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Fiskars, första kvartalet 2014: Utmanande start på året 
 
Första kvartalet 2014 i korthet: 
- Omsättningen minskade med 3 % till 184,1 milj. euro (första kvartalet 2013: 190,4) 
- Räknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 1 % 
- Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 44 % till 8,2 milj. euro (14,6) 
- Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur minskade med 23 % till 12,8 milj. euro (16,6) 
- Omstruktureringskostnader av engångsnatur avseende EMEA 2015-programmet var 4,2 milj. euro (2,1) 
- Resultatet per aktie var 0,14 euro (0,25)  
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,6 milj. euro (2,1)  
- Utsikterna för år 2014 oförändrade: omsättningen för helåret förväntas hamna på samma nivå som 2013 

och rörelseresultatet utan poster av engångsnatur på samma nivå eller något under nivån för 2013 
 

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas: 
 
”Fiskars försäljning under det första kvartalet påverkades av ogynnsam valutautveckling på flera marknader. 
Koncernomsättningen minskade med 6,3 milj. euro av vilket inte mindre än 4,9 milj. euro berodde på 
försämrade valutakurser. Valutakurser kan även ha en betydande inverkan på Fiskars helårsförsäljning. 
Affärsområdena Hem och Trädgård hade goda förutsättningar för en stark inledning på året, men fick kämpa 
med produkttillgänglighetsproblem i Europa och kallt väder i USA. Tillväxten för affärsområdet Hem 
gynnades av tidigare timing av starka produktlanseringar. Trädgård nådde samma försäljning som året 
innan, även om första kvartalet 2013 var ovanligt svagt.  
 
I Amerika var resultatet för Uteliv en besvikelse. Vi måste försäkra oss om att våra kunder får den service 
vårt varumärke står för, och att återuppbygga klassledande relationer med våra viktiga partners inom 
handeln är nu av högsta prioritet för Uteliv under dess nya ledning som påbörjat sitt arbete i mars. Det 
kommer dock att ta tid att återfå det momentum vi förlorade under det första kvartalet. 
 
Vårt rörelseresultat för kvartalet påverkades hårt av minskade volymer inom Uteliv och 
omstruktureringsprogrammet EMEA 2015. Även exklusive poster av engångsnatur var lönsamheten 
otillfredsställande, och vi kommer att vidta beslutsamma åtgärder, både för att öka försäljningen samt för att 
minska kostnaderna. Vi är övertygade om att vårt strategiarbete ger resultat och våra förväntningar för 2014 
är oförändrade: omsättningen för helåret förväntas hamna på samma nivå som 2013 och rörelseresultatet 
exklusive poster av engångsnatur förväntas hamna på 2013 nivå eller något under.” 
 
Koncernens nyckeltal 
 
Milj. euro Q1 2014 Q1 2013  Förändring 2013 
Omsättning 184,1 190,4 -3 % 798,6 
Rörelseresultat (EBIT)* 8,2 14,6 -44 % 61,0 
Poster av engångsnatur* -4,6 -2,1 118 % -12,8 
Rörelseresultat utan poster av engångsnatur 12,8 16,6 -23 % 73,8 
EBITDA utan poster av engångsnatur 19,2 22,1 -13 % 98,1 
Andel av intresseföretagets resultat  7,9 9,4 -15 % 50,8 
Förändring i värdet på biologiska tillgångar -0,2 0,3  0,7 
Resultat före skatt* 14,6 24,9 -41 % 108,3 
Periodens resultat* 11,9 20,9 -43 % 94,0 
Resultat/aktie, euro 0,14 0,25 -43 % 1,14 
Eget kapital/aktie, euro  7,20 7,06 2 % 7,71 
Kassaflöde från den löpande verksamheten** 6,6 2,1 214 % 81,0 
Soliditet, % 57 % 55 %  61 % 
Nettogearing, % 35 % 36 %  24 % 
Investeringar 5,4 10,1 -46 % 37,2 
Personal (FTE), i genomsnitt 4 128 4 081 1 % 4 087 
* Engångsposter under första kvartalet 2014 relaterade till omstruktureringsprogrammet EMEA 2015 och nedskrivningar av tillgångar 
** Inklusive en Wärtsilädividend på 26,9 milj. euro under första kvartalet 2014 (25,6) 
 
Mer information: 

- Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500 
- Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tfn +358 204 39 5054   
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FISKARSKONCERNENS DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2014  
 
KONCERNEN 
 
Verksamhetsomgivning 
 
Detaljhandeln i Finland var fortsättningsvis svag: trafiken i butikerna har minskat, försäljningen var 
kampanjdriven och återförsäljarna rapporterade låga försäljningssiffror. Den tidiga våren fick fart på 
trädgårdssektorn i hela Nordeuropa och även i Centraleuropa ökade efterfrågan och stämningen bland 
konsumenterna. I Japan gjorde en förväntad mervärdesskattehöjning att detaljhandeln ökade när 
konsumenterna rusade till butikerna för att göra sina inköp innan moms-höjningen. 
 
I Nordamerika var stämningen och hushållens optimism försiktigt positiv, även om bitande kallt väder 
minskade på trafiken till butikerna. Påskhelgen, som normalt utgör säsongstarten för butikerna, inföll fyra 
veckor senare än förra året. De större återförsäljarna fortsatte att fokusera på varulagersförvaltning. 
 
Omsättning och rörelseresultat 
 
Fiskars koncernomsättning minskade med 3 % under det första kvartalet 2014 till 184,1 milj. euro (Q1 2013: 
190,4 milj. euro) på grund av försvagade valutor på flera marknader och dålig försäljning för Uteliv i Amerika. 
Räknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 1 %.  
 
Omsättning, milj. euro Q1 2014 Q1 2013 Förändr. Förändr. 

vn* 
2013 

Koncernen 184,1 190,4 -3 % -1 % 798,6 
Europa & Asien-
Stillahavsområdet 

133,7 134,7 -1 % 1 % 564,2 

Amerika 51,8 58,0 -11 % -7 % 245,1 
Övriga 2,0 1,6 25 % 25 % 6,5 
* valutaneutral 
 
Omsättningen för Europa och Asien-Stillahavsområdet var 133,7 milj. euro (134,7) och 51,8 milj. (58,0) för 
Amerika. Omsättningen för Europa och Asien-Stillahavsområdet påverkades av försvagade valutor och 
produkttillgänglighetsproblem samt avyttringen av krukverksamheten i Storbritannien i slutet av 2013. Räknat 
i jämförbara valutakurser ökade försäljningen i regionen med 1 %. I Amerika påverkades försäljningen av 
försvagade valutor och trögt resultat för Uteliv, och den uppgick till 51,8 milj. euro (58,0 milj. euro). 
Valutaneutrala omsättningen minskade med 7 %. 
 
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro Q1 2014 Q1 2013 Förändr. 2013 
Koncernen 8,2 14,6 -44 % 61,0 
Europa & Asien-Stillahavsområdet 4,8 8,0 -40 % 39,9 
Amerika 5,3 9,0 -41 % 31,4 
Övriga -1,8 -2,4 -24 % -10,3 
 
Koncernens rörelseresultat minskade med 44 % till 8,2 milj. euro (14,6), vilket i huvudsak berodde på 
minskade volymer inom Uteliv och omstruktureringskostnader av engångsnatur för EMEA 2015 programmet 
som uppgick till 4,2 milj. euro (2,1). Utan poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet med 23 %. 
Exklusive poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet för Europa och Asien-Stillahavsområdet med 
7 % till 9,4 milj. euro (10,1) eftersom företaget ökade marknadsföringsinsatserna och avskrivningar 
relaterade till koncernens femåriga investeringsprogram ökade. Rörelseresultatet för Amerika minskade 
med 41 % till 5,3 milj. euro (9,0), vilket berodde i huvudsak på minskade volymer inom Uteliv.  
 
Finansiella poster och nettoresultat 
 
Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs resultat för första kvartalet var 7,9 milj. euro (9,4) och 
förändringen i värdet på skogsbeståndet var -0,2 milj. euro (0,3).  
 
Nettofinansieringsposterna var -1,3 milj. euro (0,6). Första kvartalets resultat före skatt var 14,6 milj. 
euro (24,9). Resultatet per aktie var 0,14 euro (0,25).  
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Investeringsprogram i Europa och Asien-Stillahavsområdet 
 
I december 2010 lanserade Fiskars ett femårigt investeringsprogram för att skapa konkurrenskraftiga 
strukturer, system och processer i EMEA, vilket inkluderar ett nytt, gemensamt 
företagsresursplaneringssystem (ERP). Investeringen relaterad till programmet uppskattas vara totalt 65 milj. 
euro. 
 
De största implementeringarna genomfördes under tredje kvartalet 2013. Förändringar relaterade till dessa 
implementeringar påverkade försäljningen och den operative effektiviteten under det sista kvartalet 2013 och 
bidrog till produkttillgänglighetsproblemen inom affärsområdet Hem under första kvartalet 2014.  
 
Fiskars vidtar åtgärder för att förmildra effekten av kommande implementeringar och för att trygga 
affärsverksamhetens stabilitet. Som en följd av dessa åtgärder kommer implementeringsperioden att 
förlängas till år 2016. 
   
Fiskars uppskattar att de årliga investeringarna för programmet (inklusive både operativa kostnader och 
investeringar) har börjat minska sedan 2013, medan avskrivningar avseende programmet ökar gradvis och 
deras effekt på koncernens resultat kommer att vara som störst under perioden 2015–2018.   
 
EMEA 2015-programmet 
 
I juni 2013 meddelade Fiskars att man inleder ett omstruktureringsprogram för att optimera verksamheten 
och försäljningsenheterna i EMEA-regionen. Det planerade EMEA 2015-programmet syftar till att förbättra 
konkurrenskraften och kostnadsstrukturen för hela Fiskars leveranskedja samt att anpassa säljverksamheten 
i regionen till bolagets nya affärsmodell. Den totala kostnaden för programmet uppskattades till 25–30 milj. 
euro för 2013 och 2014. 
 
I början av 2014 beslöt Fiskars att flytta några av satsningarna som planerats till 2014 till 2015, vilket innebär 
att en del av de totala programkostnaderna kommer att redovisas 2015. Programkostnaderna kommer att 
redovisas som kostnader av engångsnatur.   
 
Av de totala kostnaderna för programmet redovisades 4,2 milj. under det första kvartalet 2014. Där ingick 
bland annat kostnader relaterade till den planerade omstruktureringen av koncernens verksamhet i Italien.  
 
Konsolideringen av Fiskars glastillverkningsverksamhet i Finland och den relaterade utvidgningen av 
glasfabriken i Iittala slutfördes under kvartalet. 
 
De förväntade årliga besparingarna för programmet uppgår till 9–11 milj. euro när programmet är helt 
genomfört. Kostnadsbesparingarna kommer att uppnås gradvis och den sammanlagda effekten väntas vara 
realiserad i koncernens resultat från och med slutet av 2015.  
 
Kassaflöde, balansräkning och finansiering  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första kvartal var 6,6 milj. euro (2,1), inklusive 
Wärtsilädividender på sammanlagt 26,9 milj. euro (25,6). Det lägre rörelseresultatet utjämnades av 
effektivare hantering av rörelsekapitalet och lägre skatter. 
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten var -5,4 milj. euro (-60,0, vilket inkluderade en nettokassaeffekt 
på -49,9 milj. euro till följd av förvärvet av Royal Copenhagen). Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till -5,4 milj. euro (47,7, där förvärvet av Royal Copenhagen reflekterades som en ökning av 
kortfristiga skulder). 
 
Investeringarna under årets första kvartal uppgick till 5,4 milj. euro (10,1). Avskrivningarna uppgick till 7,3 
milj. euro (5,5). Företagets femåriga investeringsprogram i EMEA stod för huvuddelen av investeringarna 
och de ökade avskrivningarna. 
 
Fiskars rörelsekapital uppgick till 120,4 milj. euro (118,0) i slutet av mars, soliditeten var 57 % (55 %) och 
nettogearingen var 35 % (36 %).  
 
Likvida medel uppgick till totalt 5,4 milj. euro (6,3) i slutet av perioden. De räntebärande nettoskulderna 
uppgick till 206,3 milj. euro (205,8). De kortfristiga skulderna uppgick till totalt 166,6 milj. euro (141,1) och de 
långfristiga skulderna till totalt 48,4 milj. euro (73,5). De kortfristiga skulderna utgörs främst av 



Fiskars Oyj Abp        Delårsrapport 1 januari–31 mars 2014           6 maj 2014  

4 

företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 450,0 milj. euro (430,0) i outnyttjade 
långfristiga kreditlöften, främst i stora nordiska banker.  
 
Forskning och utveckling 
 
Fiskars forsknings- och utvecklingsutgifter uppgick till sammanlagt -3,2 milj. euro (-2,3), vilket motsvarar 
1,7 % (1,2 %) av omsättningen.  
 
Personal 
 
Personalantalet (FTE) i koncernen var i genomsnitt 4 128 (4 081) under årets första kvartal: 3 285 (3 298) 
anställda i Europa och Asien-Stillahavsområdet, 596 (555) i Amerika och 248 (228) i Övriga-segmentet. Vid 
kvartalets slut hade koncernen sammanlagt 4 367 anställda (4 273), varav 1 532 (1 629) i Finland.  
 
Personal (FTE), i genomsnitt Q1 2014 Q1 2013 Förändr. 2013 
Koncernen 4 128 4 081 1 % 4 087 
Europa & Asien-Stillahavsområdet 3 285 3 298 0 % 3 282 
Amerika 596 555 7 % 568 
Övriga 248 228 9 % 237 
 
OPERATIVA SEGMENT OCH AFFÄRSOMRÅDEN 
 
I samband med att säljregionen Asien-Stillahavsområdet inrättades bytte Fiskars operativa segment EMEA 
namn den 1 januari 2014 till Europa och Asien-Stillahavsområdet. Fiskars operativa segment är nu Europa 
och Asien-Stillahavsområdet, Amerika, Wärtsilä (intresseföretag) samt Övriga (Fastigheter, 
koncernförvaltningen och gemensamma funktioner).  
 
Bolagets affärsområden är Hem (produkter för Boende, Kök samt Skola, kontor och hobby), Trädgård och 
Uteliv (uteliv och båtar).  
 
Affärsområden Q1/2014 
 
Omsättning, milj. euro Q1 2014 Q1 2013 Förändr. Förändr. 

vn* 
2013 

Hem 79,3 78,0 2 % 4 % 386,2 
Trädgård 80,0 82,5 -3 % 0 % 284,5 
Uteliv 23,4 28,9 -19 % -17 % 123,7 
Övriga 1,4 1,0 39 % 39 % 4,2 
* valutaneutral  
 
Europa & Asien-Stillahavsområdet Q1/2014 
 
Milj. euro Q1 2014 Q1 2013 Förändr. 2013 
Omsättning 133,7 134,7 -1 % 564,2 
Rörelseresultat 4,8 8,0 -40 % 39,9 
Investeringar 2,8 3,0 -7 % 16,6 
Personal (FTE), i genomsnitt 3 285 3 298 0 % 3 282 
 
Omsättningen för Europa och Asien-Stillahavsområdet minskade med 1 % till 133,7 milj. euro (134,7) på 
grund av avyttringen av Sankey-krukverksamheten i slutet av 2013 och försvagade valutor på flera 
marknader. Omräknat i jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 1 %. Tillväxten påverkades delvis 
av produkttillgänglighetsproblem för såväl Hem som Trädgård. 
 
Omsättningen för Hem i Europa och Asien-Stillahavsområdet utvecklades positivt tack vare såväl Royal 
Copenhagen som licensverksamheten som lanserade starka nyheter tidigare än föregående år. Totalt sett 
nådde Boende inte upp till föregående års nivå på grund av produkttillgänglighetsproblem och färre initiativ 
riktade mot företagskunder. Kök fortsatte att effektivisera och harmonisera sin produktportfölj, vilket 
påverkade försäljningen negativt. Fiskars-varumärkets kärnprodukter visade dock bra resultat, med ökad 
distribution på viktiga marknader i Centraleuropa.   
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Omsättningen för Trädgård påverkades delvis av försvagade valutor och avyttringen av den lokala 
krukverksamheten i Storbritannien i slutet av 2013 samt delvis också av produkttillgänglighetsproblem. Den 
jämförbara omsättningen ökade, i huvudsak tack vare god försäljning till detaljhandeln i samband med 
vårkampanjer för vedhantering och växtskötsel.  
 
Försäljningen inom Uteliv nådde inte 2013 års nivåer, eftersom Gerbers försäljning påverkades av 
justeringar relaterade till förra årets business-to-business -initiativ och båtförsäljningen gick mot mindre 
modeller under utmanande marknadsförhållanden.  
 
Segmentets rörelseresultat uppgick till 4,8 milj. euro (8,0), vilket inkluderade poster av engångsnatur på 4,6 
milj. euro (2,1), av vilka 4,2 milj. euro kunde hänföras till omstruktureringsprogrammet EMEA 2015 och 0,4 
milj. euro till nedskrivningar av tillgångar. Utan poster av engångsnatur uppgick rörelseresultatet för regionen 
till 9,4 milj. euro (10,1). Rörelseresultatet påverkades också av ökade satsningar på varumärken vilket är en 
del av företagets tillväxtstrategi och ökade avskrivningar relaterade till koncernens femåriga 
investeringsprogram. 
 
Amerika Q1/2014 
 
Milj. euro Q1 2014 Q1 2013 Förändring 2013 
Omsättning 51,8 58,0 -11 % 245,1 
Rörelseresultat 5,3 9,0 -41 % 31,4 
Investeringar 1,0 0,8 14 % 5,5 
Personal (FTE), i genomsnitt 596 555 7 % 568 
 
Omsättningen i Amerika minskade med 11 % till 51,8 milj. euro (58,0), beroende i huvudsak på en svagare 
dollar och minskad försäljning för Uteliv. Omräknat i jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 
7%. 
 
Trädgård låg på samma nivå som föregående år trots bitande kallt väder i största delen av USA och att 
större återförsäljare fokuserade på varulagersförvaltning. Försäljningen fick fart av ökad krukplacering.  
 
Försäljningen av produkter för skola, kontor och hobby (SOC) fick en trög start på året, med särskilt svag 
försäljning av verktyg för pappershobbyn. 
  
Försäljningen av Uteliv-produkter låg betydligt under föregående års nivåer. Uteliv-försäljningen påverkades 
markant av en bristande servicenivå för det kommersiella segmentet. Försäljningen via institutionella kanaler 
minskade också jämfört med föregående år. 
 
Segmentets rörelseresultat var 5,3 milj. euro (9,0). Minskningen berodde i huvudsak på minskade volymer 
inom Uteliv.  
 
Övriga Q1/2014 
 
Milj. euro Q1 2014 Q1 2013 Förändring 2013 
Omsättning 2,0 1,6 25 % 6,5 
Rörelseresultat -1,8 -2,4 -24 % -10,3 
Investeringar 1,7 6,3 -73 % 15,1 
Personal (FTE), i genomsnitt 248 228 9 % 237 
 
Segmentet Övriga omfattar Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen samt gemensamma funktioner. 
Omsättningen uppgick till 2,0 milj. euro (1,6) under det första kvartalet och bestod främst av virkesförsäljning 
och hyresintäkter. Rörelseresultatet var -1,8 milj. euro (-2,4). 
 
Wärtsilä 
 
Fiskars innehav i intresseföretaget Wärtsilä uppgår till 13,0 % av aktier och röster (13,0) och Fiskars är 
fortfarande Wärtsiläs största aktieägare. Wärtsilä är ett rapporterande operativt segment för Fiskars och 
behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser sig att ha betydande inflytande över Wärtsilä. 
 
I februari 2012 tecknade Fiskarskoncernen ett samarbetsavtal med Investor AB för att skapa en långsiktigt 
stark ägare till Wärtsilä. Fiskarskoncernens och Investor AB:s samriskbolag Avlis AB och dess dotterbolag 
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Avlis Invest AB hade ett innehav på sammanlagt 42 948 325 aktier i Wärtsilä i slutet av mars 2014, vilket 
motsvarade 21,8 % av aktier och röster i Wärtsilä. 
 
Under årets första kvartal 2014 uppgick Fiskars andel av Wärtsiläs resultat till 7,9 milj. euro (9,4). I slutet av 
rapporteringsperioden uppgick marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier till 1 011,0 milj. euro (898,7) eller 
12,34 euro (10,97) per Fiskarsaktie, med en slutkurs på 39,43 euro (35,05) per Wärtsiläaktie. I 
koncernbalansräkningen uppgick aktiernas bokförda värde till 268,1 milj. euro (255,0). 
 
Wärtsiläs bolagsstämma hölls den 6 mars 2014. Fiskars styrelseordförande Paul Ehrnrooth och Fiskars 
styrelsemedlemmar Kaj-Gustaf Bergh och Alexander Ehrnrooth omvaldes till Wärtsiläs styrelse, som i sin tur 
valde Kaj-Gustaf Bergh som vice ordförande.  
 
Wärtsiläs bolagsstämma beslöt att utbetala en dividend på 1,05 euro per aktie (1,00), vilket gav Fiskars 
dividendinkomster på 26,9 milj. euro (25,6).  
 
Förändringar i organisation och ledning 
 
Som Fiskars tillkännagav i december 2013, inrättades en ny säljorganisation för Asien och Stillahavsområdet 
från och med januari 2014 och EMEA-regionen bytte namn till Europa och Asien-Stillahavsområdet. 
Regionen består nu av tre säljregioner: Norr, Central och Asien-Stillahavsområdet. Matteo Gaeta utsågs till 
direktör för säljregionen Asien-Stillahavsområdet och medlem av koncernens utvidgade ledningsgrupp. 
 
Den 10 februari 2014 meddelade Fiskars att Jutta Karlsson, chefsjurist och medlem av koncernens 
ledningsgrupp, skulle lämna Fiskars i slutet av april för en ny befattning utanför företaget.  
 
Den 17 mars 2014 utsåg Fiskars Robert Kass till direktör för Uteliv i Amerika och medlem av koncernens 
utvidgade ledningsgrupp.  
 
Bolagsstämma år 2014  
 
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 12 mars 2014. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 
år 2013 och styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2013. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,67 euro per aktie, sammanlagt 54,9 milj. euro. Dividenden 
utbetalades den 24 mars 2014.  
 
Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Kaj-Gustaf Bergh, Ingrid Jonasson Blank, Ralf Böer, 
Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg och Karsten Slotte omvaldes och 
Christine Mondollot valdes in som ny styrelsemedlem. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den 
ordinarie bolagsstämman 2015. Till revisor återvaldes KPMG Oy Ab som har utsett CGR-revisorn Virpi 
Halonen till huvudansvarig revisor. 
 
Bolagsstämman gav styrelsen mandat att besluta om förvärv och avyttring av högst 4 000 000 av Fiskars 
egna aktier. Aktierna kan även förvärvas och överlåtas med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till 
bolagets aktier. Båda mandaten gäller till den 30 juni 2015.  
 
Styrelsens konstituerande möte och styrelsekommittéerna 
 
På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Paul Ehrnrooth till ordförande och 
Alexander Ehrnrooth till vice ordförande. Styrelsen beslöt att upprätta en Audit Committee, en Compensation 
Committee och en Nomination and Strategy Committee. 
 
Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till ledamöter Alexander 
Ehrnrooth, Louise Fromond, Ingrid Jonasson Blank och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation 
Committee valde styrelsen Paul Ehrnrooth och till ledamöter Ralf Böer, Christine Mondollot och Karsten 
Slotte. Till ordförande för Nomination and Strategy Committee valde styrelsen Paul Ehrnrooth och till 
ledamöter Alexander Ehrnrooth och Kaj-Gustaf Bergh. 
 
Aktier och aktieägare 
 
Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FIS1V). Varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. Det 
sammanlagda antalet aktier i koncernen är 81 905 242. 
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Styrelsen hade fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det egna bolaget men fullmakten utnyttjades inte 
under kvartalet. Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro. 
 
Fiskars aktier är noterade på Large Cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Genomsnittlig aktiekurs under 
kvartalet var 20,50 euro (18,37). I slutet av mars var slutkursen 19,36 euro (17,50) per aktie. Fiskars 
börsvärde uppgick per kvartalets slut till 1 585,7 milj. euro (1 433,3). Antalet aktier som var föremål för 
handel under kvartalet uppgick till 2,6 milj. (1,1), vilket är 3,2 % (1,3 %) av det totala antalet aktier. 
 
I slutet av mars var det sammanlagda antalet aktieägare 16 322 (16 479). Under perioden har Fiskars inte 
informerats om några betydande förändringar bland bolagets största aktieägare. 
 
Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer 
 
Fiskars Oyj Abp har redogjort för risker i affärsverksamheten och riskhantering i sin årsredovisning 2013 
samt på bolagets webbplats. Bolaget anser inte att några betydande skillnader har ägt rum i de risker och 
osäkerhetsfaktorer som presenterades i Årsredovisningen 2013. 
 
Utsikter för år 2014 
 
Fiskars första kvartal 2014 var otillfredsställande, med utmaningar inom produkttillgänglighet och 
kundservice. Valutorna på flera marknader utvecklades negativt, och på basis av växelkurserna under första 
kvartalet kan valutakurser ha en betydande inverkan på Fiskars helårsförsäljning. Fiskars kommer att 
utarbeta åtgärdsplaner för att öka försäljningen och justera kostnadsnivåerna under året. 
 
Fiskars investeringsprogram i EMEA-regionen har kommit halvvägs. Investeringar avseende programmet har 
börjat minska, medan avskrivningar som rör programmet börjar öka. För att snabba upp tillväxttakten 
planerar bolaget att öka satsningarna på varumärkeskännedom, den nyligen inrättade försäljningsregionen 
Asien och Stillahavsområdet samt nya initiativ för kategoriexpansion. 
 
Fiskars förväntar sig att koncernens omsättning för helåret 2014 ligger på samma nivå som 2013 och att 
rörelseresultatet utan poster av engångsnatur hamnar på samma nivåer eller något under nivåerna för 2013. 
 
Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens resultat och kassaflöde år 2014. 
 
 
Helsingfors, Finland, den 5 maj 2014 
 
FISKARS OYJ ABP 
Styrelsen 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

1-3 1-3 Ändr. 1-12
milj. euro 2014 2013 % 2013

Omsättning 184,1 190,4 -3 798,6
Kostnad för sålda varor -112,6 -113,3 -1 -475,3
Bruttobidrag 71,5 77,1 -7 323,2

Övriga rörelseintäkter 0,5 0,6 -16 3,1
Kostnader för försäljning och marknadsföring -41,4 -39,0 6 -164,7
Administrationskostnader -19,2 -21,8 -12 -82,0
Forsknings- och utvecklingskostnader -3,2 -2,3 38 -13,3
Övriga rörelsekostnader -0,1 -0,1 128 -1,5
Goodwill nedskrivningar -3,7
Rörelseresultat (EBIT)* 8,2 14,6 -44 61,0

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar -0,2 0,3 -154 0,7
Andel i intresseföretagets resultat 7,9 9,4 -15 50,8
Övriga finansiella intäkter och kostnader -1,3 0,6 -4,3
Resultat före skatt 14,6 24,9 -41 108,3

Inkomstskatt -2,7 -4,0 -32 -14,3
Periodens resultat 11,9 20,9 -43 94,0

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 11,8 20,7 -43 93,7
Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,2 -72 0,3

Resultat/aktie, hänförligt till moderbolagets
aktieägare, euro (outspätt och utspätt) 0,14 0,25 -43 1,14

* Rörelseresultat utan engångsposter (detaljerat i noter) 12,8 16,6 -23 73,8
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

1-3 1-3 1-12
milj. euro 2014 2013 2013

Periodens resultat 11,9 20,9 94,0
Periodens övriga totalresultat:

Kan omklassificeras senare till resultaträkningen:
Omräkningsdifferenser -0,3 1,1 -8,5
Förändringar i intresseföretag redovisade
direkt mot övrigt totalresultat 1,0 -5,3 -13,9
Kassaflödessäkring -0,1 0,1 0,5

Kommer inte att omklassificeras till resultaträkningen:
Aktuariella vinster (förluster) på förmånsbestämda
pensionsplaner efter skatter -0,0 -0,0 -0,2
Förändringar i intresseföretag redovisade
direkt mot övrigt totalresultat 0,0 -3,8 -5,6

Periodens övriga totalresultat
efter skatt totalt 0,7 -7,8 -27,7
Periodens totalresultat 12,6 13,0 66,3

Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 12,6 12,8 66,1
Innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,2 0,2
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

3/2014 3/2013 Ändr. 12/2013
milj. euro %

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 111,9 116,5 -4 111,9
Övriga immateriella anläggningstillgångar 170,1 168,1 1 170,9
Materiella anläggningstillgångar 99,5 101,2 -2 100,5
Biologiska tillgångar 41,8 41,5 1 42,0
Förvaltningsfastigheter 5,8 5,3 10 6,0
Andelar i intresseföretag 268,1 255,0 5 286,1
Finansiella tillgångar

Aktier och andelar till verkligt värde via resultaträkningen 10,3 10,0 2 10,5
Övriga placeringar 4,0 5,0 -20 3,9

Uppskjutna skattefordringar 32,1 37,1 -13 31,3
Långfristiga tillgångar sammanlagt 743,6 739,6 1 763,1

Kortfristiga tillgångar
Varulager 132,4 144,4 -8 119,4
Kundfordringar och övriga fordringar 153,2 153,2 0 138,5
Skattefordringar 2,4 2,1 14 6,1
Räntebärande fordringar 2,9 2,1 37 2,3
Likvida medel 5,4 6,3 -14 9,7
Kortfristiga tillgångar sammanlagt 296,3 308,1 -4 275,9

Tillgångar sammanlagt 1 039,9 1 047,6 -1 1 039,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 589,4 578,4 2 631,8
Innehav utan bestämmande inflytande 1,0 1,0 2 0,9
Eget kapital sammanlagt 590,4 579,4 2 632,7

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 48,4 73,5 -34 56,2
Övriga skulder 5,2 4,6 12 6,1
Uppskjutna skatteskulder 39,8 46,5 -14 39,8
Pensionsförpliktelser 8,4 8,4 1 8,6
Övriga avsättningar 6,5 9,0 -29 5,9
Långfristiga skulder sammanlagt 108,2 142,0 -24 116,7

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 166,6 141,1 18 108,8
Leverantörskulder och övriga skulder 163,7 174,6 -6 172,0
Skatteskulder 3,9 7,0 -44 3,7
Övriga avsättningar 7,0 3,4 104 5,2
Kortfristiga skulder sammanlagt 341,3 326,2 5 289,7

Eget kapital och skulder sammanlagt 1 039,9 1 047,6 -1 1 039,1
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

1-3 1-3 1-12
milj. euro 2014 2013 2013

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt 14,6 24,9 108,3
Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 7,3 5,5 29,2
Andel i intresseföretagets resultat -7,9 -9,4 -50,8
Intäkter / kostnader från placeringar 0,1 0,0 0,2
Finansiella poster 1,3 -0,6 4,2
Förändring i biologiska tillgångar 0,2 -0,3 -0,7
Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan 1,5 3,9 3,6

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 17,2 23,9 94,0

Förändring av rörelsekapital
Förändring av räntefria fordringar -12,3 -21,9 -14,4
Förändring av varulager -12,9 -18,9 -0,5
Förändring av räntefria skulder -10,2 2,0 7,3

Kassaflöde från löpande verksamhet 
före finansposter och skatter -18,2 -14,9 86,5

Dividendinkomster från intresseföretag 26,9 25,6 25,6
Betalda finansieringskostnader (netto) -1,3 -1,2 -5,5
Betald inkomstskatt -0,8 -7,5 -25,6
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 6,6 2,1 81,0

Kassaflöde från investeringar
Förvärv av dotterbolag -49,9 -49,5
Investeringar i finansiella tillgångar -0,0 -0,1 -0,1
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -5,4 -10,1 -37,5
Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 1,1
Försäljning av verksamhet 1,0
Kassaflöde från övriga placeringar 0,0 0,4
Kassaflöde från investeringar (B) -5,4 -60,0 -84,6

Kassaflöde från finansiering
Förändring av kortfristiga fordringar -0,6 -1,6 -1,8
Upptagna långfristiga skulder 0,0 0,4 0,1
Återbetalning av långfristiga skulder -0,1 -16,1 -20,0
Förändring av kortfristiga skulder 50,4 119,4 74,2
Betalning av finansiella leasingskulder -0,3 -0,4 -1,7
Övriga finansieringsposter 0,0 -0,7 -0,2
Betalda dividender -54,9 -53,2 -53,2
Kassaflöde från finansiering (C) -5,4 47,7 -2,7

Förändring av likvida medel (A+B+C) -4,2 -10,2 -6,3

Likvida medel, periodens början 9,7 16,4 16,4
Omräkningsdifferens 0,0 0,1 -0,5
Likvida medel, periodens slut 5,4 6,3 9,7



Fiskars Oyj Abp Delårsrapport  1 januari–31 mars 2014  6 maj, 2014

12

FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADE EGNA KAPITALET
Till moderbolagets aktieägare

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

Aktie- Egna Omräkn. verkligt vinst.och serad stämmande man-
milj. euro kapital aktier diff. värde förluster vinst inflytande lagt
31.12.2012 77,5 -0,9 -0,8 1,3 -0,8 542,6 618,9
Förändringar på grund av förvärv 0,7 0,7
Periodens totalresultat 0,1 -4,3 -3,8 20,7 0,3 13,0
Ogiltigförklarandet av egna aktier 0,9 -0,9
Betalda dividender -53,2 -53,2
31.3.2013 77,5 -0,6 -3,0 -4,6 509,2 1,0 579,4
Periodens totalresultat -18,1 0,4 -2,0 73,1 -0,1 53,3
31.12.2013 77,5 -18,7 -2,6 -6,7 582,2 0,9 632,7
Periodens totalresultat 0,1 0,6 0,0 11,8 0,1 12,6
Betalda dividender -54,9 -54,9
31.3.2014 77,5 -18,6 -2,0 -6,7 539,2 1,0 590,4

NYCKELTAL* 3/2014 3/2013 Ändr. 12/2013
%

Eget kapital/aktie, euro 7,20 7,06 2 7,71
Soliditet 57 % 55 % 61 %
Nettogearing 35 % 36 % 24 %
Räntebärande nettoskulder, milj. euro 206,3 205,8 0 152,6
Personalantal (FTE) i genomsnitt 4 128 4 081 1 4 087
Personalantal vid periodens slut 4 367 4 273 2 4 330
Antal utestående aktier vid periodens slut,
tusen st.** 81 905 81 905 81 905
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 
under perioden, tusen st.** 81 905 81 905 81 905

* Se 2013 bokslutet för uträkning av nyckeltal
** Exklusive egna aktier

NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna oreviderad delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för 
upprättandet är förenliga med det föregående bokslutet.  Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika 
från den presenterade summan.

Gruppen tillämpar nya eller förändrade IAS/IFRS standarder och tolkningar som trädit ikraft fr.o.m. 1.1.2014:
- IFRS 10 Consolidated Financial Statements and subsequent amendments
- IFRS 11 Joint Arrangements and subsequent amendments
- IFRS 12 Disclosures of Interests in Other Entities and subsequent amendments
- IAS 27 Separate Financial Statements
- IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
- Ändring av IAS 32 Finansiella instrument: Presentation
- Ändring av IAS 36 Impairment of Assets
- Ändring av IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
- IFRIC 21 Levies.
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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OPERATIVA SEGMENT 1-3 1-3 Ändr. 1-12
milj. euro 2014 2013 % 2013
Omsättning
Europa & Asien-Stillahavsområdet 133,7 134,7 -1 564,2
Amerika 51,8 58,0 -11 245,1
Övriga 2,0 1,6 25 6,5
Försäljning till andra segment* -3,3 -3,9 -15 -17,2
KONCERNEN SAMMANLAGT 184,1 190,4 -3 798,6

Rörelseresultat (EBIT)
Europa & Asien-Stillahavsområdet 4,8 8,0 -40 39,9
Amerika 5,3 9,0 -41 31,4
Övriga och elimineringar -1,8 -2,4 -24 -10,3
KONCERNEN SAMMANLAGT 8,2 14,6 -44 61,0

Avskrivningar och nedskrivningar
Europa & Asien-Stillahavsområdet 4,3 3,7 17 21,1
Amerika 1,2 1,0 25 3,7
Övriga och elimineringar 1,8 0,8 114 4,4
KONCERNEN SAMMANLAGT 7,3 5,5 33 29,2

Investeringar
Europa & Asien-Stillahavsområdet 2,8 3,0 -7 16,6
Amerika 1,0 0,8 14 5,5
Övriga och elimineringar 1,7 6,3 -73 15,1
KONCERNEN SAMMANLAGT 5,4 10,1 -46 37,2

* Försäljning till andra segment 
Europa & Asien-Stillahavsområdet -1,8 -2,7 -8,2
Amerika -0,9 -0,6 -6,8
Övriga -0,6 -0,6 -2,2

Orderstock

AFFÄRSOMRÅDEN 1-3 1-3 Ändr. 1-12
milj. euro 2014 2013 % 2013
Omsättning
Hem 79,3 78,0 2 386,2
Trädgård 80,0 82,5 -3 284,5
Uteliv 23,4 28,9 -19 123,7
Övriga 1,4 1,0 39 4,2
KONCERNEN SAMMANLAGT 184,1 190,4 -3 798,6

POSTER AV ENGÅNGSNATUR 1-3 1-3 Ändr. 1-12
milj. euro 2014 2013 % 2013
EMEA 2015 omstruktureringsprogram -4,2 -2,1 101 -8,2
Nedskrivning av goodwill avseende Sankey-business -3,7
Nedskrivning av fastigheter -0,9
Andra nedskrivningar av tillgångar -0,4
Totalt -4,6 -2,1 118 -12,8

Inom Fiskars verksamhetsområden fordras korta leveranstider. Orderstockens storlek och förändringar i denna är inte av väsentlig 
betydelse.
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IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3/2014 3/2013 12/2013
milj. euro
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1. 282,9 229,3 229,3
Omräkningsdifferens 0,0 0,2 -0,5
Företagsförvärv 49,9 49,4
Ökningar 1,3 6,4 14,7
Avskrivningar och nedskrivningar -2,2 -1,2 -10,0
Minskningar och överföringar -0,0 -0,0
Bokföringsvärde vid periodens slut 282,0 284,6 282,9

Investeringsförbindelser i  immateriella anläggningstillgångar 4,7 0,0 3,6

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1. 106,5 95,5 95,5
Omräkningsdifferens 0,0 0,7 -0,9
Företagsförvärv 10,9 10,9
Ökningar 4,1 3,7 22,5
Avskrivningar och nedskrivningar -5,1 -4,4 -18,8
Minskningar och överföringar -0,2 -0,0 -2,6
Bokföringsvärde vid periodens slut 105,3 106,4 106,5

Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 5,6 6,8 3,1

KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 3/2014 3/2013 12/2013
milj. euro
Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar 48,5 46,4 53,8
Övriga ansvar 2,3 1,9 2,8
Sammanlagt 50,8 48,3 56,6

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

Som säkerhet för koncernbolagens ansvar
Garantier 13,6 15,0 13,9
Sammanlagt 64,4 63,3 70,5

Rättegång

DERIVATIVERNA 3/2014 3/2013 12/2013
milj. euro
Derivativernas nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 155,2 144,5 197,1
Valutaoptioner 5,9
Ränteswappar 55,9 45,9 55,9
Elderivat 1,8 2,6 1,8

Derivativinstrumentens dagsvärde jämfört med nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar -0,2 0,4 -0,6
Valutaoptioner 0,9
Ränteswappar -2,5 -3,2 -2,4
Elderivat -0,5 -0,3 -0,4

Valutaderivativerna har upptagits till dagsvärde.

Fiskars är involverad i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar. Utfallet av dessa kan inte förutsägas. Beaktande all 
information som finns tillgänglig, förväntas inte utfallet av dessa ha någon väsentlig inverkan på gruppens finansiella position.
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AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

milj. euro USD SEK NOK THB
Affärsverksamhetens valutaposition -28,2 22,6 15,2 -13,9
Affärsverksamhetens valutakänslighet* 2,8 -2,3 -1,5 1,4

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT
3/2014
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 0,3 9,9 10,3
Övriga placeringar 4,0 4,0
Derivat, tillgångar 0,0
Tillgångar totalt 0,3 13,9 14,2

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

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

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

12/2013
milj. euro Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Placeringar till verkligt värde via resultaträkningen 0,3 10,2 10,5
Övriga placeringar 3,9 3,9
Derivat, tillgångar 0,0
Tillgångar totalt 0,3 14,1 14,4

Derivat, skulder 3,4 3,4
Skulder totalt 3,4 3,4

Klassificering av verkligt värde

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

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

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

* Illustrerar effekten av en nedgång på 10 % i valutakursen mot euro på koncernens årsresultat före skatt, om kassaflödena inte 
säkrats
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Placeringar
milj. euro Till verkligt värde via resultaträkningen Nivå 1 Nivå 3 Övriga
Bokföringsvärde 31.12.2012 9,7 0,8
Ökningar 0,1
Företagsförvärv 4,1
Minskningar -0,0
Värdeförändring via resultaträkningen 0,3
Bokföringsvärde 31.3.2013 10,0 5,0
Ökningar 0,3
Företagsförvärv -0,6
Minskningar -0,4 -0,8
Värdeförändring via resultaträkningen 0,3 0,5
Bokföringsvärde 31.12.2013 0,3 10,2 3,9
Ökningar
Företagsförvärv
Minskningar
Värdeförändring via resultaträkningen -0,3 0,0
Bokföringsvärde 31.3.2014 0,3 9,9 4,0

NÄRSTÅENDE

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR

Förvärv av Royal Copenhagen

Avyttringen av den brittiska Sankey-verksamheten

Dividendintäkter 26,9 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster från 
intresseföretag. Dividenden utbetalades under första kvartalet 2014.

Fiskars sålde sin brittiska Sankey-verksamhet, som innehåller trädgårdskrukor och vattenbehållare, samt relaterade 
tillverkningstillgångar 31.12.2013. Sankey-verksamhetens omsättning upgick till 8,5 miljoner euro år 2013.

Där har varit inga förvärv eller avyttringar i 2014.

Fiskars förvärvade 4.1.2013 100 % av aktierna i Royal Copenhagen A/S och Royal Scandinavian Modern KK Japan. Royal 
Copenhagen blev en del av Fiskars affärsområde Hem.

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

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

I 2013 var det följande förvärv och avyttring, därav den senare påverkar jämförbarheten:
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