier 0,9 -0,9
Betalda dividender -53,2 -53,2
30.6.2013 77,5 -9,8 -3,7 -4,5 536,4 0,9 597,0

NYCKELTAL* 6/2013 6/2012 Ändr. 12/2012
%

Eget kapital/aktie, euro 7,28 7,74 -6 7,56
Soliditet 57 % 64 % 66 %
Nettogearing 34 % 8 % 12 %
Räntebärande nettoskulder, milj. euro 200,7 51,3 291 72,4
Personalantal (FTE) i genomsnitt 4 103 3 381 21 3 364
Personalantal vid periodens slut 4 273 3 621 18 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 4-6 4-6 Ändr. 1-6 1-6 Ändr. 1-12
milj. euro 2013 2012 % 2013 2012 % 2012

Omsättning
EMEA 149,6 130,4 15 284,4 261,0 9 501,9
Amerika 71,3 72,3 -1 129,3 131,2 -1 250,4
Övriga 1,7 1,3 31 3,2 3,3 -2 6,3
Försäljning till andra segment* -5,0 -2,9 75 -8,9 -6,1 47 -10,8
KONCERNEN SAMMANLAGT 217,6 201,1 8 408,0 389,5 5 747,8

Rörelseresultat (EBIT)
EMEA 16,6 10,9 52 24,6 22,8 8 42,6
Amerika 11,8 12,8 -8 20,7 20,9 -1 34,2
Övriga och elimineringar -2,3 -4,0 -42 -4,7 -6,9 -32 -12,9
KONCERNEN SAMMANLAGT 26,1 19,7 32 40,6 36,8 10 63,9

Avskrivningar och nedskrivningar
EMEA 4,0 3,3 21 7,7 6,9 11 14,3
Amerika 1,0 2,1 -54 1,9 3,0 -35 4,8
Övriga och elimineringar 0,8 0,5 57 1,7 1,1 52 2,7
KONCERNEN SAMMANLAGT 5,7 5,9 -2 11,3 10,9 3 21,9

Investeringar
EMEA 4,0 1,9 114 7,0 3,5 101 8,4
Amerika 1,8 1,3 36 2,6 2,0 30 4,4
Övriga och elimineringar 4,4 4,5 -2 10,7 6,9 55 20,0
KONCERNEN SAMMANLAGT 10,2 7,7 33 20,3 12,4 64 32,8

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

Orderstock

AFFÄRSOMRÅDEN 4-6 4-6 Ändr. 1-6 1-6 Ändr. 1-12
milj. euro 2013 2012 % 2013 2012 % 2012

Omsättning
Hem* 95,4 75,2 27 173,4 140,3 24 319,5
Trädgård* 87,3 87,9 -1 169,8 179,1 -5 290,9
Uteliv 33,8 37,3 -10 62,7 67,9 -8 133,3
Övriga 1,1 0,7 51 2,1 2,2 -5 4,1
KONCERNEN SAMMANLAGT 217,6 201,1 8 408,0 389,5 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 0,6 milj. euro under Q2 2012, 1,0 milj. euro under det första halvåret och 3,3 milj.euro under 
hela året 2012. 
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IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6/2013 6/2012 12/2012
milj. euro

Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1. 229,3 213,8 213,8
Omräkningsdifferens -0,1 0,5 -0,1
Företagsförvärv och försäljning 49,5
Ökningar 10,7 6,9 19,9
Avskrivningar och nedskrivningar -2,4 -2,2 -4,7
Minskningar och överföringar -0,0 0,1 0,3
Bokföringsvärde vid periodens slut 286,9 219,1 229,3

Investeringsförbindelser i  immateriella anläggningstillgångar 0,5 2,9 3,3

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1. 95,5 100,6 100,6
Omräkningsdifferens -0,6 0,7 0,3
Företagsförvärv och försäljning 10,9
Ökningar 9,6 5,5 12,9
Avskrivningar och nedskrivningar -8,8 -8,8 -17,1
Minskningar och överföringar -0,0 -0,8 -1,3
Bokföringsvärde vid periodens slut 106,5 97,2 95,5

Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 6,1 2,7 7,6

KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 6/2013 6/2012 12/2012
milj. euro

Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar 47,9 44,1 41,3
Övriga ansvar 2,5 2,7 1,8
Sammanlagt 50,4 46,8 43,1

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

Som säkerhet för koncernbolagens ansvar
Garantier 15,4 14,0 12,2
Sammanlagt 65,8 60,7 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 6/2013 6/2012 12/2012
milj. euro
Derivativernas nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 137,0 178,8 107,4
Valutaoptioner 2,9
Ränteswappar 45,9 32,5 32,5
Elderivat 2,4 2,6 2,9

Derivativinstrumentens dagsvärde jämfört med nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 0,2 -0,7 0,4
Valutaoptioner 0,6
Ränteswappar -2,7 -1,4 -1,9
Elderivat -0,4 -0,3 -0,4

Valutaderivativerna har upptagits till dagsvärde.

AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

milj. euro USD SEK NOK JPY
Affärsverksamhetens valutaposition -27,2 20,4 14,9 10,0
Affärsverksamhetens valutakänslighet* 2,7 -2,0 -1,5 -1,0

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT
6/2013
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 10,6 10,6
Övriga placeringar 5,0 5,0
Derivat, tillgångar 0,8 0,8
Tillgångar totalt 0,8 15,5 16,3

Derivat, skulder 3,1 3,1
Skulder totalt 3,1 3,1

6/2012
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 10,0 10,0
Övriga placeringar 1,2 1,2
Derivat, tillgångar 0,0 0,0
Tillgångar totalt 0,0 11,1 11,1

Derivat, skulder 2,4 2,4
Skulder totalt 2,4 2,4

* 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 samt den japanska yenen mot euron och uppgång i kursen på 
US-dollarn 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 0,9
Bokföringsvärde 30.6.2012 10,0 1,2
Ökningar 0,0
Minskningar -0,1 -0,3
Värdeförändring via resultaträkningen -0,2
Bokföringsvärde 31.12.2012 9,7 0,8
Ökningar 0,1 0,0
Företagsförvärv 0,0 4,1
Värdeförändring via resultaträkningen 0,8
Bokföringsvärde 30.6.2013 10,6 5,0

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 31 milj. euro och förlusten 1 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:
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