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Jämförbara EBITA och kassaflödet utvecklades positivt, 
jämförbara omsättningen minskade

• Omsättningen ökade med 1,0 % till 268,6 milj. euro      
(1–3/2018: 266,1)

• Den jämförbara omsättningen1) minskade med 1,4 % till 
268,6 milj. euro (272,5)

• EBITA minskade med 8,6 % till 20,1 milj. euro (22,0)

• Jämförbara2) EBITA ökade med 9,9 % till 25,9 milj. euro 
(23,6)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
finansiella poster och skatt var -25,8 milj. euro (-39,2) 

• Resultatet per aktie (EPS) var 0,21 euro (0,20)
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1) I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar
2) Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och 

resultatpåverkan från avyttrade verksamheter

Första kvartalet 2019 i korthet:

DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2019: 

UTSIKTERNA FÖR ÅR 2019 OFÖRÄNDRADE:

Fiskars Group förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning1) och jämförbara2) EBITA år 2019 är på föregående års nivå. 

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns 
det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha 
en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en 
betydande inverkan på jämförbara EBITA.
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En solid utveckling i omsättningen inom segmentet Functional i Europa var motorn 
bakom vårt första kvartal år 2019. Jag var också nöjd med att omsättningen ökade 
i Asien inom segmentet Living. Ogynnsamma väderförhållanden och en långsam 
start på trädgårdssäsongen i USA påverkade vår omsättning negativt.

Vi gör framsteg inom omstruktureringsprogrammet i Living-verksamheten enligt 
plan. Jag är övertygad om att vi genom programmet kan stärka våra varumärken, 
öka effektiviteten och trappa upp vår långsiktiga strategiska utveckling. I enlighet 
med vår strategi fortsätter vi att fokusera på varumärkesbaserade 
konsumentprodukter och tillkännagav avyttringen av Leborgne-verksamheten, 
som inte ingick i vår kärnverksamhet.

Som vi har sagt tidigare investerar vi i tillväxtinitiativ som väntas tillföra hållbart 
värde på lång sikt. Omsättningen i den egna e-handelskanalen har ökat under 
tidigare kvartal och tillväxten fortsatte också under årets första kvartal. E-handel är 
ett område där vi ska förbättra vår konkurrenskraft både i fråga om vår egen e-
handel och genom att stöda våra partners. 

Vi har bra momentum på väg in i de kommande viktiga kvartalen år 2019. Jag 
förväntar mig att vår försäljning förbättras när vi utnyttjar de tillväxtmöjligheter som 
finns i våra marknader. Våra starka varumärken, partners samt vår närvaro på 
olika håll i världen stöder vår strävan att växa. 

Jaana Tuominen
Verkställande direktör

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT



1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
Milj. euro 2019 2018 % 2018
Omsättning 268,6 266,1 1,0 % 1 118,5
Jämförbar omsättning1) 268,6 272,5 -1,4 % 1 142,5
EBITA 20,1 22,0 -8,6 % 112,5
Jämförelsestörande poster i EBITA2) -5,8 -1,6 -9,2
Jämförbar EBITA 25,9 23,6 9,9 % 121,7
Rörelseresultat (EBIT) 16,9 19,0 -11,0 % 91,6
Resultat före skatt 22,7 25,1 103,0
Periodens resultat 17,6 16,5 81,7
Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -1,3 13,6 -118,8
Resultat/aktie, euro 0,21 0,20 1,00
Eget kapital/aktie, euro 14,96 15,14 -1,2 % 14,80
Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter3) -25,8 -39,2 34,0 % 136,8
Soliditet, %3) 65 % 68 % 70 %
Nettogearing, %3) 26 % 18 % 11 %
Investeringar 8,0 8,9 -10,0 % 46,2
Personal (FTE), i genomsnitt 7 029 7 410 -5,1 % 7 304
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KONCERNENS NYCKELTAL

Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 Leasingavtal. 
Leasetagarens samtliga leasingavtal bokförs som tillgångar 
med nyttjanderätt och skulder i balansräkningen. Undantag 
är kortfristiga avtal med en varaktighet på under 12 månader 
och leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt 
värde. Koncernen tog i bruk standarden med ackumulativ 
övergång, utan att tidigare perioder räknas om.

För helåret 2019 kommer den positiva inverkan på EBITA 
och rörelseresultatet att vara ca 1 milj. euro, som resulterar 
från minskade hyreskostnader och ökade avskrivningar på 
anläggningstillgångar. Därtill påverkas EBITDA av ändringar i 
avskrivningar, vilka ökar med ca 23 milj. euro. 
Finansieringskostnaderna ökar med ca 2 milj. euro. Den 

förväntade totala nettoinverkan på periodens resultat är -1 
milj. euro. 

Mer information om ändringen ges i avsnittet om 
redovisningsprinciper i den här delårsrapporten.

ÄNDRINGAR I FISKARS GROUPS RAPPORTERING ÅR 2019

1) Omräknat i jämförbara valutakurser
2) Under första kvartalet 2019 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till Living-transformationsprogrammet
3) Talen påverkades av ibruktagandet av IFRS 16 -redovisningsstandarden. Utan inverkan från IFRS 16 skulle soliditeten i slutet av första kvartalet 2019 ha varit

70 % och nettogearingen 19 %. Förändringen hade även en 6 milj. euros positiv inverkan på kassaflödet från löpande verksamheten före finansiella poster och
skatter
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1‒3 1‒3 Förändr. Jämförbar 1‒12
Milj. euro 2019 2018 %  förändr.* 2018
Omsättning

Koncernen 268,6 266,1 1,0 % -1,4 % 1 118,5
Functional 157,2 152,8 2,9 % -0,2 % 585,2
Living 110,5 112,4 -1,7 % -3,2 % 529,6
Övriga 0,9 0,9 5,1 % 5,1 % 3,8

Jämförbar EBITA
Koncernen 25,9 23,6 9,9 % 121,7
Functional 26,0 24,0 8,0 % 75,5
Living 3,2 3,4 -4,6 % 57,0
Övriga -3,3 -3,8 14,6 % -10,8
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FISKARS GROUPS OMSÄTTNING UNDER FÖRSTA 
KVARTALET 2019

Fiskars Groups konsoliderade omsättning ökade med 1,0 % 
till 268,6 milj. euro (1–3/2018: 266,1). Den jämförbara 
omsättningen minskade med 1,4 %, främst på grund av en 
nedgång inom segmentet Living, medan jämförbara 
omsättningen i segmentet Functional var nära föregående 
års nivå.

OMSÄTTNING, MILJ. EURO OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PER SEGMENT, 
1-3 2019

*Omräknat i jämförbara valutakurser
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FISKARS GROUPS JÄMFÖRBARA EBITA UNDER 
FÖRSTA KVARTALET 2019

Fiskars Groups jämförbara EBITA ökade med 9,9 % till 25,9 
milj. euro (23,6). Ökningen stöddes av segmentet Functional, 
där verksamheten i EMEA gjorde speciellt väl ifrån sig.

Jämförbara EBITA minskade i segmentet Living. Nedgången 
orsakades främst av utvecklingen inom verksamheten 
English & Crystal Living.

FISKARS GROUPS JÄMFÖRBARA EBITA, 
MILJ. EURO

FISKARS GROUPS JÄMFÖRBARA EBITA-
MARGINAL OCH EBITA-MARGINAL

RAPPORTERINGSSEGMENT

Den här delårsrapporten återspeglar Fiskars Groups organisationsstruktur med två strategiska affärsenheter (Strategic
Business Unit, SBU): Living och Functional. Fiskars Groups tre primära rapporteringssegment är Living, Functional och Övriga. 
Dessutom rapporterar koncernen omsättningen från tre geografiska områden: Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet.

SBU Living erbjuder produkter för dukning och inredningsprodukter samt presentartiklar i premium- och lyxklassen. Enheten 
består av verksamheterna English & Crystal Living och Scandinavian Living. I English & Crystal Living ingår varumärken som 
Waterford, Wedgwood, Royal Albert och Royal Doulton. I Scandinavian Living-verksamheten ingår varumärken som Iittala, 
Royal Copenhagen, Rörstrand och Arabia.

SBU Functional erbjuder högklassiga redskap som används i hemmet och trädgården samt för uteliv. SBU Functional består av 
varumärkena Fiskars, Gilmour och andra varumärken i Amerika och Europa samt Outdoor-verksamheten, som utgörs av 
varumärket Gerber. 

Segmentet Övriga omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma 
funktioner.



1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
Milj. euro 2019 2018 % 2018
Omsättning* 157,2 152,8 2,9 % 585,2
Jämförbar EBITA 26,0 24,0 8,0 % 75,5
Investeringar 3,0 3,3 -7,2 % 18,9
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SEGMENTET FUNCTIONAL

*Omräknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 0,2 % under första kvartalet 2019

OMSÄTTNING, MILJ. EURO JÄMFÖRBAR EBITA (MILJ. EURO) OCH 
JÄMFÖRBAR EBITA-MARGINAL

Verksamhetsomgivningen för segmentet Functional i 
Nordamerika var blandad. Ekonomin var fortsatt stark och 
arbetslösheten låg, men osäkerhetsfaktorer kring handeln, i 
synnerhet mellan USA och Kina, höll i sig. Inga väsentliga 
förändringar ägde rum i det relevanta 
detaljhandelslandskapet.

Väderförhållandena i Nordamerika var utmanande för 
kategorierna trädgård och bevattning, med ovanligt vått och 
kallt väder över hela kontinenten.

I Europa förekom osäkerhetsfaktorer kring de ekonomiska 
utsikterna, inklusive Brexit, som har skjutits upp. 
Stämningarna inom detaljhandeln var rätt oförändrade. Inom 
handeln fortsatte däremot en konsolideringsprocess i och 
med att mindre aktörer har tappat mark i förhållande till 
större aktörer och e-handel.

Omsättningen i segmentet Functional ökade jämfört med 
motsvarande period föregående år med 2,9 % till 157,2 milj. 
euro (1–3/2018: 152,8). Den jämförbara omsättningen 
minskade med 0,2 %.

Den jämförbara omsättningen ökade i EMEA och Outdoor-
verksamheten. Den positiva utvecklingen i EMEA-området 
byggde på snöredskap, matlagningsprodukter och 
försäsongen inom trädgårdsskötsel. I Europa fortsatte en 
positiv utveckling också inom Outdoor-verksamheten.

Den jämförbara omsättningen i Amerika minskade. Väder-
förhållandena under kvartalet var ogynnsamma och gav en 
långsam start på trädgårdssäsongen, vilket hade en 
väsentlig inverkan på försäljningen i bevattningskategorin. 
Vädret bromsade också upp efterfrågan inom trädgårds-
kategorin, men trots det ökade försäljningen något från 
föregående års nivå.

Jämförbara EBITA för segmentet Functional ökade under 
årets första kvartal och var 26,0 milj. euro (24,0). Jämförbara 
EBITA fick stöd av utvecklingen i omsättningen inom EMEA 
och Outdoor, medan nedgången i jämförbar omsättning drog 
ner jämförbara EBITA i Amerika.

VERKSAMHETSOMGIVNINGEN UNDER FÖRSTA 
KVARTALET 2019

SEGMENTET FUNCTIONAL UNDER FÖRSTA 
KVARTALET 2019
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Varumärket Fiskars lanserade ett nytt marknadsförings-
koncept i EMEA. Konceptet “100% happiness” för kategorin 
trädgård understryker den positiva inverkan som 
trädgårdsskötsel har på hur vi mår. Konceptet har fått ett gott 
mottagande bland våra partners och konsumenter.

Varumärket Fiskars tilldelades sju Red Dot-designpris för 
ypperligt formgivna verktyg för trädgårds- och gårdsskötsel 
år 2019. Bland de sju utmärkelserna fanns två ”Best of the 
Best”-pris för banbrytande design, bland annat för den nya 
yxserien Norden. På listan över de prisbelönta produkterna 
fanns också en trädgårdssax som ingår i en ny serie saxar 
som har lanserats i Amerika.

Under kvartalet hade Gerber två skilda produktlanseringar. I 
januari utökades utbudet inom kategorin fiske med utrustning 
för havsfiske. De nya produkterna har bättre 
korrosionsmotstånd för att tåla saltvatten och kompletterar 
vårt tidigare utbud i kategorin fiske, där de första 
leveranserna inleddes i början av år 2018. Förutom de nya 
fiskeprodukterna lanserade Gerber en ny fällkniv, Fastball, 
som utvidgar varumärkets familj av produkter avsedda för 
vardagsbruk. 

HÖJDPUNKTER INOM MARKNADSFÖRING

Fiskars Norden yxa 100% happiness -konceptet



1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
Milj. euro 2019 2018 % 2018
Omsättning* 110,5 112,4 -1,7 % 529,6
Jämförbar EBITA 3,2 3,4 -4,6 % 57,0
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SEGMENTET LIVING

*Omräknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 3,2 % under första kvartalet 2019

OMSÄTTNING, MILJ. EURO JÄMFÖRBAR EBITA (MILJ. EURO) OCH 
JÄMFÖRBAR EBITA-MARGINAL

Verksamhetsomgivningen för segmentet Living i 
Nordamerika var blandad. Ekonomin var fortsatt stark och 
arbetslösheten låg, men osäkerhetsfaktorer kring handeln, i 
synnerhet mellan USA och Kina, höll i sig. Varuhuskanalen 
stod fortsatt inför utmaningar, så aktörer inom handeln såg 
sig om efter nya butikskoncept och anpassade sig till den 
växande andelen e-handel.

I Europa förekom osäkerhetsfaktorer kring de ekonomiska 
utsikterna, inklusive Brexit, som har skjutits upp. Brexit
fortsätter att negativt påverka det brittiska konsument-
förtroendet. Det skapar problem för detaljhandelslandskapet, 
där utvecklingen redan länge varit dämpad och vissa stora 
aktörer står inför utmaningar.

I våra viktiga asiatiska marknader var verksamhetsmiljön rätt 
stabil och på en god nivå.

Omsättningen inom segmentet Living minskade med 1,7 % 
jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 
110,5 milj. euro (1–3/2018: 112,4). Den jämförbara 
omsättningen minskade med 3,2 %, men det första kvartalet 
är i allmänhet mindre viktigt för helårsresultatet i segmentet 
Living. 

Den jämförbara omsättningen ökade inom Scandinavian 
Living-verksamheten. Tillväxten ökade i Asien-
Stillahavsområdet, i synnerhet Japan, medan den jämförbara 
omsättningen minskade i Europa. I verksamheten English & 
Crystal Living minskade den jämförbara omsättningen som 
en följd av utmaningar i Amerika och Europa. Den 
jämförbara omsättningen ökade i Asien-Stillahavsområdet.

Jämförbara EBITA för segmentet Living sjönk under årets 
första kvartal och uppgick till 3,2 milj. euro (3,4). Jämförbara 
EBITA ökade inom Scandinavian Living-verksamheten. I 
English & Crystal Living-verksamheten sjönk jämförbara 
EBITA eftersom minskad volym och en ogynnsam kanal- och 
produktmix påverkade lönsamheten.

VERKSAMHETSOMGIVNINGEN UNDER FÖRSTA 
KVARTALET 2019

SEGMENTET LIVING UNDER FÖRSTA KVARTALET 
2019
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Under årets första kvartal lanserade Iittala och Arabia sitt nya 
Vintage-koncept. Vintage-tjänsten köper begagnade kärl av 
märken Iittala och Arabia och säljer dem vidare efter en 
kvalitetsgranskning. Modellen testades år 2018 med gott 
resultat och positiv respons. Vintage-konceptet lanserades 
först i två butiker i Finland och ska enligt planerna utvidgas 
till samtliga Iittala-butiker i Finland under år 2019. Cirkulär 
ekonomi är en del av Fiskars Groups fokusområden inom 
hållbarhet och koncernen strävar efter att finna nya 
affärsmöjligheter i hållbara lösningar, som Vintage.

Iittala fick möjligheten att presentera sin nya servis Raami i 
ett fönster hos Museum of Modern Arts båda muséer i New 
York. Servisen introducerades i slutet av 2018 och 
distributionen började i början av 2019. Servisens försäljning 
har enligt preliminär information varit positiv.

Den nya Royal Copenhagen-servisen Blomst lanserades i 
Tyskland under kvartalet. Serien introducerades år 2018 och 
distributionen av serien har utvidgats stegvis.

HÖJDPUNKTER INOM MARKNADSFÖRING

Royal Copenhagen Blomst Vintage
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SEGMENTET ÖVRIGA

OMSÄTTNING, MILJ. EURO JÄMFÖRBAR EBITA, MILJ. EURO

SEGMENTET ÖVRIGA UNDER FÖRSTA 
KVARTALET 2019

Omsättningen i segmentet Övriga ökade jämfört med 
motsvarande period föregående år till 0,9 milj. euro (1–3 
/2018: 0,9) och utgjordes av virkesförsäljning och 
hyresintäkter. Jämförbara EBITA för segmentet Övriga 
uppgick till -3,3 milj. euro (-3,8).



48,4 %

38,9 %

12,5 %
0,2 %

Europa

Amerika

Asien-Stillahavsområdet

Odistribuerat

1‒3 1‒3 Förändr. Jämförbar 1‒12
Milj. euro 2019 2018 %  förändr.* 2018
Europa 130,1 125,8 3,4 % 4,3 % 531,2
Amerika 104,4 110,3 -5,3 % -11,0 % 444,4
Asien-Stillahavsområdet 33,5 31,4 6,4 % 4,6 % 141,7
Odistribuerat** 0,6 -1,5 1,3
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OMSÄTTNINGENS GEOGRAFISKA FÖRDELNING

OMSÄTTNINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 
2019

Omsättningen i Europa ökade med 3,4 % och uppgick till 
130,1 milj. euro (1–3/2018: 125,8). Den jämförbara 
omsättningen ökade med 4,3 %, främst tack vare en ökning i 
Functional-segmentet.

Omsättningen i Amerika minskade med 5,3 % till 104,4 milj. 
euro (110,3). Den jämförbara omsättningen minskade med 
11,0 %, eftersom både Functional verksamheten i Amerika 
samt English & Crystal Living -verksamheten ställdes inför 
utmaningar.

Omsättningen i Asien-Stillahavsområdet ökade med 6,4 % 
och uppgick till 33,5 milj. euro (31,4). Den jämförbara 
omsättningen ökade med 4,6 % tack vare Living-segmentet i 
Japan.

DEN GEOGRAFISKA FÖRDELNING AV FISKARS 
GROUPS OMSÄTTNING, 1-3 2019

*Omräknat i jämförbara valutakurser
**Geografiskt ofördelade valutakursvariationer
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FORSKNING OCH UTVECKLING
Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till 
totalt 4,3 milj. euro (1–3/2018: 4,8) under första kvartalet 
2019, vilket motsvarar 1,6 % (1,8 %) av omsättningen.

PERSONAL
Det genomsnittliga antalet anställda omräknat till 
heltidsanställda (FTE) var 7 029 (1–3/2018: 7 410) under 
första kvartalet. I slutet av kvartalet hade koncernen 7 499   
(7 859) anställda, av vilka 1 114 (1 092) i Finland. Ändringen 
jämfört med året innan orsakas främst av 
omstruktureringsprogrammet i Living-segmentet.

LIVING-VERKSAMHETENS 
OMSTRUKTURERINGSPROGRAM
I oktober 2018 lanserade Fiskars Group ett omstrukturerings-
program inom segmentet Living i avsikt att öka effektiviteten, 
minska komplexiteten samt accelerera den långsiktiga 
strategiska utvecklingen.

På årsnivå siktar man på inbesparingar på cirka 17 milj. euro 
när programmet har genomförts i sin helhet. Inbesparingarna 
förväntas uppnås gradvis, så att största delen av 
inbesparingarna förverkligas i koncernbokslutet när 
programmet har avslutats, vilket förväntas ske per slutet av 
år 2021. De sammanlagda kostnaderna för programmet är 
cirka 40 milj. euro under åren 2018–2021, av vilka 8,1 milj. 
euro har bokförts vid slutet av första kvartalet 2019. 
Kostnaderna bokförs som jämförelsestörande poster.

De planerade förändringarna innefattar en global optimering 
av detaljhandels- och distributionsnätverken, leveranskedjan 
samt organisationsstrukturen, och kommer främst att 
fokusera på English & Crystal Living-verksamheten för att 
förbättra dess lönsamhet. Medan planeringsarbetet fortsätter 
kommer Fiskars Group att samarbeta med och engagera 
personalen och representanter för de anställda för att se till 
att de är väl informerade och konsulteras kring våra förslag. 
Processerna och tidtabellerna varierar från land till land. 

I mars tillkännagav koncernen planer för minskad komplexitet 
i verksamheten i Barlaston i Storbritannien. Enligt förslaget 
kommer tillverkningen i Barlaston att fokusera på 
hantverksprodukter av hög kvalitet som är centrala för 
varumärket Wedgwood medan tillverkning av vissa serviser 
kommer att konsolideras till andra produktionsanläggningar. 
Avsikten med de här förändringarna är att stärka och stödja 
kärnan i Wedgwood-verksamheten. De ändringar som 
föreslås väntas resultera i en minskning i antalet 

arbetsplatser på högst 145 arbetstillfällen i Storbritannien.

FINANSIELLA POSTER OCH
NETTORESULTAT UNDER FÖRSTA 
KVARTALET 2019
I slutet av årets första kvartal 2019 ägde Fiskars 32 645 343 
Wärtsiläaktier, vilket utgjorde 5,52 % av Wärtsiläs 
aktiekapital.

Nettoförändringen i verkligt värde på placeringar via övrigt 
totalresultat, vilket bestod av bolagets innehav av 
Wärtsiläaktier, uppgick till 15,2 milj. euro (1‒3/2018: 13,6, 
vilket redovisas till verkligt värde på placeringar via 
resultaträkningen) under det första kvartalet 2019. 
Wärtsiläaktiens avslutningskurs i slutet av det första kvartalet 
var 14,39 euro (17,95).

Övriga finansiella inkomster och kostnader uppgick till 5,3 
milj. euro (5,8) under det första kvartalet 2019, inklusive 7,8 
milj. euro (7,5) i Wärtsilädividender och 0,3 milj. euro (-3,0) i 
valutakursdifferenser.

Resultatet före skatt uppgick till 22,7 milj. euro (25,1) under 
det första kvartalet 2019. Inkomstskatten för årets första 
kvartal uppgick till -5,1 milj. euro (-8,6). Resultatet per aktie 
var 0,21 euro (0,20). 

KASSAFLÖDE, BALANSRÄKNING 
OCH FINANSIERING UNDER 
FÖRSTA KVARTALET 2019
Det första kvartalets kassaflöde från den löpande 
verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till      
-25,8 milj. euro (1–3/2018: -39,2). Ändringen orsakades i 
första hand av en ändring i kortfristiga tillgångar samt 
ibruktagandet av IFRS 16 -redovisningsstandarden. 
Kassaflödet från finansiella poster och skatter uppgick till       
-11,2 milj. euro (-10,2). I och med IFRS 16 rapporteras 
återbetalningar av leasingskulder på 5,4 milj. euro i 
kassaflödet från finansieringsaktiviteter, då det tidigare 
rapporterades i kassaflödet från den löpande verksamheten. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -2,4 milj. euro 
(-0,4), inklusive investeringar på -8,0 milj. euro i 
anläggningstillgångar. Kassaflödet från 
finansieringsverksamhet var 26,0 milj. euro (29,2), inklusive 
53,4 milj. euro i förändring av kortfristiga skulder. I 
jämförelsetalet från första kvartalet 2018 ingår 68,2 milj. euro 
i förändring av kortfristiga skulder.



26.4.2019Fiskars Group Q1 2019 14

Investeringarna under årets första kvartal uppgick till 8,0 milj. 
euro (8,9) och var främst kopplade till utvidgning av 
anläggningar och IT-lösningar. Avskrivningar och 
nedskrivningar uppgick till 14,8 milj. euro (8,8) under årets 
första kvartal. Ökningen i avskrivningar är en följd av 
tillämpningen av redovisningsstandarden IFRS 16.

Fiskars Groups rörelsekapital uppgick i slutet av mars till 
258,1 milj. euro (226,6). Soliditeten var 65 % (68 %) och 
nettogearingen var 26 % (18 %). Ökningen i nettogearingen
är en följd av tillämpningen av redovisningsstandarden IFRS 
16. Utan dess inverkan skulle soliditeten ha varit 70 % och 
nettogearingen 19 %.

De likvida medlen uppgick i slutet av perioden till 11,0 milj. 
euro (10,5). De räntebärande skulderna uppgick till 321,6 
milj. euro (226,2). Ökningen i räntebärande skulder är en 
följd av tillämpningen av redovisningsstandarden IFRS 16. 
Som ett resultat av tillämpningen av IFRS 16 ökade 
nettoskulden med 117 milj. euro under årets första kvartal. I 
slutet av perioden värderades koncernens innehav av 
Wärtsiläaktier till 469,6 milj. euro (586,0).

De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 86,9 milj. 
euro (86,3) och de långfristiga skulderna till 246,7 milj. euro 
(151,5). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av 
företagscertifikat. Dessutom hade Fiskars Group 300,0 milj. 
euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska 
banker.

FÖRÄNDRINGAR I ORGANISATION 
OCH LEDNING
Den 19.2.2019 meddelade Fiskars Group att man hade utsett
Michael Halak (MBA) till direktör för SBU Functional och
medlem i koncernens ledningsgrupp från och med 1.3.2019. 
Han rapporterar till verkställande direktör Jaana Tuominen.

Efter de här förändringarna består Fiskars Groups 
ledningsgrupp av nio medlemmar: 
• Jaana Tuominen, verkställande direktör
• Sari Pohjonen, ekonomidirektör och ställföreträdande

verkställande direktör
• Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan
• Michael Halak, direktör, SBU Functional
• Tuomas Hyyryläinen, tillväxtdirektör
• Ulla Lettijeff, direktör, SBU Living 
• Niklas Lindholm, HR-direktör
• Maija Taimi, direktör för koncernkommunikation och

samhällsansvar
• Päivi Timonen, chefsjurist

ÖVRIGA BETYDANDE HÄNDELSER 
UNDER PERIODEN
Den 26.3.2019 mottog Fiskars Oyj Abp ett beslut från 
koncernskattecentralens skatterättelsenämnd. 
Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd ändrade inte 
koncernskattecentralens beslut om efterbeskattning på basis 
av den skatterevision som gjordes i bolaget år 2014, enligt 
vilket Fiskars Oyj Abp ålades att betala sammanlagt 28,3 
milj. euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning. 
Beslutet gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår 
behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003. Bolaget 
anser beslutet vara obefogat och kommer att överklaga till 
förvaltningsdomstolen.

Efterbeskattningsbeslutet orsakade ett negativt kassaflöde 
på 28,3 milj. euro under tredje kvartalet 2016. Bolaget har 
tillkännagett den pågående skatterevisionen i tidigare 
bokslutskommunikéer och delårsrapporter. Tillsammans med 
sina externa konsulter anser bolaget fortfarande att beslutet 
är obefogat och bokför därför inte beslutets skatter och 
övriga kostnader i resultaträkningen.

BOLAGSSTÄMMAN 2019
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 
13.3.2019 i Helsingfors Mässcentrums Konferenscentrum. 
Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2018 och 
beviljade ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och till 
verkställande direktören. Den ordinarie bolagsstämman 
beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för 
räkenskapsåret som utgick den 31.12.2018 utbetalas enligt 
följande: 

a) Kontantdividend
En kontantdividend på 0,27 euro per aktie utbetalas till 
aktieägare som på avstämningsdagen för dividend-
utbetalningen den 15.3.2019 är antecknad i bolagets 
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland 
Ab. Utbetalningsdagen för dividenden var den 22.3.2019.

Därutöver beslöt den ordinarie bolagsstämman bemyndiga 
styrelsen att efter sitt omdöme besluta om utdelning av en 
ytterligare kontantdividend. På basis av bemyndigandet får 
en dividend om totalt högst 0,27 euro per aktie utdelas. 
Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga övriga 
villkor beträffande den ytterligare kontantdividenden. 
Bemyndigandet är i kraft till bolagets nästa ordinarie 
bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig att besluta om den ytterligare
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kontantdividenden om 0,27 euro i sitt möte som planeras 
hållas den 5.9.2019. Med antagandet att styrelsen fattar 
beslutet denna dag är avstämningsdagen den 9.9.2019 och 
utbetalningsdagen den 16.9.2019.

b) Bemyndigande att dela ut en extra dividend i form av 
Wärtsilä Oyj Abp:s aktier
Utöver kontantdividenden enligt ovanstående beslut, beslöt 
den ordinarie bolagsstämman bemyndiga styrelsen att efter 
sitt omdöme besluta om utdelning av en aktiedividend såsom 
anges nedan.
• Styrelsen bemyndigas att dela ut högst 32 645 343 av 

bolagets aktier i Wärtsilä Oyj Abp (“Wärtsilä”), vilket 
motsvarar det totala antalet Wärtsilä aktier som bolaget 
äger för närvarande. Wärtsiläs aktie är föremål för handel 
på Nasdaq Helsinki Oy.

• Aktieägare får 2 Wärtsilä-aktier för varje 5 aktier som 
innehas i bolaget.

• Bråkdelar till Wärtsilä-aktier som uppstår till följd av 
utdelningsförhållandet utdelas inte i form av aktier, utan 
aktieägare kompenseras med ett motsvarande 
kontantbelopp. Styrelsen är bemyndigad att besluta om 
samtliga övriga villkor och praktiska frågor som hänför sig 
till verkställandet av kontantkompensationen för 
aktiebråkdelar.

• Aktiedividendens värde kommer att motsvara 
utdelningstidpunktens marknadsvärde på bolagets 
Wärtsilä-aktier som utdelas. Kontantkompensationens 
storlek, som motsvarar värdet på de aktiebråkdelar en 
aktieägare är berättigad till, kommer att basera sig på 
aktiedividendens beskattningsvärde som förväntas 
beräknas på basis av Wärtsiläs akties volymvägda 
genomsnittskurs på Nasdaq Helsinki Oy på det datum då 
aktiedividenden är utdragbar.

• Därtill betalar bolaget överlåtelseskatten till följd av 
aktiedividendutdelningen för aktieägarnas räkning. 
Överlåtelseskatten uppgår till 1,6 % av aktiedividendens 
värde.

• Styrelsen är bemyndigad att besluta om samtliga frågor 
som hänför sig till aktiedividendutdelningen, inklusive men 
inte begränsat till tekniska justeringar och ändringar som 
kan vara nödvändiga för verkställandet av 
aktiedividendutdelningen.

• Bemyndigandet är i kraft till bolagets nästa ordinarie 
bolagsstämma.

Styrelsen väntar sig för närvarande att besluta om 
aktiedividendutdelningen vid sitt möte som planeras hållas 
den 6.6.2019.

Med antagandet att styrelsen fattar beslutet den dagen är 
avstämningsdagen den 10.6.2019 och utbetalningsdagen 
den 11.6.2019. Utbetalningsdagen för aktiebråkdelarna som 
betalas kontant är den 17.6.2019. Eventuella ändringar i den 
för närvarande förväntade tidtabellen eller strukturen 
meddelas separat av bolaget.

Ordinarie bolagsstämman fastställde styrelseledamöternas 
antal till åtta. Till styrelseledamöter omvaldes Albert 
Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri 
Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander 
och Ritva Sotamaa. Styrelseledamöternas mandatperiod 
utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2020. Ernst & 
Young Oy valdes till revisor för en mandatperiod som utgår 
vid utgången av ordinarie bolagstämman 2020. Ernst & 
Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin fungerar 
som huvudansvarig revisor.

Ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att 
besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken 
egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget 
kapital. Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på 
Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris. Bolagets egna aktier 
kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att 
användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella 
omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem 
och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller 
ogiltigförklaras. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor 
för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande 
kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från 
förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 
Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2020 och upphäver det 
av ordinarie bolagsstämman 14.3.2018 givna motsvarande 
bemyndigandet till styrelsen.

Ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att 
besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 
stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en 
eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt. 
Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i 
företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att 
utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets 
incentivsystem. Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor 
för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan 
också ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till 
aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till den 
30.6.2020 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 
den 14.3.2018 givna motsvarande bemyndigandet till 
styrelsen. 
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STYRELSENS KONSTITUERANDE 
MÖTE OCH STYRELSENS 
KOMMITTÉER
På sitt konstituerande möte efter ordinarie bolagsstämman
den 13.3.2019 valde styrelsen Paul Ehrnrooth till ordförande
och Jyri Luomakoski till vice ordförande. Styrelsen beslöt att
tillsätta en revisionskommitté, en personal- och
kompensationskommitté och en nomineringskommitté. 
Styrelsen valde till ledamöter i revisionskommittén Jyri
Luomakoski (ordförande), Albert Ehrnrooth, Louise Fromond
och Ritva Sotamaa. Till ledamöter i personal- och
kompensationskommittén valdes Paul Ehrnrooth
(ordförande), Inka Mero och Peter Sjölander. Till ledamöter i
nomineringskommittén valde styrelsen Paul Ehrnrooth
(ordförande) och Fabian Månsson, samt Alexander 
Ehrnrooth som extern medlem i nomineringskommittén.

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FSKRS). Varje aktie 
medför en röst och har lika rättigheter. Det sammanlagda 
antalet aktier i bolaget är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s
innehav av egna aktier uppgick till 363 609 i slutet av 
kvartalet. Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro.

Fiskars aktier är noterade på Large Cap-listan på Nasdaq 
Helsinki. Den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under 
första kvartalet var 18,36 euro (1‒3/2018: 22,78). I slutet av 
mars var kursen 18,66 euro (20,30) per aktie och Fiskars 
börsvärde var 1 521,6 milj. euro (1 659,1). Antalet aktier som 
var föremål för handel på Nasdaq Helsinki och alternativa 
marknadsplatser under januari−mars uppgick till 1,8 milj. 
euro (0,6), vilket är 2,3 % (0,8 %) av det totala antalet aktier. 
I slutet av mars 2019 var det sammanlagda antalet 
aktieägare 21 876 (19 559).

Flaggningsanmälningar
Fiskars informerades inte om några betydande ändringar 
bland bolagets största aktieägare under kvartalet.

RISKER OCH
AFFÄRSVERKSAMHETENS
OSÄKERHETSFAKTORER
Fiskars Groups verksamhet, omsättning och finansiella 
resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Fiskars 
redogör för risker i affärsverksamheten och riskhantering i sin 
årsrapport samt på bolagets webbplats 
www.fiskarsgroup.com/sv/investerare.

Fiskars Group importerar och exporterar produkter från och 
till Storbritannien. En situation där ingen överenskommelse 
uppnås och Storbritannien lämnar EU utan ett avtal kunde ha 
en negativ inverkan på Fiskars Groups jämförbara 
omsättning och jämförbara EBITA år 2019. Man kan också 
anta att kostnaderna skulle öka och arbetsmängden tillta på 
båda sidor, samt att tullavgifter och regelbarriärer skulle 
förorsaka störningar i export och import. Långsiktiga 
inverkningar av en Brexit gällande förändringar i lagstiftning, 
regelverk, beskattning och andra implikationer är svåra att 
uppskatta.

En betydande del av Fiskars Groups verksamhet finns i USA. 
Den ökade osäkerheten kring handel bland annat i form av 
nya handelstullar kan ha en inverkan på koncernens 
verksamhet, eftersom en del av de produkter som säljs i 
landet importeras. Enligt den information som finns tillhanda i 
det här skedet kan ökade tullar ha en betydande finansiell 
inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA 
år 2019.

Efterfrågan efter vissa av koncernens produkter är beroende 
av vädret, framför allt trädgårdsredskap och bevattnings-
produkter under våren och snöredskap under vintern. 
Ogynnsamma väderförhållanden, som kallt och regnigt väder 
under våren eller brist på snö under vintern, kan påverka 
försäljningen av dessa produkter på ett negativt sätt. 
Försäljningen av koncernens produkter för hemmet är störst 
under årets sista kvartal. Eventuella problem med 
produkttillgång eller efterfrågan under detta kvartal kan ha 
betydande effekter på resultatet för hela året.

Fiskars Groups enheter är föremål för skatterevision i flera 
länder. Skatterevision kan resultera i en omvärdering av 
skatter. Den finska Koncernskattecentralen beslöt om 
efterbeskattning år 2016. Då ålades bolaget att betala 
sammanlagt 28,3 milj. euro i efterskatt, räntor och 
skatteförhöjning. Bolaget kommer att överklaga beslutet till 
förvaltningsdomstolen och rättsprocessen kan ta flera år. 
Tvisten gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår 
behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003.

Fiskars Group är verksam globalt och har en ansenlig del av 
sin verksamhet i USA och andra länder utanför eurozonen. 
En försvagning av den amerikanska dollarn eller andra 
valutor i förhållande till euron kan på grund av 
valutariskexponering ha en betydande inverkan på det 
resultat som koncernen rapporterar. Mindre än 20 % av 
Fiskars Groups kommersiella kassaflöden är utsatta för 
valutakursfluktuationer. 

http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare
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HÄNDELSER EFTER
RAPPORTERINGSPERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
rapporteringsperioden.

UTSIKTERNA FÖR 2019
Fiskars väntar sig att koncernens jämförbara omsättning och 
jämförbara EBITA år 2019 är på föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, 
vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill 
finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, 
t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa 
risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara 
omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan 
ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på 
jämförbara EBITA.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av 
valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar 
jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, 
nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv 
och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av 
verksamheter.

Helsingfors, Finland, den 25.4.2019

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen



1‒3 1‒3 1‒12
milj. euro 2019 2018 2018

Periodens resultat 17,6 16,5 81,7
Periodens övriga totalresultat
Kan omklassificeras senare till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser -0,6 -0,2 8,3
Kassaflödessäkring -0,0 0,2 0,2

Kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen
Nettoförändring av placeringar värderade till verkligt värde via rapport över 
totalresultat

19,2 10,9 -95,0

Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda pensionsplaner efter skatter -0,3 -0,3 0,5
Periodens övriga totalresultat efter skatt totalt 18,3 10,8 -86,0

Periodens totalresultat 35,8 27,3 -4,2

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 35,6 27,1 -4,4
Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,1 0,2

1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2018

Omsättning 268,6 266,1 1 1 118,5
Kostnad för sålda varor -156,4 -148,6 -5 -633,5
Bruttobidrag 112,2 117,5 -4 485,1

Övriga rörelseintäkter 0,4 0,8 -46 5,2
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -69,8 -68,8 -1 -281,4
Administrationskostnader -21,2 -25,1 16 -90,1
Forsknings- och utvecklingskostnader -4,3 -4,8 10 -18,4
Goodwill och övriga immaterialla anläggningstillgånga nedskrivninvgar -0,0 0,0 -8,6
Övriga rörelsekostnader -0,6 -0,6 6 -0,2
Rörelseresultat (EBIT)* 16,9 19,0 -11 91,6

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,4 0,3 2,0
Övriga finansiella intäkter och kostnader 5,3 5,8 9,4
Resultat före skatt 22,7 25,1 103,0

Inkomstskatt -5,1 -8,6 -21,1
Periodens resultat 17,6 16,5 81,7

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 17,3 16,6 81,6
Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 -0,0 0,2

Resultat/aktie, hänförligt till moderbolagets
aktieägare, euro (outspätt och utspätt) 0,21 0,20 1,00

*Jämförbara EBITA (detaljer i noterna) 25,9 23,6 10 121,7

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT



31.3. 31.3. Förändr. 31.12.
milj. euro 2019 2018 % 2018

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 219,4 220,9 -1 217,4
Övriga immateriella anläggningstillgångar 283,9 283,1 0 280,5
Materiella anläggningstillgångar 161,4 153,7 5 159,8
Anläggningstillgångsposter 115,3
Biologiska tillgångar 44,0 41,9 5 43,6
Förvaltningsfastigheter 3,8 4,0 -3 3,9
Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 26,9 23,6 14 25,3
Övriga placeringar 8,7 8,8 0 8,8

Uppskjutna skattefordringar 23,8 29,5 -19 30,2
Långfristiga tillgångar sammanlagt 887,3 765,5 16 769,4

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar 234,2 219,7 7 219,9
Kundfordringar och övriga fordringar 232,9 216,4 8 220,4
Inkomstskattefordringar 32,2 31,0 4 31,3
Räntebärande fordringar 0,0 0,0 -50 0,0
Placeringar värderade till verkligt värde via rapport över totalresultat 469,6 586,0 -20 453,6
Likvida medel 11,0 10,5 5 24,4
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 979,9 1 063,6 -8 949,8

Tillgångar sammanlagt 1 867,3 1 829,1 2 1 719,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 219,8 1 237,4 -1 1 207,0
Innehav utan bestämmande inflytande 3,0 2,8 8 2,7
Eget kapital sammanlagt 1 222,9 1 240,3 -1 1 209,7

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 151,2 151,5 0 151,3
Leasingskulder 95,5
Övriga skulder 4,8 6,8 -30 6,8
Uppskjutna skatteskulder 40,2 76,5 -48 43,9
Pensionsförpliktelser 12,9 13,3 -3 12,7
Avsättningar 4,4 5,6 -21 5,1
Långfristiga skulder sammanlagt 309,0 253,7 22 219,9

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 65,1 86,3 -25 9,6
Leasingskulder 21,8
Leverantörskulder och övriga skulder 237,4 232,4 2 268,2
Inkomstskatteskulder 3,9 8,0 -52 6,5
Avsättningar 7,2 7,8 -7 5,4
Kortfristiga skulder sammanlagt 335,4 334,6 7 289,7

Eget kapital och skulder sammanlagt 1 867,3 1 829,1 2 1 719,2

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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1‒3 1‒3 1‒12
milj. euro 2019 2018 2018

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt 22,7 25,1 103,0
Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 14,8 8,8 43,8
Vinst/förlust på försäljning och utrangering av långfristiga anläggningstillgångar 0,0 0,0 -1,9
Övriga finansiella poster -5,3 -5,8 -9,4
Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar -0,4 -0,3 -2,0
Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan 0,9 0,2 -9,4

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 32,7 28,0 124,1

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga räntefria fordringar -9,1 -5,5 -2,6
Förändring av omsättningstillgångar -12,3 -17,3 -8,5
Förändring av kortfristiga räntefria skulder -37,1 -44,4 23,8

Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter -25,8 -39,2 136,8

Erhållna finansieringsinkomster och betalda finansieringskostnader -1,4 -1,8 -4,7
Betald inkomstskatt -9,8 -8,4 -26,2
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) -37,0 -49,4 105,9

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investeringar i finansiella tillgångar -2,3 -0,9
Investeringar i anläggningstillgångar -8,0 -8,9 -46,2
Överlåtelseintäkter av anläggningstillgångar -0,2 0,0 2,7
Överlåtelseintäkter av placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0,1 0,0 0,0
Övriga dividendinkomster 7,8 7,5 15,0
Kassaflöde från övriga placeringar 0,2 1,0 1,5
Kassaflöde från investeringsverksamhet (B) -2,4 -0,4 -28,0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förvärv av egna aktier -0,6 -2,8
Förändring av kortfristiga fordringar 0,0 17,3 20,0
Upptagna långfristiga skulder 0,3 0,2 0,6
Återbetalning av långfristiga skulder -0,2 -30,1 -30,3
Förändring av kortfristiga skulder 53,4 68,2 -12,8
Betalning av leasingskulder -5,4 -0,1 -0,3
Kassaflöde från övriga finansieringsposter 0,5 0,1 0,5
Betalda dividender -22,0 -26,4 -59,5
Kassaflöde från finansieringsverksamhet (C) 26,0 29,2 -84,6

Förändring i likvida medel (A+B+C) -13,5 -20,6 -6,6

Likvida medel, periodens början 24,4 31,1 31,1
Omräkningsdifferens 0,0 0,0 0,0
Likvida medel, periodens slut 11,0 10,5 24,4

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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Förändring av räntebärande nettoskuld utan kassaflödepåverkan orsakades av 1,5 milj. euro av orealiserade valutakursskillnader



Till moderbolagets aktieägare
Försäkr. Innehav

Fond för matemat. Place- Balan- utan be-
Aktie- Egna Omräkn. verkligt vinst.och ringar serad stämmande Samman-

milj. euro kapital aktier diff. värde förluster FVTOCI vinst inflytande lagt
Ingående saldo 1.1.2018 77,5 -3,2 3,0 -0,6 -4,4 1 196,5 2,8 1 271,6
Periodens totalresultat -0,3 0,2 -0,3 10,9 16,6 0,0 27,3
Förvärv av egna aktier 0,3 0,3
Dividendutdelning -58,8 -58,8
31.3.2018 77,5 -3,0 2,7 -0,4 -4,6 10,9 1 154,2 2,8 1 240,3

Ingående saldo 1.1.2019 77,5 -6,0 11,1 -0,4 -3,9 -95,0 1 223,6 2,7 1 209,7
Periodens totalresultat -0,7 0,0 -0,3 19,2 17,3 0,4 35,8
Aktiebelöning -0,6 -0,6
Dividendutdelning -22,0 0,0 -22,0
31.3.2019 77,5 -6,6 10,4 -0,4 -4,1 -75,8 1 218,9 3,0 1 222,9

SAMMANDRAG AV FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADE EGNA 
KAPITALET
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NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med 
standarden IAS 34 (Delårsrapportering) och de tillämpade 
redovisnings- och beräkningsprinciperna är
förenliga med det föregående bokslutet förutom de nedan 
presenterade ändringarna i redovisningsprinciperna.

De presenterade siffrorna har avrundats och summan av de 
enskilda posterna kan därför avvika från den rapporterade 
totalsumman.

ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPERNA
IFRS 16 Leasingavtal
Den 1.1.2019 tog koncernen i bruk IFRS 16 Leasingavtal. 
En majoritet av leasingavtalen som år 2018 rapporterats som 
operativa leasingavtal konverterades till ansvarsförbindelser i 
balansräkningen i och med ibruktagandet av IFRS 16. Dessa 
ansvarsförbindelser kalkylerades med nuvärdet av de 
kvarstående leasingkostnaderna per den 1.1.2019 , 
diskonterat med leasingtagarens inkrementella 
belåningsränta. Koncernen tar i bruk standarden med 
ackumulativ övergång, utan att tidigare perioder räknas om. 
Koncernen har utnyttjat följande praktikaliteter: avtal som 
räcker 12 månader eller mindre från ibruktagande av 
standarden har bokförts som korta leasingavtal och 
leasingkostnaderna har bokförts som kostnader, initiala 
direkta kostnader har inte inkluderats som 
anläggningstillgångar vid ibruktagandet av standarden, 
leasing-komponenter samt där tillhörande icke-
leasingkomponenter hanteras som en leasinghelhet, och en 
diskonteringsränta har använts för helheter med rätt liknande 
karakteristika. 

Merparten av de avtal som redovisas i balansräkningen 
består av hyresavtal för affärslokaler, verksamhets- och 
lagerutrymmen samt en del maskiner och inventarier samt 
bolagets bilar. Leasingavtalets längd motsvarar den kortaste 
minimilängden samt, om nödvändigt, av fortsättningsoptioner, 
ifall användningen av dessa är rätt säker. 
Diskonteringsräntan för att räkna ansvarsskulden bestäms för 
varje anläggningstillgång är räknad på basis av den 
inkrementella belåningskostnaden vid ingången av avtalet. 
Ränta räknas som den ränta som bolaget skulle vara tvungen 
att betala vid låntagning över en motsvarande tidsperiod, 
med liknande säkerheter samt motsvarande ekonomisk 
situation. 

Vid uppgörande av bokslut enligt IFRS 16 måste bolagets 
ledning göra uppskattningar och antaganden som påverkar 
beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, 
rapporteringen av villkorliga tillgångar och skulder samt 
intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna 
baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har 
vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet avvika från 
bedömningarna.
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1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2018
Rörelseresultat (EBIT) 16,9 19,0 -11 91,6
Avskrivningar av immateriella tillgångar -3,2 -3,0 0 -20,9
EBITA 20,1 22,0 -9 112,5
Jämförelsestörande poster i EBITA

Kostnader relaterade till personalen 1,2 1,8
Avsättningar och nedskrivningar relaterade till Ebertsankey 0,4
Alignment-programmet 0,4 2,9
Living-transformation 5,7 2,5
Avyttringen av Leborgne 0,5 2,5
Övriga justeringar till rörelseresultat -0,3 -0,8

Jämförelsestörande poster i EBITA sammanlagt 5,8 1,6 9,2
Jämförbar EBITA 25,9 23,6 10 121,7

1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2018
Omsättning
Europa 130,1 125,8 3 531,2
Amerika 104,4 110,3 -5 444,4
Asien-Stillahavsområdet 33,5 31,4 6 141,7
Odistribuerat 0,6 -1,5 0 1,3
Koncernen sammanlagt 268,6 266,1 1 118,5

1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2018
Omsättning
Functional 157,2 152,8 3 585,2
Living 110,5 112,4 -2 529,6
Övriga 0,9 0,9 5 3,8
Koncernen sammanlagt 268,6 266,1 1 1 118,5

1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2018
Rörelseresultat (EBIT)
Functional 24,4 22,9 7 58,8
Living -4,3 0,9 46,8
Övriga -3,3 -4,8 32 -14,1
Koncernen sammanlagt 16,9 19,0 -11 91,6

1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2018
Avskrivningar och nedskrivningar
Functional 5,4 3,4 57 23,8
Living 7,2 5,1 41 19,0
Övriga 2,2 0,2 1,0
Koncernen sammanlagt 14,8 8,8 69 43,8

1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2019 2018 % 2018
Investeringar
Functional 3,0 3,3 -7 18,9
Living 4,0 5,1 -22 23,8
Övriga 1,0 0,5 3,5
Koncernen sammanlagt 8,0 8,9 -10 46,2

RAPORTERINGSSEGMENT
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RÖRELSERESULTAT OCH JÄMFÖRBAR EBITA

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISKA OMRÅDEN



31.3. 31.3. 31.12.
milj. euro 2019 2018 2018
Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar* 90,0 89,5
Garantier 18,7 19,8 18,4
Övriga ansvar** 9,1 11,2 11,9
Garantier som säkerhet för andras förbindelser 27,8 121,0 119,8

31.3. 31.3. 31.12.
milj. euro 2019 2018 2018
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1 497,9 501,5 501,5
Omräkningsdifferens 9,2 1,7 5,3
Ökningar 3,1 3,5 50,4
Avskrivningar och nedskrivningar -3,2 -2,9 -21,4
Minskningar och överföringar -3,6 0,3 -37,9
Bokföringsvärde vid periodens slut 503,4 504,0 497,9

Investeringsförbindelser i immateriella anläggningstillgångar 0,0 6,8 0,0

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1 163,6 159,0 159,0
Omräkningsdifferens 6,9 -0,8 1,1
Ökningar 4,1 5,5 28,8
Avskrivningar och nedskrivningar -5,7 -5,7 -22,8
Minskningar och överföringar 0,3 -0,4 -2,4
Bokföringsvärde vid periodens slut 165,2 157,6 163,6

Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 5,0 5,8 4,3

Anläggningstillgångsposter Fastighet Andra Sammanlagt
Bokföringsvärde 1.1 115,6 3,7 119,3
Omräkningsdifferens 0,9 0,0 0,9
Ökningar 0,6 0,3 0,9
Avskrivningar -5,3 -0,4 -5,8
Minskningar 0,0 0,0 0,0
Bokföringsvärde vid periodens slut 111,8 3,6 115,4

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
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KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 

*Operativa leasingansvar har rapporterats enligt IFRS 16 sedan den 1.1.2019
**Övriga ansvar innehåller en förpliktelse om 10 milj. USD för att investera i riskkapitalfonder

Skatterisker
I mars 2019 fick Fiskars Oyj Abp ett negativt beslut från Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd till sin begäran om omprövning gällande efterbeskattning på 
basis av den skatterevision som gjordes i bolaget år 2014. Beslutet gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår behandla de koncernlån som efterskänktes 
år 2003. Vid skatterevisionen ålades Fiskars Oyj Abp att betala tillsammans 28,3 milj. euro i efterskatt samt ränta och skatteförhöjning, som betalats under det tredje 
kvartalet år 2016.

Fiskars Group har uppgett om den pågående skatterevisionen i tidigare delårsrapporter samt bokslutskommunikéer. Bolaget kommer att överklaga 
skatterättelsenämndens beslut  till förvaltningsdomstolen. Tillsammans med sina externa konsulter anser bolaget fortfarande att beslutet är obefogat och bokför 
därför inte beslutets skatter och övriga kostnader i resultaträkningen.



milj. euro THB SEK USD AUD JPY IDR GBP CAD
Affärsverksamhetens valutaposition -32,4 19,9 -17,0 16,3 16,2 -13,1 13,4 12,2
Affärsverksamhetens valutakänslighet* 3,2 -2,0 1,7 -1,6 -1,6 1,3 -1,3 -1,2

31.3. 31.3. 31.12.
milj. euro 2019 2018 2018
Derivatens nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 219,0 160,7 276,9
Ränteswappar 50,0 80,0 50,0
Elderivat 0,4 1,0 0,5

Derivatens verkliga värden
Valutaterminer och valutaswappar -0,1 -0,1 -0,4
Ränteswappar -0,5 0,2 -0,6
Elderivat 0,2 -0,7 0,4

DERIVAT
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AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

Derivat har värderats till marknadsvärde

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

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

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



31.3.2019
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 26,9 26,9
Placeringar värderade till verkligt värde via rapporten över totalresultatet 469,6 469,6
Övriga placeringar 0,4 8,3 8,7
Derivat, tillgångar 0,2 0,2
Tillgångar totalt 470,0 0,2 35,2 505,3

Derivat, skulder 0,6 0,6
Skulder totalt 0,6 0,6

31.3.2018
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 23,6 23,6
Placeringar värderade till verkligt värde via rapporten över totalresultatet 586,0 586,0
Övriga placeringar 0,4 8,3 8,7
Derivat, tillgångar 0,2 0,2
Tillgångar totalt 586,4 0,2 31,9 618,5

Derivat, skulder 0,8 0,8
Skulder totalt 0,8 0,8

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT
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Placeringar FVTOCI FVTPL Övriga
milj. euro Nivå 1 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 3 Totalt
Bokföringsvärde 31.12.2017 572,4 21,7 0,4 8,5 602,9
Ökningar 0,0 0,0
Minskningar 0,0 0,0 0,0
Förändring av verkligt värde 13,6 1,9 0,0 -0,2 15,3
Bokföringsvärde 31.3.2018 586,0 23,6 0,4 8,3 618,3
Ökningar 0,0 0,0
Minskningar
Förändring av verkligt värde -132,4 1,7 -0,0 0,1 -130,6
Bokföringsvärde 31.12.2018 453,6 25,3 0,4 8,4 487,7
Ökningar 2,3 0,0
Minskningar
Förändring av verkligt värde 16,0 -0,8 0,0 -0,1 17,5
Bokföringsvärde 31.3.2019 469,6 26,9 0,4 8,3 505,1

Klassificering av verkligt värde
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Hierarkinivå 1 innefattar finansiella tillgångar som noterats officiellt på en aktiv marknad. Nivå 2 innefattar finansiella tillgångar och skulder som är värderade via 
direkt observerbara marknadspris. Samtliga räntebärande skulder och derivat ingår i denna kategori. Nivå 3 innefattar finansiella tillgångar och skulder för vilka det 
inte finns observerbart marknadspris. Till denna kategori hör icke-noterade kapitalinvesteringar och fonder.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via rapporten över totalresultatet (FVTOCI) består av noterade aktier och finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen (FVTPL) icke-noterade fonder. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde vid rapporteringsperiodens utgång (verkligt värde 
hierarkinivå 1). Nivå 1 placeringarna består av 32 645 343 Wärtsiläaktier till ett verkligt värde på 469,6 milj. euro. En förändring på 10 % i priset på Wärtsiläs aktie 
skulle påverka totalresultatet med 47 milj. euro. Det verkliga värdet av icke-noterade fonder baserar sig på fondens egen anmälan (nivå 3). Förändringar i verkligt 
värde för dessa redovisas i resultaträkningen.

Övriga finansiella tillgångar består av noterade och icke-noterade aktier samt långfristiga fordringar. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde (nivå 1). Övriga 
fordringar och icke-noterade aktier redovisas till anskaffningsvärdet eller till lägre verkligt värde (nivå 3).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Förvärv och avyttringar år 2019
Fiskars Group har mottog den 15.1.2019 en bindande offert av MOB MONDELIN för att köpa Leborgne-verksamheten. Leborgne tillverkar och säljer verktyg för 
bygg- och trädgårdsbruk i Frankrike. Försäljningen genomfördes den 1.4.2019. Den strukturerades som en avyttring av affärsverksamhet och innefattade Leborgne-
varumärket, lager, anläggningstillgångar samt där tillhörande personal.

Förvärv och avyttringar år 2018
Inga förvärv eller avyttringar förverkligades år 2018.
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