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FISKARS JANUARI–MARS 2016: ÖKAD OMSÄTTNING OCH 

RÖRELSEVINST I EN VARIERANDE MARKNADSOMGIVNING 

Första kvartalet 2016 i korthet: 

- Omsättningen ökade med 29 % till 296,2 milj. euro (1–3/2015: 230,1).
- Den jämförbara omsättningen ökade med 1,5 %1).
- Rörelseresultatet ökade till 23,7 milj. euro (15,7).
- Det justerade rörelseresultatet2) ökade med 29 % till 21,9 milj. euro (17,0).
- Resultatet per aktie var 0,01 euro (0,95). Det operativa resultatet per aktie3) var 0,10 euro (0,14).
- Utsikterna för år 2016 oförändrade: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat år

2016 ökar jämfört med året innan.

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas: 

”Fiskars hade en bra start på året i och med att både omsättningen och rörelseresultatet växte. Den jämförbara 
omsättningen ökade också trots att marknadsläget var utmanande på vissa av våra viktiga marknader, främst Finland 
och Japan. Vi uppvisade en stark utveckling i omsättningen och rörelseresultatet som drevs av Scandinavian Living-
verksamheten i Europa och av Functional-verksamheten i alla regioner. 

Jag var speciellt nöjd med våra framsteg inom Scandinavian Living-verksamheten i Europa, där varumärkena Royal 
Copenhagen och Rörstrand agerade som drivkraft. Iittala har lanserat en unik samarbetskollektion, Iittala X Issey 
Miyake, i avsikt att ytterligare öka varumärkeskännedomen i storstäder runt om i världen. Lanseringen genomfördes med 
ett äkta omni-channel grepp och väckte betydande intresse både bland nuvarande och nya konsumenter världen över. 

Functional-verksamheten med varumärket Fiskars i spetsen presterade ytterst väl i Amerika; rörelseresultatet ökade 
jämfört med året innan. Bevattningsverksamhetens omsättning sjönk på grund av att vi drog oss ur flera icke-
gynnsamma försäljningsavtal. Arbetet med att göra bevattningsverksamheten lönsam fortskrider enligt planerna och i 
arbetet utnyttjar vi vår sakkunskap i trädgårdskategorin. 

Som väntat minskade omsättningen inom English & Crystal Living-verksamheten i förhållande till jämförelseperioden. 
Vi framskrider med integrationen och i arbetet drar vi nytta av vårt integrationskunnande från de lyckade förvärven av 
Iittala och Royal Copenhagen. Med de ikoniska varumärkena – Waterford, Wedgwood, Royal Albert och Royal Doulton – 
och Scandinavian Living-varumärken – Iittala, Royal Copenhagen och Rörstrand – fokuserar vi på att skapa en 
världsledande Living-verksamhet i premium- och lyxklassen, som skapar kontinuerlig lönsam tillväxt. 

Under det första kvartalet slutförde vi avyttringarna av båtverksamheten och av den amerikanska krukverksamheten, 
vilket ger oss möjligheten att bättre fokusera på våra världsledande konsumentvarumärken.  

Vi förväntar oss att affärsmiljön fortsättningsvis är utmanade, i synnerhet i Asien och vissa länder i Europa. Våra kunder 
inom handeln står fortfarande inför strukturella förändringar världen över. Vi tar oss an de här utmaningarna rättframt och 
fokuserar på att utnyttja den trend inom hem och trädgård som just nu tar fart inom flera marknader och siktar på lönsam 
tillväxt i en omni-channel omgivning, vi samarbetar med våra kunder inom handeln och bygger upp enhetliga 
konsumentupplevelser som fungerar oberoende av kanal.” 

_____________________________________ 
1) Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive förvärvade English & Crystal Living-verksamheten (WWRD) samt de avyttrade båt- 
och krukverksamheterna.
2) Justeringar under det första kvartalet 2016 inkluderar en vinst från avyttringarna av båtverksamheten och av den amerikanska
krukverksamheten, och nettokostnader relaterade till Supply Chain 2017-programmet och integrationsaktiviteter. Under första kvartalet
2015 kostnader relaterade till EMEA omstruktureringen.
3) Operativt resultat per aktie inkluderar inte förändringar i det verkliga värdet av bolagets placeringar och erhållna dividender. 
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Koncernens nyckeltal 

1‒3 1‒3 

Miljoner euro 2016 2015 Förändr. 2015 

Omsättning 296,2 230,1 29 % 1 107,1 

Rörelseresultat (EBIT) 23,7 15,7 51 % 46,5 

Justeringar till rörelseresultat1) -1,8 1,3 18,6 

Justerade rörelseresultat 21,9 17,0 29 % 65,1 

Justerade EBITA 25,0 18,9 32 % 75,7 

Nettoförändring av verkligt värde på investeringsportfölj -25,7 42,2 56,1 

Resultat före skatt 3,2 97,6 -97 % 125,5 

Periodens resultat 1,5 78,0 -98 % 86,4 

Operativt resultat/aktie, euro2) 0,10 0,14 -26 % 0,16 

Resultat/aktie, euro 0,01 0,95 -99 % 1,04 

Eget kapital/aktie, euro 13,83 14,46 -4 % 14,54 

Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter -36,2 -51,9 -30 % 50,2 

Soliditet, % 64 % 71 % 65 % 

Nettogearing, % 27 % 18 % 21 % 

Investeringar 8,2 5,7 43 % 32,4 

Personal (FTE), i genomsnitt 8 092 4 617 75 % 6 303 
1) Under första kvartalet 2016: vinst från försäljningen av båtverksamheten och den amerikanska krukverksamheten samt nettoutgifter relaterade till Supply 
Chain 2017-programmet och integrationsverksamheter. Under första kvartalet 2015: omstruktureringskostnader i EMEA.
2) Exklusive nettoförändring i verkligt värde på investeringsportföljen och erhållna dividender. Jämförelseperioden har omklassificerats så att den också 
utelämnar valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen.

Mer information: 

- Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
- Operativ direktör och ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703
- Koncernens kommunikationsavdelning, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Presskonferens för analytiker och journalister: 

En presskonferens för analytiker och journalister hålls den 4 maj 2016 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars 
Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas tillgängligt efter konferensen på 
www.fiskarsgroup.com. 
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KONCERNEN 

Omsättning 

1‒3 1‒3 Jämförbar 

Omsättning, miljoner euro 2016 2015 Förändr.  förändr.* 2015 

Koncernen 296.2 230.1 29 % 1.5 % 1,107.1 

Europa & Asien-Stillahavsområdet 183.3 127.4 44 % 1.9 % 663.6 

Amerika 128.9 95.0 36 % 0.9 % 451.2 

Övriga 1.4 10.5 -87 % 12.0 % 40.5 

* Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten samt de avyttrade båt- och krukverksamheterna.

Fiskarskoncernens omsättning under första kvartalet 2016 

Fiskarskoncernens konsoliderade omsättning ökade med 29 % till 296,2 milj. euro (1–3/2015: 230,1). Största delen av 
ökningen föranleddes av English & Crystal Living-verksamheten som förvärvades i juli 2015. Omräknat i jämförbara 
valutakurser och exklusive den förvärvade verksamheten samt de avyttrade båt- och krukverksamheterna ökade 
omsättningen med 1,5 %. 

Scandinavian Living-verksamheten presterade speciellt väl i Europa tack vare varumärkena Royal Copenhagen och 
Rörstrand. 

Functional-verksamheten hade en god start på året, omsättningen ökade både i Europa och i Amerika, exklusive den 
avyttrade krukverksamheten. 

Rörelseresultat 

1‒3 1‒3 

Rörelseresultat (EBIT), miljoner euro 2016 2015 Förändr. 2015 

Koncernen 23,7 15,7 51 % 46,5 

Europa & Asien-Stillahavsområdet 2,0 7,3 -73 % 34,9 

Amerika 19,6 10,7 83 % 28,1 

Övriga och elimineringar 2,1 -2,4 -16,5

Fiskarskoncernens rörelseresultat under första kvartalet 2016 

Fiskarskoncernens rörelseresultat för årets första kvartal uppgick till 23,7 milj. euro (1–3/2015: 15,7). Justeringarna till 
rörelseresultatet uppgick till -1,8 milj. euro (1,3) under årets första kvartal, vilket resulterade i ett justerat rörelseresultat 
på 21,9 milj. euro (17,0). Justeringarna hänfördes till avyttringen av båtverksamheten, avyttringen av krukverksamheten i 
Amerika, Supply Chain 2017-programmet och integrationsaktiviteter. 

Det justerade rörelseresultatet ökade under första kvartalet 2016 med 29 % till 21,9 milj. euro (17.0). Rörelseresultatet 
för segmentet Europa och Asien-Stillahavet uppgick till 2,0 milj. euro (7,3). Det justerade rörelseresultatet för segmentet 
sjönk med 29 % till 6,0 milj. euro (8,5), delvis som en följd av den utmanande affärsmiljön i Asien. Rörelseresultatet för 
segmentet Amerika ökade med 83 % till 19,6 milj. euro (10,7). Det justerade rörelseresultatet för segmentet ökade med 
65 % och var 17,8 milj. euro (10,8), i första hand tack vare ökad effektivitet, en gynnsam produktmix och förvärvet av 
English & Crystal Living-verksamheten. 

RAPPORTERINSSEGMENT OCH AFFÄRSENHETER 

Fiskarskoncernens tre rapporteringssegment är Europa & Asien-Stillahavsområdet, Amerika och Övriga. Verksamheten 
är uppdelad i tre affärsenheter: Functional Products, Living Products och Outdoor Products. Functional Products-
verksamheten omfattar varumärkena Fiskars, Nelson, Gilmour, Leborgne och EbertSankey. Living Products-
verksamheten omfattar varumärkena Iittala, Waterford, Wedgwood, Royal Copenhagen, Rörstrand, Royal Albert, Royal 
Doulton, Arabia och Hackman. Outdoor Products-verksamheten omfattar varumärket Gerber.  
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Fiskars segment Övriga omfattar koncernens placeringar, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och 
gemensamma funktioner. I början av januari 2016 slutförde Fiskars försäljningen av sin båtverksamhet som tidigare 
ingått i segmentet Övriga. 
 

Affärsenheter under första kvartalet 2016 

  1‒3 1‒3   Jämförbar   
Omsättning, miljoner euro 2016 2015 Förändr. förändr.* 2015 

Functional Products 149,1 148,5 0 % 2,3 % 524,5 

Living Products 128,9 52,9 144 % 3,9 % 450,1 

Outdoor Products 17,3 18,7 -7 % -11,7 % 93,8 
 * Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten samt de avyttrade båt- och 
krukverksamheterna. 
 

Europa & Asien-Stillahavsområdet-segmentet 

    1‒3 1‒3    
Miljoner euro   2016 2015 Förändr. 2015 

Omsättning*   183,3 127,4 44 % 663,6 

Rörelseresultat (EBIT)   2,0 7,3 -73 % 34,9 

Justerade rörelseresultat   6,0 8,5 -29 % 45,3 

Investeringar   5,2 3,1 70 % 20,2 

Personalantal (FTE) i genomsnitt   6 682 3 285 103 % 4 842 
* Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten ökade omsättningen i segmentet Europa & 
Asien-Stillahavsområdet med 1,9 % under första kvartalet 2016. 
 
Europa & Asien-Stillahavsområdet under första kvartalet 2016 

Under kvartalet var konsumentförtroendet fortfarande lågt i en del av våra viktiga marknader inom Asien-
Stillahavsområdet. Affärsmiljön förväntas fortsättningsvis vara krävande i regionen främst på grund av osäkerhet i Japan. 
I Europa fortsatte det ekonomiska läget att variera från land till land. I Finland fortsatte marknaden sin nedgång, vilket 
ökade betydelsen av handelns egna märkesvaror. I Sverige, Danmark, Tyskland och Tjeckien utvecklades 
marknadskänningarna positivt. Konsolideringen av handeln i Europa fortsatte med sikt på ökad effektivitet samt ökning i 
e-handel och digitala affärsmodeller. 
 
Omsättningen i segmentet Europa & Asien-Stillahavsområdet ökade med 44 % till 183,3 milj. euro under det första 
kvartalet 2016 (1–3/ 2015: 127,4). Den jämförbara omsättningen ökade med 1,9 %. Fiskars hade en stark start på året 
inom Functional Products och Living Products i Europa, då såväl omsättningen som lönsamheten ökade. Försäljningen 
drevs till stor del av Scandinavian Living-verksamheten, och särskilt varumärkena Royal Copenhagen och Rörstrand. 
Functional-verksamheten växte också i Europa, med köksverksamheten som främsta tillväxtmotor. 
 
Årets första kvartal i Asien var en besvikelse, med en nedgång i omsättning och lönsamhet. Den utmanande 
omgivningen i Japan påverkade resultatet i synnerhet för leverantörer och partihandeln. Fiskars presterade på fjolårsnivå 
i sina egna affärer och shop-in-shop-butiker för Scandinavian Living-varumärkena.  
  
Omsättningen inom English & Crystal Living-verksamheten i Europa & Asien-Stillahavsområdet minskade i förhållande 
till jämförelseperioden, eftersom perioden var osedvanligt stark på grund av aggressiva försäljningsavtal som ingåtts före 
undertecknandet av förvärvet. I Japan redovisade Fiskars en kreditförlust på 2,4 milj. euro under första kvartalet 2016 i 
samband med en kundkonkurs. 
 
Outdoor-verksamheten med varumärket Gerber utvecklades gynnsamt i segmentet Europa & Asien-Stillahavsområdet, 
med en liten ökning i omsättning. 
 
Det justerade rörelseresultatet för segmentet var 6,0 milj. euro (8,5). Minskningen var delvis en följd av den utmanande 
affärsmiljön i Asien. Övriga rörelseintäkter innehåller en återföring på 1,5 milj. euro relaterad till den planerade 
stängningen av en affärslokal som inte realiserades. 
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Amerika-segmentet 

1‒3 1‒3 

Miljoner euro 2016 2015 Förändr. 2015 

Omsättning* 128,9 95,0 36 % 451,2 

Rörelseresultat (EBIT) 19,6 10,7 83 % 28,1 

Justerade rörelseresultat 17,8 10,8 65 % 36,1 

Investeringar 1,6 0,5 252 % 4,0 

Personalantal (FTE) i genomsnitt 1 247 996 25 % 1 123 
* Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten samt den avyttrade krukverksamheten ökade 
omsättningen i Amerika med 0,9 % under det första kvartalet 2016.

Amerika under första kvartalet 2016 

Konsumentförtroendet förbättrades i USA tack vare en mer gynnsam bedömning av affärsförhållandena och en ökning i 
sysselsättningen, men den privata konsumtionen var fortfarande förhållandevis återhållsam. Medan många kanaler inom 
den fysiska handeln, inklusive varuhus, upplever motvind har järnhandeln och e-handeln uppvisat kraftig tillväxt. 

Omsättningen i segmentet Amerika ökade med 36 % till 128,9 milj. euro (1–3/2015: 95,0) under årets första kvartal. 
Tillväxtmotorn var English & Crystal Living-verksamheten. Den jämförbara omsättningen ökade med 0,9 %. 

Functional-verksamheten i segmentet Amerika hade en stark start på trädgårdssäsongen och gjorde framsteg med flera 
viktiga kunder. Omsättningen ökade såväl i kategorin produkter för skola, kontor och hobby som i kategorin 
trädgårdsprodukter, exklusive den avyttrade krukverksamheten. För bevattningsverksamhetens del minskade 
omsättningen jämfört med samma period året innan, då verksamheten drog sig ur flera ogynnsamma försäljningsavtal. 

English & Crystal Living-verksamhetens omsättning minskade i förhållande till den osedvanligt starka jämförelseperioden 
inför förvärvet. Utmaningarna med en av de främsta kunderna i USA fortsatte på grund av den föränderliga 
detaljhandelsomgivningen, vilket påverkade omsättningen. 

Outdoor Products-verksamheten led av svagare efterfrågan inom produktkategorin för knivar och verktyg, vilket 
resulterade i en nedgång i omsättningen jämfört med motsvarande period förra året. Utmaningar i distributionskanalerna 
påverkade också resultatet. 

Det justerade rörelseresultatet för segmentet ökade till 17,8 milj. euro (10,8), i första hand tack vare ökad effektivitet, en 
gynnsam produktmix och den förvärvade English & Crystal Living-verksamheten. 

Segmentet Övriga 

1‒3 1‒3 

Miljoner euro 2016 2015 Förändr. 2015 

Omsättning* 1,4 10,5 -87 % 40,5 

Rörelseresultat (inkl. elimineringar) 2,1 -2,4 -16,5

Justerade rörelseresultat -1,9 -2,4 -20 % -16,3
Nettoförändring av verkligt värde på placeringarna värderade enligt 
FVTPL** -25,7 42,2 56,1 

Placeringar enligt FVTPL** 494,3 810,2 -39 % 520,0 

Investeringar (inkl. elimineringar) 1,4 2,2 -36 % 8,2 

Personalantal (FTE) i genomsnitt 163 335 -51 % 339 
 * Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive den avyttrade båtverksamheten ökade omsättningen med 12,0 %. 
** FVTPL = Fair value through profit or loss (verkligt värde via resultaträkningen).

Fiskars segment Övriga omfattar koncernens placeringar, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och 
gemensamma funktioner. I början av januari 2016 slutförde Fiskars försäljningen av sin båtverksamhet som tidigare 
ingått i segmentet Övriga. 

Övriga under första kvartalet 2016 

Segmentets omsättning var 1,4 milj. euro för det första kvartalet (1–3/2015: 10,5) och utgjordes av virkesförsäljning och 
hyresintäkter. Omsättningen minskade på grund av avyttringen av båtverksamheten. Rörelseresultat under kvartalet 
uppgick till 2,1 milj. euro (-2,4). 
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Vid slutet av perioden uppgick marknadsvärdet på Fiskars aktiva placeringar till 494,3 milj. euro (31.3.2015: 810,2). De 
består av Wärtsiläaktier värderade till 432,8 milj. euro, med ett avslutningspris på 39,77 euro per Wärtsiläaktie och 
placeringar i kortfristiga räntefonder värderade till 61,5 milj. euro. Nettoförändringen av verkligt värde redovisat i 
resultatet uppgick till -25,7 milj. euro (+42,2) under första kvartalet. 

Forskning och utveckling 

Koncernens forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till totalt 4,4 milj. euro under första kvartalet 2016 (1–3/2015: 
3,7), vilket motsvarar 1,5 % (1,6 %) av omsättningen. 

Personal 

1‒3 1‒3 

Personal (FTE) i genomsnitt 2016 2015 Förändr. 2015 

Koncernen 8 092 4 617 75 % 6 303 

Europa & Asien-Stillahavsområdet 6 682 3 285 103 % 4 842 

Amerika 1 247 996 25 % 1 123 

Övriga 163 335 -51 % 339 

I slutet av kvartalet hade koncernen 8 704 (4 831) anställda, av vilka 1 320 (1 515) i Finland. Ökningen jämfört med året 
innan orsakades främst av English & Crystal Living-verksamheten. 

Fiskars förändringsprocess 

Fiskars håller på att omvandlas till ett globalt integrerat konsumentvarubolag. Under det första kvartalet 2016 tog bolaget 
flera steg för att föra denna process framåt. 

Avyttring av båtverksamheten 

I januari 2016 avslutade Fiskars den försäljning av sin båtverksamhet till Yamaha Motor Europe N.V. som tillkännagavs 
11 november 2015. I affären ingick aktier i Inhan Tehtaat Oy Ab, varumärket Buster samt tillhörande fabrik och mark i 
Etseri, Finland. Affären hade en positiv effekt på kassaflödet men kommer inte att ha en betydande effekt på 
Fiskarskoncernens finansiella ställning eller resultat för år 2016. 

Avyttring av krukverksamheten i USA 

I januari 2016 sålde Fiskars sin krukverksamhet i USA till Bloem, LLC. Transaktionen omfattar försäljningen av 
varumärket American Designer Pottery och tillhörande fabrik- och distributionsfastigheter i Florida, i USA. Affären hade 
en positiv effekt på kassaflödet men kommer inte att ha en betydande effekt på Fiskarskoncernens finansiella ställning 
eller resultat för år 2016. 

Supply Chain 2017-programmet 

Under det tredje kvartalet 2015 tillkännagav Fiskars ett omstruktureringsprogram för att optimera koncernens globala 
leveranskedjenätverk i Europa och Asien. Programmet Supply Chain 2017 siktar på förbättrad konkurrenskraft inom 
Fiskars produktionsverksamhet och distributionsnätverk. 

De sammanlagda kostnaderna för programmet är cirka 20 milj. euro under åren 2015–2017. Kostnaderna redovisas som 
justeringar till rörelseresultatet och 3,3 milj. euro av programmets kostnader i Europa redovisades under första kvartalet 
2016. På årsnivå siktar man på inbesparingar på cirka 8 milj. euro när programmet har genomförts i sin helhet. 
Inbesparingarna som programmet har som mål uppnås enligt planerna gradvis så att största delen av inbesparingarna 
förverkligas i koncernbokslutet när programmet har avslutats, vilket förväntas ske per slutet av år 2017. 

Som en del av programmet avslutade Fiskars under årets första kvartal överförandet av produktionsverksamheten från 
keramikfabriken i Helsingfors till sitt partnernätverk. 

Fiskars tillkännagav i februari 2016 att bolaget har för avsikt att ändra på den regionala distributionen i Europa. Fiskars 
planerar att flytta sin regionala distributionscentersverksamhet från Tyskland till ett distributionscenter som drivs av en 
partner i Nederländerna. I mars tillkännagav Fiskars att bolaget planerar att centralisera tillverkningen av klippande 
trädgårdsredskap till sin fabrik i Polen, medan fabriken i Billnäs i fortsättningen fokuserar på saxar, yxor och snöredskap. 
Samarbetsförhandlingarna i samband med dessa planer pågår. 
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Investeringsprogrammet i Europa 

I december 2010 lanserade Fiskars ett investeringsprogram för att skapa konkurrenskraftiga strukturer, system och 
processer i Europa, inklusive ett nytt, gemensamt resursplaneringssystem (ERP). Kostnader och investeringar i 
samband med programmet uppskattas till 65 milj. euro, av vilka cirka 61 milj. euro hade redovisats före utgången av 
mars år 2016. 

Av affärsvolymen som omfattas av programmet körs nu cirka 84 % procent via gemensamma system och processer. 
Implementeringsperioden för investeringsprogrammet fortsätter under år 2016. Programmet fortskrider planenligt. 

Finansiella poster och nettoresultat 

Finansiella poster och nettoresultat under första kvartalet 2016 

Fiskars aktier i Wärtsiläkoncernen behandlas tillsammans med resten av koncernens aktiva placeringar som finansiella 
tillgångar som redovisas till verkligt värde i resultaträkningen, vilket ökar volatiliteten av Fiskars nettoresultat. 

I slutet av årets första kvartal 2016 ägde Fiskars 10 881 781 Wärtsiläaktier, vilket utgjorde 5,52 % av Wärtsiläs 
aktiekapital. Under det första kvartalet 2016 ändrades inte antalet Fiskars-ägda aktier i Wärtsilä jämfört med kvartalet 
innan. 

Nettoförändringen av verkligt värde på placeringar via resultaträkningen uppgick till -25,7 milj. euro (1–3/2015: 42,2) 
under det första kvartalet 2016. Förändringen i marknadsvärdet på bolagets innehav av Wärtsiläaktier uppgick till -25,9 
milj. euro (1–3/2015: 41,0) under det första kvartalet 2016, med ett avslutningspris på 39,77 euro per Wärtsiläaktie i 
slutet av mars. 

Övriga finansiella inkomster och kostnader var 5,8 milj. euro (1–3/2015: 39,3) under det första kvartalet 2016, inklusive 
13,1 milj. euro (11,4) i Wärtsilädividender och -3,5 milj. euro (28,8) i valutakursdifferenser. 

Resultatet före skatt uppgick till 3,2 milj. euro (97,6) under det första kvartalet 2016. Inkomstskatten för årets första 
kvartal uppgick till 1,7 milj. euro (19,7). Resultatet per aktie var 0,01 euro (0,95). Det operativa resultatet per aktie, 
exklusive nettoförändringen av verkligt värde på investeringsportföljen och dividender, var 0,10 euro (0,14). 
Jämförelseperiodens tal för det operativa resultatet per aktie har omklassificerats så att den också utelämnar 
valutakursvinster i anknytning till investeringsportföljen. 

Kassaflöde, balansräkning och finansiering 

Kassaflöde, balansräkning och finansiering under första kvartalet 2016 

Det första kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt uppgick till -36,2 milj. 
euro (1–3/2015: -51,9). Kassaflödet från finansiella poster och skatter uppgick till 2,7 milj. euro (26,5). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var 27,4 milj. euro (5,0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 11,5 milj. euro (-2,3). 

Investeringarna under första kvartalet uppgick till 8,2 milj. euro (5,7) och var främst kopplade till ersättningsinvesteringar, 
utveckling av nya produkter samt koncernens femåriga investeringsprogram i EMEA-området. Avskrivningarna och 
nedskrivningarna uppgick till 8,9 milj. euro (6,8) under årets första kvartal. Ökningen berodde främst på nedskrivningar 
inom English & Crystal Living. 

Fiskars rörelsekapital uppgick i slutet av mars till 238,8 milj. euro (178,6). Ökningen i rörelsekapitalet kan hänföras till en 
ökning av omsättningstillgångar och kundfordringar till följd av förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten samt 
valutakursdifferenser. Soliditeten minskade till 64 % (71 %) och nettogearingen var 27 % (18 %). Fiskars placeringar i 
kortfristiga räntefonder är inte inkluderade i nettogearingen. 

Likvida medel uppgick i slutet av perioden till 24,5 milj. euro (11,7) och placeringar i kortfristiga räntefonder värderades 
till 61,5 milj. euro (401,3). De räntebärande skulderna uppgick till 307,0 milj. euro (217,9). I slutet av perioden värderades 
koncernens innehav av Wärtsiläaktier till 432,8 milj. euro (408,9) med en avslutningskurs på 39,77 euro (41,22) per 
Wärtsiläaktie, vilket innebär att det totala marknadsvärdet för Fiskars aktiva placeringar uppgick till 494,3 milj. euro 
(810,2), inklusive de ovannämnda placeringarna i kortfristiga räntefonder. 
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De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 150,9 milj. euro (205,8) och de långfristiga skulderna till 181,9 milj. 
euro (31,4). De kortfristiga skulderna utgjordes främst av företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade 
Fiskars 300,0 milj. euro (300,0) i outnyttjade långfristiga kreditlöften i nordiska banker. 

Förändringar i organisation och ledning 

Fiskars koncernledning förstärktes den 18 januari 2016 då Ulrik Garde Due blev utsedd till direktör för affärsenheten 
Living samt medlem i Fiskars ledningsgrupp. 

Fiskars bolagsstämma 2016 

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 9 mars 2016. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2015 och 
beviljade ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Den ordinarie bolagsstämman beslöt i 
enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick 31 december 2015 utbetalas 0,70 euro per 
aktie, sammanlagt 57,3 milj. euro. Dividenden betalades 18 mars 2016. 

Bolagsstämman fastställde styrelseledamöternas antal till tio. Till styrelseledamöter omvaldes Paul Ehrnrooth, Alexander 
Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander 
och Ritva Sotamaa. Jyri Luomakoski invaldes i styrelsen som ny ledamot. Styrelseledamöternas mandatperiod utgår vid 
den ordinarie bolagsstämman år 2017. KPMG Oy Ab valdes till revisor för mandatperioden som utgår vid utgången av 
ordinarie bolagstämman 2017. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Virpi Halonen fungerar som huvudansvarig revisor. 

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna 
aktier. Bolagsstämman bemyndigade också 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. Båda 
bemyndigandena är i kraft till 30 juni 2017. 

Styrelsens konstituerande möte och styrelsens kommittéer 

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Paul Ehrnrooth till ordförande och Alexander Ehrnrooth 
till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en granskningskommitté, en kompensationskommitté, en nominerings- 
och strategikommitté och en investeringskommitté. Till ledamöter i granskningskommittén valde styrelsen Jyri 
Luomakoski (ordförande), Ingrid Jonasson Blank, Alexander Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg och Ritva 
Sotamaa. Paul Ehrnrooth (ordförande), Inka Mero och Peter Sjölander utsågs till ledamöter i kompensationskommittén. 
Styrelsen valde Paul Ehrnrooth (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Fabian Månsson till ledamöter i nominerings- och 
strategikommittén. Till ledamöter i investeringskommittén valde styrelsen Paul Ehrnrooth (ordförande), Alexander 
Ehrnrooth och Jyri Luomakoski. 

Aktier och aktieägare 

Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FIS1V). Varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. Det sammanlagda antalet 
aktier i bolaget är 81 905 242. Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro. 

Fiskars aktier är noterade på Large Cap-listan på Nasdaq Helsinki. Den genomsnittliga aktiekursen under första kvartalet 
var 17,32 euro (1–3/2015: 18,24). I slutet av mars var kursen 17,26 euro (17,74) per aktie och Fiskars börsvärde var 
1 413,5 milj. euro (1 453,0). Antalet aktier som var föremål för handel under januari−mars uppgick till 0,7 milj. euro (2,0), 
vilket är 0,9 % (2,5 %) av det totala antalet aktier. 

I slutet av mars var det sammanlagda antalet aktieägare 18 698 (18 743). 

Flaggningsanmälningar 

Virala Oy Ab:s innehavs- och röstandel översteg flaggningsgränsen på 15 % under årets första kvartal. Virala Oy Ab 
äger totalt 12 300 000 aktier i Fiskars Oyj Abp, vilket motsvarar 15,02 % av koncernens aktier och röster. Fiskars 
informerades inte om några andra viktiga ändringar bland bolagets största aktieägare under kvartalet. 

Förvärv av egna aktier 

Styrelsen beslutade 9 mars 2016 att börja förvärva bolagets egna aktier i enlighet med det bemyndigande som ordinarie 
bolagsstämman hade gett styrelsen. Fiskars Oyj Abp började förvärva egna aktier efter beslutet. I slutet av första 
kvartalet uppgick koncernens innehav av egna aktier 8 450 stycken. Samtliga aktier förvärvades under mars månad.  
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Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer 

Fiskars 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. 

Händelser efter rapporteringsperioden 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapporteringsperioden. 

Utsikterna för 2016 

Fiskars förväntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan 
trots de avyttrade verksamheterna, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet i en del av bolagets viktiga 
marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016. 

Största delen av ökningen i omsättningen och justerade rörelseresultatet förväntas från förvärvet av English & Crystal 
Living-verksamheten, som nu är en del av Fiskars för helåret 2016. Fiskars fortsätter att eftersträva tillväxt genom riktade 
investeringar i varumärken och produktutveckling och skärpt fokus på sina kärnverksamheter. Det justerade 
rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och 
resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter. 

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i 
Fiskars nettoresultat och resultat per aktie. 

Helsingfors, Finland, den 3 maj 2016 

FISKARS OYJ ABP 

Styrelsen 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2016 2015 % 2015

Omsättning 296,2 230,1 29 1 107,1

Kostnad för sålda varor -173,1 -140,6 23 -687,0

Bruttobidrag 123,1 89,6 37 420,2

Övriga rörelseintäkter 9,1 0,2 4,9

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -76,8 -46,5 65 -244,5

Administrationskostnader -26,6 -23,8 12 -106,5

Forsknings- och utvecklingskostnader -4,4 -3,7 21 -18,0

Övriga rörelsekostnader -0,7 -0,1 -4,6

Goodwill nedskrivningar -5,0

Rörelseresultat (EBIT)* 23,7 15,7 51 46,5

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar -0,6 0,4 -0,2

-25,7 42,2 56,1

Övriga finansiella intäkter och kostnader 5,8 39,3 23,2

Resultat före skatt 3,2 97,6 -97 125,5

Inkomstskatt -1,7 -19,7 -92 -39,2

Periodens resultat 1,5 78,0 -98 86,4

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare 1,0 77,7 -99 85,1

Innehav utan bestämmande inflytande 0,5 0,2 115 1,2

Resultat/aktie, hänförligt till moderbolagets

aktieägare, euro (outspätt och utspätt) 0,01 0,95 -99 1,04

*Justerade rörelseresultat (detalj. i noter) 21,9 17,0 29 65,1

Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen - nettoförändringen av 
verkligt värde
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

1‒3 1‒3 1‒12
milj. euro 2016 2015 2015

Periodens resultat 1,5 78,0 86,4
Periodens övriga totalresultat
Kan omklassificeras senare till resultaträkningen

Omräkningsdifferenser -2,0 10,9 11,6

Kassaflödessäkring -0,4 0,0 -0,0

Kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda pensionsplaner efter skatter 0,3 -0,2 -1,4

Periodens övriga totalresultat efter skatt totalt -2,1 10,7 10,2

Periodens totalresultat -0,6 88,7 96,5

Fördelning:

Moderbolagets aktieägare -1,0 88,2 95,6

Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,5 0,9

Q1 2016 | 11



KONCERNENS BALANSRÄKNING
31.3 31.3 Förändr. 31.12

milj. euro 2016 2015 % 2015

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 232,7 113,4 105 237,4

Övriga immateriella anläggningstillgångar 297,8 172,3 73 303,2

Materiella anläggningstillgångar 155,2 108,0 44 157,4

Biologiska tillgångar 40,8 42,0 -3 41,4

Förvaltningsfastigheter 4,9 4,8 1 4,9

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 15,7 11,4 38 14,9
Övriga placeringar 7,9 5,6 42 7,0

Uppskjutna skattefordringar 37,7 27,2 39 37,7

Långfristiga tillgångar sammanlagt 792,6 484,7 64 804,0

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar 236,6 178,4 33 234,3

Kundfordringar och övriga fordringar 224,0 183,6 22 211,0

Inkomstskattefordringar 4,3 3,9 10 2,8

Räntebärande fordringar 0,0 7,2 -100 0,0
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 494,3 810,2 -39 520,0
Likvida medel 24,5 11,7 109 19,7

Kortfristiga tillgångar sammanlagt 983,7 1 194,9 -18 987,9

Långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning 5,6 41,4

Tillgångar sammanlagt 1 782,0 1 679,6 6 1 833,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 132,3 1 184,4 -4 1 190,8

Innehav utan bestämmande inflytande 3,4 1,5 125 3,3

Eget kapital sammanlagt 1 135,7 1 185,9 -4 1 194,0

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 181,9 31,4 479 182,9

Övriga skulder 8,0 9,5 -16 10,7

Uppskjutna skatteskulder 44,4 44,4 0 50,0

Pensionsförpliktelser 13,3 7,5 77 13,9

Avsättningar 7,9 4,3 81 4,6

Långfristiga skulder sammanlagt 255,4 97,1 163 262,0

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 150,9 205,8 -27 86,7

Leverantörskulder och övriga skulder 209,2 178,1 17 237,4

Inkomstskatteskulder 16,9 9,1 86 20,3

Avsättningar 11,1 3,5 216 10,5

Kortfristiga skulder sammanlagt 388,1 396,5 -2 354,7

2,7 22,5

Eget kapital och skulder sammanlagt 1 782,0 1 679,6 6 1 833,3

Skulder direkt hänförliga till långfristiga anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

1‒3 1‒3 1‒12
milj. euro 2016 2015 2015

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt 3,2 97,6 125,5

Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 8,9 6,8 42,8
Vinst/förlust på försäljning och utrangering av långfristiga anläggningstillgångar -4,6 -0,0 -2,7

25,7 -42,2 -56,1
Övriga finansiella poster -5,8 -39,3 -23,2

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,6 -0,4 0,2

Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan -3,7 -1,9 14,5

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 24,3 20,5 101,2

Förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga räntefria fordringar -19,5 -45,8 -22,1

Förändring av omsättningstillgångar -5,3 0,5 16,4

Förändring av kortfristiga räntefria skulder -35,8 -27,0 -45,3
-36,2 -51,9 50,2

Erhållna finansieringsinkomster och betalda finansieringskostnader 14,2 29,2 15,4
Betald inkomstskatt -11,5 -2,8 -18,0

Kassaflöde från löpande verksamhet (A) -33,5 -25,4 47,6

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av dotterbolag -289,4

Investeringar i finansiella tillgångar -3,8 -1,3 -41,8

Investeringar i anläggningstillgångar -8,2 -5,7 -32,4
Överlåtelseintäkter av anläggningstillgångar 0,5 0,0 4,0
Överlåtelseintäkter av långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning 25,8
Överlåtelseintäkter av placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0,0 340,5
Övriga dividendinkomster 13,1 11,4 11,4

Kassaflöde från övriga placeringar 0,6 1,8

Kassaflöde från investeringsverksamhet (B) 27,4 5,0 -5,9

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förvärv av egna aktier -0,1

Förändring av kortfristiga fordringar 0,0 -2,1 2,2

Upptagna långfristiga skulder 15,0 0,0 149,9

Återbetalning av långfristiga skulder -15,9 -7,5 -23,5

Förändring av kortfristiga skulder 64,2 80,4 -104,6

Betalning av finansiella leasingskulder -0,2 -0,2 -0,8

Kassaflöde från övriga finansieringsposter 0,1 -0,4 -0,5

Betalda dividender -51,6 -72,5 -78,7

Kassaflöde från finansieringsverksamhet (C) 11,5 -2,3 -56,0

Förändring i likvida medel (A+B+C) 5,4 -22,7 -14,4

Likvida medel, periodens början 19,7 33,6 33,6

Omräkningsdifferens -0,6 0,8 0,5

Likvida medel, periodens slut 24,5 11,7 19,7

Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen - nettoförändringen av 
verkligt värde

Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter
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FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADE EGNA KAPITALET I SAMMANDRAG
Till moderbolagets aktieägare

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

Aktie- Egna Omräkn. verkligt vinst.och serad stämmande Samman-
milj. euro kapital aktier diff. värde förluster vinst inflytande lagt
31.12.2014 77,5 -4,2 -1,0 -2,2 1 081,7 1,3 1 153,2
Periodens totalresultat 10,6 0,0 -0,2 77,7 0,5 88,7
Betalda dividender -55,7 -0,3 -55,9
31.3.2015 77,5 6,4 -0,9 -2,3 1 103,8 1,5 1 185,9
Periodens totalresultat 0,9 0,0 -1,2 7,4 0,8 7,8
Förändringar på grund av förvärv -0,7 1,3 0,6
Betalda dividender -0,4 -0,4
31.12.2015 77,5 7,3 -1,0 -4,3 1 111,2 3,3 1 194,0
Periodens totalresultat -1,9 -0,4 0,3 1,0 0,4 -0,6

Förändringar på grund av avyttringar 0,0 -0,1 0,0

Förvärv av egna aktier -0,1 -0,1

Betalda dividender -57,3 -0,2 -57,5

31.3.2016 77,5 -0,1 5,5 -1,4 -4,0 1 054,9 3,4 1 135,7

NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

REDOVISNINGSPRINCIPER

OPERATIVA SEGMENT
1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12

milj. euro 2016 2015 % 2015
Omsättning
Europa & Asien-Stillahavsområdet 183,3 127,4 44 663,6

Amerika 128,9 95,0 36 451,2

Övriga 1,4 10,5 -87 40,5

Försäljning mellan segment* -17,3 -2,8 510 -48,2

Koncernen sammanlagt 296,2 230,1 29 1 107,1

*Försäljning mellan segment 

Europa & Asien-Stillahavsområdet -15,6 -1,6 -41,5

Amerika -1,2 -0,8 -4,9

Övriga -0,5 -0,5 -1,8

Denna oreviderade delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är 
förenliga med det föregående bokslutet, förutom omklassificeringen av royalty intäkter i resultaträkningen från övriga rörelseintäkter till 
omsättning. Uppgifterna för jämförelseperioderna har ändrats i enlighet med omklassificeringen, vilket har resulterat i en ökning av 
omsättningen och en minskning av övriga rörelseintäkter med 0.1 milj. euro för första kvartalet 2015 och med 2,1 milj. euro för helåret 2015. 

Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Konsernen tillämpar dessa nya eller förändrade IAS/IFRS standarder och tolkningar som trätt ikraft från och med 1.1.2016:
- Ändring av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter - Disclosure Initiative
- Årliga förbättringar till IFRS 2012–2014 cykel
Tillämpandet av de förändrade standarderna och tolkningarna hade inte någon väsentlig inverkan på det rapporterade resultatet eller den 
finansiella positionen.

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar 
och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar 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. 1‒3
milj. euro 2016 2015 % 2016
Rörelseresultat (EBIT)
Europa & Asien-Stillahavsområdet 2,0 7,3 -73 34,9

Amerika 19,6 10,7 83 28,1

Övriga och elimineringar 2,1 -2,4 -16,5

Koncernen sammanlagt 23,7 15,7 51 46,5

Avskrivningar och nedskrivningar
Europa & Asien-Stillahavsområdet 5,3 3,1 69 21,7

Amerika 1,7 1,7 1 12,7

Övriga och elimineringar 1,9 1,9 -1 8,4

Koncernen sammanlagt 8,9 6,8 32 42,8

Investeringar
Europa & Asien-Stillahavsområdet 5,2 3,1 70 20,2

Amerika 1,6 0,5 252 4,0

Övriga och elimineringar 1,4 2,2 -36 8,2

Koncernen sammanlagt 8,2 5,7 43 32,4

VERKSAMHETSENHETER 1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2016 2015 % 2015
Omsättning
Functional Products 149,1 148,5 0 524,5

Living Products 128,9 52,9 144 450,1

Outdoor Products 17,3 18,7 -7 93,8

Övriga 0,9 10,0 -91 38,8

Koncernen sammanlagt 296,2 230,1 29 1 107,1

JUSTERADE RÖRELSERESULTAT OCH EBITA 1‒3 1‒3 Förändr. 1‒12
milj. euro 2016 2015 % 2015
Rörelseresultat (EBIT) 23,7 15,7 51 46,5
Justeringar till rörelseresultat

Avyttring av båtverksamhet -4,3
Supply Chain 2017 -programmet 3,3 6,4
Avyttring av krukverksamhet och relaterad nedskrivning av goodwill -2,1 5,0
Integrationsaktiviteter 1,3 0,1 3,0
EMEA 2015 omstruktureringsprogram 1,2 2,6
Nedskrivning av maskiner och inventarier* 1,5
Övriga justeringar till rörelseresultat 0,2

Justeringar till rörelseresultat sammanlagt -1,8 1,3 18,6
Justerade rörelseresultat 21,9 17,0 29 65,1
Avskrivningar av immateriella tillgångar 3,1 1,9 59 10,6

Justerade EBITA 25,0 18,9 32 75,7

*Nedskrivning av maskiner och inventarier på grund av en planerad rationalisering av ett kompletterande produktsortiment i Europa
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IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 31.3 31.3 31.12
milj. euro 2016 2015 2015
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1 540,6 284,6 284,6

Omräkningsdifferens -8,3 1,2 3,1

Företagsförvärv 262,5

Ökningar 1,0 1,9 6,8

Avskrivningar och nedskrivningar -3,1 -1,9 -15,7

Minskningar och överföringar 0,1 0,0 -0,6

Bokföringsvärde vid periodens slut 530,5 285,7 540,6

Investeringsförbindelser i immateriella anläggningstillgångar 2,0 5,3 2,7

Bokföringsvärde 1.1 162,4 109,6 109,6

Omräkningsdifferens -3,3 3,9 2,0

Företagsförvärv 59,4

Ökningar 7,2 3,9 25,6

Avskrivningar och nedskrivningar -5,8 -4,9 -27,4

Minskningar och överföringar -0,3 0,3 -6,8

Bokföringsvärde vid periodens slut 160,1 112,8 162,4

Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 11,7 7,4 9,2

LÅNGFRISTIGA ANLÄGGNINSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 31.3 31.3 31.12
milj. euro 2016 2015 2015
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 5,6 18,7

Omsättningstillgångar 11,5

Övriga tillgångar 11,2

Långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning sammanlagt 5,6 41,4

Räntebärande främmande kapital 12,8

Avsättningar 0,3

Övriga icke-räntebärande främmande kapital 2,7 9,4

2,7 22,5

KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 31.3 31.3 31.12
milj. euro 2016 2015 2015
Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar 90,7 61,1 91,3

Garantier 18,5 11,8 26,2

Övriga ansvar* 17,5 26,6 21,7

Koncernens ansvarsförbindelser sammanlagt 126,7 99,6 139,2

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter

Långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning består i slutet av mars 2016 av landområde i English & Crystal Living 
affärsverksamhet (i slutet av december 2015 också tillgångar och skulder i båtverksamheten och tillgångarna i krukverksamheten i USA).

Skulder direkt hänförliga till långfristiga anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning sammanlagt

*Övriga ansvar innehåller en förpliktelse om 18 milj. dollar för att investera i riskkapitalfonder.
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Skatterisker

DERIVAT 31.3 31.3 31.12
milj. euro 2016 2015 2015
Derivatens nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 366,8 390,0 375,9

Valutaoptioner 232,4

Ränteswappar 93,4 58,4 93,4

Elderivat 1,4 1,5 1,5

Derivatens verkliga värden
Valutaterminer och valutaswappar 2,7 -3,7 0,0

Ränteswappar -2,2 -2,1 -1,8

Elderivat -0,4 -0,2 -0,3

AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

milj. euro THB GBP JPY AUD SEK CAD NOK
Affärsverksamhetens valutaposition -29,4 -23,7 22,6 21,0 20,8 13,8 12,6

Affärsverksamhetens valutakänslighet* 2,9 2,4 -2,3 -2,1 -2,1 -1,4 -1,3

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT
31.3.2016
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 494,3 15,7 510,0

Övriga placeringar 0,4 7,5 7,9

Derivat, tillgångar 2,7 2,7

Tillgångar totalt 494,7 2,7 23,2 520,5

Derivat, skulder 2,6 2,6

Skulder totalt 2,6 2,6

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

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

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

Derivat har värderats till marknadsvärde.

Enheter i Fiskarskoncernen är involverade i skatterevisioner i flera länder. Det är möjligt att skatterevisionerna resulterar i omvärdering av 
skatter. Fiskars Abp har i juni 2015 erhållit en skatterevisionsberättelse där det föreslås en rättelse av beskattningen hänförliga till 
räkenskapsåret 2011. Fiskars har givit sitt bemötande till skatterevisionsberättelsen, därefter har ärendet gått vidare till skattebyrån vilken fattar 
beslut över ärendet. Fiskars ledningen ser att skatterna har deklarerats och uppburits på korrekt sätt och ingen rättelse av beskattningen borde 
göras. Ett ofördelaktigt beslut av skattebyrån skulle överklagas av Fiskars i vilket fall tvisten kan ta flera år.

Fiskars tror inte att skatterevisorernas förslag över rättelsen av beskattningen kommer att träda i kraft.

Den föreslagna rättelsen av beskattningen skulle resultera i en negativ inverkan på Fiskars resultat på ungefär 22 milj. euro och kassaflöde på 
ungefär 22 milj. euro. I det ovannämnda tas inte i beaktande potentiella räntekostnader, vilka i slutet av juni 2016 skulle uppgå till ungefär 6 milj. 
euro, tvistekostnader och potentiella skatteförhöjningar. 
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31.3.2015
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 810,2 11,4 821,6

Övriga placeringar 0,4 5,2 5,6

Tillgångar totalt 810,6 16,6 827,1

Derivat, skulder 6,0 6,0

Skulder totalt 6,0 6,0

31.12.2015
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 520,0 14,9 534,9

Övriga placeringar 0,4 6,6 7,0

Tillgångar totalt 520,4 21,5 541,9

Derivat, skulder 2,1 2,1

Skulder totalt 2,1 2,1

Klassificering av verkligt värde

Placeringar Till verkligt värde via resultaträkningen
milj. euro Nivå 1 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 3 Totalt
Bokföringsvärde 31.12.2014 766,7 11,1 0,3 4,7 782,8
Ökningar 1,3 1,3

Minskningar -0,6 -0,6

Förändring av verkligt värde 42,2 0,9 0,1 0,5 43,6

Bokföringsvärde 31.3.2015 810,2 11,4 0,4 5,2 827,1
Ökningar 36,5 4,0 40,5

Företagsförvärv 1,9 1,9

Minskningar -340,5 -1,2 -341,7

Förändring av verkligt värde 13,9 0,7 -0,5 14,0

Bokföringsvärde 31.12.2015 520,0 14,9 0,4 6,6 541,9
Ökningar 3,7 3,7

Förändring av verkligt värde -25,7 -3,0 0,0 0,9 -27,8

Bokföringsvärde 31.3.2016 494,3 15,7 0,4 7,5 517,8

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen består av noterade och icke-noterade aktier samt av icke-noterade 
fonder. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde (verkligt värde hierarkinivå 1). Nivå 1 placeringarna består huvudsakligen av 10 881 781 
Wärtsiläaktier till ett verkligt värde på 432.8 milj. euro, och placeringar i korta räntefonder till ett verkligt värde på 61,5 milj. euro. En förändring 
på 10 % i priset på Wärtsiläaktier skulle påverka resultat före skatt med 43,3 milj. euro. Riskerna relaterade till placeringar i korta räntefonder 
uppskattas vara låga. Det verkliga värdet av icke-noterade fonder baserar sig på marknadsvärdet beräknat och rapporterat av fonden (nivå 3). 
Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.

Övriga placeringar består huvudsakligen av långfristiga fordringar och icke-noterade aktier vilka redovisas till anskaffningsvärde eller till ett lägre 
verkligt värde.

Övriga
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FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Avyttring av båtverksamhet år 2016

Avyttring av krukverksamhet i USA år 2016

Förvärv av WWRD år 2015

milj. euro
Långfristiga tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 134,0
Materiella anläggningstillgångar 59,4
Uppskjutna skattefordringar 6,8
Övriga långfristiga anläggningstillgångar 1,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt 201,7

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar 93,4
Kundfordringar och övriga fordringar 56,8
Likvida medel 15,0
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 165,2

Långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning* 12,9

Tillgångar sammanlagt 379,8

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 105,0
Övriga långfristiga skulder 9,3
Långfristiga skulder sammanlagt 114,3

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 0,6
Leverantörskulder och övriga skulder 81,0
Kortfristiga skulder sammanlagt 81,6

Skulder direkt hänförliga till långfristiga anläggningstillgångar som innehas för försäljning* 2,9

Innehav utan bestämmande inflytande** 1,3

Nettotillgångar 179,6
Vederlaget för anskaffningen 308,1
Goodwill 128,5

Den skuldfria köpeskillingen som betalades var 437 milj. US-dollar (391 milj. euro), med förbehåll för justering efter avslut på basis av 
rörelsekapitalnivån samt kassa och skulder i den förvärvade verksamheten vid avslutningsdagen. Den betalda köpeskillingen uppgick till 345 
milj. dollar (308 milj. euro). Dessutom återbetalade Fiskars WWRDs räntebärande skulder på 114 milj. dollar (102 milj. euro). 

Den 1 juli 2015 förvärvade Fiskars aktier i KPS LuxCo S.à.r.l., WWRD-gruppens holdingbolag, inklusive varumärken och affärsverksamheter, 
av det USA-baserade riskkapitalbolaget KPS Capital Partners.

Fiskars sålde sin båtverksamhet till Yamaha Motor Europe N.V den 4 januari 2016. Transaktionen inkluderade försäljningen av aktier i Inhan 
Tehtaat Oy Ab, varumärket Buster samt tillhörande fabrik och mark i Etseri, Finland. År 2015 uppgick omsättningen för båtverksamheten till 35 
milj. euro.

Fiskars Brands Inc. sålde sin krukverksamhet i USA till Bloem, LLC den 22 januari 2016. Transaktionen inkluderade försäljningen av 
varumärket American Designer Pottery och tillhörande fabrik- och distributionsfastigheter i Apopka, Florida. År 2015 uppgick omsättningen för 
krukverksamheten till 23 milj. euro.

Följande förvärv och avyttringar under jämförelseåret påverkar jämförbarheten.

**Innehav utan bestämmande inflytande är redovisat och värderat baserat på de nuvarande ägarinstrumentens proportionella andel i det 
redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 

Den preliminära goodwill på 128 milj. euro som uppstår är inte avdragsgill vid inkomstbeskattningen. Immateriella tillgångar innehåller även 
varumärken och kundförhållanden.

Allokeringen av köpeskillingen är preliminär. Nedanstående tabell sammanfattar den betalda köpeskillingen för WWRD, samt preliminärt 
verkligt värde för de förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna samt innehav utan bestämmande inflytande, vid förvärvstidpunkten.

*Hänför sig till försäljning av landområde i affärssegmnetet Europa & Asien-Stillahavsområdet
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