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Fiskars, tredje kvartalet 2012: Stabilt resultat, tack vare Amerika 
 
Tredje kvartalet 2012 i korthet: 
- Omsättningen ökade med 2 % till 168,0 milj. euro (Q3 2011: 165,3) 
- Omräknat i jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 4 % 
- Rörelseresultatet (EBIT) var 14,0 milj. euro (6,8) 
- Rörelseresultatet (EBIT) utan poster av engångsnatur ökade med 1 % till 13,2 milj. euro (13,1) 
- Resultat per aktie uppgick till 0,22 euro (0,17) 
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 23,5 milj. euro (25,3) 
- Utsikterna för år 2012 är oförändrade: omsättningen för helåret och rörelseresultatet exklusive poster av 

engångsnatur väntas ligga på samma nivåer som 2011 
 

Fiskars verkställande direktör, Kari Kauniskangas: 
 
”Fiskars verksamhet fortsätter att utvecklas stabilt trots besvärliga marknadsvillkor i synnerhet i Europa. Våra 
verksamheter i Amerika visade sin styrka och den operativa effektiviteten i EMEA-segmentet fortsatte att 
förbättras. Därmed kunde vi leverera ett stabilt rörelseresultat medan kostnaderna avseende vårt femåriga 
plattforminvesteringsprogram i EMEA-segmentet var enligt förväntningarna högre än förra året. Programmet 
fortskrider som planerat. 
 
Våra internationella varumärken utvecklas bra även under turbulenta ekonomiska förhållanden och fungerar 
som tillväxtmotor när vi går in i nya kategorier och på nya marknader. Under tredje kvartalet märktes detta i 
den lovande produktlanseringen av vår hobbyverksamhet och hur Outdoor har gått framåt med att bygga 
upp ett starkt internationellt distributionsnätverk för Gerbers tillväxt. 
 
En ytterligare försvagning av hushållens och handelns optimism kan ha en negativ inverkan på 
julförsäljningen, som är viktig särskilt för hemprodukter. Det är värd att notera att inom Trädgård har 
efterfrågan på snöredskap varit ovanligt hög de senaste två vintrarna.” 
 
Koncernens nyckeltal 
  
Miljoner euro Q3 2012 Q3 2011  Förändr. Q1–Q3 

2012 
Q1–Q3 

2011 
Förändr. 2011 

Omsättning 168,0 165,3 2 % 557,5 555,2 0 % 742,5 
Rörelseresultat (EBIT)* 14,0 6,8 106 % 50,8 42,1 21 % 52,8 
Rörelseresultat utan poster av 
engångsnatur 

13,2 13,1 1 % 50,0 48,4 3 % 62,1 

Andel av intresseföretagets 
resultat  

9,8 7,5 29 % 28,1 29,3 -4 % 42,7 

Förändring i värdet på 
skogsbeståndet 

0,7 -0,1  1,0 -0,9  -1,0 

Resultat före skatt** 22,8 14,8 54 % 163,4 138,3 18 % 161,8 
Periodens resultat** 18,4 13,6 35 % 147,1 129,7 13 % 156,3 
Resultat per aktie, euro*** 0,22 0,17 35 % 1,79 1,58 13 % 1,91 
Eget kapital/aktie, euro    7,21 6,37 13 % 6,77 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten**** 

23,5 25,3 -7 % 56,4 65,5 -14 % 107,4 

Soliditet, %    64 % 57 %  59 % 
Nettogearing, %    17 % 36 %  27 % 
Investeringar 8,8 4,6 90 % 21,2 14,9 42 % 24,7 
Personal (FTE) i genomsnitt 3 371 3 463 -3 % 3 377 3 606 -6 % 3 545 
*Inklusive engångsposter; Q3 2012 en intäkt på 0,8 milj. euro från en upplösning av en reserv avseende avyttringen av Silva, Q4 2011 
påföljdsavgift på 3,0 milj. euro, Q3 2011 förluster på 5,3 milj. euro på avyttringen av Silva samt 1,1 milj. euro för produktåterkallande 
**Inklusive vinst av engångsnatur från försäljning av Wärtsiläaktier, på 87,0 milj. euro under Q2 2012 och 69,8 milj. euro under Q1 2011   
***Inklusive 1,06 euro från försäljningen av Wärtsiläaktier Q2 2012 och 0,85 euro Q1 2011 
****Inklusive Wärtsilädividender på 26,8 milj. euro Q1 2012 (40,9)  
 
Mer information: 

- Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tel. +358 204 39 5500 
- Ekonomidirektör Ilkka Pitkänen, tel. +358 204 39 5054   
 

Presskonferens: 
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för tredje kvartalet hålls den 1.11.2012, 
kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors, Finland. 
Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com. 



Fiskars Oyj Abp       Delårsrapport 1 januari–30 september, 2012          1 november 2012  

2 

FISKARS DELÅRSRAPPORT, JANUARI–SEPTEMBER 2012   
 
KONCERNEN 
 
Verksamhetsomgivning under Q3 2012 
 
Det övergripande ekonomiska klimatet fortsatte att påverka Fiskars kunder och konsumenter i Europa. 
Marknadsförhållanden var fortsatt besvärliga, i synnerhet i Sydeuropa. Trots att läget var stabilt på vissa 
marknader, påverkades hushållens konsumtion av det ständiga flödet med oroande ekonomiska nyheter och 
konsumtionen var prisstyrd. Handeln var fortsatt försiktig, med lagernivåerna under hård kontroll. 
 
I Amerika-segmentet ökade hushållens optimism tack vare ett antal positiva signaler från ekonomin. 
Konsumtionen i detaljhandeln ökade jämfört både med föregående kvartal och föregående år. Men 
återförsäljarna fortsatte att bevaka lagren noggrant, och en del återförsäljare inom trädgårdsområdet höll 
fortfarande på att sälja av lagret från säsongen.  
 
Omsättning och rörelseresultat 
 
Under tredje kvartalet 2012 ökade Fiskars koncernomsättning med 2 % och uppgick till 168,0 milj. euro (Q3 
2011: 165,3 milj. euro). Omräknat i jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 4 %. Försäljningen i 
Europa gick ned, i huvudsak beroende på att Trädgårds försäljning inte nådde upp till fjolårets nivåer. 
Försäljningen i Amerika-segmentet ökade, tack vare en bra utveckling för affärsområdena Trädgård och 
Skola, kontor och hobby (SOC). Den starkare amerikanska dollarn bidrog till ytterligare ökning i den 
euronoterade försäljningen.  
 
Under de första nio månaderna 2012 uppgick Fiskars omsättning till 557,5 milj. euro (Q1-Q3 2011: 555,2 
milj. euro). Omräknat i jämförbara valutakurser och exklusive Silva under Q1-Q3 2011, minskade den 
jämförbara omsättningen med 1 %. 
 
Omsättning, 
miljoner euro 

Q3 2012 Q3 2011 Förändr. Förändr. 
vn* 

Q1–Q3 
2012 

Q1–Q3 
2011 

Förändr. Förändr
. vn* 

2011 

Koncernen 168,0 165,3 2 % -4 % 557,5 555,2 0 % -3 % 742,5 
EMEA  108,0 113,7 -5 % -7 % 369,0 385,2 -4 % -5 % 516,8 
Amerika  60,7 52,0 17 % 3 % 191,9 175,6 9 % 0 % 232,5 
* valutaneutral 
 
Omsättningen i EMEA-segmentet (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet) var 108,0 milj. euro 
under perioden juli−september (Q3 2011: 113,7) och 60,7 milj. euro (52,0) i Amerika-segmentet.  
 
Under perioden januari−september uppgick omsättningen i EMEA-segmentet till 369,0 milj. euro (Q1-Q3 
2011: 385,2) och till 191,9 milj. euro (175,6) i Amerika-segmentet. 
 
Rörelseresultat (EBIT), 
miljoner euro 

Q3 2012 Q3 2011 Förändr. Q1–Q3 
2012 

Q1–Q3 
2011 

Förändr. 2011 

Koncernen 14,0 6,8 106 % 50,8 42,1 21 % 52,8 
EMEA  8,9 4,6 94 % 31,8 25,4 25 % 33,7 
Amerika  8,0 4,5 78 % 28,9 23,8 22 % 30,5 
Övriga -3,0 -2,3 28 % -9,8 -7,1 39 % -11,4 
 
Under tredje kvartalet ökade koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur med 1 % till 13,2 
milj. euro (Q3 2011: 13,1) till följd av god utveckling i Amerika-segmentet. Under rapportperioden 
redovisade koncernen en intäkt av engångsnatur på 0,8 milj. euro från en upplösning av en reserv avseende 
avyttringen av Silva, vilken genomfördes 2011. Under Q3 2011 redovisade koncernen för EMEA-segmentet 
en förlust av engångsnatur på 5,3 milj. euro avseende avyttringen av Silva och för Amerika-segmentet en 
kostnad av engångsnatur på 1,1 milj. euro avseende ett produktåterkallande. 
 
Den operativa effektiviteten fortsatte att förbättras inom EMEA-segmentet. Trots detta minskade segmentets 
rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur med 18 % till 8,1 milj. euro (9,9), i huvudsak eftersom 
kostnaderna avseende företagets femåriga investeringsprogram ökade enligt förväntningarnar. 
Rörelseresultatet exklusive poster av engångsnatur för Amerika-segmentet ökade med 45 % under kvartalet 
och uppgick till 8,0 milj. euro (5,5), till följd av den goda försäljningsutvecklingen för Trädgård och SOC.  
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Under perioden januari−september ökade koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångsnatur med 
3 % till 50,0 milj. euro (Q1-Q3 2011: 48,4). Rörelseresultatet för EMEA-segmentet uppgick till 31,0 milj. euro 
(30,7), vilket var en ökning med 1 %, exklusive poster av engångsnatur. Rörelseresultatet för Amerika-
segmentet ökade med 16 % exklusive poster av engångsnatur i 2011, och uppgick till 28,9 milj. euro (24,8). 
 
Finansiella poster och nettoresultat 
 
Fiskars andel av resultatet från intresseföretaget Wärtsilä under kvartalet uppgick till 9,8 milj. euro (7,5) och 
28,1 milj. euro (29,3) under perioden januari–september. Förändringen i verkligt värde på skogsbeståndet 
uppgick till 0,7 milj. euro (-0,1) under tredje kvartalet och 1,0 miljon euro (-0,9) i januari−september.  
 
Tredje kvartalets nettofinansieringskostnader uppgick till -1,6 milj. euro (0,6, inklusive vinster på 2,9 
milj. euro avseende verkligt värde på valutaderivat). Resultat före skatt uppgick till 22,8 milj. euro 
(14,8). Resultat per aktie uppgick till 0,22 euro (0,17).  
 
Under årets första nio månader uppgick nettofinansieringskostnaderna till -3,5 milj. euro (-2,0) och 
resultat före skatt till 163,4 milj. euro (138,3). Under Q2 2012 redovisade Fiskars en vinst på 87,0 milj. 
euro från försäljningen av en del av företagets aktieinnehav i Wärtsilä (69,8 milj. euro i 2011). Resultat 
per aktie var totalt 1,79 euro (1,58) för årets första nio månader, varav 1,06 avsåg försäljningen av 
Wärtsiläaktier under Q2 2012 (Q2 2011: 0,85).   
 
Kassaflöde, balansräkning och finansiering 
 
Tredje kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 23,5 milj. euro (25,3), inklusive en positiv 
inverkan på 5,4 milj. euro avseende skatteinnehållning på extra dividenden. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var -8,9 milj. euro (0,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till  
-22,5 milj. euro (-26,5) för tredje kvartalet, inklusive -61,4 milj. euro (0) i extra dividender, vilket uppvägdes av 
förändring i räntebärande fordringar på 62,1 milj. euro (0,7). I juli 2011 avyttrade Fiskars helägda dotterbolag 
Avlis AB dotterbolaget Silva Sweden AB. Försäljningen hade en positiv inverkan på kassaflödet från 
investeringsverksamheten med cirka 5,0 milj. euro under tredje kvartalet 2011.   
 
Under perioden januari−september var kassaflödet från den löpande verksamheten 56,4 milj. euro (65,5). I 
beloppen ingår dividender från intresseföretaget Wärtsilä på 26,8 milj. euro (40,9) under första kvartalet samt 
positiv inverkan på 5,4 milj. euro från skatteinnehållning på extra dividend under tredje kvartalet. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick till 106,1 milj. euro (100,6) under årets första nio månader, inklusive 
intäkterna från försäljningen av Wärtsiläaktier uppgående till 126,4 milj. euro (109,7). Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick under perioden januari–september 2012 till -164,0 milj. euro (-167,0).  
 
Investeringarna uppgick till 8,8 milj. euro (4,6) under årets tredje kvartal. Investeringarna hade framför allt 
koppling till det femåriga investeringsprogrammet avseende ny plattform i EMEA-segmentet. Företaget 
gjorde även investeringar i utveckling av nya produkter. Investeringarna uppgick till 21,2 milj. euro (14,9) 
under perioden januari−september. 
 
Avskrivningarna uppgick till 5,0 milj. euro (5,2) under kvartalet och 16,0 milj. euro (16,0) under 
januari−september.  
 
Fiskars rörelsekapital uppgick till 96,4 milj. euro (111,6) i slutet av september. Soliditeten uppgick till 64 % 
(57 %) och nettogearingen var 17 % (36 %).  
 
Likvida medel uppgick till totalt 4,8 milj. euro i slutet av perioden (4,7). Räntebärande nettoskulder uppgick till 
100,2 milj. euro (186,1). Minskningen i räntebärande nettoskulder är i huvudsak hänförlig till en minskning på 
82,3 milj. euro i kortfristiga skulder. De kortfristiga skulderna uppgick till 34,3 milj. euro (116,7) medan de 
långfristiga skulderna var 71,8 milj. euro (74,7) vid periodens slut. De kortfristiga skulderna utgörs främst av 
företagscertifikat utgivna av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 455 milj. euro (455) i outnyttjade, 
långfristiga kreditlöften hos nordiska banker. 
 
Forskning och utveckling 
 
Fiskars forsknings- och utvecklingsutgifter uppgick till sammanlagt 1,9 milj. euro (1,7) under tredje kvartalet, 
vilket motsvarar 1,1 % (1,0 %) av omsättningen. Under perioden januari–september uppgick Fiskars 
forsknings- och utvecklingsutgifter till sammanlagt 5,5 milj. euro (6,2), vilket motsvarar 1,0 % (1,1 %) av 
omsättningen. Minskningen berodde på avyttringen av Silva 2011. 
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Personal 
 
Koncernen hade i genomsnitt 3 371 (3 463) anställda, omräknat till heltidsanställda (FTE), under årets tredje 
kvartal, varav 2 595 (2 719) i EMEA-segmentet, 558 (556) i Amerika-segmentet och 218 (188) i Övriga. 
 
Under perioden januari−september var antalet anställda, omräknat till heltidsanställda (FTE), 3 377 (3 606). I 
slutet av september hade koncernen sammanlagt 3 495 anställda (3 623), varav 1 656 (1 687) i Finland. 
 
Personalantal (FTE) i 
genomsnitt 

Q3 2012 Q3 2011 Förändring Q1–Q3 
2012 

Q1–Q3 
2011 

Förändring 2011 

Koncernen 3 371 3 463 -3 % 3 377 3 606 -6 % 3 545 
EMEA  2 595 2 719 -5 % 2 618 2 862 -9 % 2 798 
Amerika 558 556 0 % 552 566 -2 % 566 
Övriga 218 188 16 % 207 179 16 % 180 
 
OPERATIVA SEGMENT OCH AFFÄRSOMRÅDEN 
 
Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä 
(intresseföretag) och Övriga (Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner).  
 
Bolagets affärsområden är Hem (hemprodukter, kök samt skola, kontor och hobby), Trädgård och Uteliv 
(uteliv och båtar).  
 
Affärsområden Q3 2012 
 
Omsättning, milj. 
euro 

Q3 
2012 

Q3 
2011 

Förändr. Förändr. 
vn* 

Q1–Q3 
2012 

Q1–Q3 
2011 

Förändr. Förändr. 
vn* 

2011 

Hem 80,5 77,3 4 % 0 % 221,8 213,7 4 % 1 % 306,3 
Trädgård 56,5 58,4 -3 % -8 % 234,6 235,1 0 % -3 % 294,3 
Uteliv 30,1 28,6 5 % -5 % 98,0 103,3 -5 % -11 % 137,8 
* valutaneutral 
 
EMEA Q3 2012 
 
Miljoner euro Q3 2012 Q3 2011 Förändring Q1–Q3 

2012 
Q1–Q3 

2011 
Förändring 2011 

Omsättning 108,0 113,7 -5 % 369,0 385,2 -4 % 516,8 
Rörelseresultat 8,9 4,6 94 % 31,8 25,4 25 % 33,7 
Investeringar 2,0 2,1 -4 % 5,5 9,4 -42 % 13,4 
Personalantal (FTE) i 
genomsnitt 

2 595 2 719 -5 % 2 618 2 862 -9 % 2 798 

 
Omsättningen för EMEA-segmentet minskade med 5 % och uppgick till 108,0 milj. euro (113,7), eftersom 
trädgårdsförsäljning inte nådde upp till fjolårets nivåer.  
 
Omsättningen för hemprodukter låg på samma nivåer som 2011, med fortsatt god utveckling av 
exportförsäljningen. Framgångsrika produktlanseringar ledde till ökad försäljning inom kategorin dukning. 
 
Affärsområdet Trädgårds omsättning minskade under kvartalet. Försäljningen av snöredskap nådde inte upp 
till fjolårets nivåer och det regniga vädret påverkade efterfrågan på krukodlingsprodukter. Övriga kategorier 
inom trädgårds- och gårdsskötsel utvecklades bra.  
 
Utelivs omsättning ökade, eftersom den positiva utvecklingen av Gerber-försäljningen uppvägde 
minskningen i båtförsäljningen. 
 
Den operativa effektiviteten fortsatte att förbättras inom EMEA-segmentet. Segmentet redovisade ett 
rörelseresultat på 8,1 milj. euro exklusive poster av engångsnatur (9,9 exklusive en förlust av engångsnatur 
på 5,3 milj. euro avseende avyttringen av Silva), vilket avspeglar främst de högre kostnaderna för det 
femåriga investeringsprogrammet avseende ny plattform i EMEA-segmentet. 
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Amerika Q3 2012 
 
Milj. euro Q3 2012 Q3 2011 Förändring Q1–Q3 

2012 
Q1–Q3 

2011 
Förändring 2011 

Omsättning 60,7 52,0 17 % 191,9 175,6 9 % 232,5 
Rörelseresultat 8,0 4,5 78 % 28,9 23,8 22 % 30,5 
Investeringar 0,8 1,3 -38 % 2,8 2,8 0 % 3,9 
Personalantal (FTE) i 
genomsnitt 

558 556 0 % 552 566 -2 % 566 

 
Omsättningen i Amerika-segmentet ökade med 17 % till 60,7 milj. euro (52,0), tack vare bra utveckling för 
Trädgård och Skola, kontor och hobby (SOC) och den starkare amerikanska dollarn. Omräknat i jämförbara 
valutakurser ökade försäljningen med 3 %.  
 
Affärsområdet Trädgård hade en kraftig tillväxt, med positiv utveckling hos viktiga kunder. Totalt sett leddes 
tillväxten av vedhantering.  
 
Omsättningen för produkter för Skola, kontor och hobby (SOC) fortsatte att utvecklas bra, och fick draghjälp 
av en framgångsrik satsning på en ny kategori och bra försäljning till viktiga kunder vid skolstarten.  
 
Omsättningen för Uteliv släpade efter nivåerna för 2011 på grund av en minskad försäljning till institutionella 
kanaler. Försäljningen till kommersiella kanaler utvecklades positivt. 
 
Segmentets rörelseresultat uppgick till 8,0 milj. euro (5,5, exklusive en förlust av engångsnatur på 1,1 milj. 
euro avseende ett produktåterkallande inom affärsområdet Trädgård), tack vare en ökad volym och 
försäljningsmixen inom affärsområdena Trädgård och SOC.  
 
Övriga Q3 2012 
 
Miljoner euro Q3 2012 Q3 2011 Förändring Q1–Q3 

2012 
Q1–Q3 

2011 
Förändring 2011 

Omsättning 1,4 1,6 -8 % 4,8 4,7 2 % 6,2 
Rörelseresultat -3,0 -2,3 28 % -9,8 -7,1 39 % -11,4 
Investeringar 6,0 1,3 362 % 12,9 2,7 378 % 7,5 
Personalantal (FTE) i 
genomsnitt 

218 188 16 % 207 179 16 % 180 

 
Fiskars Övriga-segment omfattar Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner. 
Omsättningen var 1,4 milj. euro (1,6) under kvartalet och 4,8 milj. euro (4,7) i januari - september och 
utgjordes främst av virkesförsäljning och hyresinkomster. Rörelseresultatet var -3,0 milj. euro (-2,3) för 
kvartalet och -9,8 milj. euro (-7,1) för januari - september. 
 
Wärtsilä 
 
Den 24 april 2012 tecknade Fiskarskoncernen ett samarbetsavtal med Investor AB för att skapa en 
långsiktigt stark ägare till Wärtsilä. Den juridiska sammanslagningen av innehaven för Fiskarskoncernen och 
Investor AB kommer att ske så småningom men parterna kommer att agera tillsammans i fråga om Wärtsiläs 
ägande från och med ovan angivna datum.  
 
Fiskars innehav i Wärtsilä uppgår nu till 13,0 % av aktier och röster (15,1 %). I slutet av september 2012 
ägde Fiskarskoncernen och Investor AB tillsammans 42 948 325 aktier eller 21,77 % av Wärtsiläs 
aktiekapital och röster. Wärtsilä kommer att fortsätta att utgöra ett rapporterande operativt segment för 
Fiskars och behandlas som ett intresseföretag, eftersom Fiskars anser att det fortsätter att ha betydande 
inflytande i Wärtsilä. 
 
Fiskars andel av Wärtsiläs resultat uppgick till 9,8 milj. euro (7,5) under årets tredje kvartal och 28,1 milj. 
euro (29,3) under perioden januari−september. I slutet av perioden var marknadsvärdet på Fiskars 
Wärtsiläaktier 691,0 milj. euro (532,7) eller 8,44 euro (6,50) per Fiskarsaktie, med en slutkurs på 26,95 euro 
(17,91) per Wärtsiläaktie. Aktiernas balansvärde uppgick till 261,9 milj. euro (287,3). 
 
Aktier och aktieägare 
 
Fiskars Oyj Abp har en aktieserie (FIS1V). Varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. 
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I slutet av perioden var det sammanlagda antalet aktier 82 023 341, inklusive 118 099 aktier i bolagets ägo. 
Innehavet av egna aktier motsvarar 0,14 % av bolagets aktier och röster.  
 
Den 2.8.2012 meddelade Fiskars styrelsens beslut att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt 
bolagsstämmans bemyndigande den 15.3.2012. Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta 
om förvärv av egna aktier som kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas 
som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem 
och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Det maximala antalet aktier som 
kan förvärvas är en miljon (1 000 000), vilket är cirka 1,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Inga aktier 
förvärvades under rapportperioden. Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro.  
 
Aktierna är noterade på Large Cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki. Den genomsnittliga aktiekursen under 
kvartalet var 15,46 euro (14,00). I slutet av september var slutkursen för aktien 14,96 per aktie (14,15). 
Fiskars börsvärde uppgick per kvartalets slut till 1 225,3 milj. euro (1 159,0), exklusive bolagets innehav av 
egna aktier. Antalet aktier som var föremål för handel under perioden januari−september uppgick till 3,0 milj. 
(4,9), vilket är 3,6 % (6,0 %) av det totala antalet aktier. 
 
I slutet av september var det sammanlagda antalet aktieägare 15 744 (14 914). Under perioden 
informerades Fiskars inte om några betydande förändringar bland bolagets största aktieägare. 
 
Extraordinarie bolagsstämma 2012 
 
Fiskars Oyj Abp:s extraordinarie bolagsstämma 12.9.2012 beslöt att en extra dividend på 0,75 euro per 
aktie, totalt 61,4 milj. euro, skall delas ut till Fiskars aktieägare. Dividenden utbetalades 24.9.2012. 
 
Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer 
 
Fiskars Oyj Abp har redogjort för risker i affärsverksamheten och riskhanteringen i sin årsredovisning 2011 
samt på bolagets webbplats. Bolaget anser inte att några betydande förändringar har skett under 
rapportperioden avseende de risker och osäkerhetsfaktorer som presenterades i årsredovisningen 2011. 
 
Förändringar i ledning och organisation 
  
Fiskarskoncernens nya ekonomidirektör och medlem av koncernledningen Ilkka Pitkänen började sin 
befattning i september 2012. Han rapporterar till Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas.  
 
Fiskars nya försäljningsorganisation för EMEA-området trädde i kraft den 1.9.2012. Den nya organisationen 
innefattar två nya säljregioner, Norr och Central. Jakob Hägerström utsågs till direktör för säljregion Norr och 
Axel Goss för säljregion Central. Båda rapporterar till Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas. 
 
Utsikter för år 2012 
 
Fiskars verksamhetsomgivning var fortsatt osäker under tredje kvartalet och ytterligare ekonomisk och 
finansiell osäkerhet kan påverka konsumenternas och handelns beteende på ett negativt sätt. Förändringar i 
efterfrågan särskilt på hemprodukter under det sista kvartalet kan påverka helårets resultat. Inom 
affärsområdet Trädgård har efterfrågan på snöredskap varit ovanligt hög de senaste två vintrarna.  
  
Fiskars kommer att fortsätta att genomföra sin integrerade företagsstrategi och investeringsprogrammet 
avseende ny plattform i EMEA. Bolaget kommer även att investera på utvecklingen av nya produkter och 
marknadsföring för att förstärka sin produktsortiment och sin konkurrensläge.  
 
Fiskars förväntar sig att omsättningen för helåret 2012 och rörelseresultatet exklusive poster av 
engångsnatur kommer att ligga på samma nivåer som 2011. 
 
Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens resultat och kassaflöde år 2012. 
 
 
Helsingfors, Finland, den 31 oktober 2012 
 
FISKARS OYJ ABP 
Styrelsen 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
7-9 7-9 Ändr. 1-9 1-9 Ändr. 1-12

M€ 2012 2011 % 2012 2011 % 2011

Omsättning 168,0 165,3 2 557,5 555,2 0 742,5
Kostnad för sålda varor -105,6 -109,5 -4 -354,3 -363,3 -2 -483,3
Bruttobidrag 62,4 55,8 12 203,1 192,0 6 259,2

Övriga rörelseintäkter 1,0 0,3 225 1,7 1,3 33 2,2
Kostnader för försäljning och marknadsföring -29,9 -28,1 6 -93,9 -93,6 0 -126,3
Administrationskostnader -17,8 -13,7 30 -54,7 -45,6 20 -64,0
Forsknings- och utvecklingskostnader -1,9 -1,7 11 -5,5 -6,2 -11 -8,6
Övriga rörelsekostnader 0,1 -5,7 0,0 -5,8 -9,7
Rörelseresultat (EBIT) 14,0 6,8 106 50,8 42,1 21 52,8

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 0,7 -0,1 1,0 -0,9 -1,0
Andel i intresseföretagets resultat 9,8 7,5 29 28,1 29,3 -4 42,7
Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier 87,0 69,8 25 69,8
Övriga finansiella intäkter och kostnader -1,6 0,6 -3,5 -2,0 77 -2,4
Resultat före skatt 22,8 14,8 54 163,4 138,3 18 161,8

Inkomstskatt -4,4 -1,2 273 -16,3 -8,6 90 -5,5
Periodens resultat 18,4 13,6 35 147,1 129,7 13 156,3

Resultat/aktie, euro hänförligt 
till moderbolagets aktieägare (outspätt och utspätt) 0,22 0,17 35 1,79 1,58 13 1,91

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12

M€ 2012 2011 2012 2011 2011

Periodens resultat 18,4 13,6 147,1 129,7 156,3
Omräkningsdifferenser -2,8 6,7 0,3 -2,0 3,9

överförts till resultaträkning -0,5 -0,5 -0,5
Förändringar i intresseföretag 
redovisade direkt mot övrigt totalresultat 2,5 -2,1 1,3 -2,1 -2,0

överförts till resultaträkning -0,1 -0,4 -0,4
Kassaflödessäkring -0,3 -0,6 -0,8 -0,4 -0,5
Aktuariella vinster och förluster på förmåns-
bestämda pensionsplaner efter skatter 0,0 0,0 0,5 0,0 -0,3
Periodens övriga totalresultat, 
efter skatt, totalt -0,6 3,6 1,2 -5,4 0,2
Periodens totalresultat 17,8 17,2 148,2 124,3 156,6
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
9/2012 9/2011 Ändr. 12/2011

M€ %

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 88,8 88,2 1 88,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 134,7 118,8 13 125,2
Materiella anläggningstillgångar 90,6 95,0 -5 94,4
Biologiska tillgångar 36,6 35,8 2 35,6
Förvaltningsfastigheter 5,6 7,1 -21 6,2
Andelar i intresseföretag 261,9 287,3 -9 300,8
Finansiella tillgångar
  Andelar till verkligt värde via resultaträkningen 9,7 6,7 46 8,9
  Övriga placeringar 1,1 1,3 -16 1,2
Uppskjutna skattefordringar 28,0 18,6 51 27,0
Långfristiga tillgångar sammanlagt 657,2 658,8 0 688,0

Kortfristiga tillgångar
Varulager 132,1 126,7 4 118,3
Kundfordringar och övriga fordringar 126,4 125,5 1 124,6
Skattefordringar 4,0 7,8 -49 2,7
Räntebärande fordringar 0,8 0,1 495 0,5
Likvida medel 4,8 4,7 3 6,1
Kortfristiga tillgångar, sammanlagt 268,1 264,7 1 252,2

Tillgångar sammanlagt 925,3 923,5 0 940,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 590,4 522,1 13 554,3
Eget kapital sammanlagt 590,4 522,1 13 554,3

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 71,8 74,7 -4 75,4
Övriga skulder 4,0 3,4 17 4,1
Uppskjutna skatteskulder 45,7 43,8 4 45,0
Pensionsförpliktelser 6,1 7,9 -22 8,2
Övriga avsättningar 4,2 4,9 -15 5,6
Långfristiga skulder sammanlagt 131,9 134,8 -2 138,4

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 34,3 116,7 -71 82,5
Övriga avsättningar 2,6 1,8 46 2,1
Leverantörskulder och övriga skulder 153,2 133,8 14 154,9
Skatteskulder 12,9 14,5 -11 8,0
Kortfristiga skulder sammanlagt 203,0 266,7 -24 247,5

Eget kapital och skulder sammanlagt 925,3 923,5 0 940,2
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12

M€ 2012 2011 2012 2011 2011

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt 22,8 14,8 163,4 138,3 161,8
Justeringar
  Avskrivningar 5,0 5,2 16,0 16,0 21,5
  Andel i intresseföretagets resultat -9,8 -7,5 -28,1 -29,3 -42,7
  Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier -87,0 -69,8 -69,8
  Intäkter från placeringar 0,0 5,6 -0,2 5,5 5,5
  Finansiella poster 1,6 -0,6 3,5 2,0 2,3
  Förändring i biologiska tillgångar -0,7 0,1 -1,0 0,9 1,0
  Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan 0,1 -2,2 -0,6 -4,0 -3,0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 19,1 15,3 65,9 59,7 76,9

Förändring av rörelsekapital
  Förändring av räntefria fordringar 17,8 17,8 0,3 -9,3 -7,1
  Förändring av varulager -4,0 8,1 -14,7 -0,7 10,0
  Förändring av räntefria skulder -3,2 -10,0 -4,8 -8,1 9,9
Kassaflöde från löpande verksamhet 
före finansposter och skatter 29,7 31,3 46,6 41,6 89,6

Dividendinkomster, intresseföretag 26,8 40,9 40,9
Betalda finansieringskostnader (netto) -1,0 -1,8 -3,7 -4,8 -5,9
Betald inkomstskatt -5,1 -4,2 -13,3 -12,2 -17,2
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 23,5 25,3 56,4 65,5 107,4

Kassaflöde från investeringar
Förvärv och investeringar i finansiella tillgångar 0,0 -0,1 -0,2
Inv. i materiella och immateriella tillgångar -9,0 -4,5 -21,0 -14,8 -24,4
Försäljning av anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,9 0,4 0,6
Överlåtelse av intresseföretagets aktier 126,4 109,7 109,7
Försäljning av dotterbolagsaktier 5,0 5,0 6,3
Kassaflöde från övriga placeringar 0,0 0,2 -0,2 0,2 0,3
Kassaflöde från investeringar (B) -8,9 0,9 106,1 100,6 92,3

Kassaflöde från finansiering
Förändring av kortfristiga fordringar 62,1 0,7 -0,3 0,0 -0,4
Upptagna långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3
Återbetalning av långfristiga skulder -0,9 0,0 -0,9 0,0 -0,1
Förändring av kortfristiga skulder -21,9 -26,7 -47,5 -10,2 -41,9
Finansiell leasing -0,4 -0,4 -3,1 -1,1 -2,5
Övriga finansieringsposter 0,0 -0,1 -0,2 0,0 -0,1
Betalda dividender -61,4 -112,2 -155,6 -155,6
Kassaflöde från finansiering (C) -22,5 -26,5 -164,0 -167,0 -199,5

Förändring av likvida medel (A+B+C) -7,9 -0,4 -1,4 -1,0 0,3

Likvida medel, periodens början 12,6 5,0 6,1 5,8 5,8
Omräkningsdifferens 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,0
Likvida medel, periodens slut 4,8 4,7 4,8 4,7 6,1
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FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADE EGNA KAPITALET
Balan- Sam-

Aktie- Egna Omräkn. serad man-
M€ kapital aktier diff. vinst lagt
31.12.2010 77,5 -0,8 -0,3 477,1 553,5
Periodens totalresultat -4,0 128,3 124,3
Ökning av egna aktier -0,1 -0,1
Betalda dividender -155,6 -155,6
30.9.2011 77,5 -0,9 -4,3 449,8 522,1
Periodens totalresultat 6,4 25,9 32,3
31.12.2011 77,5 -0,9 2,0 475,7 554,3
Periodens totalresultat 0,3 147,9 148,2
Betalda dividender -112,2 -112,2
30.9.2012 77,5 -0,9 2,3 511,4 590,4

NYCKELTAL* 9/2012 9/2011 Ändr. 12/2011
%

Eget kapital/aktie, euro 7,21 6,37 13 6,77
Soliditet 64 % 57 % 59 %
Nettogearing 17 % 36 % 27 %
Räntebärande nettoskulder, milj. euro 100,2 186,1 -46 150,8
Personalantal (FTE) i genomsnitt 3 377 3 606 -6 3 545
Personalantal vid periodens slut 3 495 3 623 -4 3 574
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 81 909

*Se 2011 bokslutet för uträkning av nyckeltal.
**Exklusive egna aktier.

NOTER TILL DELÅRSRAPPORTEN

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34  (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är 
förenliga med det föregående bokslutet. 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. 1.1.2012, varav de viktigaste 
är:
- Ändring av IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
- Ändring av IAS 12 Income Taxes
Tillämpandet av de förändrade standarderna har inte haft någon inverkan på det rapporterade resultatet eller den finansiella 
positionen.

Användning av bedömningar:
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användandet av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet 
av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om 
bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga  kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt, kan det slutliga utfallet 
avvika från bedömningarna. 
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OPERATIVA SEGMENT 7-9 7-9 Ändr. 1-9 1-9 Ändr. 1-12
M€ 2012 2011 % 2012 2011 % 2011

Omsättning
EMEA 108,0 113,7 -5 369,0 385,2 -4 516,8
Amerika 60,7 52,0 17 191,9 175,6 9 232,5
Övriga 1,4 1,6 -8 4,8 4,7 2 6,2
Försäljn.till andra segment* -2,1 -2,0 4 -8,2 -10,3 -20 -12,9
KONCERNEN SAMMANLAGT 168,0 165,3 2 557,5 555,2 0 742,5

Rörelseresultat (EBIT)
EMEA 8,9 4,6 94 31,8 25,4 25 33,7
Amerika 8,0 4,5 78 28,9 23,8 22 30,5
Övriga och elimineringar -3,0 -2,3 28 -9,8 -7,1 39 -11,4
KONCERNEN SAMMANLAGT 14,0 6,8 106 50,8 42,1 21 52,8

Avskrivningar och nedskrivningar
EMEA 3,4 3,7 -8 10,2 11,4 -10 15,1
Amerika 1,0 1,0 -2 4,0 3,2 23 4,5
Övriga och elimineringar 0,6 0,4 48 1,7 1,3 29 1,9
KONCERNEN SAMMANLAGT 5,0 5,2 -2 16,0 16,0 0 21,5

Investeringar
EMEA 2,0 2,1 -4 5,5 9,4 -42 13,4
Amerika 0,8 1,3 -38 2,8 2,8 0 3,9
Övriga och elimineringar 6,0 1,3 12,9 2,7 7,5
KONCERNEN SAMMANLAGT 8,8 4,6 90 21,2 14,9 42 24,7

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

Orderstock

AFFÄRSOMRÅDEN 7-9 7-9 Ändr. 1-9 1-9 Ändr. 1-12
M€ 2012 2011 % 2012 2011 % 2011

Omsättning
Hem 80,5 77,3 4 221,8 213,7 4 306,3
Trädgård 56,5 58,4 -3 234,6 235,1 0 294,3
Uteliv 30,1 28,6 5 98,0 103,3 -5 137,8
Övriga 0,9 1,0 -14 3,1 3,1 1 4,1
KONCERNEN SAMMANLAGT 168,0 165,3 2 557,5 555,2 0 742,5

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 9/2012 9/2011 12/2011
M€

Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1. 213,8 214,0 214,0
Omräkningsdifferens 0,3 -0,3 -0,2
Företagsförvärv och försäljning -3,7 -3,4
Ökningar 12,6 0,7 5,0
Avskrivningar och nedskrivningar -3,3 -4,0 -4,6
Minskningar och överföringar 0,2 0,3 3,1
Bokföringsvärde vid periodens slut 223,5 207,0 213,8

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

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1. 100,6 102,5 102,5
Omräkningsdifferens 0,6 -0,8 0,0
Företagsförvärv och försäljning -0,8 -0,9
Ökningar 8,6 14,2 19,7
Avskrivningar och nedskrivningar -12,7 -12,2 -16,8
Minskningar och överföringar -1,0 -0,8 -3,9
Bokföringsvärde vid periodens slut 96,3 102,1 100,6

Investeringsförbindelser i materiella anläggningstillgångar 1,6 0,8

KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 9/2012 9/2011 12/2011
M€

Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar 43 46 46
Övriga ansvar 2 2 2
Sammanlagt 45 48 48

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

Som säkerhet för koncernbolagens ansvar
Garantier 14 11 13

Sammanlagt 59 59 61

Rättegång
Fiskars är involverad i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar. Utfallet av dessa kan inte förutsägas. 
Beaktande all information som finns tillgänglig, förväntas inte utfallet av dessa ha någon väsentlig inverkan på gruppens 
finansiella position. De legala åtgärder gällande Iittala i marknadsdomstolen är slutförda 2012.
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DERIVATIVERNA 9/2012 9/2011 12/2011
M€
Derivativernas nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 210 234 208
Ränteswappar 33 23 23
Elderivat 3 3 2

Derivativinstrumentens dagsvärde jämfört med nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 0 1 1
Ränteswappar -2 -1 -1
Elderivat 0 0 0

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.

AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

M€ USD SEK NOK CAD
Affärsverksamhetens valutaposition -27,8 20,7 14,8 6,3
Affärsverksamhetens valutakänslighet* 2,8 -2,1 -1,5 -0,6

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

NÄRSTÅENDE

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Försäljning av Wärtsilä aktier

Under rapportperioden har inte varit förvärv.

Följande förvärv och avyttringar år 2011 påverkar jämförbarheten:

Försäljning av Wärtsilä aktier

Avyttring av Silva Sweden AB aktier
Fiskars sålde sina aktier i dotterbolaget Silva Sweden AB i juli 2011. Silva har hört till Fiskars affärsområde Uteliv. Avyttringen av 
Silva innebär att Fiskars bokförde en förlust av engångsnatur på 5,3 milj. euro under årets tredje kvartal. Försäljningen av aktierna 
i Silva hade en positiv inverkan på sammanlagt  6,3 milj. euro på kassaflöde från investeringar. 

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

Dividendintäkter 26,8 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, 
intresseföretag. Dividenden utbetalades under första kvartalet 2012.

Fiskars helägda dotterbolag Avlis AB sålde 1 974 320 aktier i Wärtsilä, vilket representerar 11,7 % av Avlis AB:s aktieinnehav i 
Wärtsilä för 110,6 milj. euro främst till internationella institutionella investerare under det första kvartalet 2011. Fiskarskoncernen 
bokförde en vinst på ungefär 69,8 milj. euro för försäljningen.

Den 24 april 2012 tecknade Fiskarskoncernen ett samarbetsavtal med Investor AB för att skapa en långsiktigt stark ägare till 
Wärtsilä. Den juridiska sammanslagningen av innehaven för Fiskarskoncernen och Investor AB kommer att ske så småningom 
men parterna kommer att agera tillsammans i fråga om Wärtsiläs ägande från och med ovan angivna datum. 

Som del av avtalet sålde Fiskars dotterbolag Avlis AB 2,08 procent av aktierna i Wärtsilä till Investor till kursen 30,90 euro per 
Wärtsiläaktie för totalt cirka 126,8 miljoner euro. Fiskars innehav i Wärtsilä uppgår nu till 13,0 % av aktier och röster (15,1). I slutet 
av september 2012 ägde Fiskarskoncernen och Investor AB tillsammans 42 948 325  aktier eller 21,77 % av Wärtsiläs aktiekapital 
och röster. Wärtsilä kommer att fortsätta att utgöra ett rapporterande operativt segment för Fiskars och behandlas som ett 
intresseföretag, eftersom Fiskars anser att det fortsätter att ha betydande inflytande i Wärtsilä.
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FI-00561 Helsinki, Finland 
Tel +358 204 3910 
www.fiskarsgroup.com 

  

  

 


	Q3 kansi ruotsi
	Fiskars Q32012 _SWE_
	1209_Pörssitiedote_SWE
	Print SWE

	Takakansi

