
Q1 
DELÅRSRAPPORT  
1.1.2013 – 31.03.2013

Helsingfors, 3.5.2013



Fiskars Oyj Abp        Delårsrapport 1 januari–31 mars 2013          3 maj 2013  

1 

Fiskars, första kvartalet 2013: Sen vår anledningen till trög start på året 
 
Första kvartalet 2013 i korthet: 
- Omsättningen ökade med 1 % till 190,4 milj. euro (Q1 2012: 188,3) 
- Omräknat i jämförbara valutakurser och justerat för förvärvet av Royal Copenhagen, minskade 

omsättningen med 7 % 
- Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 15 % till 14,6 milj. euro (17,1) 
- Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur minskade med 3 % till 16,6 milj. euro 
- Vinst per aktie uppkom till 0,25 euro (0,24)  
- Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 2,1 milj. euro (14,1) 
- 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: 
 
”På många av våra huvudmarknader var trafiken i butikerna svag och konsumenternas efterfrågan låg under första 
kvartalet. Försäljningen av trädgårdsprodukter påverkades starkt av det ovanligt kalla vädret och den försenade våren 
i både Europa och Nordamerika, vilket ledde till att inledningen på året var en besvikelse anseende 
försäljningen. 
 
Jämfört med den totala trädgårdsmarknaden var Fiskars resultat ändå bra och företaget stärkte sin ställning. 
Vi ska nu fokusera på att göra det bästa av den ovanligt korta vårsäsongen och säkra försäljningen av 
trädgårdsprodukter för resten av året.    
 
Om man tar hänsyn till den besvärliga detaljhandelssituationen kan vi glädja oss åt att vårt affärsfokus och 
vår operativa effektivitet hjälpte oss att leverera ett stabilt rörelseresultat för kvartalet. Det glädjer mig också 
att se att många av våra varumärken har ökat sina marknadsandelar och ökat försäljningen trots en 
besvärlig marknad. Det nyligen förvärvade Royal Copenhagen utvecklades bra och enligt förväntningarna. 
Efter förvärvet ökade fjärde kvartalets vikt både vad gäller helårsförsäljningen och resultatet, på grund av 
normala säsongsvariationer för hemprodukter.   
 
Vi behåller utsikterna för 2013 oförändrade och förväntar oss att omsättningen och rörelseresultatet för hela 
året exklusive poster av engångsnatur ökar.” 
 
Koncernens nyckeltal 
 
Milj. euro Q1 2013 Q1 2012  Förändring 2012 
Omsättning 190,4 188,3 1 % 747,8 
Rörelseresultat (EBIT)* 14,6 17,1 -15 % 63,9 
Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 16,6 17,1 -3 % 63,1 
Andel av intresseföretagets resultat  9,4 9,8 -5 % 47,8 
Förändring i värdet på biologiska tillgångar 0,3 -0,4  5,6 
Resultat före skatt** 24,9 24,5 1 % 200,4 
Periodens resultat** 20,9 20,0 4 % 178,9 
Vinst per aktie, euro 0,25 0,24 4 % 2,18 
Eget kapital/aktie, euro  7,06 6,38 11 % 7,56 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,1 14,1 -85 % 95,0 
Soliditet, % 55 % 55 %  66 % 
Nettogearing, % 36 % 37 %  12 % 
Investeringar 10,1 4,7 114 % 32,8 
Personal (FTE), i genomsnitt 4 081 3 377 21 % 3 364 
* Inklusive en engångskostnad för omstrukturering på 2,1 milj. euro avseende flyttning av Fiskars Sweden  
** Inklusive Wärtsilädividender på 25,6 milj. euro första kvartalet 2013 (26,8) 
 
Mer information: 

- Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500 
- Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tfn. +358 204 39 5054  
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FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2013  
 
KONCERNEN 
 
Verksamhetsomgivning 
 
Ovanligt kallt väder i hela Europa ledde till en betydlig försening av våren och trafiken i butikerna var låg. 
Detta påverkade i synnerhet trädgårdskategorier samtidigt som detaljhandeln inom hemmafixar- och 
trädgårdsområdet påverkades dessutom av att den viktiga påsksäsongen både låg tidigt och var kall. 
Dessutom var den allmänna detaljhandelsmarknaden på Fiskars huvudmarknader svag, särskilt i Finland. På 
grund av detta försökte detaljhandeln hitta fler sätt att minska lagerrisken och styra sina kostnader. 
 
I Nordamerika var läget fortfarande mer optimistiskt än i Europa. Det kalla vädret dröjde kvar i största delen av 
USA och försäljningen i trädgårdsdetaljhandeln var betydligt lägre än föregående år. Hushållen höll igen på 
inköpen på grund av fortsatt oro för ekonomin samt en minskning av tillgängliga medel på grund av att 
skattesänkningarna upphörde. Regeringens finansieringsproblem fortsatte att dämpa den institutionella 
sektorns inköp.  
 
Omsättning och rörelseresultat 
 
Fiskars konsoliderade omsättning ökade med 1 % under första kvartalet 2013 till 190,4 milj. euro (Q1 2012: 
188,3 milj. euro) i och med att förvärvet av Royal Copenhagen innebar ökad försäljning i EMEA. Omräknat i 
jämförbara valutakurser och exklusive Royal Copenhagen minskade omsättningen med 7 %.  
 
Omsättning, milj. euro Q1 2013 Q1 2012 Förändr. Förändr. 

vn* 
2012 

Koncernen 190,4 188,3 1 % 1 % 747,8 
EMEA 134,7 130,6 3 % 3 % 501,9 
Amerika 58,0 58,9 -2 % -1 % 250,4 
Övriga 1,6 2,0 -23 % -23 % 6,3 
* valutaneutral 
 
Omsättningen i EMEA-segmentet (Europa, Mellanöstern och Asien och Stillahavsområdet) var 134,7 milj. 
euro (130,6) medan Amerika-segmentets omsättning uppgick till 58,0 milj. euro (58,9). I EMEA ökade 
omsättningen på grund av förvärvet av Royal Copenhagen, men ökningen motverkades delvis av en 
minskning i omsättningen för Trädgård. Omsättningen i Amerika-segmentet minskade med 2 % på grund av 
den svaga marknaden för Trädgård och svaga försäljningen av utelivsprodukter till institutionella kunder.  
 
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro Q1 2013 Q1 2012 Förändring 2012 
Koncernen 14,6 17,1 -15 % 63,9 
EMEA 8,0 11,9 -33 % 42,6 
Amerika 9,0 8,2 10 % 34,2 
Övriga -2,4 -2,9 -17 % -12,9 
 
Koncernens rörelseresultat minskade med 15 % till 14,6 milj. euro (17,1), huvudsakligen på grund av en 
kostnad av engångsnatur med avseende till att flytta Fiskars Swedens kontor till Stockholm. Exklusive 
poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet med 3 %. Rörelseresultatet för EMEA minskade med 
33 % till 8,0 milj. euro (11,9). Rörelseresultatet för Amerika ökade med 10 % till 9,0 milj. euro (8,2) tack vare 
en gynnsam produktmix. 
 
Finansiella poster och nettoresultat 
 
Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat för årets första kvartal var 9,4 milj. euro (9,8) och 
förändringen i verkligt värde på biologiska tillgångar var 0,3 milj. euro (-0,4).  
 
Nettofinansieringskostnaderna var 0,6 milj. euro (-2,0) Räntekostnaderna ökade på grund av att skulderna 
ökade, men kassaflödessäkringarna hade en positiv inverkan. Första kvartalets resultat före skatt uppgick till 
24,9 milj. euro (24,5). Vinst per aktie var 0,25 euro (0,24). 
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Kassaflöde, balansräkning och finansiering 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första kvartal var 2,1 milj. euro (14,1); i summan 
ingår Wärtsilädividender på sammanlagt 25,6 milj. euro (26,8). Den minskade omsättningen ledde till en 
minskning av kundfordringarna och en ökning av varulagret jämfört med föregående år. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -60,0 milj. euro (-4,2) och inkluderade en nettokassaeffekt på 
-49,9 milj. euro till följd av förvärvet av Royal Copenhagen. Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
påverkades också av förvärvet av Royal Copenhagen och uppgick till 47,7 milj. euro (-11,2).  
 
Investeringarna under årets första kvartal uppgick till 10,1 milj. euro (4,7). Avskrivningarna uppgick till 5,5 
milj. euro (5,1). Investeringarna var till huvudsak kopplade till det fem år långa investeringsprogrammet i 
EMEA som inleddes 2010. 
 
Fiskars rörelsekapital uppgick till 118,0 milj. euro (109,4) i slutet av mars, som nu inkluderade Royal 
Copenhagen. Soliditeten var oförändrad på 55 % (55 %) och nettogearingen var 36 % (37 %).  
 
Likvida medel uppgick till totalt 6,3 milj. euro (4,8) i slutet av perioden. De räntebärande nettoskulderna 
uppgick till 205,8 milj. euro (193,6). De kortfristiga skulderna uppgick till totalt 141,1 milj. euro (126,1) och de 
långfristiga skulderna till totalt 73,5 milj. euro (74,3). De kortfristiga skulderna utgörs främst av 
företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 430 milj. euro (455) i outnyttjade 
långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker.  
 
Ökningen i balansomslutning och räntebärande skulder jämfört med slutet av 2012 berodde i huvudsak på 
förvärvet av Royal Copenhagen.  
 
Forskning och utveckling 
 
Fiskars forsknings- och utvecklingsutgifter uppgick till sammanlagt 2,3 milj. euro (2,4), vilket motsvarar 1,2% 
(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 har påverkat kostnaden för sålda varor positivt och forsknings- och utvecklingskostnader 
negativt under första kvartalet 2012, med 0,6 milj. euro, och helåret 2012, med 2,1 milj. euro.  
 
Personal 
 
Koncernen hade i genomsnitt 4 081 (3 377) anställda (FTE) under kvartalet: 3 298 (2 626) anställda i EMEA-
segmentet, 555 (552) i Amerika-segmentet och 228 (199) i Övriga-segmentet. Vid kvartalets slut hade 
koncernen sammanlagt 4 273 anställda (3 556), varav 1 629 (1 647) i Finland. Personalökningen beror på 
förvärvet av Royal Copenhagen i januari 2013. 
 
Personal (FTE), i genomsnitt Q1 2013 Q1 2012 Förändring 2012 
Koncernen 4 081 3 377 21 % 3 364 
EMEA  3 298 2 626 26 % 2 604 
Amerika 555 552 0 % 550 
Övriga 228 199 15 % 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). Bolagets 
affärsområden är Hem (Boende, Kök samt Skola, kontor och hobby), Trädgård och Uteliv (uteliv och båtar).  
 
Affärsområden Q1 2013 
 
Omsättning, milj. euro Q1 2013 Q1 2012 Förändr. Förändr. 

vn* 
2012 

Hem** 78,0 65,1 20 % 19 %*** 319,5 
Trädgård** 82,5 91,2 -10 % -10 % 290,9 
Uteliv 28,9 30,6 -5 % -5 % 133,3 
Övriga 1,0 1,5 -32 % -32 % 4,1 
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* valutaneutral  
** Från och med 1 januari 2013 har Fiskars klassificerat om vissa produktgrupper från affärsområdet Hem till Trädgård och siffrorna för 
jämförelseperioderna har justerats i enlighet därmed. Följden är att omsättningen för Trädgård ökade och omsättningen för Hem 
minskade första kvartalet 2012, med 0,4 milj. euro, och för helåret 2012, med 3,3 milj. euro. 
*** Exklusive Royal Copenhagen och med jämförbara valutakurser, minskade omsättningen för Hem med 2 %. 
 
EMEA Q1 2013 
 
Milj. euro Q1 2013 Q1 2012 Förändring 2012 
Omsättning 134,7 130,6 3 % 501,9 
Rörelseresultat 8,0 11,9 -33 % 42,6 
Investeringar 3,0 1,6 85 % 8,4 
Personal (FTE), i genomsnitt 3 298 2 626 26 % 2 604 
 
Omsättningen i EMEA-segmentet ökade med 3 % till 134,7 milj. euro (130,6) på grund av förvärvet av Royal 
Copenhagen som blev en del av Fiskars affärsområde Hem i januari 2013. Omräknat i jämförbara 
valutakurser och exklusive Royal Copenhagen minskade den jämförbara omsättningen.  
 
Omsättningen för affärsområdet Hem i EMEA-segmentet påverkades positivt av förvärvet av Royal 
Copenhagen. Exklusive Royal Copenhagen nådde omsättningen för Hem inte föregående års nivåer. 
Framgångsrika nyhetslanseringar ledde till en försäljningsökning i kategorin Boende medan Kök påverkades 
av en minskning av B2B-kampanjer jämfört med första kvartalet 2012. Det gick positivt för Royal 
Copenhagen och omsättningen ökade i Danmark, Japan och Sydkorea.  

 
Omsättningen i affärsområdet Trädgård påverkades av det ovanligt kalla vädret och att vårsäsongen blev 
försenad. Trots detta fortsatte Fiskars att öka sin marknadsandel.  
 
Omsättningen för Utelivs produkter låg under nivåerna för 2012 på grund av tidpunkterna för leveranser. 
Båtförsäljningen utvecklades positivt.  
 
Segmentet redovisade ett rörelseresultat på 8,0 milj. euro (11,9), som inkluderade en kostnad av 
engångsnatur på 2,1 milj. euro avseende flytten av Fiskars Swedens kontor till Stockholm. Exklusive poster 
av engångsnatur påverkades rörelseresultatet för EMEA-regionen positivt av en förbättrad operativ 
effektivitet. 
 
Amerika Q1 2013 
 
Milj. euro Q1 2013 Q1 2012 Förändring 2012 
Omsättning 58,0 58,9 -2 % 250,4 
Rörelseresultat 9,0 8,2 10 % 34,2 
Investeringar 0,8 0,7 19 % 4,4 
Personal (FTE), i genomsnitt 555 552 0 % 550 
 
Omsättningen i Amerika-segmentet minskade med 2 % till 58,0 milj. euro (58,9) på grund av den svaga 
försäljningen för Trädgård och utelivsprodukter till institutionella kunder. Omräknat i jämförbara valutakurser 
minskade försäljningen med 1 %. 
 
Affärsområdet Trädgårds resultat låg bara något under föregående års nivåer trots kyligt väder, i och med att 
försäljningen av trädgårdsredskap gynnades av ökad placering hos viktiga kunder och Fiskars ökade sin 
marknadsandel. 
 
Omsättningen för Skola, kontor och hobby (SOC) var högre än förra år, i huvudsak beroende på sy- och 
kontorstillbehör. 
  
Försäljningen för Utelivs produkter var lägre än föregående år, eftersom institutionella kunders inköp 
dämpades av fortsatt budgetoro. Försäljningen i handelssegmentet var bättre än föregående år, tack vare 
framgångsrika program med nyckelkunder. 
 
Segmentets rörelseresultat var 9,0 milj. euro (8,2). Ökningen berodde i huvudsak på en gynnsam 
produktmix.  
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Övriga Q1 2013 
 
Milj. euro Q1 2013 Q1 2012 Förändring 2012 
Omsättning 1,6 2,0 -23 % 6,3 
Rörelseresultat -2,4 -2,9 -17 % -12,9 
Investeringar 6,3 2,4 161 % 20,0 
Personal (FTE), i genomsnitt 228 199 15 % 210 
 
Segmentet Övriga omfattar Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen samt gemensamma funktioner. 
Omsättningen uppgick till 1,6 milj. euro (2,0) under det första kvartalet och bestod främst av virkesförsäljning 
och hyresintäkter. Rörelseresultatet var -2,4 milj. euro (-2,9). 
 
Wärtsilä 
 
Den 24 april 2012 tecknade Fiskarskoncernen ett samarbetsavtal med Investor AB för att skapa en långsiktig 
stark ägare till Wärtsilä. Den juridiska sammanslagningen av Fiskarskoncernens och Investor AB:s innehav i 
Wärtsilä trädde i kraft den 7 februari 2013. 

Det gemensamma ägarbolaget Avlis AB och dess helägda dotterföretag Avlis Invest AB (tidigare Instoria AB) 
hade ett innehav på sammanlagt 42 948 325 aktier i Wärtsilä i slutet av mars 2013, vilket motsvarade 21,8 % 
av aktier och röster i Wärtsilä. Enligt vad som meddelades den 24 april 2012 ägs Avlis AB av 
Fiskarskoncernen och Investor med avseende på deras respektive bidrag och förvärv av Wärtsiläaktier. I 
slutet av mars 2013 motsvarade Fiskars ägarandel 59,7 % och Investors 40,3 %.  

Fiskars innehav i intresseföretaget Wärtsilä uppgår till 13,0 % av aktier och röster (15,1), och koncernen är 
fortfarande Wärtsiläs största enskilda aktieägare. Wärtsilä fortsätter att utgöra ett rapporterande operativt 
segment för Fiskars och behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser sig att fortsatt ha 
betydande inflytande i Wärtsilä. 
 
Under årets första kvartal 2013 uppgick Fiskars andel av Wärtsiläs resultat till 9,4 milj. euro (9,8). I slutet av 
rapporteringsperioden uppgick marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier till 898,7 milj. euro (841,2) eller 
10,97 euro (10,27) per Fiskarsaktie, med en slutkurs på 35,05 euro (28,28) per Wärtsiläaktie. I 
koncernbalansräkningen uppgick aktiernas bokförda värde till 255,0 milj. euro (285,1). 
 
Wärtsiläs bolagsstämma hölls den 7 mars 2013. Fiskars styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh och Fiskars 
styrelsemedlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth omvaldes till Wärtsiläs styrelse.  
 
Wärtsiläs bolagsstämma beslöt att betala ut en dividend på 1,00 euro per aktie (0,90), vilket gav Fiskars 
dividendinkomster på 25,6 milj. euro (26,8).  
 
Förvärv av Royal Copenhagen 
 
Förvärvet av Royal Copenhagen, som offentliggjordes den 12 december 2012, slutfördes den 4 januari 
2013, och Royal Copenhagen blev då en del av Fiskars affärsområde Hem. Förvärvet väntas ha en positiv 
inverkan på Fiskarskoncernens EBIT från och med 2013, men hur stor effekten blir 2013 beror på kostnader 
efter förvärvet. 
 
Bolagsstämma år 2013 
 
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 14 mars 2013. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 
år 2012 och styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2012. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,65 euro per aktie, sammanlagt 53,2 milj. euro. Dividenden 
utbetalades den 26 mars 2013.  
 
Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Kaj-Gustaf Bergh, Ingrid Jonasson Blank, Ralf Böer, 
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Karsten Slotte och Jukka 
Suominen omvaldes samtliga. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman 
2014. Till revisor återvaldes KPMG Oy Ab som har utsett CGR-revisorn Virpi Halonen till huvudansvarig 
revisor. 
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Bolagsstämman gav styrelsen mandat att besluta om förvärv och avyttring av högst 4 000 000 av Fiskars 
egna aktier. Aktierna kan även förvärvas och överlåtas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till 
bolagets aktier. Båda fullmakterna är i kraft till den 30 juni 2014.  
 
Styrelsens konstituerande möte 
 
Vid sitt sammanträde efter bolagsstämman omvalde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh till ordförande samt 
Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth till vice ordföranden.  
 
Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till ledamöter Alexander 
Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation Committee 
valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter Ralf Böer, Ingrid Jonasson Blank och Jukka Suominen. 
Till ordförande för Nomination and Strategy Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till ledamöter 
Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. 
 
Aktier och aktieägare 
 
Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FIS1V). Varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. Den 7 februari 
2013 meddelade Fiskars Oyj Abp:s beslutet att annullera samtliga bolagets innehav av 118 099 egna aktier, 
vilka motsvarade 0,14 % av aktierna i bolaget. Annulleringen registrerades den 15 februari och bolagets 
aktier uppgår nu till totalt 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. 
 
Fiskars aktier är noterade på Large Cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Genomsnittlig aktiekurs under 
kvartalet var 18,37 euro (16,11). I slutet av mars var slutkursen 17,50 euro (15,00) per aktie. Fiskars 
börsvärde uppgick per kvartalets slut till 1 433,3 milj. euro (1 228,6). Antalet aktier som var föremål för 
handel under kvartalet uppgick till 1,1 milj. (0,9), vilket är 1,3 % (1,1) av det totala antalet aktier. 
 
I slutet av mars var det sammanlagda antalet aktieägare 16 479 (15 540). 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 skillnader har ägt rum i de risker och 
osäkerhetsfaktorer som presenterades i Årsredovisningen 2012 under årets första kvartal. 
 
Utsikter för år 2013 
 
Det skedde inte några förbättringar i Fiskars allmänna verksamhetsmiljö under det första kvartalet. Fortsatt 
ogynnsamma väderförhållanden på viktiga marknader under resten av högsäsongen för trädgårdsprodukter 
eller problem avseende efterfrågan på produkter för hemmet under det sista kvartalet kan påverka resultatet 
för hela året.  
 
I januari 2013 lades Royal Copenhagen till i portföljen för Hem. Efter förvärvet av Royal Copenhagen har 
fjärde kvartalets vikt ökat, både vad gäller helårsförsäljningen och resultatet. 
  
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 2 maj 2013 
 
FISKARS OYJ ABP 
Styrelsen 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

1-3 1-3 Ändr. 1-12
milj. euro 2013 2012 % 2012

Omsättning 190,4 188,3 1 747,8
Kostnad för sålda varor* -113,3 -118,9 -5 -473,2
Bruttobidrag 77,1 69,4 11 274,6

Övriga rörelseintäkter 0,6 0,3 121 2,1
Kostnader för försäljning och marknadsföring -39,0 -31,7 23 -128,9
Administrationskostnader -21,8 -18,4 18 -73,5
Forsknings- och utvecklingskostnader* -2,3 -2,4 -4 -10,3
Övriga rörelsekostnader -0,1 0,0 -0,1
Rörelseresultat (EBIT) 14,6 17,1 -15 63,9

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,3 -0,4 5,6
Andel i intresseföretagets resultat 9,4 9,8 -5 47,8
Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier 87,0
Övriga finansiella intäkter och kostnader 0,6 -2,0 133 -3,8
Resultat före skatt 24,9 24,5 1 200,4

Inkomstskatt -4,0 -4,6 -12 -21,5
Periodens resultat 20,9 20,0 4 178,9

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 20,7 20,0 4 178,9
Innehav utan bestämmande inflytande 0,2

Resultat/aktie, hänförligt till moderbolagets
aktieägare, euro (outspätt och utspätt) 0,25 0,24 4 2,18

* 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 Q1 2012 och 2,1 milj. 
euro hela året 2012 och forsknings- och utveckligsskostnaderna ökade med motsvarande belopp.
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

1-3 1-3 1-12
milj. euro 2013 2012 2012

Periodens resultat 20,9 20,0 178,9
Periodens övriga totalresultat:

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

överförts till resultaträkningen -0,1
Kassaflödessäkring 0,1 0,6 -0,8

Kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen:
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda
pensionsplaner efter skatter 0,0 0,0 -0,5
Förändringar i intresseföretag redovisade
direkt mot övrigt totalresultat -3,8

Periodens övriga totalresultat
efter skatt totalt -7,8 -1,3 -2,2
Periodens totalresultat 13,0 18,7 176,7

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 12,8 18,7 176,7
Innehav utan bestämmande inflytande 0,3
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

3/2013 3/2012 Ändr. 12/2012
milj. euro %

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 116,5 88,4 32 88,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 168,1 126,4 33 140,7
Materiella anläggningstillgångar 101,2 92,6 9 90,0
Biologiska tillgångar 41,5 35,2 18 41,2
Förvaltningsfastigheter 5,3 6,0 -12 5,5
Andelar i intresseföretag 255,0 285,1 -11 280,4
Finansiella tillgångar
  Andelar till verkligt värde via resultaträkningen 10,0 8,8 13 9,7
  Övriga placeringar 5,0 1,2 327 0,8
Uppskjutna skattefordringar 37,1 26,7 39 25,8
Långfristiga tillgångar sammanlagt 739,6 670,5 10 682,6

Kortfristiga tillgångar
Varulager 144,4 123,5 17 118,0
Kundfordringar och övriga fordringar 153,2 153,4 0 116,0
Skattefordringar 2,1 2,5 -16 1,9
Räntebärande fordringar 2,1 1,7 25 0,5
Likvida medel 6,3 4,8 33 16,4
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 308,1 285,8 8 252,8

Tillgångar sammanlagt 1 047,6 956,3 10 935,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 578,5 522,3 11 618,9
Innehav utan bestämmande inflytande 1,0
Eget kapital sammanlagt 579,4 522,3 11 618,9

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 73,5 74,3 -1 69,3
Övriga skulder 4,6 3,3 40 4,1
Uppskjutna skatteskulder 46,5 45,3 3 44,3
Pensionsförpliktelser 8,4 7,9 6 7,3
Övriga avsättningar 9,0 5,2 72 3,9
Långfristiga skulder sammanlagt 142,0 136,0 4 129,0

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 141,1 126,1 12 20,4
Leverantörskulder och övriga skulder 174,6 161,5 8 156,6
Skatteskulder 7,0 8,5 -18 7,9
Övriga avsättningar 3,4 2,0 72 2,6
Kortfristiga skulder sammanlagt 326,2 298,1 9 187,5

Eget kapital och skulder sammanlagt 1 047,6 956,3 10 935,4
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

1-3 1-3 1-12
milj. euro 2013 2012 2012

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt 24,9 24,5 200,4
Justeringar
  Avskrivningar och nedskrivningar 5,5 5,1 21,9
  Andel i intresseföretagets resultat -9,4 -9,8 -47,8
  Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier -87,0
  Intäkter från placeringar 0,0 -0,1 -0,1
  Finansiella poster -0,6 2,0 3,8
  Förändring i biologiska tillgångar -0,3 0,4 -5,6
  Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan 3,9 -1,1 2,4
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 23,9 21,0 88,1

Förändring av rörelsekapital
  Förändring av räntefria fordringar -21,9 -29,8 10,6
  Förändring av varulager -18,9 -5,2 -5,0
  Förändring av räntefria skulder 2,0 6,4 -0,5
Kassaflöde från löpande verksamhet 
före finansposter och skatter -14,9 -7,6 93,2

Dividendinkomster från intresseföretag 25,6 26,8 26,8
Betalda finansieringskostnader (netto) -1,2 -1,5 -4,6
Betald inkomstskatt -7,5 -3,6 -20,3
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 2,1 14,1 95,0

Kassaflöde från investeringar
Förvärv av dotterbolag -49,9
Investeringar i finansiella tillgångar -0,1 -0,2
Inv. i materiella och immateriella tillgångar -10,1 -4,7 -32,7
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,4 0,9
Överlåtelse av intresseföretagets aktier 126,4
Kassaflöde från övriga placeringar 0,1 0,1
Kassaflöde från investeringar (B) -60,0 -4,2 94,5

Kassaflöde från finansiering
Förändring av kortfristiga fordringar -1,6 -1,1 0,1
Upptagna långfristiga skulder 0,4 0,0 0,1
Återbetalning av långfristiga skulder -16,1 -2,5
Förändring av kortfristiga skulder 119,4 41,4 -61,2
Betalning av finansiella leasingskulder -0,4 -0,7 -3,5
Övriga finansieringsposter -0,7 0,0 0,0
Betalda dividender -53,2 -50,8 -112,2
Kassaflöde från finansiering (C) 47,7 -11,2 -179,2

Förändring av likvida medel (A+B+C) -10,2 -1,4 10,3

Likvida medel, periodens början 16,4 6,1 6,1
Omräkningsdifferens 0,1 0,0 -0,1
Likvida medel, periodens slut 6,3 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 -2,9 1,6 0,0 20,0 18,7
Betalda dividender -50,8 -50,8
31.3.2012 77,5 -0,9 -0,9 1,8 -0,3 445,1 522,3
Periodens totalresultat 0,1 -0,5 -0,5 159,0 158,0
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 0,1 -4,3 -3,8 20,7 0,3 13,0
Ogiltigförklarandet av egna aktier 0,9 -0,9
Betalda dividender -53,2 -53,2
31.3.2013 77,5 -0,6 -3,0 -4,6 509,2 1,0 579,4

NYCKELTAL* 3/2013 3/2012 Ändr. 12/2012
%

Eget kapital/aktie, euro 7,06 6,38 11 7,56
Soliditet 55 % 55 % 66 %
Nettogearing 36 % 37 % 12 %
Räntebärande nettoskulder, milj. euro 205,8 193,6 6 72,4
Personalantal (FTE) i genomsnitt 4 081 3 377 21 3 364
Personalantal vid periodens slut 4 273 3 556 20 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 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.

Användning av bedömningar:
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 1-3 1-3 Ändr. 1-12
milj. euro 2013 2012 % 2012

Omsättning
EMEA 134,7 130,6 3 501,9
Amerika 58,0 58,9 -2 250,4
Övriga 1,6 2,0 -23 6,3
Försäljning till andra segment* -3,9 -3,2 21 -10,8
KONCERNEN SAMMANLAGT 190,4 188,3 1 747,8

Rörelseresultat (EBIT)
EMEA 8,0 11,9 -33 42,6
Amerika 9,0 8,2 10 34,2
Övriga och elimineringar -2,4 -2,9 -17 -12,9
KONCERNEN SAMMANLAGT 14,6 17,1 -15 63,9

Avskrivningar och nedskrivningar
EMEA 3,7 3,6 3 14,3
Amerika 1,0 0,9 8 4,8
Övriga och elimineringar 0,8 0,6 47 2,7
KONCERNEN SAMMANLAGT 5,5 5,1 8 21,9

Investeringar
EMEA 3,0 1,6 85 8,4
Amerika 0,8 0,7 19 4,4
Övriga och elimineringar 6,3 2,4 161 20,0
KONCERNEN SAMMANLAGT 10,1 4,7 114 32,8

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

Orderstock

AFFÄRSOMRÅDEN 1-3 1-3 Ändr. 1-12
milj. euro 2013 2012 % 2012

Omsättning
Hem* 78,0 65,1 20 319,5
Trädgård* 82,5 91,2 -10 290,9
Uteliv 28,9 30,6 -5 133,3
Övriga 1,0 1,5 -32 4,1
KONCERNEN SAMMANLAGT 190,4 188,3 1 747,8

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 0,4 milj. euro under det första kvartalet år 2012 och 3,3 milj.euro under hela året 2012. 
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IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3/2013 3/2012 12/2012
milj. euro

Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1. 229,3 213,8 213,8
Omräkningsdifferens 0,2 -0,3 -0,1
Företagsförvärv och försäljning 49,9
Ökningar 6,4 2,4 19,9
Avskrivningar och nedskrivningar -1,2 -1,1 -4,7
Minskningar och överföringar 0,0 0,0 0,3
Bokföringsvärde vid periodens slut 284,6 214,9 229,3

Investeringsförbindelser i  immateriella anläggningstillgångar 0,0 2,1 3,3

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1. 95,5 100,6 100,6
Omräkningsdifferens 0,7 -0,1 0,3
Företagsförvärv och försäljning 10,9
Ökningar 3,7 2,3 12,9
Avskrivningar och nedskrivningar -4,4 -4,0 -17,1
Minskningar och överföringar 0,0 -0,3 -1,3
Bokföringsvärde vid periodens slut 106,4 98,6 95,5

Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 6,8 2,2 7,6

KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 3/2013 3/2012 12/2012
milj. euro

Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar 46,4 44,3 41,3
Övriga ansvar 1,9 1,9 1,8
Sammanlagt 48,3 46,2 43,1

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

Som säkerhet för koncernbolagens ansvar
Garantier 15,0 13,4 12,2
Sammanlagt 63,3 59,5 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 3/2013 3/2012 12/2012
milj. euro
Derivativernas nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 144,5 187,4 107,4
Valutaoptioner 5,9
Ränteswappar 45,9 32,5 32,5
Elderivat 2,6 2,7 2,9

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

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.

AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

milj. euro USD SEK NOK JPY
Affärsverksamhetens valutaposition -28,1 20,9 14,6 10,0
Affärsverksamhetens valutakänslighet* 2,8 -2,1 -1,5 -1,0

* Illustrerar effekten av 10 % valutakurssänkning på koncernens årsresultat före skatt.

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT
3/2013
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 10,0 10,0
Övriga placeringar 5,0 5,0
Derivat, tillgångar 1,4 1,4
Tillgångar totalt 1,4 15,0 16,4

Derivat, skulder 3,5 3,5
Skulder totalt 3,5 3,5

3/2012
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 8,8 8,8
Övriga placeringar 1,2 1,2
Derivat, tillgångar 0,1 0,1
Tillgångar totalt 0,1 10,1 10,2

Derivat, skulder 1,4 1,4
Skulder totalt 1,4 1,4

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

Uppskattningsvis 10 % av Fiskars kommersiella kassaflöde utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar. De mest 
betydande riskerna gäller en nedgång i kursen på den svenska och norska kronan samt den japanska yen mot US-dollarn och 
euron. Valutakursrisker säkras i första hand genom användning av valutaterminer och valutaswappar. Förändringen i 
valutaderivatens värde rapporteras i resultaträkningen utan att säkringsredovisning tillämpas. 
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Klassificering av verkligt värde

Placeringar, nivå 3
milj. euro Till verkligt värde via resultaträkningen Övriga
Bokföringsvärde 31.12.2011 8,9 1,2
Ökningar 0,0
Minskningar 0,0 -0,1
Värdeförändring via resultaträkningen 0,0
Bokföringsvärde 31.3.2012 8,8 1,2
Ökningar 0,2
Minskningar 0,0 -0,3
Värdeförändring via resultaträkningen 0,6
Bokföringsvärde 31.12.2012 9,7 0,8
Ökningar 0,1 0,0
Företagsförvärv 0,0 4,1
Värdeförändring via resultaträkningen 0,3
Bokföringsvärde 31.3.2013 10,0 5,0

NÄRSTÅENDE

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Förvärv av Royal Copenhagen
4.1.2013 Fiskars förvärvade 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 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 anskaffningsvärde eller till lägre verkligt värde.

När transaktionen slutfördes 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 
första kvartalet år 2013 var 14 milj. euro och resultatet 0,1 milj. euro.

Hittils har man betalat för förvärvsrelaterade rådginvnings- och värderingstjänster 1,2 milj. euro. Kostnaderna har ingått i posten 
"Administrationskostnader" i koncernens resultaträkning. Förvärvets behandling i bokföringen är ännu oavslutad. Därför är 
värdena för de anskaffade tillgångarna och övertagna skulderna preliminära. Goodwill, som uppskattas till 28 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 7,8
Kundfordringar och övriga fordringar 14,6
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 14,9
Kortfristiga skulder sammanlagt 19,2

Innehav utan bestämmande inflytande* 0,8

Nettotillgångar 24,3
Vederlaget för anskaffningen 52,3
Goodwill 28,0

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
I April 2012 Fiskars dotterbolag Avlis AB sålde 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 preliminärä värdena för de anskaffade tillgångarna och övertagna skulderna samt vederlaget för anskaffningen och 
goodwillvärdet vid förvärvstidpunkten är följande:



 

Fiskars Corporation 
Hämeentie 135 A, P.O. Box 130 
FI-00561 Helsinki, Finland 
Tel +358 204 3910 
www.fiskarsgroup.com 
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