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Tredje kvartalet: Omsättningen och rörelseresultatet ökade 
 
Tredje kvartalet 2011 i korthet: 
- Omsättningen ökade med 4 % till 165,3 milj. euro (Q3 2010:159.5) 
- Omräknat i jämförbara växelkurser ökade omsättningen med 6 % och med 9 % utan Silva i Q3 2010  
- Rörelseresultatet utan poster av engångsnatur ökade med 2 % till 13,1 milj. euro (12,9) 
- Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 47 % till 6,8 milj. euro (12,9), främst p.g.a engångsförlust 

relaterad till avyttringen av Silva 
- Resultatet per aktie var 0,17 euro (0,29) 
- Kassaflöde från löpande verksamhet var 25,3 milj. euro (18,3) 
- Utsikterna för år 2011 är oförändrade: omsättningen och rörelseresultatet för hela året utan poster av 

engångsnatur förväntas öka jämfört med år 2010 
 

Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas: 
”Fiskars omsättning fortsatte att öka under tredje kvartalet och många av våra verksamheter stärkte sin 
position. Med tanke på de krävande marknadsförhållandena och avyttringen av Silva i juli är jag mycket nöjd 
med vår försäljning. Tack vare våra starka varumärken och produkter som möter både konsumenternas 
behov och passion, har vår verksamhet hittills varit motståndskraftig mot den ekonomiska nedgången. 
 
Vårt rörelseresultat utan poster av engångsnatur låg kvar på föregående års nivå, trots ökade råvarupriser 
och försvagning av US dollarn. 
 
När vi nu närmar oss den viktiga julperioden ligger vår fokus på att säkra försäljningen i en osäker 
ekonomisk miljö. Helårets utsikter hålls oförändrade och omsättningen och rörelseresultatet för hela året 
utan poster av engångsnatur förväntas ligga över 2010 års nivåer.” 
 
Koncernens nyckeltal 

Milj. euro Q3 2011 Q3 2010  Förändr. Q1-Q3 
2011 

Q1-Q3 
2010 

Förändr. 2010 

Omsättning 165,3 159,5 4% 555,2 525,3 6% 715,9 
Rörelseresultat (EBIT)* 6,8 12,9 -47% 42,1 47,7 -12% 49,1 
Rörelseresultatet utan 
engångsposter 

13,1 12,9 2% 48,4 47,7 1% 60,4 

Andel av intresseföretagets 
resultat  

7,5 17,3 -56% 29,3 35,9 -18% 65,9 

Förändring i värdet på 
biologiska tillgångar 

-0,1 -0,6  -0,9 -1,8  -2,2 

Resultat före skatt** 14,8 26,6 -44% 138,3 76,3 81% 106,7 
Periodens resultat** 13,6 24,1 -43% 129,7 65,4 98% 94,3 
Resultat/aktie, euro 0,17 0,29  1,58 0,80  1,15 
Eget kapital/aktie, euro    6,37 6,57 -3% 6,76 
Kassaflöde från löpande 
verksamhet*** 

25,3 18,3 38% 65,5 63,0 4% 92,6 

Soliditet, %    57% 55%  57% 
Nettogearing, %    36% 41%  36% 
Investeringar 4,6 3,5 33% 14,9 11,0 35% 18,6 
Antal anställda (FTE) i 
genomsnitt 

3 463 3 631 -5% 3 606 3 594 0% 3 612 

*I resultatet ingår en engångsförlust på 5,3 milj. euro relaterad till försäljningen av Silva och en engångsförlust på 1,1 
milj. euro relaterad till återkallanden av produkter under Q3 2011 
**I resultatet ingår en engångsvinst på 69,8 milj. euro från försäljningen av Wärtsiläaktier under Q1 2011  
***I summan ingår Wärtsilädividender på 40,9 milj. euro under Q1 2011 (29,5) 
 
Ytterligare information: 

- Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500 
- Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703 

 
Presskonferens: 
En presskonferens för analytiker och journalister angående resultatet för tredje kvartalet hålls kl. 10.00 den 
27 oktober 2011. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 
A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com. 



Fiskars Oyj Abp        Delårsrapport 1 januari–30 september, 2011          27 oktober, 2011  

2 

FISKARS DELÅRSRAPPORT, JANUARI–SEPTEMBER 2011  
 
KONCERNEN 
 
Verksamhetsomgivning under tredje kvartalet 2011 
 
Det ekonomiska läget var fortsatt osäkert under tredje kvartalet och förutsägbarheten i affärsmiljön var 
fortsatt dålig. 
 
I Europa har konsumenternas förtroende minskat kraftigt på Fiskars huvudmarknader och konsumenternas 
efterfrågan verkade avta i Norden. Detaljhandeln var fortsatt svag på de flesta europeiska marknader och 
återförsäljare var obenägna att höja sina lagernivåer. Handeln blev allt försiktigare och fokuserade på sitt 
rörelsekapital. 
 
I Nordamerika var konsumenternas förtroende på fortsatt låga nivåer i den osäkerhet som omger de 
försvagade ekonomiska utsikterna. Samtidigt eroderade köpkraften och förtroendet hos 
medelklasskonsumenterna och alltmer sparsamma köpare gjorde färre butiksbesök och jagade fynd. 
Amerikanska detaljhandlare höll nere lagernivåer och skjöt upp nya köpbeslut tills de ser tecken på att 
konsumenterna köper. 
 
Omsättning och rörelseresultat 
 
Under det tredje kvartalet 2011 ökade Fiskars konsoliderade omsättning med 4 % till 165,3 milj. euro (Q3 
2010: 159,5 milj. euro) trots avyttringen av Silva som gjordes under kvartalet. Omräknat i jämförbara 
växelkurser ökade den konsoliderade omsättningen med 6 % och den jämförbara omsättningen (utan Silva i 
Q3 2010) ökade med 9 %. Båda segmenten bidrog till försäljningsökningen, som leddes av affärsområdet 
Garden i EMEA och affärsområdet Outdoor i Amerika.   
 
Under januari–september ökade Fiskars omsättning med 6 % till 555,2 milj. euro (Q1-Q3 2010: 525,3 milj. 
euro). Omräknat i jämförbara växelkurser ökade den konsoliderade omsättningen med 7 %. 
 
Omsättning, 
milj. euro 

Q3 2011 Q3 2010 Förändr. Förändr. 
vn* 

Q1-Q3 
2011 

Q1-Q3 
2010 

Förändr. Förändr. 
vn* 

2010 

Koncernen 165,3 159,5 4% 6% 555,2 525,3 6% 7% 715,9 
EMEA  113,7 112,2 1% 1% 385,2 359,1 7% 6% 502,4 
Amerika  52,0 49,2 6% 15% 175,6 172,7 2% 9% 223,1 
* valutaneutral 
 
Omsättningen i segmentet EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet) var 113,7 milj. euro 
under perioden juli−september (Q3 2010: 112,2) och 52,0 milj. euro (49,2) i segmentet Amerika.  
 
Under januari−september var omsättningen i segmentet EMEA 385,2 milj. euro (Q1-Q3 2010: 359,1) och 
175,6 milj. euro (172,7) i segmentet Amerika. 
 
Rörelseresultat (EBIT), milj. 
euro 

Q3 2011 Q3 2010 Förändr. Q1−Q3 
2011 

Q1−Q3 
2010 

Förändr. 2010 

Koncernen 6,8 12,9 -47% 42,1 47,7 -12% 49,1 
EMEA  4,6 9,3 -51% 25,4 33,3 -24% 33,1 
Amerika  4,5 5,4 -16% 23,8 22,8 5% 28,1 
Övriga -2,3 -1,8  -7,1 -8,4  -12,1 
 
Utan poster av engångsnatur var rörelseresultatet under tredje kvartalet 13,1 milj. euro (12,9). Som ett 
resultat av förlusten av engångsnatur relaterad till försäljningen av Silva och kostnader av engångsnatur 
relaterade till återkallanden av produkter, minskade rörelseresultatet med 47 % under tredje kvartalet till 6,8 
milj. euro (Q3 2010: 12,9). 
  
Utan poster av engångsnatur ökade rörelseresultatet för EMEA till 9,9 milj, euro. Rörelseresultatet för EMEA 
minskade med 51 % till 4,6 milj. (9,3) för kvartalet, huvudsakligen på grund av förlusten av engångsnatur på 
5,3 milj. euro relaterad till försäljningen av Silva. I Amerika ökade rörelseresultatet utan poster av 
engångsnatur till 5,5 milj. euro trots försvagning av US dollarn. I Amerika bokförde Fiskars en kostnad av 
engångsnatur för återkallande av produkter på 1,1 milj. euro och rörelseresultat för segmentet minskade 
med 16 % och uppgick till 4,5 milj. euro (5,4).  
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Under januari−september ökade koncernens rörelseresultat utan poster av engångsnatur till 48,4 milj. euro. 
Med poster av engångsnatur minskade rörelseresultatet med 12 % till 42,1 milj. euro (Q1-Q3 2010: 47,7). 
Rörelseresultatet för segmentet EMEA var 25,4 milj. euro (33,3), vilket var en nedgång på 24 %. 
Rörelseresultatet för segmentet Amerika ökade med 5 % och var 23,8 milj. euro (22,8).   
 
Finansiella poster och nettoresultat 
 
Fiskars andel av resultatet från intressebolaget Wärtsilä under årets tredje kvartal var 7,5 milj. euro (17,3) 
och 29,3 milj. euro (35,9) under januari–september. Förändringen i värdet på biologiska tillgångar var -0,1 
milj. euro (-0,6) under perioden juli−september och -0,9 milj. euro (-1,8) under januari−september. 
 
Nettofinansieringsposterna under årets tredje kvartal var 0,6 milj. euro (-2,9), inkluderande vinster på 2,9 milj. 
euro relaterade till värdet på valutaderivat. Fiskars tillämpar inte valutasäkringsredovisning i värderingen av 
valutaderivat. Finansiella kostnader exklusive vinstvärden var 2,3 milj. euro. 
 
Resultatet före skatt var 14,8 milj. euro (26,6) i juli-september och resultatet per aktie var 0,17 euro (0,29). 
 
Under januari−september var nettofinansieringskostnaderna 2,0 milj. euro (5,5) och resultatet före skatt var 
138,3 milj. euro (76,3). Fiskars bokförde en vinst på 69,8 milj. euro för försäljning av en del av bolagets 
Wärtsilä aktier under det första kvartalet 2011. Resultatet per aktie var 1,58 euro (0,80) under perioden.  
 
Kassaflöde, balansräkning och finansiering 
 
Kassaflödet från löpande verksamhet var 25,3 milj. euro (18,3) under tredje kvartalet. 
Investeringskassaflödet var 0,9 milj. euro (-3,5). Kassaflödet efter investeringar var 26,2 milj. euro (14,8) 
under tredje kvartalet. Den 8 juli 2011 avyttrade Fiskars helägda dotterbolag Avlis Ab dotterbolaget Silva 
Sweden AB. Försäljningen hade en positiv inverkan på kassaflödet från investeringar på cirka 5,0 milj. euro 
under tredje kvartalet.  
 
Under perioden januari−september var kassaflödet från löpande verksamhet 65,5 milj. euro (63,0). I 
summorna ingår dividender från intressebolaget Wärtsilä på 40,9 milj. euro (29,5) under första kvartalet. 
Investeringskassaflödet var 100,6 milj. euro (-8,7) under de första nio månaderna. I investeringskassaflödet 
för årets första kvartal ingår köpesumman för de sålda Wärtsiläaktierna på 109,7 milj. euro. Kassaflödet efter 
investeringar var 166,1 milj. euro (54,3) under januari−september.  
 
Investeringar gjordes för 4,6 milj. euro (3,5) under årets tredje kvartal. Investeringarna rörde främst 
expansion av produktionskapacitet och produktutveckling. Investeringar gjordes för 14,9 milj. euro (11,0) 
under januari−september.  
 
Avskrivningar gjordes för 5,2 milj. euro (5,9) under tredje kvartalet och för 16,0 milj. euro (17,5) under 
januari−september.  
 
Fiskars rörelsekapital uppgick till 111,6 milj. euro (114,7) i slutet av september. Soliditeten var 57 % (55 %) 
och nettogearingen var 36 % (41 %).  
 
I slutet av perioden hade koncernen 4,7 milj. euro i likvida medel (5,2). De räntebärande nettoskulderna 
uppgick till 186,1 milj. euro (221,7). De kortfristiga skulderna uppgick till 116,7 milj. euro (151,2) medan de 
långfristiga skulderna var 74,7 milj. euro (76,1). De kortfristiga skulderna utgörs främst av företagscertifikat 
som har utgetts av Fiskars Oyj Abp. Dessutom hade Fiskars 455 milj. euro (405) i outnyttjade långfristiga 
kreditlöften i nordiska banker.  
 
Den 10 augusti 2011 undertecknade Fiskars en roterande kreditfacilitet på 100 milj. euro, som ersatte 
bolagets befintliga roterande kreditfacilitet på 50 milj. euro som undertecknades i november 2007. Den nya 
faciliteten har en löptid på fem år och används för allmänna verksamhetsändamål. 
 
Avyttring av Silva 
 
Den 8 juli 2011 sålde Fiskars helägda dotterbolag Avlis Ab aktierna i dotterbolaget Silva Sweden AB till 
investeringsbolaget Karnell. Silva hade varit en del av Fiskars affärsområde Outdoor. Silvas omsättning var 
15 milj. euro år 2010 och företaget hade cirka 220 anställda. 
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Avyttringen av Silva innebär att Fiskars bokförde en förlust av engångsnatur på 5,3 milj. euro under årets 
tredje kvartal. Avyttringen av aktierna hade en positiv inverkan på investeringskassaflödet på 5,0 milj. euro. 
Tyngdpunkten i Silvas verksamhet ligger på slutet av året och affären kommer att minska Fiskars omsättning 
under andra hälften av 2011 med cirka 12 milj. euro och rörelseresultatet med cirka 1 milj. euro. 
 
Forskning och utveckling 
 
Fiskars forsknings- och utvecklingsutgifter uppgick till sammanlagt 1,7 milj. euro (2,0) under det tredje 
kvartalet, vilket motsvarar 1,0 % (1,3 %) av omsättningen. Under perioden januari−september uppgick 
forsknings- och utvecklingsutgifterna till 6,2 milj. euro (6,0). 
 
Personal 
 
Koncernen hade i genomsnitt 3 463 (3 631) heltidsekvivalenta anställda (FTE) under årets tredje kvartal, av 
vilka 2 719 (2 858) anställda i EMEA, 556 (610) i Amerika och 188 (164) i segmentet Övriga.  
 
Under perioden januari−september var antalet heltidsekvivalenta anställda (FTE) i koncernen 3 606 (3 594). 
I slutet av september hade koncernen sammanlagt 3 623 anställda (3 899), av vilka 1 687 (1 617) fanns i 
Finland. Minskningen av antalet anställda beror främst på avyttringen av Silva i juli 2011.  
 
Antal anställda (FTE) i 
genomsnitt 

Q3 2011 Q3 2010 Förändring Q1−Q3 
2011 

Q1−Q3 
2010 

Förändring 2010 

Koncernen 3 463 3 631 -5% 3 606 3 594 0% 3 612 
EMEA  2 719 2 858 -5% 2 862 2 848 0% 2 864 
Amerika 556 610 -9% 566 599 -6% 597 
Övriga 188 164 15% 179 148 21% 151 
 
 
OPERATIVA SEGMENT OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN 
 
Fiskars operativa segment är EMEA (Europa, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet), Amerika, Wärtsilä 
(intressebolag) och Övriga (Fiskars Fastigheter, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner).  
 
Koncernens affärsområden är Home (produkter för hemmet samt skola, kontor och hobby), Garden 
(trädgård) och Outdoor (uteliv och båtar).  
 
Affärsområden under Q3 2011 
 
Omsättning, milj. 
euro 

Q3 
2011 

Q3 
2010 

Förändr. Förändr. 
vn* 

Q1−Q3 
2011 

Q1−Q3 
2010 

Förändr. Förändr. 
vn* 

2010 

Home 77,3 78,8 -2% -1% 213,7 213,8 0% 1% 309,4 
Garden 58,4 50,0 17% 20% 235,1 217,7 8% 9% 274,5 
Outdoor 28,6 29,5 -3% 2% 103,3 91,0 13% 18% 128,3 
*) valutaneutral 
 
EMEA under Q3 2011 
 
Milj. euro Q3 2011 Q3 2010 Förändring Q1−Q3 

2011 
Q1−Q3 

2010 
Förändring 2010 

Omsättning 113,7 112,2 1% 385,2 359,1 7% 502,4 
Rörelseresultat 4,6 9.3 -51% 25,4 33,3 -24% 33,1 
Investeringar 2,1 2,7 -25% 9,4 7,4 27% 12,9 
Antal anställda (FTE) i 
genomsnitt 

2 719 2 858 -5% 2 862 2 848 0% 2 864 

 
Tack vare affärsområdet Garden ökade omsättningen för segmentet EMEA med 1 % till 113,7 milj. euro 
(112,2), trots avyttringen av Silva i juli 2011.  
 
Omsättningen inom produkter för hemmet var oförändrad under kvartalet, med huvudmarknaderna kvar på 
eller under nivåerna för 2010. Omsättningen inom produkter för skola, kontor och hobby var högre än under 
tredje kvartalet 2010.  
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Omsättningen inom affärsområdet Garden ökade, tack vare ökad distribution och försäljning av snöverktyg, 
som stärkte Fiskars ställning på flera viktiga marknader. Även andra områden presterade väl under kvartalet.  
 
Försäljningen av Outdoor-produkter minskade kraftigt på grund av avyttringen av Silva i juli 2011. 
Båtförsäljningen ökade och Buster fortsatte att vinna marknadsandelar. 
 
Segmentets rörelseresultat utan poster av engångsnatur var 9,9 milj. euro (9,3). 
  
Amerika under Q3 2011 
 
Milj. euro Q3 2011 Q3 2010 Förändring Q1−Q3 

2011 
Q1−Q3 

2010 
Förändring 2010 

Omsättning 52,0 49,2 6% 175,6 172,7 2% 223,1 
Rörelseresultat 4,5 5,4 -16% 23,8 22,8 5% 28,1 
Investeringar 1,3 0,6 101% 2,8 2,8 1% 3,4 
Antal anställda (FTE) i 
genomsnitt 

556 610 -9% 566 599 -6% 597 

 
Omsättningen i Amerika ökade med 6 % till 52,0 milj. euro (49,2) efter fortsatt god utveckling inom samtliga 
verksamheter, främst Outdoor. Omräknat i jämförbara valutakurser ökade försäljningen med 15 %.  
 
Omsättningen för affärsområdet Garden ökade, tack vare framgångsrika klippverktygskampanjer. Även 
området gräsklippare visade ett fortsatt starkt resultat.  
 
Omsättningen för produkter för skola, kontor och hobby (SOC) fortsatte att öka p.g.a. bra försäljning inför 
skolstarten och framgångsrika listningar.  
 
Affärsområdet Outdoor hade en fortsatt stark tillväxt, vilket drev på framgångarna inom kategorierna knivar, 
multiverktyg och utrustning. Försäljningen till institutioner låg över 2010-års nivå.  
 
Segmentets omsättning utan poster av engångsnatur var 5,5 milj. euro (5,4). Stark utveckling inom 
affärsområdet Outdoor bidrog till den här utvecklingen. En post av engångsnatur på 1,1 milj. euro bokfördes 
för segmentet relaterat till ett återkallande av produkter inom utomhusmaskiner i Garden-affärsområdet.   
  
Övriga under Q3 2011 
 
Milj. euro Q3 2011 Q3 2010 Förändring Q1−Q3 

2011 
Q1−Q3 

2010 
Förändring 2010 

Omsättning 1,6 1,7 -10% 4,7 4,6 2% 6,2 
Rörelseresultat -2,3 -1,8  -7,1 -8,4  -12,1 
Investeringar 1,3 0,1  2,7 0,9  2,3 
Antal anställda (FTE) i 
genomsnitt 

188 164 15% 179 148 21% 151 

 
Fiskars segment Övriga omfattar Fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma 
funktioner.  
 
Omsättningen var 1,6 milj. euro (1,7) under årets tredje kvartal och 4,7 milj. euro (4,6) för januari−september 
och utgjordes främst av virkesförsäljning och hyresinkomster. Rörelseresultatet var -2,3 milj. euro (-1,8) 
under kvartalet och -7,1 milj. euro (-8,4) under januari−september. 
 
Wärtsilä 
 
Fiskars äger 15,1 % (17,1 %) av aktierna och rösterna i intressebolaget Wärtsilä Oyj Abp. Fiskars andel av 
Wärtsiläs resultat var 7,5 milj. euro (17,3) under årets tredje kvartal och 29,3 milj. euro (35,9) under 
januari−september. I slutet av september var marknadsvärdet på Fiskars Wärtsiläaktier 532,7 milj. euro 
(806,4) eller 6,50 euro (9,85) per Fiskarsaktie, då Wärtsiläaktiens kurs i slutet av perioden var 17,91 euro 
(47,87 eller splitjusterat 23,94). Aktiernas sammanställda balansvärde var 287,3 milj. euro (326,9). 
 
Aktier och aktieägare 
 
Fiskars 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 (2010: 112 619) aktier 
i bolagets ägo. Innehavet av egna aktier motsvarar 0,14 % (0,14 %) av bolagets aktier och röster. 
Aktiekapitalet var oförändrat på 77 510 200 euro.  
 
Den 11 augusti 2011 beslutade styrelsen att förvärva aktier i det egna bolaget enligt bolagsstämmans 
bemyndigande den 16 mars 2011. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 100 000, vilket 
motsvarar mindre än 1 % av det totala antalet aktier. Återköpet av egna aktier skall avslutas senast vid 
utgången av nästa ordinarie bolagsstämma år 2012. Aktierna förvärvas genom offentlig börshandel på  
NASDAQ OMX Helsinki. Sammanlagt  5 480 egna aktier förvärvades under det tredje kvartalet. 
 
Fiskars aktier noteras på large cap-listan på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Det genomsnittliga aktiepriset 
under kvartalet var 14,00 euro (13,11). I slutet av september var kursen för aktien 14,15 (14,26) per aktie 
och Fiskarskoncernens marknadsvärde 1 159,0 milj. euro (1 168,0), utan bolagets innehav av egna aktier. 
Antalet aktier som var föremål för handel under januari−september var 4,9 milj. (3,5), vilket är 6,0 % (4,3 %) 
av antalet aktier. 
 
I slutet av september var det sammanlagda antalet aktieägare 14 914 (12 102). Under perioden 
informerades Fiskars inte om några betydande förändringar bland bolagets största aktieägare. 
 
Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer 
 
Fiskars har redogjort för risker i affärsverksamheten och riskhantering i sin årsredovisning 2010, på bolagets 
webbplats och i delårsrapporten för januari−mars  2011. Bolaget anser inte att några betydande förändringar 
har ägt rum i de risker och osäkerhetsfaktorer som presenterades i årsredovisningen 2010. 
 
Utsikter för år 2011 
 
I början av året räknade Fiskars med att det allmänna marknadsläget skulle förbli positivt under år 2011. 
Sedan detta har oron kring de ekonomiska utsikterna ökat. Vi förväntar att handeln fortsätter att fokusera på 
sitt rörelsekapital och detaljhandelns inköpsbeteende är försiktigt även i fortsättningen. 
 
Fiskars kommer att fortsätta att investera i sina varumärken och utveckling av nya produkter. Dessutom har 
Fiskars börjat verkställa sitt betydande femåriga investeringsprogram för att genomföra en förändring inom 
verksamheten i EMEA. Programmet kommer att öka Fiskars rörelsekostnader och investeringar under de 
kommande åren. 
 
Fiskars förutspår att omsättningen och rörelseresultatet för hela året utan poster av engångsnatur ökar 
jämfört med år 2010. 
 
Intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att ha en stor betydelse för koncernens resultat och kassaflöde år 2011. 
 
 
Helsingfors, Finland, den 26 oktober 2011 
 
FISKARS OYJ ABP 
Styrelsen 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
7-9 7-9 Ändr. 1-9 1-9 Ändr. 1-12

M€ 2011 2010 % 2011 2010 % 2010

Omsättning 165,3 159,5 4 555,2 525,3 6 715,9
Kostnad för sålda varor -109,5 -101,0 8 -363,3 -336,9 8 -462,3
Bruttobidrag 55,8 58,5 -5 192,0 188,5 2 253,6

Övriga rörelseintäkter 0,3 0,4 1,3 1,7 2,1
Kostnader för försäljning och marknadsföring -28,1 -28,5 -1 -93,6 -88,7 5 -122,4
Administrationskostnader -13,7 -15,3 -10 -45,6 -47,6 -4 -64,1
Forsknings- o utvecklingskostn. -1,7 -2,0 -14 -6,2 -6,0 2 -8,5
Övriga rörelsekostnader -5,7 -0,2 -5,8 -0,2 -0,3
Goodwill nedskrivningar 0,0 0,0 -11,3
Rörelseresultat (EBIT) 6,8 12,9 -47 42,1 47,7 -12 49,1

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar -0,1 -0,6 -0,9 -1,8 -2,2
Andel i intresseföretagets resultat 7,5 17,3 -56 29,3 35,9 -18 65,9
Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier 0,0 69,8
Övriga finansiella intäkter och kostnader 0,6 -2,9 122 -2,0 -5,5 -64 -6,1
Resultat före skatt 14,8 26,6 -44 138,3 76,3 81 106,7

Inkomstskatt -1,2 -2,6 -8,6 -11,0 -12,4
Periodens resultat 13,6 24,1 -43 129,7 65,4 98 94,3

Resultat/aktie, euro hänförlig 
till moderbolagets aktieägare (outspätt och utspätt) 0,17 0,29 1,58 0,80 1,15

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

M€ 2011 2010 2011 2010 2010

Periodens resultat 13,6 24,1 129,7 65,4 94,3
Omräkningsdifferenser 6,7 -11,1 -2,0 7,4 10,1

överförts till resultaträkning -0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0
Förändringar i intresseföretag 
redovisade direkt mot övrigt totalresultat -2,1 0,0 -2,1 3,8 -12,5

överförts till resultaträkning 0,0 -0,4
Kassaflödessäkring -0,6 -0,2 -0,4 -0,6 -0,1
Aktuariella vinster och förluster på förmåns-
bestämda pensionsplaner efter skatte-effekt 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5
Periodens övriga totalresultat, 
efter skatt, totalt 3,6 -11,3 -5,4 10,6 -3,1
Periodens totalresultat 17,2 12,8 124,3 75,9 91,2
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
9/2011 9/2010 Ändr. 12/2010

M€ %

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar
Goodwill 88,2 99,8 -12 88,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 118,8 126,3 -6 125,4
Materiella anläggningstillgångar 95,0 92,4 3 95,0
Biologiska tillgångar 35,8 37,1 -4 36,7
Förvaltningsfastigheter 7,1 7,8 -8 7,6
Andelar i intresseföretag 287,3 326,9 -12 341,0
Finansiella tillgångar
  Andelar till verkligt värde via resultaträkningen 6,7 3,5 91 6,7
  Övriga placeringar 1,3 1,8 -24 1,6
Uppskjutna skattefordringar 18,6 15,5 20 15,2
Långfristiga tillgångar sammanlagt 658,8 711,0 -7 717,7

Kortfristiga tillgångar
Varulager 126,7 140,2 -10 133,0
Kundfordringar och övriga fordringar 125,6 108,3 16 119,6
Skattefordringar 7,8 6,2 26 3,0
Likvida medel 4,7 5,2 -10 5,8
Kortfristiga tillgångar, sammanlagt 264,7 259,9 2 261,3

Tillgångar sammanlagt 923,5 970,9 -5 979,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare 522,1 538,1 -3 553,5
Eget kapital sammanlagt 522,1 538,1 -3 553,5

Långfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 74,7 76,1 -2 76,2
Övriga skulder 3,4 2,4 42 2,8
Uppskjutna skatteskulder 43,8 46,5 -6 45,8
Pensionsförpliktelser 7,9 8,8 -11 8,7
Övriga avsättningar 4,9 5,2 -5 5,2
Långfristiga skulder sammanlagt 134,8 139,1 -3 138,7

Kortfristiga skulder
Räntebärande främmande kapital 116,7 151,2 -23 130,1
Övriga avsättningar 1,8 2,5 -28 2,5
Leverantörskulder och övriga skulder 133,8 130,2 3 146,6
Skatteskulder 14,5 9,9 47 7,6
Kortfristiga skulder sammanlagt 266,7 293,7 -9 286,8

Eget kapital och skulder sammanlagt 923,5 970,9 -5 979,0
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12

M€ 2011 2010 2011 2010 2010

Kassaflöde från löpande verksamhet
Resultat före skatt 14,8 26,6 138,3 76,3 106,7
Justeringar
  Avskrivningar 5,2 5,9 16,0 17,5 34,9
  Andel i intresseföretagets resultat -7,5 -17,3 -29,3 -35,9 -65,9
  Vinst på försäljning av intresseföretagets aktier 0,0 -69,8
  Intäkter från placeringar 5,6 0,1 5,5 -0,8 -0,7
  Räntekostnader -0,6 2,9 2,0 5,5 6,3
  Förändring i biologiska tillgångar 0,1 0,6 0,9 1,8 2,2
  Övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan -2,2 -3,0 -4,0 -4,8 -6,8
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 15,3 15,9 59,7 59,7 76,6

Förändring av rörelsekapital
  Förändring av räntefria fordringar 17,8 19,7 -9,3 -1,4 -10,9
  Förändring av varulager 8,1 -6,2 -0,7 -15,4 -6,4
  Förändring av räntefria skulder -10,0 -7,4 -8,1 5,3 23,0
Kassaflöde från löpande verksamhet 
före finansposter och skatter 31,3 21,9 41,6 48,2 82,3

Dividendinkomster, intresseföretag 0,0 0,0 40,9 29,5 29,5
Betalda finansieringskostnader (netto) -1,8 -1,5 -4,8 -6,6 -10,3
Betald inkomstskatt -4,2 -2,1 -12,2 -8,1 -8,9
Kassaflöde från löpande verksamhet (A) 25,3 18,3 65,5 63,0 92,6

Kassaflöde från investeringar
Förvärv och investeringar i finansiella tillgångar 0,0 -0,1 -3,5
Inv. i materiella och immateriella tillgångar -4,5 -3,7 -14,8 -11,1 -18,5
Försäljning av anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,4 2,6 3,0
Överlåtelse av intresseföretagets aktier 0,0 109,7
Försäljning av dotterbolagsaktier 5,0 5,0
Kassaflöde från övriga placeringar 0,2 0,0 0,2 -0,2 0,2
Kassaflöde från investeringar (B) 0,9 -3,5 100,6 -8,7 -18,8

Kassaflöde från finansiering
Upptagna långfristiga skulder 0,0 1,2 0,1 1,2 1,5
Återbetalning av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 -0,3 -15,6
Förändring av kortfristiga skulder -26,7 -21,9 -10,2 -44,6 -48,4
Finansiell leasing -0,4 -0,4 -1,1 -1,2 -1,6
Övriga finansieringsposter 0,6 1,1 -0,1 -0,3 -0,4
Betalda dividender 0,0 0,0 -155,6 -42,6 -42,6
Kassaflöde från finansiering (C) -26,5 -20,0 -167,0 -87,8 -107,1

Förändring av likvida medel (A+B+C) -0,4 -5,2 -1,0 -33,5 -33,4

Likvida medel, periodens början 5,0 10,8 5,8 38,6 38,6
Omräkningsdifferens 0,0 -0,4 -0,2 0,0 0,5
Likvida medel, periodens slut 4,7 5,2 4,7 5,2 5,8
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FÖRÄNDRINGAR I DET KONSOLIDERADE EGNA KAPITALET
Balan- Sam-

Aktie- Egna Omräkn. serad man-
M€ kapital aktier diff. vinst lagt
31.12.2009 77,5 -0,8 -12,8 440,9 504,8
Periodens totalresultat 0,0 9,3 66,6 75,9
Betalda dividender -42,6 -42,6
30.9.2010 77,5 -0,8 -3,5 464,9 538,1
Periodens totalresultat 3,1 12,2 15,3
Betalda dividender 0,0 0,0
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

NYCKELTAL * 9/2011 9/2010 Ändr. 12/2010
%

Eget kapital/aktie, euro 6,37 6,57 -3 6,76
Soliditet 57 % 55% 2 57 %
Nettogearing 36 % 41 % -13 36 %
Räntebärande nettoskulder, milj. euro 186,1 221,7 -16 200,0
Personalantal (FTE) i genomsnitt 3 606 3 594 0 3 612
Personalantal vid periodens slut 3 623 3 899 -7 3 944
Antal utestående aktier vid periodens slut 
och i genomsnitt, tusen st. ** 81 905 81 911 81 911

*) Se 2010 bokslutet för uträkning av nyckeltal.
**) Exklusive egna aktier

Valutakurser 1-9 1-9 Ändr. 1-12
2011 2010 % 2010

USD medelkurs 1,41 1,32 7 1,33
USD periodens slut 1,35 1,36 -1 1,34

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. Denna delårsrapport är oreviderad. 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. 1.1.2011, varav de viktigaste är:
- Årliga förbättringar i IFRS
- Förnyad IAS 24 Uppgifter om närstående parter i bokslutet
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 de i bokslutet beräknade värdena. 



Fiskars Oyj Abp Delårsrapport   1 januari - 30 september 2011  27 oktober, 2011

11

OPERATIVA SEGMENT 7-9 7-9 Ändr. 1-9 1-9 Ändr. 1-12
M€ 2011 2010 % 2011 2010 % 2010

Omsättning
EMEA 113,7 112,2 1 385,2 359,1 7 502,4
Amerika 52,0 49,2 6 175,6 172,7 2 223,1
Övriga 1,6 1,7 -10 4,7 4,6 2 6,2
Försäljn.till andra segment *) -2,0 -3,7 -10,3 -11,0 -15,8
KONCERNEN SAMMANLAGT 165,3 159,5 4 555,2 525,3 6 715,9

Rörelseresultat (EBIT)
EMEA 4,6 9,3 -51 25,4 33,3 -24 33,1
Amerika 4,5 5,4 -16 23,8 22,8 5 28,1
Övriga och elimineringar -2,3 -1,8 -7,1 -8,4 -12,1
KONCERNEN SAMMANLAGT 6,8 12,9 -47 42,1 47,7 -12 49,1

Avskrivningar och nedskrivningar
EMEA 3,7 4,0 -7 11,4 12,0 -5 27,5
Amerika 1,0 1,5 -32 3,2 4,2 -24 5,6
Övriga och elimineringar 0,4 0,4 1,3 1,4 1,8
KONCERNEN SAMMANLAGT 5,2 5,9 -13 16,0 17,5 -9 34,9

Investeringar
EMEA 2,1 2,7 -25 9,4 7,4 27 12,9
Amerika 1,3 0,6 101 2,8 2,8 1 3,4
Övriga och elimineringar 1,3 0,1 2,7 0,9 2,3
KONCERNEN SAMMANLAGT 4,6 3,5 33 14,9 11,0 35 18,6

*) Försäljn. till andra segment 
   EMEA -1,0 -1,8 -5,2 -6,2 -9,4
   Amerika -0,5 -1,3 -3,4 -3,0 -4,0
   Övriga -0,5 -0,6 -1,6 -1,8 -2,4

Orderstock

AFFÄRSOMRÅDEN 7-9 7-9 Ändr. 1-9 1-9 Ändr. 1-12
M€ 2011 2010 % 2011 2010 % 2010

Omsättning
Home 77,3 78,8 -2 213,7 213,8 0 309,4
Garden 58,4 50,0 17 235,1 217,7 8 274,5
Outdoor 28,6 29,5 -3 103,3 91,0 13 128,3
Övriga 1,0 1,1 3,1 2,8 3,8
KONCERNEN SAMMANLAGT 165,3 159,5 4 555,2 525,3 6 715,9

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 9/2011 9/2010 12/2010
M€

Immateriella anläggningstillgångar och goodwill
Bokföringsvärde 1.1. 214,0 224,4 224,4
Omräkningsdifferens -0,3 0,3 1,2
Företagsförvärv och försäljning -3,7 0,3 0,0
Ökningar 0,7 0,9 1,2
Avskrivningar och nedskrivningar -4,0 -4,3 -17,2
Minskningar och överföringar 0,3 4,5 4,4
Bokföringsvärde vid periodens slut 207,0 226,0 214,0

Investeringsförbindelser i  immateriella anläggningstillgångar 1,1

Materiella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter
Bokföringsvärde 1.1. 102,5 108,0 108,0
Omräkningsdifferens -0,8 1,5 2,0
Företagsförvärv och försäljning -0,8 0,4 0,0
Ökningar 14,2 10,2 17,4
Avskrivningar och nedskrivningar -12,2 -13,5 -17,7
Minskningar och överföringar -0,8 -6,4 -7,1
Bokföringsvärde vid periodens slut 102,1 100,2 102,5

Investeringsförbindelser i  materiella anläggningstillgångar 0,8

KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER 9/2011 9/2010 12/2010
M€

Som säkerhet för egna förbindelser
Hyresansvar 46 47 54
Övriga ansvar 2 5 1
Sammanlagt 48 52 55

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

Som säkerhet för koncernbolagens ansvar
Garantier 11 10 9

Sammanlagt 59 62 64

Rättegång
Fiskars är involverad i många legala åtgärder, fordringar och andra förhandlingar. Utfallet av dessa kan inte förutsägas. Beaktande all 
information som finns tillgänglig, förväntas inte utfallet av dessa ha någon väsentlig inverkan på gruppens finansiella position.
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DERIVATIVERNA 9/2011 9/2010 12/2010
M€
Derivativernas nominella belopp
Valutaterminer och valutaswappar 234 184 187
Ränteswappar 23 24 24
Elderivat 3 2 2

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

Valutaterminer och valutaswappar har upptagits till dagsvärde.

AFFÄRSVERKSAMHETENS VALUTAKÄNSLIGHET

M€ USD GBP SEK CAD
Affärsverksamhetens valutaposition -23,8 8,1 17,4 5,8
Affärsverksamhetens valutakänslighet* 2,4 -0,8 -1,7 -0,6

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

NÄRSTÅENDE

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Försäljning av Wärtsilä aktier

Avyttring av Silva Sweden AB aktier
Fiskars sålde sina aktier i dotterbolaget Silva Sweden AB till det svenska investeringsbolaget Karnell i Juli 2011. Silva, vars 
verksamhet omfattar tränings- och utelivsutrustning, bl.a. kompasser och pannlampor, har hört till Fiskars affärsområde Outdoor.

Avyttringen av Silva innebär att Fiskars bokförde en förlust av engångsnatur på 5,3 milj. euro under årets tredje kvartal och 1,0 milj. 
euro positiva inverkan på inkomstskatter av perioden. Avyttrade likvida medel var 0,1 milj. euro, immateriaella och materiella 
anläggningstillgångar 4,5 milj. euro och rörelsekapital 6,0 milj. euro. Försäljningen av aktierna i Silva har en positiv inverkan på 
sammanlagt  6,3 milj. euro på kassaflöde från investeringar. En del av köpesumman (1.3 milj. euro) ska betalas under årets fjärde 
kvartal.

Silva affären kommer att minska Fiskars omsättning under perioden juli–december med cirka 12 milj. euro och Fiskars rörelseresultat 
under årets andra hälft med cirka 1 milj. euro. Omsättningen av Silva verksamhet var 15 milj. euro år 2010 och företaget har cirka 220 
anställda.

Uppskattningsvis 10 % av Fiskars kommersiella kassaflöde utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar. De mest 
betydande riskerna gäller en nedgång i det brittiska pundet, den svenska kronan och den kanadensiska dollarn mot US-dollar och 
euro. Valutakursrisker säkras i första hand genom användning av valutaterminer och valutaswappar. Förändringen i valutaderivatens 
värde presenteras i resultaträkningen utan att säkringsredovisning tillämpas. 

Dividendintäkter 40,9 milj. euro från Wärtsilä har rapporterats i koncernens kassaflödesanalys på raden Dividendinkomster, 
intresseföretag. Dividenden utbetalades under första kvartalet 2011.

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. Priset per aktie var 
56,00 euro (28,00 euro splitjusterat). Fiskarskoncernen  bokförde en vinst på ungefär 69,8 milj euro för försäljningen. Efter 
försäljningen uppgår Fiskarskoncernens innehav av aktier  i Wärtsilä till 15,1 % av det totala antalet aktier och röster i Wärtsilä, och 
Fiskarskoncernen fortsätter att vara  Wärtsiläs största enskilda aktieägare.

År 2010 gjordes inte förvärv eller avyttringar.



 

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