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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 
2014 
Vuosi 2014 lyhyesti: Toiminnallinen tehokkuus edelleen hyvällä 
tasolla, liikevaihto heikentyi  
Vuosi 2014 oli Fiskarsille merkkivuosi – sen lisäksi että yhtiö juhli 365-vuotista historiaansa, muutosprosessi eteni useilla merkittävillä 
strategisilla askelilla. Vuoden lopussa yhtiöllä oli uusi konsernirakenne ja organisaatio, johon kuuluu erillinen organisaatio Aasian ja 
Tyynenmeren alueella. Kasvustrategiansa mukaisesti Fiskars lanseerasi keittiöliiketoimintansa kansainvälisesti ja laajentui yritysostolla 
kastelutuotteisiin. Strategisesti ja taloudellisesti tärkein muutos oli se, että konserni myi valtaosan Wärtsilä-omistuksestaan. Tämä vapautti 
varoja sekä osakkeenomistajille ylimääräisenä osinkona että yhtiölle käytettäväksi tulevan kasvun rahoittamiseen. 
 
Liikevaihdon kehitys vuonna 2014 ei ollut tyydyttävä. Liikevaihto laski 4 % 767,5 milj. euroon (2013: 798,6). Vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla ja ilman vuoden 2013 lopulla myytyä ruukkuliiketoimintaa liikevaihto laski 1 %. Liiketulos (EBIT) pieneni 30 % 42,7 milj. 
euroon (61,0). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski 19 % 59,6 milj. euroon (73,8). Kertaluonteinen voitto Wärtsilä-osakkeiden myynnistä ja 
uudelleenarvostuksesta oli 676,0 milj. euroa. 
 
Vuoden aikana vastassa oli Fiskarsista riippumattomia tekijöitä, kuten valuuttakurssit ja sää, mutta lisäksi Euroopassa oli alkuvuodesta 
haasteita saatavuuden kanssa ja USA:ssa puolestaan pulmia ulkoiluliiketoiminnassa. Yhtiö ryhtyi toimiin, ja parannusta tapahtui vuoden 
loppupuoliskolla. Myynnin laskusta huolimatta Fiskars piti toiminnallisen tehokkuuden hyvänä ja bruttomarginaali parantui. 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 87,0 milj. euroa (81,0). Osakekohtainen tulos oli 9,44 euroa (1,14) ja operatiivinen osakekohtainen tulos (ilman 
Wärtsilä-osakkeiden myynti- ja arvostusvoittoa sekä sijoitusten markkina-arvon muutosta) oli 0,76 euroa (1,14). 
 
Hallitus ehdottaa osingoksi 0,68 euroa osakkeelta (0,67 euroa maksettiin maaliskuussa 2014 ja 2,60 euron ylimääräinen osinko joulukuussa 
2014). 

Konsernin tuloskehitys 

Toimintaympäristö vuonna 2014 
 
Euroopassa aikainen kevät toi puutarhasegmenttiin positiivista virettä. Yleinen taloustilanne heikkeni kuitenkin vuoden loppua kohti, ja vuosi 
päättyi selvästi epävarmemmissa tunnelmissa poliittisten jännitteiden, öljyn hinnanlaskun ja deflaatiohuolten vuoksi. Vähittäiskauppa-alan 
rakenteelliset muutokset ja tehostamistoimet, kuten konsolidaatio ja ylikansallisten ostotoimintojen muodostaminen, jatkuivat. Suomessa 
vähittäiskaupan tilanne oli edelleen heikko, kaupassa käynnit vähenivät, kulutus supistui ja ostaminen oli promootiovetoista. 
 
Pohjois-Amerikassa liike-elämän tunnelma ja kuluttajien luottamus olivat vuoden alusta lähtien varovaisen positiivisia, vaikka jäätävän kylmä 
sää vähensi kaupoissa käyntiä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden lopulla taloudelliset indikaattorit osoittivat myönteiseen suuntaan 
ja vähittäiskaupassa oli havaittavissa varovaisen positiivisia merkkejä. Käytössä olevat tulot kasvoivat osittain öljyn hinnanlaskun ansiosta ja 
työttömyys väheni. 
 
Japanissa kuluttajien ostohalukkuuteen vaikutti keväällä positiivisesti arvonlisäveron muutos ja loppuvuodesta negatiivisesti taloudellinen ja 
poliittinen tilanne. 
 
Liikevaihto ja liiketulos 2014 
 

Liikevaihto, milj. euroa 2014  2013 Muutos Muutos 
vn* 

Konserni 767,5 798,6 -4 % -2 % 
Eurooppa & Aasia-
Tyynimeri 

533,6 564,2 -5 % -4 % 

Amerikka  240,0 245,1 -2 % -1 % 
Muut 6,8 6,5 6 % 6 % 

* vertailukelpoisin valuuttakurssein 
 

Liiketulos (EBIT), milj. euroa  2014  2013 Muutos 

Konserni 42,7 61,0 -30 % 
Eurooppa & Aasia-Tyynimeri 25,2 39,9 -37 % 
Amerikka  28,1 31,4 -11 % 
Muut  -10,7 -10,3 4 % 

 
Tammi-joulukuussa Fiskars-konsernin liikevaihto pieneni 4 % 767,5 milj. euroon (2013: 798,6 milj. euroa) pääasiassa valuuttakurssimuutosten 
ja Ison-Britannian ruukkuliiketoiminnan myynnin vuoksi. Vertailukelpoinen liikevaihto, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman myytyä 
ruukkuliiketoimintaa, pieneni 1 %. Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri -segmentin liikevaihto oli 533,6 milj. euroa (564,2). Segmentin 
vertailukelpoinen liikevaihto jäi puutarha- ja ulkoiluliiketoimintojen kehityksen vuoksi 2 % edellisvuodesta, ja Amerikka-segmentin 
vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 1 %. Amerikka-segmentin raportoitu liikevaihto oli 240,0 milj. euroa (245,1). 
 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski 19 % 59,6 milj. euroon (73,8), kun myynti pieneni ja viisivuotiseen investointiohjelmaan liittyvät poistot 
kasvoivat. Konserni kirjasi vuoden mittaan Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri -segmentissä yhteensä 10,6 milj. euroa (8,2) EMEA 2015-
rakennemuutoskustannuksia, 7,7 milj. euroa (4,6) alaskirjauksia ja arvonalennuksia sekä Amerikka-segmentissä kertaluonteisen 1,7 milj. 
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euron tuoton negatiivisesta liikearvosta. Nämä kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos pieneni 30 % 42,7 milj. euroon (61,0). Euroopan 
viisivuotiseen investointiohjelmaan liittyvät poistot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. 
 
Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri -segmentin liiketulos oli 25,2 miljoonaa euroa (39,9) vuonna 2014. Kertaluonteiset kulut olivat 18,0 milj. euroa 
(12,8) ja vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 43,2 milj. euroa (52,7). Amerikka-segmentin liiketulos pieneni 11 % 28,1 milj. euroon 
(31,4). Ilman kertaluonteisia eriä segmentin liiketulos oli 26,8 milj. euroa (31,4). Tuloskehitykseen vaikuttivat ulkoiluliiketoiminnan myynnin 
heikentyminen sekä tuotemixi. Fiskars kirjasi Amerikassa viimeisellä neljänneksellä 1,7 milj. euron kertaluonteisen tuoton negatiivisesta 
liikearvosta, joka syntyi kun ostetun kasteluliiketoiminnan varat olivat suuremmat kuin ostohinta. 
 
Rahoituserät ja tulos vuonna 2014 
 
Fiskars käsitteli Wärtsilää osakkuusyhtiönä 9.10.2014 asti, jolloin suurin osa konsernin Wärtsilä-omistuksesta myytiin. Tammikuun alusta 
tuohon päivään asti Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 30,0 milj. euroa (koko vuosi 2013: 50,8). 
 
Wärtsilä-osakkeiden myynti 639,1 milj. eurolla toteutui 9.10.2014 ja Fiskars kirjasi kaupasta 453,5 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton. 
Koska Wärtsilä lakkasi olemasta Fiskarsin osakkuusyhtiö, loput Fiskarsin omistamat Wärtsilä-osakkeet arvostettiin markkina-arvoon. Fiskars 
kirjasi tästä uudelleenluokittelusta 222,4 milj. euron kertaluonteisen realisoitumattoman arvostusvoiton. Loput Wärtsilä-osakkeet, samoin kuin 
muu aktiivinen sijoitussalkku käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina Muut-segmentissä. Fiskars kirjasi 
salkun muodostamisen jälkeen vuoden 2014 aikana 27,9 milj. euron nettomuutoksen rahoitusvarojen käyvässä arvossa. 
 
Tammi-joulukuun muut rahoituserät olivat 10,5 milj. euroa (-4,3). Muutokseen vaikuttivat valuuttakurssivoitot. Tulos ennen veroja oli 786,7 milj. 
euroa (108,3). Koko vuoden tuloverot olivat 13,4 milj. euroa (14,3). Osakekohtainen tulos oli 9,44 euroa (1,14) vuonna 2014. Operatiivinen 
osakekohtainen tulos (ilman Wärtsilä-osakkeiden myyntiä ja uudelleenarvostusta sekä sijoitusten käyvän arvon muutosta) oli 0,76 euroa 
(1,14). 
 
Investointiohjelma Euroopassa  
 
Fiskars aloitti joulukuussa 2010 viisivuotisen investointiohjelman luodakseen Euroopan alueelle kilpailukykyiset rakenteet, prosessit ja 
järjestelmät, mukaan lukien uuden yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän. Ohjelman kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan noin 65 milj. euroa, 
joista noin 55 milj. euroa oli kirjattu vuoden 2014 loppuun mennessä. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän suurimmat yksittäiset käyttöönotot tehtiin vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä, ja tällä hetkellä noin 60 % 
ohjelman kohteena olevasta liiketoiminnasta käyttää yhteisiä järjestelmiä ja prosesseja. Tähän liittyvät muutokset vaikuttivat myyntiin ja 
toiminnan tehokkuuteen vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä ja olivat myös osasyy tuotteiden saatavuusongelmiin kodinliiketoiminnassa 
vuoden 2014 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Vuonna 2014 ei tapahtunut merkittäviä käyttöönottoja. 
 
Fiskars on muodostanut toimenpideohjelman tulevien käyttöönottojen vaikutusten lieventämiseksi ja liiketoiminnan vakauden ylläpitämiseksi. 
Osana näitä toimenpiteitä investointiohjelman kokonaisaikataulua pidennettiin vuoteen 2016. 
 
Joulukuussa 2014 Fiskars julkisti, että eräiden investointiohjelmaan liittyvien varhaisimpien järjestelmäimplementaatioiden arvioitu käyttöikä on 
lyhentynyt, koska Fiskars on arvioinut ohjelman etenemissuunnitelmaa uudelleen. Tämän johdosta Fiskars kirjasi vuoden 2014 neljännen 
neljänneksen tulokseensa 7,0 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka alensi aineettomien hyödykkeiden arvoa. 
   
Hankkeen vuotuiset kustannukset (sisältäen sekä kuluja että investointeja) ovat pienentyneet vuoden 2013 jälkeen, ja ohjelmaan liittyvät 
poistot olivat vuonna 2014 suuremmat kuin vuonna 2013.  
 
EMEA 2015 -rakennemuutosohjelma  
 
Fiskars julkisti kesäkuussa 2013 rakennemuutosohjelman, joka käsittää Euroopan alueen toiminnot ja myyntiyhtiöt. ”EMEA 2015” -ohjelma 
tähtää kokonaistoimitusketjun kilpailukyvyn ja kustannusrakenteiden parantamiseen sekä yhtiön uuden liiketoimintamallin toteuttamiseen 
myyntiyhtiöissä. Ohjelman kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 25–30 milj. euroa vuosina 2013 ja 2014. Vuoden 2014 alussa Fiskars päätti 
siirtää joitakin alun perin vuodelle 2014 suunniteltuja hankkeita vuoteen 2015, minkä vuoksi osa ohjelman kustannuksista kirjataan vasta 
vuonna 2015. Kustannukset kirjataan kertaluonteisina kuluina. 
 
EMEA 2015 -kulut olivat vuonna 2014 yhteensä 10,6 milj. euroa (8,2). Tähän sisältyi kustannuksia, jotka liittyivät konsernin liiketoimintojen 
uudelleenorganisointiin osana uuteen alueelliseen organisaatioon siirtymistä, Tanskan, Iso-Britannian ja Italian toimintojen 
uudelleenjärjestelemiseen ja konsernin lasituotannon uudelleenjärjestelemiseen Suomessa. Konsernin lasitehtaiden yhdistäminen ja Iittalan 
tehtaan laajentaminen valmistuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Italian toimintojen uudelleenjärjestelyt päättyivät vuoden viimeisellä 
neljänneksellä ja paikalliset tuotantolaitokset suljettiin. 
 
Ohjelman tavoitteena on täysin toteuduttuaan pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia 9–11 milj. eurolla. Kustannussäästöt ovat 
toteutuneet suunnitellusti, ja suurin osa säästöistä vaikuttaa konsernin tulokseen vuoden 2015 lopusta alkaen. 
 
Rahavirta, tase ja rahoitus vuonna 2014 
 
Vuoden 2014 liiketoiminnan rahavirta oli 87,0 milj. euroa (2013: 81,0). Rahavirta sisältää Wärtsilän maksamia osinkoja 26,9 milj. euroa (25,6).  
 
Investointien rahavirta oli vuoden aikana 187,8 milj. euroa (-84,6 sis. Royal Copenhagenin oston), mikä sisältää 639,1 milj. euroa tuottoa 
Wärtsilä-osakkeiden myynnistä, 400,0 milj. euron sijoittamisen rahoitusinstrumentteihin sekä 19,7 milj. euron negatiivisen 
kassavirtavaikutuksen kasteluliiketoiminnan ostosta. Tammi-joulukuun rahavirta rahoitustoiminnoista oli -251,1 milj. euroa (-2,7), mikä sisältää 
-190,6 milj euron nettovaikutuksen maksetusta ylimääräisestä osingosta.  
 
Poislukien Hackman-brändin ostamisen, vuoden investoinnit olivat 25,0 milj. euroa (37,5). Investoinnit liittyivät muun muassa 
korvausinvestointeihin ja kapasiteetin laajentamiseen. Yhtiö investoi lisäksi tuotekehitykseen. Viisivuotiseen investointiohjelmaan liittyvät 
investoinnit olivat vuonna 2014 pienempiä kuin vuonna 2013. 
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Poistot ja arvonalentumiset olivat 28,5 milj. euroa (29,2, sis. 3,7 milj. euron arvon arvonalentumisen). Viisivuotiseen investointiohjelmaan 
liittyvät poistot Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri –segmentissä kasvoivat vuodesta 2013. 
 
Fiskarsin käyttöpääoma oli vuoden lopussa 93,3 milj. euroa (88,3). Käyttöpääoman kasvu johtuu pääasiassa varastojen kasvusta 
kasteluliiketoiminnan oston sekä myynnin hidastumisen vuoksi. Omavaraisuusaste nousi ollen 73 % (61 %), ja nettovelkaantumisaste oli 11 % 
(24 %).  
 
Rahavarat olivat kauden lopussa 33,6 milj. euroa (9,7). Korollinen nettovelka oli 121,3 milj. euroa (152,6). Nettovelan pienentymien liittyy 
Wärtsilä-osakkeiden myyntiin ja myyntituoton käyttöön. Lyhytaikaisen velan osuus korollisesta velasta oli 128,9 milj. euroa (108,8) ja 
pitkäaikaisen velan osuus 31,5 milj. euroa (56,2). Lyhytaikainen velka koostuu ensisijaisesti Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista 
yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 300,0 milj. euroa (450,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa 
pankeissa. Fiskars sopi joulukuussa 2014 rahoittajiensa kanssa järjestelyistä, joiden seurauksena sitovien valmiusluottojen yhteismäärä 
alennettiin 480,0 miljoonasta eurosta 300,0 miljoonaan euroon. 
 
Tuotekehitys 
 
Konsernin tuotekehityskustannukset olivat 14,6 milj. euroa (2013: 13,3) eli 1,9 % (1,7 %) liikevaihdosta.  
 
Henkilöstö 
 
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 4 243 (2013: 4 087) kokoaikaista vastaavaa työntekijää (FTE), joista 3 370 Eurooppa ja Aasia-
Tyynimeri-, 631 Amerikka- ja 243 Muut-segmentissä. Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli 4 832 henkilöä (4 330), joista 1 661 (1 
722) Suomessa. Kasvu johtui pääasiassa kasteluliiketoiminnan ostosta. 
 

Henkilöstö (FTE), keskimäärin  2014  2013 Muutos 

Konserni 4 243 4 087 4 % 
Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri 3 370 3 282 3 % 
Amerikka 631 568 11 % 
Muut 243 237 2 % 

Toimintasegmentit ja liiketoiminta-alueet 

Lokakuuhun 2014 asti Fiskarsin toimintasegmentit olivat Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri, Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut (kiinteistöt, 
konsernihallinto ja palvelukeskus). Konsernin myytyä valtaosan Wärtsilä-omistuksistaan 9.10.2014, Wärtsilä lakkasi olemasta Fiskarsin 
osakkuusyhtiö ja erillinen toimintasegmentti. Vuoden 2014 neljännestä neljänneksestä lähtien Fiskarsin toimintasegmentit ovat Eurooppa ja 
Aasia-Tyynimeri, Amerikka ja Muut. 
 
Vuonna 2014 liiketoiminta-alueet olivat Koti (asumisen ja keittiön sekä koulun, toimiston ja askartelun tuotteet), Puutarha (puutarhatuotteet) ja 
Ulkoilu (ulkoiluvälineet ja veneet).  
 
1.1.2015 alkaen konsernin taloudellinen raportointi muuttuu uuden organisaation mukaiseksi. Osana uutta rakennetta Fiskarsin Euroopan ja 
Aasian-Tyynenmeren alueen kodin ja puutarhan tuotekategoriat ryhmiteltiin uusiin liiketoimintayksiköihin Toiminnalliset tuotteet ja Asumisen 
tuotteet. Nykyisten Koti- ja Puutarha- liiketoiminta-alueiden sijasta Fiskars raportoi jatkossa puutarha-, keittiö- ja askartelutuotteiden globaalin 
liikevaihdon yhtenä ”Toiminnalliset tuotteet” -kokonaisuutena ja maailmanlaajuisen asumisen tuotteiden liikevaihdon nimellä ”Asumisen 
tuotteet”. Veneliiketoiminta siirtyy tässä yhteydessä Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri -segmentistä Muut-segmenttiin, jonka osana venetoiminnan 
liikevaihto raportoidaan jatkossa.  
 
Liiketoiminta-alueet 2014 
 

Liikevaihto, milj. euroa  2014 2013 Muutos Muutos vn* 

Koti 380,5 386,2 -1 % 0 % 
Puutarha 268,2 284,5 -6 % -4 %** 
Ulkoilu 114,2 123,7 -8 % -7 % 
Muut 4,5 4,2 8 % 8 % 

* Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
** Ilman myytyä ruukkuliiketoimintaa ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla Puutarha-liiketoiminnan liikevaihto pienentyi 0 % vuonna 2014. 
 
Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri vuonna 2014 
 

Milj. euroa  2014  2013 Muutos 

Liikevaihto 533,6 564,2 -5 % 
Liiketulos (EBIT) 25,2 39,9 -37 % 
Liiketulos ilman kertaeriä 43,2 52,7 -18 % 
Investoinnit 23,3 16,6 40 % 
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 3 370 3 282 3 % 

 
Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri -segmentin liikevaihto pieneni 5 % 533,6 milj. euroon (2013: 564,2), koska puutarha- ja ulkoiluliiketuotteiden 
myynti supistui ja Ison-Britannian ruukkuliiketoiminta oli myyty vuoden 2013 lopulla. Vertailukelpoinen liikevaihto, vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla ja ilman myytyä ruukkuliiketoimintaa, laski 2 %. 
 
Kodinliiketoiminnan myynti oli edellisvuoden tasolla. Asumisen tuotteiden myynti oli hieman kasvussa, kun kattamisen tuotteiden ja 
juomalasien hyvä menekki Euroopassa paikkasi asiakasuskollisuuskampanjoiden pienentymistä ja ensimmäisen vuosipuoliskon 
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saatavuusongelmia. Keittiötuotteiden myynti jäi edellisvuodesta pääasiassa keitto- ja paistoastioiden vaisun menekin vuoksi. Vahvat 
uutuustuotteet vauhdittivat lisenssituotteiden myyntiä. 
 
Puutarhatuotteiden myynti oli pettymys, ja myynti jäi edellisvuodesta myös kun vertailuluvuista poistetaan vuoden 2013 lopulla myyty 
ruukkuliiketoiminta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla myyntiä vähensivät saatavuusongelmat, ja lisäksi lumityökalujen kauppa kävi leudon sään 
vuoksi vaisusti sekä vuoden alussa että lopussa. Saatavuusongelmista ja edellisvuoden onnistuneista asiakasuskollisuuskampanjoista 
huolimatta puutarhanhoidon ydinkategoriat kehittyivät hyvin ja Fiskarsin markkinaosuus kasvoi. 
 
Ulkoiluliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuotta pienempi, kun sekä ulkoilutuotteiden että veneiden myynti pienentyi. Edellisvuonna 
ulkoilutuotteiden myyntiä olivat vauhdittaneet suuret yritysmyyntikampanjat useilla markkinoilla. 
 
Segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 43,2 milj. euroa (52,7), eli 18 % edellisvuotta pienempi. Muutokseen vaikutti pääasiassa 
puutarha- ja ulkoiluliiketoimintojen myynnin pienentyminen. Fiskars kirjasi vuonna 2014 yhteensä 10,6 milj. euroa (8,2) kertaluonteisia EMEA 
2015 -rakennemuutoskuluja ja 7,7 milj. euroa (4,6) alaskirjauksia ja arvonalentumiskuluja. 
 
Amerikka 2014 
 

Milj. euroa  2014  2013 Muutos 

Liikevaihto 240,0 245,1 -2 % 
Liiketulos 28,1 31,4 -11 % 
Investoinnit 5,2 5,7 -10 % 
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 631 568 11 % 

 
Amerikka-segmentin liikevaihto pieneni 2 % 240,0 milj. euroon (2013: 245,1) ulkoilutuotteiden vaisun menekin vuoksi. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein liikevaihto pienentyi 1 %. 
 
Puutarhaliiketoiminnan liikevaihto ylitti edellisvuoden tason, vaikka kylmä ja sateinen sää haittasi tärkeää kevätsesonkia. Vuosi päättyi 
vahvaan neljännekseen, mihin pääsyynä oli ruukkujen ja kirveiden hyvä menekki. 
 
Askartelutuotteiden liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Fiskars piti johtavan asemansa ydinkategorioissa ja vahvisti markkinaosuuttaan 
tärkeän kouluunpaluukauden aikana. 
 
Ulkoilutuotteiden myynti jäi edellisvuodesta. Kaupallisen segmentin myynnissä oli haasteita etenkin vuoden alkupuoliskolla ja lisäksi 
myynninedistämiskampanjoita tehtiin vähemmän kuin vertailukautena. Myynti teollisissa kanavissa ja viranomaismyynti kasvoivat 
edellisvuodesta.   
 
Segmentin liiketulos oli 28,1 milj. euroa (31,4). Tulos heikentyi lähinnä ulkoiluliiketoiminnan myynnin pienentymisen vuoksi.  
 
Muut 2014 
 

Milj. euroa  2014  2013 Muutos 

Liikevaihto 6,8 6,5 6 % 
Liiketulos -10,7 -10,3 -4 % 
Investoinnit 6,6 15,1 -56 % 
Henkilöstö (FTE), keskimäärin 243 237 2 % 

 
Fiskarsin Muut-segmentti sisältää Fiskarsin sijoitukset, kiinteistöyksikön, konsernihallinnon ja yhteiset toiminnot.  
 
Fiskarsin myytyä pääosan Wärtsilä-omistuksistaan loppuja Wärtsilä-osakkeita sekä muita aktiivisia sijoituksia käsitellään käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina Muut-segmentissä.  
 
Fiskars aikoo käyttää Wärtsilän-osakkeiden myynnistä jäljelle jääneen tuoton yhtiön tulevan kasvun rahoittamiseen kuluttajatuotestrategiansa 
mukaisesti sekä orgaanisesti että yritysostoin. Tällä välin on tarkoitus ajan myötä rakentaa hajautettu sijoitussalkku.  
 
Kauden lopussa Fiskarsin aktiivisen sijoitussalkun markkina-arvo oli 766,7 milj. euroa. Salkku muodostui rahoitusvaroista, joille on olemassa 
aktiivisilla markkinoilla julkisesti noteerattu hinta. Fiskars kirjasi sijoitusten käyvästä arvosta viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 27,9 milj. 
euron tulosvaikutteisen nettoarvonmuutoksen. 
 
Segmentin liikevaihto oli 6,8 milj. euroa (2013: 6,5), mistä suurin osa oli puumyynnin tuloja ja kiinteistöistä saatuja vuokratuloja. Tammi-
joulukuun liiketulos -10,7 milj. euroa (2013: -10,3). 
 
Wärtsilä 
 
Lokakuuhun 2014 asti Fiskars-konsernin omistusosuus oli 13,0 % (13,0) Wärtsilän osakkeista ja äänistä, Wärtsilä muodosti yhden Fiskars-
konsernin raportointisegmenteistä ja sitä käsiteltiin osakkuusyhtiönä. 
 
Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta 1.1.–9.10.2014 oli 30,0 milj. euroa (koko vuonna 2013: 50,8). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Fiskarsin 
tulokseen ei enää kirjattu osuutta Wärtsilän tuloksesta.   
 
Fiskars kertoi 19.9.2014, että Fiskars, Investor ja niiden yhteisyritys Avlis AB olivat sopineet kaupasta, jolla Investor ostaa Avlikselta  
15,8 miljoonaa Wärtsilän osaketta eli 8 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä 639,1 miljoonalla eurolla. Kauppahinta oli 40,55 euroa Wärtsilän 
osakkeelta. Fiskarsin ja Investorin Wärtsilä-omistukset yhdistettiin huhtikuussa 2012 yhteisyritykseen, joka omisti kolmannella neljänneksellä 
21,8 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars-konsernin omistusosuus Wärtsilästä oli yhteisyritysrakenteen kautta 13,0 % ja Investorin 8,8 % 
Wärtsilän osakkeista. 
 
Järjestely, jonka osana Wärtsilän osakkeita myytiin Investorille, toteutui 9.10.2014 ja yhteisyritysrakenne purettiin. Fiskars kirjasi osakkeiden 
myynnistä 453,5 milj. euron kertaluonteisen myyntivoiton neljännen vuosineljänneksen tulokseensa. Koska Wärtsilä ei enää ole Fiskarsin 
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osakkuusyhtiö, loput Fiskarsin omistamat Wärtsilä-osakkeet arvostettiin markkina-arvoon. Tämä uudelleenluokittelu johti 222,4 milj. euron 
kertaluonteiseen realisoitumattomaan arvostusvoittoon. 
 
Konsernin segmenttiraportointia muutettiin vastaavasti, ja Wärtsilä ei enää muodosta erillistä raportointisegmenttiä. Loppuja Wärtsilä-osakkeita 
käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina Muut-segmentissä. 

Boschin puutarha- ja kasteluliiketoiminnan osto  

Syyskuussa 2014 Fiskars sopi ostavansa Bosch Garden and Watering -liiketoiminnan Robert Bosch Tool Corporation -yhtiöltä vahvistaakseen 
ja monipuolistaakseen puutarhatuotteidensa valikoimaa. Ostettavaan puutarha- ja kasteluliiketoimintaan sisältyivät Yhdysvaltain johtavat 
kastelutuotemerkit Gilmour ja Nelson. 
 
Kauppa toteutui 19.12.2014, jolloin kasteluliiketoiminnasta tuli osa Fiskarsin Amerikka-segmenttiä. Fiskars kirjasi tästä negatiivisesta 
liikearvosta 1,7 milj. euron kertaluonteisen tuoton neljännen neljänneksen tulokseen, koska ostohinta oli alempi kuin hankitut varat.  
 
Ostettavan liiketoiminnan ja siihen liittyvän omaisuuden kauppahinta oli 26,1 milj. Yhdysvaltain dollaria (21,2 milj. euroa). Fiskars-konsernin 
tase kasvoi ostohetkellä 33,7 milj. eurolla. Yritysosto ei vaikuttanut oleellisesti Fiskars-konsernin liikevaihtoon tai tulokseen ilman kertaeriä 
vuonna 2014. 
 
Ostetun liiketoiminnan pro forma -liikevaihto erillisenä yksikkönä olisi vuonna 2014 ollut 76,5 milj. euroa, liiketulos -1,3 milj. euroa ja nettotulos 
-0,8 milj. euroa.  
 
Fiskars odottaa kirjaavansa integraatioon liittyviä kertaluonteisia kuluja vuosina 2015 ja 2016. Yrityskaupalla odotetaan olevan negatiivinen 
vaikutus Fiskarsin liiketulokseen ilman kertaeriä vuonna 2015. Ajan myötä Fiskars hakee hankinnasta synergioita innovatiivisen 
tuotekehityksen, eri kategorioiden välisten yhtäläisyyksien sekä tuotemerkkeihin liittyvien prosessien virtaviivaistamisen kautta. 

Muutoksia johdossa ja organisaatiossa 

Fiskars tiedotti joulukuussa 2013 perustavansa Aasia ja Tyynenmeren myyntialueen 1.1.2014 alkaen, ja EMEA-segmentti nimettiin uudelleen 
Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri -segmentiksi. Matteo Gaeta nimitettiin myyntialueen johtajaksi. Maaliskuussa 2014 Fiskars nimitti Robert Kassin 
yhtiön Amerikan ulkoiluliiketoiminnan johtajaksi. 
 
Vuoden 2014 aikana kolme konsernin johtoryhmän jäsentä lähti yhtiöstä: lakiasianjohtaja Jutta Karlsson huhtikuun lopussa, talousjohtaja Ilkka 
Pitkänen toukokuussa ja strategiajohtaja Max Alfthan marraskuussa. 
 
Teemu Kangas-Kärki nimitettiin 12.9.2014 konsernin operatiiviseksi johtajaksi ja talousjohtajaksi (COO ja CFO). Samassa yhteydessä hänestä 
tuli toimitusjohtajan varahenkilö ja konsernin johtoryhmän jäsen. Aikaisemmin hän toimi Fiskarsin Koti-liiketoiminta-alueen johtajana.  
 
1.12.2014 Fiskars-konserni otti käyttöön uuden liiketoimintaregiooniin perustuva organisaation ja organisoi uudelleen liiketoimintonsa 
Euroopassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Muutos oli osa yhtiön ”EMEA 2015” -rakennemuutosohjelmaa. Uudessa organisaatiossa 
Fiskarsin kaksi maantieteellistä raportointisegmenttiä, Eurooppa & Aasia-Tyynimeri sekä Amerikka, koostuvat neljästä 
liiketoimintaregioonasta: Eurooppa, Aasia ja Tyynenmeren alue, Fiskars Amerikka ja Gerber Amerikka. Aikaisemmat Euroopan myyntialueet, 
Pohjoinen ja Keski-Eurooppa, yhdistettiin Eurooppa-regioonaan yhdeksi myyntiorganisaatioksi. Samassa yhteydessä Koti- ja Puutarha-
liiketoiminta-alueiden tuotekategoriat Euroopassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella ryhmiteltiin uudelleen uusiin liiketoimintayksiköihin 
Asumisen tuotteet ja Toiminnalliset tuotteet.  
 
Liiketoimintaregioonien johtajat nimitettiin konsernin johtoryhmän jäseniksi ja Fiskarsin laajennettu johtoryhmä lopetti toimintansa.  
 
Fiskarsin johtoryhmän jäsenet olivat 1.12.2014 alkaen:  

 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja  
 Teemu Kangas-Kärki, operatiivinen johtaja ja talousjohtaja (COO & CFO)  
 Nina Ariluoma-Hämäläinen, henkilöstöjohtaja  
 Thomas Enckell, johtaja, Eurooppa (aiemmin Puutarha-liiketoiminnan johtaja Euroopan ja Aasia-Tyynenmeren alueella) 
 Matteo Gaeta, johtaja, Aasia-Tyynimeri (aiemmin Aasian ja Tyynenmeren myyntialueen johtaja)  
 Risto Gaggl, johtaja, toimitusketju  
 Robert Kass, johtaja, Gerber Amerikka (aiemmin Ulkoilu Amerikka -liiketoiminta-alueen johtaja)  
 Paul Tonnesen, johtaja, Fiskars Amerikka (aiemmin Puutarha- ja askarteluliiketoimintojen johtaja Amerikassa) 
 Frans Westerlund, tietohallintojohtaja (CIO)  

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 

Fiskars soveltaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.10.2010. Koodin 
suosituksen 51 mukainen Fiskarsin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 julkistetaan vuoden 2015 viikolla 8 erillisenä 
raporttina. 
 
Ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan. Fiskarsin yhtiöjärjestys ei sisällä seikkoja, jotka olisivat 
omiaan olennaisesti vaikuttamaan julkiseen ostotarjoukseen yhtiön arvopapereista. 
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Osinko ja ylimääräinen osinko tilikaudelta 2013 

Fiskars Oyj Abp:n 12.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,67 euroa osakkeelta, yhteensä 54,9 milj. euroa. Osinko 
maksettiin 24.3.2014.  
 
Fiskarsin tytäryhtiön Avlis AB:n myytyä 8 % Wärtsilän osakkeista 639,1 milj. eurolla, Fiskarsin 9.12.2014 pidetty ylimääräinen yhtiökokous 
päätti jakaa 2,60 euron ylimääräisen osingon osakkeenomistajille. Ylimääräinen osinko oli yhteensä 213,0 milj. euroa ja se maksettiin 
18.12.2014.  

Osake ja osakkeenomistajat 

Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakesarja (FIS1V). Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.  Osakkeiden kokonaismäärä oli 
kauden lopussa 81 905 242. 
 
Hallituksella oli valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita, mutta valtuutusta ei käytetty vuonna 2014. Osakepääoma pysyi entisellään  
77 510 200 eurossa.  
 
Fiskarsin osake noteerataan Nasdaq Helsingin Large Cap -listalla. Osakkeen keskikurssi oli 20,35 euroa (2013: 18,20) vuonna 2014. 
Joulukuun lopussa päätöskurssi oli 17,99 euroa (19,55) osakkeelta ja Fiskarsin markkina-arvo oli 1 473,5 milj. euroa (1 601,2). Osakkeita 
vaihdettiin tammi-joulukuussa 6,9 miljoonaa kappaletta (3,0), mikä on 8,4 % (3,7 %) osakkeiden määrästä. 
 
Osakkeenomistajia oli joulukuun lopussa yhteensä 17 828 (16 352). Vuoden aikana Fiskarsille ei ilmoitettu merkittävistä muutoksista sen 
suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa. Fiskarsin osakasrakenne ja suurimmat osakkeenomistajat vuoden lopussa esitellään 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Hallituksen valtuutukset 

Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen (4,9 % yhtiön osakkeista) 
hankkimisesta tai luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2015 saakka.  
 
Valtuutuksen mukaan yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena 
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä 
pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet 
voidaan hankkia poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. 
 
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista ja siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. 
Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta myös poikkeamalla osakkeenomistajien 
etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Osakkeita saadaan luovuttaa myös julkisella kaupankäynnillä. 

Hallitus ja hallituksen valiokunnat  

Vuoden 2014 yhtiökokous valitsi hallitukseen yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Ingrid Jonasson 
Blank, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg ja Karsten Slotte. Uutena jäsenenä hallitukseen 
valittiin Christine Mondollot. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen 
 
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Alexander 
Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitys- ja strategiavaliokunnan.  
 
Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Louise Fromondin, Ingrid 
Jonasson Blankin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin ja jäseniksi Ralf Böerin, 
Christine Mondollot’n ja Karsten Slotten. Nimitys- ja strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin ja jäseniksi 
Alexander Ehrnroothin ja Kaj-Gustaf Berghin.  
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Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Fiskarsin liiketoimintaan, tulokseen tai kassavirtaan voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Yhtiö selostaa liiketoiminnan riskit ja 
riskienhallinnan vuosikertomuksessaan sekä internetsivuillaan.  
 
Merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin aiheisiin: 

 Makrotalous ja kulutuskäyttäytyminen  
 Asiakassuhteet 
 Brändit ja maine 
 Innovaatiot ja tuotekehitys 
 Immateriaalioikeudet 
 Ihmiset ja toimintakulttuuri 
 Toimitusketju 
 Raaka-aineet ja komponentit 
 Tuotteet 
 Sää ja kausiluonteisuus 
 Euroopan investointiohjelma 
 Tietojärjestelmät 
 Yrityskaupat 
 Valuuttakurssit 
 Sijoitukset 
 Verotus 

 
Vuonna 2014 Fiskarsin liikevaihtoon vaikuttivat makrotaloudelliset riskit ja kuluttajakysyntä etenkin Suomessa, haasteet asiakassuhteissa ja 
tuotteissa Amerikan ulkoiluliiketoiminnassa, sää ja kausivaihtelu Euroopassa (ei lunta), investointiohjelma Euroopassa ja valuuttakurssien 
kielteinen kehitys vuoden alkupuoliskolla. 
 
Vuonna 2015 Fiskars ei näe Suomen taloudellisen tilanteen ja kuluttajakysynnän muuttuvan paremmiksi. 
 
Kasteluliiketoiminnan osto on lisännyt Amerikan liiketoiminnan sääriskiä ja kausivaihtelua sekä Yhdysvaltain dollarin merkitystä. Vuoden 
ensimmäinen ja toinen vuosineljännes ovat tärkeää myyntiaikaa sekä puutarhanhoito- että kastelutuotteille ja loppuvuosi ja talvi puolestaan 
lumityökaluille. 
 
Fiskars on osallisena joukossa oikeustoimia, vaateita ja muita käsittelyjä, joiden lopullista tulosta ei voida ennustaa. Kaikki tällä hetkellä 
tiedossa olevat seikat huomioon ottaen tapauksilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 
 
Fiskars-konsernin yksiköissä on meneillään useita verotarkastuksia eri maissa. Nämä voivat johtaa verojen uudelleenarviointiin. 
 
Fiskarsin Muut-segmentti sisältää nyt sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä 
johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen volatiliteettia. 

Näkymät vuodelle 2015 

Fiskars odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2015 edellisvuodesta. Suurin osa kasvusta tulee kasteluliiketoiminnan liittämisestä 
yhtiöön. 
 
Talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta Fiskars jatkaa strategiansa toteuttamista vuonna 2015. Kasvatamme 
vähittäiskauppaverkostoamme Aasiassa, ja vasta hankitun kasteluliiketoiminnan integraatio ja kannattavaksi kääntäminen on alkanut. Aiomme 
lisäksi kasvattaa panostuksia brändeihimme Euroopassa. Nämä hankkeet kasvattavat kustannuksiamme, ja ottaen huomioon viisivuotiseen 
investointiohjelmaamme liittyvät poistot, arvioimme, että vuoden 2015 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tulee olemaan pienempi kuin vuonna 
2014.  
 
Fiskarsin Muut-segmentti sisältää nyt sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä 
johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen volatiliteettia. 

Ehdotus osingonjaosta 

Tilikauden 2014 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 547,5 milj. euroa (793,0). Vuodelta 2014 hallitus esittää 12.3.2015 
kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin 0,68 euroa (0,67 ja ylimääräinen osinko 2,60 euroa) osakkeelta.  
 
Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä oli tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä 81 905 242. Esityksen mukaan osinkoa jaettaisiin siis 55,7 
milj. euroa (54,9). Tämän jälkeen jakokelpoisiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 491,8 milj. euroa (738,1). 
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä 
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä. 
 
 
Helsingissä 6.2.2015 
 
FISKARS OYJ ABP 

Hallitus 
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Liite 2014 2013

2 767,5 798,6
6 -457,0 -475,3

310,4 40 % 323,2 40 %

5 5,9 3,1
6 -168,4 -164,7
6 -80,6 -82,0
6 -14,6 -13,3
6 -10,0 -1,5
6 -3,7

42,7 6 % 61,0 8 %

13 -0,3 0,7
15 30,0 50,8
15 676,0

8 27,9
8 10,5 -4,3

786,7 103 % 108,3 14 %

9 -13,4 -14,3

773,3 101 % 94,0 12 %

773,1 93,7
0,2 0,3

10 9,44 1,14
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake,
euroa (laimentamaton ja laimennettu)

Emoyhtiön osakkeenomistajat
Määräysvallattomat omistajat

Tuloverot

Tilikauden tulos

Jakautuminen:

Tulos ennen veroja

Liiketoiminnan muut tuotot
Myynnin ja markkinoinnin kulut
Hallinnon kulut
Tutkimus- ja kehittämiskulut
Liiketoiminnan muut kulut
Liikearvon arvonalennukset
Liiketulos (EBIT)

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto ja uudelleenarvostus

Muut rahoitustuotot ja -kulut
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten arvonmuutos

Bruttokate

KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS

Konsernin tuloslaskelma

milj. euroa

Liikevaihto
Hankinnan ja valmistuksen kulut
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Liite 2014 2013

773,3 94,0

3,6 -8,5

15 6,5 -13,9
Siirretty tuloslaskelmaan 6,2

0,0 0,5

21 -1,1 -0,2

15 -0,1 -5,6
15,1 -27,7

788,4 66,3

788,0 66,1
0,4 0,2

Ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Tilikauden muut laajan tuloksen erät:

Laaja tuloslaskelma

milj. euroa

Tilikauden tulos

Jakautuminen:

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä

Tilikauden laaja tulos yhteensä

Saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä

Rahavirran suojaukset

Emoyhtiön omistajat
Määräysvallattomat omistajat

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot) verojen jälkeen
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä
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Liite 31.12.2014 31.12.2013

11 112,7 111,9
11 171,9 170,9
12 104,7 100,5
13 41,6 42,0
14 4,9 6,0
15 286,1

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 16 12,2 10,5
Muut sijoitukset 16 3,9 3,9

9 26,8 31,3
478,8 30 % 763,1 73 %

17 168,2 119,4
18 129,2 138,5

8,0 6,1
5,1 2,3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset 766,7
16 33,6 9,7

1 110,7 70 % 275,9 27 %

1 589,5 100 % 1 039,1 100 %

1 151,9 631,8
1,3 0,9

19 1 153,2 73 % 632,7 61 %

20 31,5 56,2
6,4 6,1

9 39,1 39,8
21 9,3 8,6
22 4,5 5,9

90,9 6 % 116,7 11 %

20 128,9 108,8
23 210,2 172,0

1,9 3,7
22 4,4 5,2

345,4 22 % 289,7 28 %

1 589,5 100 % 1 039,1 100 %Oma pääoma ja velat yhteensä

Pitkäaikaiset velat

Määräysvallattomien omistajien osuus

VARAT

Varat yhteensä

Oma pääoma

Pitkäaikaiset varat yhteensä

Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
Korolliset saamiset

Lyhytaikaiset varat

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Lyhytaikaiset varat yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.

Ostovelat ja muut velat

Oma pääoma yhteensä

Korolliset velat
Muut velat
Laskennalliset verovelat
Eläkevelvoitteet
Varaukset
Pitkäaikaiset velat yhteensä

Korolliset velat

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
Varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä

Lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaiset varat

Konsernin tase

milj. euroa

Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Biologiset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Rahoitusvarat

Rahavarat ja muut rahoitusvarat

Laskennalliset verosaamiset
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2014 2013

786,7 108,3
Oikaisut

Poistot ja arvonalentumiset 28,5 29,2
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -30,0 -50,8
Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto ja uudelleenarvostus -676,0
Pitkäaikaisten varojen myynnistä ja romutuksesta syntyneet voitot ja -tappiot 8,5 0,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten arvonmuutos -27,9
Muut rahoituserät -10,4 4,2
Biologisten hyödykkeiden muutos 0,3 -0,7
Varausten muutos ja muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -6,1 3,6

73,6 94,0

Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos 17,0 -14,4
Vaihto-omaisuuden muutos -20,5 -0,5
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 9,6 7,3

79,8 86,5

26,9 25,6
-5,4 -5,5

-14,3 -25,6
87,0 81,0

-19,7 -49,5
-400,1 -0,1
-35,0 -37,5

2,4 1,1
1,0

639,1
1,3 0,4

187,8 -84,6

-2,8 -1,8
32,7 0,1

-44,6 -20,0
11,4 74,2
-2,4 -1,7
0,2 -0,2

-245,6 -53,2
-251,1 -2,7

23,7 -6,3

9,7 16,4
0,2 -0,5

33,6 9,7

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.

Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Rahoitusleasingvelkojen maksut
Muiden rahoituserien rahavirta
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)

Likvidien varojen muutos (A+B+C)

Likvidit varat kauden alussa
Kurssimuutosten vaikutus
Likvidit varat kauden lopussa

Lyhytaikaisten saamisten muutos

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit rahoitusvaroihin
Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin
Käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot

Osakkuusyhtiöosakkeiden luovutustulot
Muu investointien rahavirta
Investointien rahavirta (B)

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Tytäryritysten hankinta

Liiketoiminnan myynti

Liiketoiminnan rahavirta (A)

Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa

Tulos ennen veroja

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

Osinkotuotot osakkuusyhtiöltä
Maksetut rahoituskulut (netto)
Maksetut verot

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Käyttöpääoman muutos
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Määräys-
Käyvän Vak.mat. Kert. vallattom.

Osake- Omat Muunto- arvon voitot ja voitto- omistajien Yh-
milj. euroa pääoma osakk. erot rahasto tappiot varat osuus teensä

31.12.2012 77,5 -0,9 -0,8 1,3 -0,8 542,6 618,9

Muuntoeron muutos -8,4 -0,1 -8,5
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä -9,5 -4,4 -5,6 -19,5
Rahavirran suojaukset 0,5 0,5
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot) verojen jälkeen -0,2 -0,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä -17,9 -3,9 -5,8 -0,1 -27,7
Tilikauden tulos 93,7 0,3 94,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä -17,9 -3,9 -5,8 93,7 0,2 66,3
Yritysjärjestelyistä johtuvat muutokset 0,7 0,7
Omien osakkeiden mitätöinti 0,9 -0,9
Maksetut osingot -53,2 -53,2
31.12.2013 77,5 -18,7 -2,6 -6,7 582,2 0,9 632,7

Muuntoeron muutos 3,5 0,1 3,6
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä 8,6 -2,1 -0,1 6,4

Siirretty tuloslaskelmaan 2,5 3,8 6,2
Siirretty kertyneisiin voittovaroihin 5,7 -5,7 0,0

Rahavirran suojaukset -0,0 0,0
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot) verojen jälkeen -1,1 -1,1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä 14,5 1,6 4,5 -5,7 0,1 15,1
Tilikauden tulos 773,1 0,2 773,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä 14,5 1,6 4,5 767,4 0,4 788,4
Yritysjärjestelyistä johtuvat muutokset -0,0 0,2 0,2
Maksetut osingot -267,8 -0,2 -268,0
31.12.2014 77,5 -4,2 -1,0 -2,2 1 081,7 1,3 1 153,2

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet, IFRS 
Fiskars Oyj Abp on N asdaq Helsingissä noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on R aasepori ja rekisteröity osoite on 
Hämeentie 135 A, Helsinki. F iskars O yj A bp on  F iskars-konsernin emoyhtiö. Fiskars-konserni valmistaa ja markkinoi brändättyjä 
kuluttajatuotteita m aailmanlaajuisesti. F iskarsin t oimintasegmentit ov at E urooppa j a Aasia-Tyynimeri, A merikka, osakkuusyhtiö Wärtsilä 
(9.10.2014 asti) ja Muut. Toiminnot on jaettu liiketoiminta-alueisiin, joita olivat Koti, Puutarha ja Ulkoilu 30.11.2014 asti, ja Asumisen tuotteet, 
Toiminnalliset tuotteet ja Ulkoilutuotteet 1.12.2014 alkaen. Lisäksi konsernilla on k iinteistöliiketoimintaa. Konsernin kansainväliset pääbrändit 
ovat Fiskars, Iittala ja Gerber. 
 
Fiskars O yj:n hal litus on h yväksynyt tämän tilinpäätöksen j ulkistettavaksi. S uomen os akeyhtiölain mukaan os akkeenomistajilla on  
mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus 
tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. 

Laatimisperusta 
Fiskars Oyj Abp:n (”Fiskars” tai ”konserni”) konsernitilinpäätös on laadittu 31.12.2014 voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla 
tarkoitetaan S uomen kirjanpitolaissa j a sen noj alla annet uissa s äännöksissä E U:n as etuksessa ( EY) N :o 1606/ 2002 s äädetyn menettelyn 
mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös 
suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. 
 
Konsernitilinpäätös on l aadittu al kuperäisiin hank intamenoihin per ustuen l ukuun ot tamatta käypään ar voon t ulosvaikutteisesti kirjattavia 
rahoitusvaroja ja -velkoja, biologisia hyödykkeitä sekä etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyviä varoja ja velkoja, jotka on arvostettu käypään 
arvoon. 
 
Konserniyhtiöt raportoivat t ilinpäätöksissään liiketoimensa sen taloudellisen ympäristön valuutan mukaisesti, jossa ne pääas iallisesti toimivat 
(’toimintavaluutta’). Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toimintavaluutta. Luvut esitetään miljoonina euroina yhdellä 
desimaalilla. 

Arvioiden käyttö 
Laatiessaan t ilinpäätöstä kansainvälisen t ilinpäätösstandardien m ukaisesti, k onsernin j ohto j outuu t ekemään ar vioita j a ol etuksia, j otka 
vaikuttavat tilinpäätöserien ar vostukseen j a j aksotukseen. N ämä ar viot j a ol etukset per ustuvat historialliseen kokemukseen j a muihin 
perusteltavissa oleviin oletuksiin, joiden uskotaan olevan järkeviä raportointikauden päättymispäivänä vallitsevissa olosuhteissa. Nämä arviot 
muodostavat perustan tilinpäätökseen sisältyvien erien arvioinnille. Markkinoiden ja yleisen taloudellisen tilanteen kehitys saattavat vaikuttaa 
arvioiden pohjana oleviin muuttujiin ja toteutumat saattavat poiketa merkittävästi arvioista. Arviot liittyvät lähinnä 

• arvonalentumistestauksissa tehtyihin oletuksiin (liitetieto 11), 
• epäkurantin vaihto-omaisuuden määrään (liitetieto 17), 
• myyntisaamisten arvonalentumistappioiden kirjaamiseen (liitetieto 18), 
• uudelleenjärjestelyvarauksiin (liitetieto 22), 
• eläkevelvoitteiden määrittämiseen (liitetieto 21), 
• biologisten hyödykkeiden arvonmääritykseen (liitetieto 13) sekä 
• laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan (liitetieto 9). 

Konsernitilinpäätös 
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Fiskars Oyj Abp:n sekä kaikki sen suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt (yli 50 % äänimäärästä) tai 
yhtiöt, joissa sillä muutoin on määräysvalta. Hankitut tai perustetut tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen hankinta- tai 
perustamishetkestä määräysvallan päättymiseen saakka. 
 
Tytäryhtiöt yhdistellään k onsernitilinpäätökseen hank intamenetelmää käyttäen. K onsernin s isäiset liiketapahtumat, voitonjako, s aamiset j a 
velat s ekä s isäisten t apahtumien r ealisoitumattomat k atteet el iminoidaan k onsernitilinpäätöksen y hdistelyssä. T ilikauden v oiton t ai t appion 
jakautuminen e moyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään tuloslaskelmassa sekä laajan tuloksen jakautuminen 
emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään laajassa tuloslaskelmassa. Määräysvallattomien omistajien osuus on esitetty 
konsernitaseen omassa pääomassa erillään emoyhtiön omistajille kuuluvasta omasta pääomasta. 
 
Sijoitukset o sakkuusyhtiöihin, j oissa Fiskarsilla on huo mattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa, y hdistellään konsernitilinpäätökseen 
pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Huomattava vaikutusvalta syntyy yleensä silloin, kun konserni omistaa yli 20 % yrityksen äänivallasta 
tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. 
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Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen 

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat 
Ulkomaan valuutan määräiset l iiketapahtumat k irjataan tapahtumapäivän kurssiin. Raportointikauden päät tymispäivänä taseen monetaariset 
varat ja velat arvostetaan raportointikauden päättymispäivän valuuttakursseilla. Muuntamisesta syntyneet kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan 
ja es itetään r ahoituserissä lukuun ot tamatta myyntisaamisista j a os toveloista s yntyviä k urssieroja, j otka es itetään l iikevoitossa. U lkomaan 
rahan m ääräiset ei -monetaariset er ät ar vostetaan tapahtumapäivän k urssiin, l ukuun ot tamatta k äypiin ar voihin ar vostettuja er iä, j otka 
arvostetaan k äyttäen k äyvän ar von määrittämispäivän k ursseja. Kurssierot ei-monetaarisista taseen eristä raportoidaan t uloslaskelmassa 
osana liiketulosta. 

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätösten muuntaminen 
Konsernitilinpäätöksessä ul komaisten t ytäryhtiöiden t uloslaskelmat, l aajat t uloslaskelmat sekä r ahavirrat on m uunnettu eur oiksi k auden 
keskikurssiin ja taseet raportointikauden päättymispäivän kurssiin. Tästä syntyvät muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään 
konsernin omassa pääomassa. Kurssiero, j oka j ohtuu voiton tai t appion sekä l aajan tuloksen muuntamisesta tuloslaskelmassa j a l aajassa 
tuloslaskelmassa keskikurssin mukaan ja r aportointikauden päät tymispäivän k urssiin taseessa, k irjataan muihin l aajan t uloksen er iin, j a s e 
sisältyy oman pääoman muuntoeroihin. Myös ulkomaisiin yksiköihin tehtyjä nettosijoituksia suojaavien rahoitusinstrumenttien arvonmuutoksen 
tehokas o suus kirjataan v astaavalla t avalla. K un t ytäryrityksestä l uovutaan kokonaan t ai os ittain, k ertyneet muuntoerot s iirretään 
tulosvaikutteisiksi osana luovutusvoittoa tai -tappiota. 

Liikevaihto ja tuloutusperiaatteet 
Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty välilliset verot, myönnetyt alennukset ja ulkomaan valuutan määräisten 
myyntisaamisten kurssierot. Myyntituotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan, kun kaikki omistukseen liittyvät oleelliset riskit ja hyödyt ovat 
siirtyneet ostajalle eli kun tuote on toimitusehtojen mukaisesti toimitettu asiakkaalle. Myiittala-kanta-asiakasohjelmaan kuuluva liikevaihto 
kohdistetaan kanta-asiakasohjelmalle ja myyntitapahtuman muille komponenteille. Kanta-asiakasohjelmalle kohdistettu vastike tuloutetaan kun 
asiakkaat käyttävät etusetelinsä tai kun on ilmeistä, ettei seteleitä enää käytetä. Konsernilla ei ole sellaisia pitkäaikaishankkeita, jotka 
tuloutettaisiin valmistusasteeseen perustuen.  

Eläkevelvoitteet 
Konserniyhtiöillä on useita eläkejärjestelyjä, jotka perustuvat paikallisiin olosuhteisiin ja käytäntöihin niissä maissa, joissa yhtiöt toimivat. Nämä 
luokitellaan joko m aksu- tai etuuspohjaisiksi j ärjestelyiksi. Maksupohjaisissa j ärjestelyissä k onserni suorittaa k iinteitä m aksuja erilliselle 
yksikölle. M ikäli maksujen saajataho ei  py sty s uoriutumaan k yseisten el äke-etuuksien maksamisesta, k onsernilla ei  ol e oi keudellista ei kä 
tosiasiallista v elvoitetta l isämaksujen s uorittamiseen. K aikki sellaiset j ärjestelyt, j otka ei vät täytä näi tä eht oja, ov at et uuspohjaisia 
eläkejärjestelyjä. P ääosa k onserniyhtiöiden el äkejärjestelyistä on l uokiteltu m aksupohjaisiksi j a ni iden m aksut k irjataan t uloslaskelmaan 
kuluiksi sillä tilikaudella, jonka aikana maksuvelvollisuus on syntynyt. 
 
Etuuspohjaisten järjestelyjen kustannukset lasketaan ja kirjataan järjestelyn ehtojen mukaisesti, vakuutusmatemaattisiin laskelmiin perustuen. 
Eläkemenot kirjataan kuluiksi k yseisten henk ilöiden pal velusajalle. Eläkevelvoitteet määritetään enn ustettujen el äkemaksujen diskontattuun 
nykyarvoon, v ähennettynä el äkejärjestelyyn k uuluvien v arojen r aportointikauden päät tymispäivän k äyvällä ar volla. V akuutusmatemaattisten 
laskelmien ol etusten muutokset voivat v aikuttaa es itettyihin el äkevelvoitteisiin j a el äkekuluihin. Vakuutusmatemaattiset v oitot j a t appiot 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. 

Liiketulos 
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liiketuloksen käsitettä. Fiskarsin l iiketuloksen (EBIT) määritelmän mukaan liiketulos 
on net tosumma, j oka muodostuu k un l iikevaihtoon l isätään l iiketoiminnan muut t uotot, v ähennetään os tokulut oi kaistuina v almiiden j a 
keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetään työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat k ulut, poistot j a m ahdolliset arvonalentumistappiot s ekä liiketoiminnan m uut k ulut. Li iketulos s isältää t oimintasegmenttien – 
Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri, Amerikka ja Muut - liiketulokset. Osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja biologisten varojen käyvän arvon 
muutos esitetään tuloslaskelmassa omina riveinään liiketuloksen jälkeen. 

Aineettomat hyödykkeet 
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja 
on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Omaisuuserien jäännösarvot 
sekä taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn 
odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Ehdot t äyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat 
vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi kyseisen omaisuuserän hankintamenoa. 

Liikearvo 
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen tai liiketoiminnan yksilöitävissä olevien varojen, 
velkojen j a ehdol listen v elkojen net tomääräisestä k äyvästä ar vosta hank inta-ajankohtana. Liikearvo ar vostetaan al kuperäiseen 
hankintamenoon vähennettynä k ertyneillä ar vonalentumistappioilla. Liikearvosta ei  k irjata s äännönmukaisia poi stoja, vaan s en m ahdollinen 
arvonalentuminen arvioidaan vähintään vuosittain. Tätä varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, osakkuusyhtiöiden 
osalta liikearvo sisältyy osakkuusyritysosuuden tasearvoon. Yksikön kerrytettävissä olevaa rahamäärää verrataan vuosittain tai useammin, jos 
on viitteitä arvonalentumisesta, sen kirjanpitoarvoon mahdollisen arvonalentumisen määrittelemiseksi.  
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Ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettava käypään arvoon ja myöhemmät muutokset tulosvaikutteisesti. Kaikki hankintaan liittyvät 
kustannukset, kuten asiantuntijakorvaukset, kirjataan kuluksi eikä aktivoida. Jokaisessa yksittäisessä hankinnassa on mahdollisuus arvostaa 
määräysvallattomien omistajien osuus joko osuutena nettovarallisuudesta tai käypään arvoon. 

Tutkimus- ja kehitysmenot 
Tutkimus- ja kehitysmenot k irjataan sen t ilikauden kuluksi, j olloin ne t oteutuvat l ukuun ot tamatta t uotekehitysmenoja, j otka aktivoidaan IAS 
38:n k riteerien t äyttyessä. Aktivoidut t uotekehitysmenot, j otka s isältävät l ähinnä välittömiä henk ilöstökustannuksia j a ul kopuolisia pal veluita, 
kirjataan aineettomiin hyödykkeisiin.  
 
Aineeton hy ödyke, j oka ei  ol e v ielä v almis k äytettäväksi, testataan vuosittain ar vonalentumisen varalta. A ktivoidut kehittämismenot 
arvostetaan al kuperäisen kirjaamisen j älkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja ar vonalentumistappioilla v ähennettyinä. Aktivoitujen 
kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 3–6 vuotta, jonka kuluessa ne kirjataan tasapoistoina kuluiksi. 

Muut aineettomat hyödykkeet 
Muut ai neettomat hy ödykkeet koostuvat mm. pat enteista, ak tivoiduista t uotekehityshankkeista, ohj elmistoista j a l iiketoimintahankintojen 
yhteydessä omistukseen tulleista tavaramerkeistä ja asiakassuhteista. Ne arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja 
mahdollisilla ar vonalentumistappioilla v ähennettynä. T ähän luokkaan k uuluvat ai neettomat hy ödykkeet poi stetaan t asapoistoina niiden 
arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa pääasiallisesti seuraavin poistoajoin: 

• ATK-ohjelmistot  3–10 vuotta 
• Asiakassuhteet  5–15 vuotta 
• Muut   3–10 vuotta 

Niistä aineettomista hyödykkeistä, kuten liiketoimintahankintojen yhteydessä hankituista tavaramerkeistä tai brändeistä, joille ei ole 
määritettävissä taloudellista vaikutusaikaa, ei tehdä poistoja, vaan niiden tasearvo testataan vähintään vuosittain arvonalentumistestein. 

Aineellinen käyttöomaisuus 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ar vostetaan t aseessa a lkuperäiseen han kintamenoon kertyneillä poi stoilla ja m ahdollisilla 
arvonalentumistappioilla vähennettynä. Ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat 
vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi kyseisen omaisuuserän hankintamenoa. 
 
Aineellisista hyödykkeistä tehdään t asapoistot, j otka perustuvat arvioituun t aloudelliseen vaikutusaikaan. Omaisuuserien j äännösarvot s ekä 
taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn 
odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Poistoajat ovat seuraavat: 

• Rakennukset  20–40 vuotta 
• Koneet ja kalusto  3–10 vuotta 
• Maa- ja vesialueet  Ei poistoja 

Aineellisten k äyttöomaisuushyödykkeiden k äytöstä poistamisesta ja luovutuksista s yntyvät myyntivoitot s isältyvät l iiketoiminnan muihin 
tuottoihin. Myyntitappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.  

Vuokrasopimukset 
Vuokrasopimukset, joissa kaikki oleelliset vuokrakohteen omistukseen liittyvät riskit ja hyödyt siirtyvät konsernille, luokitellaan 
rahoitusleasingsopimuksiksi. R ahoitusleasingsopimuksilla han kitut o maisuuserät k irjataan v uokra-ajan al kamisajankohtana ai neellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin käypään arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyarvoon sen mukaan, kumpi näistä on al empi. Sopimukseen l iittyvä 
velka kirjataan korollisiin rahoitusvelkoihin. Vuokramaksut jaetaan rahoituskuluihin ja velan vähennykseen. 

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden 
vuokrasopimusten perusteella maksetut vuokrat käsitellään kuluina tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa. 
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Sijoituskiinteistöt 
Kiinteistöt, j oita ei  käytetä k onsernin o massa toiminnassa t ai j oita k onserni pi tää hal lussaan han kkiakseen v uokratuottoja tai o maisuuden 
arvonnousua, l uokitellaan s ijoituskiinteistöiksi. N ämä kiinteistöt arvostetaan hank intamenoonsa vähennettynä k ertyneillä poi stoilla j a 
arvonalentumistappioilla. Sijoituskiinteistöistä kirjataan poistot kohteesta riippuen 20–40 vuoden kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiset 
Konsernin l iiketoiminta on j aettu toimintasegmenttejä pi enempiin r ahavirtoja t uottaviin y ksiköihin. N äihin y ksiköihin l iittyvien o maisuuserien 
arvoja tarkastellaan jokaisena raportointikauden päättymispäivänä arvonalentumisviitteiden havaitsemiseksi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä 
arvioidaan l isäksi v uosittain seuraavista o maisuuseristä r iippumatta siitä, on ko ar vonalentumisesta v iitteitä: l iikearvo, t aloudelliselta 
vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. 
 
Mahdollisen ar vonalentumistarpeen m äärittämiseksi o maisuuserän kirjanpitoarvoa tai r ahavirtaa t uottavan y ksikön net tovarojen 
kirjanpitoarvoja verrataan siitä kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on joko vastaisten rahavirtojen nykyarvo 
(käyttöarvo) tai käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla sen mukaan, kumpi näistä on s uurempi. Omaisuuserästä kirjataan 
arvonalentumistappio, kun sen kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä muihin 
aineettomiin hyödykkeisiin paitsi liikearvoon liittyvä aiemmin kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan vain siinä tapauksessa, että 
omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää määritettäessä käytetyissä arvioissa on tapahtunut muutos arvonalentumisen kirjaamisen 
jälkeen. Arvonalentumistappio p eruutetaan k orkeintaan s iihen om aisuuserän k irjanpitoarvoon as ti, j oka ol isi sen poi stoilla v ähennetty 
kirjanpitoarvo, jos siitä ei aikaisempina vuosina olisi kirjattu arvonalentumista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta 
missään tilanteessa. 

Biologiset hyödykkeet 
Fiskarsin biologiset hyödykkeet koostuvat konsernin Suomessa olevasta puuvarannosta. Nämä omaisuuserät on arvostettu käypään arvoonsa 
arvioiduilla myyntikustannuksilla vähennettynä. Puuvarannon nettokasvusta sekä markkina-arvon muutoksesta johtuva käyvän arvon muutos 
esitetään tuloslaskelmassa omana rivinään liiketuloksen (EBIT) jälkeen. Myyntituotto puun myynnistä sisältyy liiketulokseen.  

Biologisten v arojen ar vo per ustuu M etsäntutkimuslaitoksen kantohintatilastosta l askettuun kolmen vuoden l iukuvaan k eskiarvoon, j oka on 
kerrottu arvioiduilla puutavaralajikohtaisilla puumäärillä niiden realisointiin liittyvät kulut ja riskit huomioon ottaen. 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 
Pitkäaikaiset omaisuuserät ( tai luovutettavien er ien ryhmä) ja lopetettuihin toimintoihin l iittyvät omaisuuserät ja velat luokitellaan myytävänä 
oleviksi, mikäli ni iden k irjanpitoarvoa vastaava m äärä t ulee k ertymään pääas iassa o maisuuserän m yynnistä j atkuvan k äytön s ijaan. 
Myytävänä ol evaksi l uokittelun e htojen k atsotaan t äyttyvän, kun myynti on er ittäin todennäköinen j a o maisuuserä ( tai l uovutettavien er ien 
ryhmä) on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, johto on s itoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan 
tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta. 

Luokitteluhetkestä l ähtien myytävänä ol evat om aisuuserät ( tai l uovutettavien er ien r yhmä) ar vostetaan k irjanpitoarvoon tai m yynnistä 
aiheutuvilla menoilla v ähennettyyn k äypään ar voon s en m ukaan, k umpi näi stä on al empi. P oistot näi stä o maisuuseristä l opetetaan 
luokitteluhetkellä. Myytävänä olevat omaisuuserät, luovutettavien erien ryhmät, myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät muihin laajan tuloksen 
eriin kirjatut erät sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat esitetään taseessa erillään muista eristä. 

Lopetettu toiminto on y hteisön os a, y leensä er illinen keskeinen l iiketoiminta-alue tai m aantieteellinen al ue, j osta on l uovuttu tai l uovutaan 
koordinoidun suunnitelman mukaisesti. Lopetetun toiminnon tulos esitetään erillään jatkuvista toiminnoista laajassa tuloslaskelmassa. 

Fiskars luokitteli osan Wärtsilä-omistuksestaan myytävänä olevaksi syyskuussa 2014. Nämä osakkeet myytiin lokakuussa 2014. Fiskarsilla ei 
ole ollut muita myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä eikä lopetettuja toimintoja tilikausilla 2014 eikä 2013.  

Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuus e sitetään t aseessa han kintamenoon t ai nettorealisointiarvoon sen mukaan, k umpi ni istä on alempi. Arvostuksessa 
noudatetaan F IFO-periaatetta. V almiiden j a k eskeneräisten t uotteiden hankintamenoon s isällytetään v älittömien hank inta- ja 
valmistuskustannusten sekä muiden kustannusten l isäksi osuus valmistuksen y leiskustannuksista normaalilla t uotantoasteella määritettynä. 
Nettorealisointiarvo on s e s umma, j oka v oidaan s aada nor maalissa l iiketoiminnassa s aadusta myynnistä v ähennettynä t uotteen v almiiksi 
saattamiseen ja myyntiin tarvittavilla m enoilla. V aihto-omaisuus es itetään epäk uranttiudesta j a hi taasti k iertävästä v aihto-omaisuudesta 
johtuvalla arvonalentumiskirjauksella vähennettynä. 

Rahoitusinstrumentit 

Rahoitusvarat 
Fiskarsin rahoitusvarat on l uokiteltu seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti k irjattavat rahoitusvarat, l ainat j a muut saamiset 
sekä myytävissä ol evat r ahoitusvarat. R ahoitusvarat l uokitellaan al kuperäisen hank innan y hteydessä ni iden k äyttötarkoituksen perusteella. 
Transaktiomenot s isällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen k irjanpitoarvoon s illoin, kun kyseessä on erä, jota ei  arvosteta käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta pois k irjaaminen tapahtuu 
silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin 
ulkopuolelle. 
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Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
Käypään ar voon t ulosvaikutteisesti kirjattavat r ahoitusvarat -ryhmään l uokitellaan sellaiset r ahoitusvaroihin k uuluvat er ät, j otka on ha nkittu 
kaupankäyntitarkoituksessa pi dettäviksi t ai j otka l uokitellaan al kuperäisen k irjaamisen t apahtuessa k äypään ar voon t ulosvaikutteisesti 
kirjattavaksi (käyvän arvon vaihtoehto). Fiskarsissa tähän ryhmään s isältyvät sijoitukset noteerattuihin arvopapereihin sekä ne j ohdannaiset, 
jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja tai joiden suhteen ei sovelleta suojauslaskentaa. 

Ryhmän erät ar vostetaan k äypään ar voon sekä al un per in k irjanpitoon merkittäessä e ttä sen j älkeen. Noteerattujen s ijoitusten käypä ar vo 
perustuu r aportointikauden päät tymispäivänä noteerattuun markkinahintaan j a k äyvän ar von muutokset, s ekä r ealisoitumattomat e ttä 
realisoituneet voitot ja tappiot, kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin. Niiden johdannaisten, jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, käypien 
arvojen määrittämisperusteet on selostettu alla osiossa Johdannaiset ja suojauslaskenta. 

Lainat ja muut saamiset 
Lainat ja muut saamiset ovat j ohdannaisvaroihin k uulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä ja j oita ei 
noteerata t oimivilla markkinoilla, ei kä F iskars pi dä ni itä kaupankäyntitarkoituksessa t ai al kuperäisen k irjaamisen y hteydessä luokittele 
myytävissä oleviksi. Lainat ja muut saamiset -ryhmään kuuluvat lyhytaikaisista saamisista myyntisaamiset ja muut saamiset sekä pitkäaikaiset 
lainasaamiset, jotka on esitetty konsernitaseen erässä Muut sijoitukset.  

Ryhmän erät arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan perustuen yksittäisten erien riskiin. Arvion 
perusteella saamisia oikaistaan vastaamaan enintään todennäköistä arvoa. Lainat ja muut saamiset sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti 
lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua raportointikauden päättymispäivästä. 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat sellaisia johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, jotka on nimenomaisesti luokiteltu myytävissä 
oleviksi tai j oita ei  ole l uokiteltu j oko l ainoiksi ja muiksi s aamisiksi, eräpäivään asti pi dettäviksi sijoituksiksi ei kä käypään ar voon 
tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi. Fiskarsissa tähän ryhmään sisältyvät sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin. Jos näiden 
sijoitusten k äypiä arvoja ei voida m äärittää l uotettavasti, ne arvostetaan al kuperäiseen hankintamenoon. Myytävissä olevat r ahoitusvarat 
sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, ellei konserni ole luopumassa niistä 12 k uukauden kuluessa raportointikauden päättymispäivästä, jolloin ne 
sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. 

Rahavarat 
Taseen R ahavarat -erään s isältyvät k äteisvarat, el i käteinen r aha j a v aadittaessa maksettavat t alletukset, s ekä muut r ahavarat. M uut 
rahavarat k oostuvat er ittäin l ikvideistä sijoituksista, j otka ov at hel posti v aihdettavissa et ukäteen t iedossa ol evaan määrään k äteisvaroja j a 
joiden arvonmuutosten riski on vähäinen. Muihin rahavaroihin luettavien erien juoksuaika on hankinta-ajankohtana enintään kolme kuukautta. 
Luotollisten tilien velkasaldot sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin rahoitusvelkoihin. 

Rahoitusvelat ja vieraan pääoman menot 
Fiskarsin rahoitusvelat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat (sisältäen johdannaisvelat) 
sekä jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat velat. Rahoitusvelat kirjataan alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot 
sisällytetään j aksotettuun hank intamenoon ar vostettavien r ahoitusvelkojen al kuperäiseen kirjanpitoarvoon. M yöhemmin r ahoitusvelat 
arvostetaan ef ektiivisen k oron menetelmällä j aksotettuun hank intamenoon, l ukuun ot tamatta j ohdannaisvelkoja j otka ar vostetaan käypään 
arvoon. R ahoitusvelat l uokitellaan pi tkäaikaisiin j a l yhytaikaisiin v elkoihin: j älkimmäisiin k uuluvat kaikki ne r ahoitusvelat, j oiden maksua 
konsernilla ei ole ehdotonta oikeutta siirtää vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä. Rahoitusvelka (tai sen osa) 
kirjataan pois taseesta vasta silloin, kun velka on lakannut olemasta olemassa, eli kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu 
tai sen voimassaolo on lakannut. 
 
Lainasitoumuksiin liittyvät järjestelypalkkiot käsitellään transaktiokuluina s iihen määrään as ti kuin on t odennäköistä, et tä l ainoja ei tulla 
nostamaan. Loppuosa järjestelypalkkiosta jaksotetaan lainasitoumuksen odotetulle voimassaoloajalle. 

Johdannaiset ja suojauslaskenta 
Johdannaiset on l uokiteltu k äypään ar voon t ulosvaikutteisesti kirjattaviin r ahoitusinstrumentteihin. J ohdannaiset ar vostetaan alun per in 
kirjanpitoon merkittäessä alkuperäiseen hankintamenoon ja sen jälkeen kunkin raportointikauden päättymispäivän käypään arvoon. 
Johdannaisten k äyvät arvot per ustuvat v allitseviin markkina-arvoihin t ai arvoihin, j otka on j ohdettu markkina-arvoista r aportointikauden 
päättymispäivänä. Käypien arvojen muutokset kirjataan rahoituseriin. Fiskars on soveltanut rahavirran suojauslaskentaa käypien arvojen 
muutoksiin kassavirtasuojaukseen s uunniteltujen, kelvollisten ja t ehokkaiden j ohdannaisten o salta. M uutokset on kirjattu M uihin l aajan 
tuloksen eriin. 

Käyvän arvon luokittelu 
Hierarkiatasoon 1 kuuluvat rahoitusinstrumentit, joille on ol emassa ak tiivisilla markkinoilla j ulkisesti noteerattu hi nta, t asoon 2 i nstrumentit, 
joiden ar vonmäärityksessä on käytetty suoraan havainnoitavissa o levia markkinahintoja j a tasoon 3  i nstrumentit, j oiden ar vonmääritykseen 
suoria markkinahintoja ei ole käytettävissä. Taso 1 sisältää pörssinoteeratut osakkeet, taso 2 korolliset velat ja johdannaiset ja taso 3 
sijoitukset noteeraamattomiin osakkeisiin ja rahastoihin.        
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Varaukset ja ehdolliset velat 
Varaus k irjataan, kun k onsernilla on ai kaisemman t apahtuman seurauksena oi keudellinen t ai tosiasiallinen v elvoite, maksuvelvoitteen 
toteutuminen on t odennäköistä ja v elvoitteen s uuruus on ar vioitavissa luotettavasti. U udelleenjärjestelyvaraus k irjataan, kun s itä k oskeva 
yksityiskohtainen j a as ianmukainen s uunnitelma on l aadittu j a annettu ni ille, j oita suunnitelma k oskee, r iittävä per uste odot taa, et tä 
uudelleenjärjestely toteutetaan. Varauksena kirjattava määrä vastaa parasta arviota menoista, joita olemassa olevan velvoitteen täyttäminen 
edellyttää r aportointikauden päät tymispäivänä. Jos os asta v elvoitetta on m ahdollista s aada k orvaus k olmannelta os apuolelta, k orvaus 
kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa.  

Konserni voi olla osallisena liiketoimintaan liittyvissä riita- ja oikeusprosesseissa. Tilinpäätöksessä varaudutaan näihin liittyviin kustannuksiin, 
kun niiden määrä on arvioitavissa luotettavasti ja niiden toteutuminen on todennäköistä. Muuten kyseiset ehdolliset velat esitetään liitetietona.  

Tuloverot 
Konsernin verokulu muodostuu kunkin konserniyhtiön kauden verotettavaan tulokseen perustuvasta verosta sekä laskennallisten verovelkojen 
ja -saamisten muutoksesta. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan käyttäen verokantaa, josta on säädetty tai joka on 
käytännössä hy väksytty r aportointikauden päät tymispäivään mennessä. Las kennallinen v erovelka t ai -saaminen k irjataan o maisuus- ja 
velkaerien v erotuksellisten ar vojen j a k irjanpidon ar vojen v älisistä väliaikaisista er oista k äyttäen v erokantaa, j osta on säädetty t ai j oka on 
käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä. Väliaikaisia eroja syntyy mm. vahvistetuista verotuksellisista 
tappioista, poistoeroista, varauksista, etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, johdannaissopimusten arvostamisesta käypään arvoon, biologisista 
hyödykkeistä, konsernin sisäisen vaihto-omaisuuden katteen eliminoinnista sekä liiketoimintojen hankintojen yhteydessä tehdyistä omaisuus- 
ja velkaerien käypiin arvoihin perustuvista oikaisuista. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden jakamattomista voittovaroista kirjataan laskennallinen 
verovelka, j os v oitonjako on t odennäköinen j a s e ai heuttaa v eroseuraamuksia. Las kennallinen v erovelka s isältyy t aseeseen 
kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen verohyödyn suuruisena. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi 
jos ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin. Tällöin myös tulovero kirjataan kyseisiin eriin. 

Osingot 
Hallituksen y htiökokoukselle ehd ottamaa o sinkoa ei  ol e k irjattu tilinpäätökseen, v aan os ingot kirjataan v asta y htiökokouksen t ekemän 
päätöksen perusteella. 

Päättyneellä tilikaudella sovelletut uudet ja muutetut standardit 
Fiskars-konserni on noudattanut vuoden 2014 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja: 

• IFRS 10 K onsernitilinpäätös ja s iihen t ehdyt muutokset. O lemassa ol evien per iaatteiden mukaisesti I FRS 10 määrittää 
määräysvallan k eskeiseksi tekijäksi, k un r atkaistaan, t uleeko y hteisö y hdistellä k onsernitilinpäätökseen. Li säksi standardissa 
annetaan l isäohjeistusta määräysvallan määrittelystä s illoin, kun sitä on v aikea ar vioida. U udella s tandardilla ei  ollut vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen. 

• IFRS 11 Y hteisjärjestelyt j a s iihen t ehdyt m uutokset. IFRS 11 pai nottaa y hteisjärjestelyjen kirjanpitokäsittelyssä ni istä s euraavia 
oikeuksia ja v elvoitteita enne mmin k uin ni iden oi keudellista muotoa. Y hteisjärjestelyjä on kahden t yyppisiä: y hteiset t oiminnot j a 
yhteisyritykset. Yhteisyritysten raportoinnissa on k äytetään yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen 
yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. Uudella standardilla ei ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

• IFRS 12 T ilinpäätöksessä e sitettävät t iedot os uuksista muissa y hteisöissä j a s iihen tehdyt muutokset. I FRS 12 k okoaa y hteen 
tilinpäätöksessä es itettäviä t ietoja k oskevat vaatimukset, j otka l iittyvät er ilaisiin os uuksiin muissa yhteisöissä, ml. os akkuusyhtiöt, 
yhteisjärjestelyt, strukturoidut yhteisöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhteisöt. Uusi standardi laajensi liitetietoja, joita konserni 
esittää omistuksistaan muissa yhteisöissä. Uudella standardilla ei ollut muuta vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

• IAS 27 E rillistilinpäätös (uudistettu 2011) ja siihen tehdyt muutokset. Uudistettu standardi sisältää IFRS-erillistilinpäätöstä koskevat 
vaatimukset, jotka jäivät jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat siirrettiin uuteen IFRS 10:een. Uudistetulla standardilla ei ollut 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

• IAS 28 O suudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (uudistettu 2011). IFRS 11 j ulkaisemisen seurauksena uudistettu standardi sisältää 
vaatimukset s ekä os akkuus- että yhteisyritysten k irjanpitokäsittelystä pääom aosuusmenetelmällä. Uudistetun s tandardin j ohdosta 
kolmannella vuosineljänneksellä W ärtsilä-omistus esitettiin jaettuna osuudeksi osakkuusyhtiöissä j a m yytävänä olevaksi 
pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi. Uudistetulla standardilla ei ollut muuta vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

• Muutokset IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa. Muutokset selventävät taseen rahoitusvarojen ja -velkojen 
nettomääräistä esittämistä koskevan sääntelyn vaatimuksia ja antavat l isää aihetta koskevaa soveltamisohjeistusta. Muutoksilla ei 
ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

• Muutokset I AS 36: een Omaisuuserien arvon al entuminen. M uutosten t arkoituksena on  s elkeyttää, e ttä tilinpäätöksessä 
omaisuuserien kerrytettävissä olevasta rahamäärästä esitettävien tietojen soveltamisala rajoittuu arvoltaan alentuneisiin 
omaisuuseriin, mikäli k yseinen s umma per ustuu käypään ar voon v ähennettynä l uovutuksesta j ohtuvilla menoilla. M uutetulla 
standardilla ei ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

• Muutokset IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IAS 39:ään on lisätty poikkeussäännös, jonka perusteella 
suojaussuhteen ei katsota päättyvän tietyissä olosuhteissa, kun suojausinstrumentiksi määritetty johdannaisinstrumentti uudistetaan 
yhdeltä v astapuolelta k eskusvastapuolelle säädösten tai määräysten s eurauksena. N äillä muutoksilla ei  ollut vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen. 

• IFRIC 21 Julkiset maksut. Tulkinta tarkentaa julkisten maksujen ( levies) k irjanpitokäsittelyä. Julkisesta maksusta johtuva velka on 
kirjattava silloin, kun lainsäädännössä määritelty, maksuvelvollisuuden aikaansaava tapahtuma tapahtuu. IFRIC 21 s oveltamisalan 
ulkopuolelle jäävät tuloverot, sakot tai muut rangaistusmaksut sekä sellaiset maksut, jotka kuuluvat muiden IFRS-standardien 
soveltamisalaan. Tulkinnalla ei ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
 

Muilla uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
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Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat uudet ja muutetut standardit ja tulkinnat 
Fiskars ei  ol e v ielä s oveltanut seuraavia, I ASB:n jo j ulkistamia uu sia t ai uudi stettuja s tandardeja j a t ulkintoja. K onserni ot taa ne k äyttöön 
kunkin standardin j a tulkinnan v oimaantulopäivästä l ähtien, tai mikäli v oimaantulopäivä on muu k uin t ilikauden en simmäinen pä ivä, 
voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. Muutoksia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

• Muutokset IAS 19:ään Työsuhde-etuudet - Defined Benefit Plans - Employee Contributions (sovellettava 1.7.2014 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). Muutoksilla on selvennetty kirjanpitokäsittelyä, kun etuuspohjaisessa järjestelyssä edellytetään työntekijöiden tai 
kolmansien osapuolien maksuja järjestelyyn. Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

• IFRS-standardeihin t ehdyt v uosittaiset par annukset 2010 –2012 j a 2011 –2013 (sovellettava pääo sin 1. 7.2014 t ai sen j älkeen 
alkavilla tilikausilla.) sekä 2012–2014 (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn 
kautta standardeihin t ehtävät pi enet j a vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi j a t oteutetaan kerran 
vuodessa. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta ne eivät ole merkittäviä. 

• IAS 27:n Erillistilinpäätös muutos Equity Method in Separate F inancial Statements (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla). S tandardimuutos sallii pääo maosuusmenetelmän k äyttämisen t ytäryhtiöiden sekä o sakkuus- ja yhteisyritysten 
kirjaamisessa er illistilinpäätöksiin, m ikä on ol lut j oissain maissa paikallinen v aatimus. Siten ai empaa us eamman y hteisön on  
mahdollista laatia erillistilinpäätöksensä IFRS:n mukaan. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

• IAS 16:n Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 41:n Maatalous muutos Bearer Plants (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). Standardimuutos siirtää tuottavien biologisen hyödykkeiden kirjaamisen IAS 41:n pi iristä IAS 16 pi iriin. Tällöin 
ne arvostetaan joko hankintamenomallin tai uudelleenarvostusmallin mukaan, kun aiemmin IAS 41 edellytti näiden kirjaamista 
käypään ar voon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla m enoilla. Näistä t uottavista bi ologisista hyödykkeistä s aatavat tuotteet 
arvostetaan kuitenkin edelleen IAS 41:n mukaisesti. Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

• IAS 16:n Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 38:n Aineettomat hyödykkeet muutos Clarification of Acceptable Methods of 
Depreciation and A mortisation (sovellettava 1. 1.2016 t ai sen j älkeen al kavilla t ilikausilla). M uutoksella k ielletään aineettomien ja 
aineellisten hyödykkeiden poistojen tekeminen myyntituottoihin perustuen. Poikkeuksellisesti poistot voidaan tehdä myyntituottoihin 
perustuen ai noastaan, jos myyntituottojen j a ai neettoman hy ödykkeen t aloudellisen hy ödyn k uluminen korreloivat er ittäin pal jon 
toisiinsa. Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

• IFRS 11:n Yhteisjärjestelyt muutos Kirjanpitokäsittely hankittaessa osuuksia yhteisissä toiminnoissa (sovellettava 1.1.2016 tai sen 
jälkeen alkavilla t ilikausilla). Standardimuutos edellyttää l iiketoimintojen yhdistämisen kirjanpitoperiaatteiden soveltamista yhteisten 
toimintojen hankintoihin, kun kyseessä on liiketoiminta. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

• IFRS 14 R egulatory Deferral Accounts (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi s tandardi s isältää er ityistä 
ohjeistusta tiettyjen s äännellyistä markkinoista ai heutuvien v aikutusten huo mioimiseen, k un I FRS:ää s ovelletaan ensimmäistä 
kertaa. Uudella standardilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

• IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin muutokset Sale or Contribution of Assets between an 
Investor and i ts A ssociate or J oint V enture (sovellettava 1. 1.2016 t ai s en j älkeen al kavilla t ilikausilla). S tandardimuutoksilla 
tarkennetaan ohj eistusta, kun k yseessä omaisuuserien myynti tai panostus s ijoittajan j a sen os akkuus- tai yhteisyrityksen välillä. 
Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

• IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen m uutos D isclosure Initiative (sovellettava 1. 1.2016 t ai sen j älkeen al kavilla t ilikausilla). 
Standardimuutos tarkentaa ol ennaisuuden v aikutusta t ietojen es ittämiseen, v älisummien es ittämistä j a liitetietojen 
esittämisjärjestystä. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

• IFRS 10:n Konsernitilinpäätös, IFRS 12:n Tilinpäätöksessä esitettävät t iedot osuuksista muissa yhteisöissä ja IAS 28:n Sijoitukset 
osakkuus- ja yhteisyrityksiin muutos Investment Entities: Applying the Consolidation Exception (sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen 
alkavilla t ilikausilla). Standardimuutos t arkentaa sijoitusyhteisöjen poikkeusta k onsernitilinpäätöksen l aatimisvelvollisuuteen s iten, 
että se k oskee myös niitä sijoitusyhtiöitä, j oilla on t ytäryhtiöitä j a j oiden o ma e moyhtiö on sijoitusyhtiö. Vastaava poi kkeus 
laajennettiin k oskemaan myös pääom aosuusmenetelmän s oveltamista os akkuus- ja y hteisyrityksiin. Standardimuutoksella ei  ol e 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

• IFRS 15 M yyntituotot as iakassopimuksista ( sovellettava 1. 1.2017 t ai s en j älkeen alkavilla t ilikausilla). U usi s tandardi s isältää 
viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 
11-standardit j a ni ihin liittyvät t ulkinnat. M yynnin k irjaaminen voi t apahtua aj an k uluessa t ai t iettynä aj ankohtana, j a keskeisenä 
kriteerinä on määräysvallan s iirtyminen. Standardi l isää myös esitettävien l iitetietojen määrää. Konsernissa arvioidaan parhaillaan 
standardin mahdollisia vaikutuksia. 

• IFRS 9 R ahoitusinstrumentit ja s iihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla t ilikausilla). Uusi s tandardi 
korvaa nykyisen standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja 
arvostamista s ekä s isältää r ahoitusvarojen ar vonalentumisen arviointiin uuden,  odot ettuihin l uottotappioihin per ustuvan m allin. 
Rahoitusvelkojen luokittelu j a ar vostaminen v astaavat s uurelta o sin ny kyisiä I AS 39: n vaatimuksia. S uojauslaskennan os alta on 
edelleen kolme suojaussuhdetyyppiä. Aiempaa useampia riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan 
periaatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin mahdollisia vaikutuksia. 
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Tuloslaskelman kohdistamattomat erät sisältävät konsernin jakamattomia kuluja ja tuottoja. Kohdistamattomat varat sisältävät pääasiassa 
konsernin hallintoon liittyviä eriä, verosaamisia, lainasaamisia, osakkeita ja osuuksia. Kohdistamattomat velat sisältävät pitkä- ja 
lyhytaikaisia lainoja ja verovelkoja. Myös osa uudelleenjärjestelykustannuksista on kohdistamatonta.

2. Segmentti-informaatio

Fiskarsin toimintasegmentit ovat Eurooppa & Aasia-Tyynimeri, Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö 9.10.2014 saakka) ja Muut. Jako 
perustuu konsernin sisäiseen johdon raportointiin, joka pohjautuu maantieteellisiin alueisiin. Toiminnot jaetaan edelleen liiketoiminta-alueisiin.

Toimintasegmentit

Eurooppa & Aasia-Tyynimeri: Tuotot muodostuvat Kodin, Puutarhan ja Ulkoilun kuluttajatuotteiden myynnistä vähittäiskauppiaille 
Euroopassa, Lähi-idässä sekä Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Lisäksi kodintuotteita myydään omissa myymälöissä suoraan kuluttajille.

Amerikka: Tuotot muodostuvat Kodin, Puutarhan ja Ulkoilun kuluttajatuotteiden myynnistä vähittäiskauppiaille Yhdysvalloissa, Kanadassa 
ja Latinalaisessa Amerikassa. 

Muut: Tuotot muodostuvat lähinnä kiinteistöjen vuokratuloista ja puun myynnistä Suomessa. Muut-segmentti muodostuu Kiinteistöistä ja 
konsernihallinnon toiminnoista.

Osakkuusyhtiö Wärtsilä: Tuottoja olivat osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 9.10.2014 saakka.

Segmenttien välinen myynti ei ole merkittävää. Myynti on markkinaehtoista. Kiinteistöt-ryhmä omistaa ja vuokraa konserniyhtiöille 
Suomessa kiinteistöjä esim. tuotannolliseen käyttöön.

Toimitusjohtaja seuraa toimintasegmenttien liiketulosta erikseen päätöksentekoa varten. Segmentin varat ja velat jaotellaan niiden 
maantieteellisen sijainnin mukaisesti. Rahoitustuottoja ja -kuluja sekä tuloveroja ohjataan konsernitasolla, joten niitä ei kohdisteta 
segmenteille.

Amerikassa Fiskarsin tuotemerkeillä myytävien tuotteiden jakelu, logistiikka ja kuluttajatottumukset ovat hyvin saman tyyppisiä eri 
liiketoiminta-alueilla. Eurooppa & Aasia-Tyynimeri -alueella markkinat ja jakelu ovat eriytyneet, mutta asiakkaan kannalta liiketoiminta-
alueet toimivat samassa ympäristössä. 

Kohdistamattomat erät

Fiskarsilla ei ole asiakkaita joiden osuus konsernin liikevaihdosta ylittäisi 10 %.
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2014
Osak- Kohdis-

Eurooppa & kuus- tamatto-
Aasia- yhtiö mat ja Konserni

milj. euroa Tyynimeri Amerikka Muut Wärtsilä eliminoinnit yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 526,2 236,7 4,6 767,5
Sisäinen liikevaihto, segmenttien välinen 7,4 3,3 2,3 -13,0 0,0
Liikevaihto 533,6 240,0 6,8 -13,0 767,5
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 43,2 26,8 -6,0 -4,4 59,6
Kertaluonteiset erät* -18,0 1,3 -0,2 -17,0
Liiketulos 25,2 28,1 -6,2 -4,4 42,7
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -0,3 -0,3
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 30,0 30,0
Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto ja uudelleenarvostus 676,0 676,0
Muut rahoitustuotot ja -kulut 38,4 38,4
Tulos ennen veroja 786,7
Tuloverot -13,4 -13,4
Tilikauden tulos 773,3

Varat 593,7 169,0 1 361,6 -534,8 1 589,5
Velat 411,6 92,1 277,7 -345,1 436,3
Investoinnit 23,3 5,2 6,6 35,0
Poistot ja arvonalentumiset 15,3 5,9 3,8 3,5 28,5

2013
Osak- Kohdis-

Eurooppa & kuus- tamatto-
Aasia- yhtiö mat ja Konserni

milj. euroa Tyynimeri Amerikka Muut Wärtsilä eliminoinnit yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 556,1 238,3 4,2 798,6
Sisäinen liikevaihto, segmenttien välinen 8,2 6,8 2,2 -17,2 0,0
Liikevaihto 564,2 245,1 6,5 -17,2 798,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 52,7 31,4 -10,3 73,8
Kertaluonteiset erät* -12,8 -12,8
Liiketulos 39,9 31,4 -10,3 61,0
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 0,7 0,7
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 50,8 50,8
Rahoitustuotot ja -kulut -4,3 -4,3
Tulos ennen veroja 108,3
Tuloverot -14,3 -14,3
Tilikauden tulos 94,0

Varat 586,5 118,7 561,4 286,1 -513,6 1 039,1
Velat 404,9 65,0 259,7 -323,2 406,4
Investoinnit 16,6 5,5 15,1 37,2
Poistot ja arvonalentumiset 21,1 3,7 4,4 29,2

* Sisältää EMEA-alueen rakennemuutosohjelmaan liittyviä uudelleenjärjestelykuluja yht. 10,6 milj. euroa, toiminnanohjausjärjestelmään 
liittyvien aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksen 7,0 milj. euroa, edullisesta liiketoimintahankinnasta syntyneen voiton 1,7 milj. euroa, 
tuotemerkin arvonalentumistappion 0,4 milj. euroa ja muita kertaluonteisia kuluja 0,7 milj. euroa.

Toimintasegmenttikohtainen raportointi

* Sisältää EMEA-alueen rakennemuutosohjelmaan liittyviä uudelleenjärjestelykuluja yht. 8,2 milj. euroa, liikearvon 3,7 milj. euron 
arvonalentumistappion ja kiinteistön 0,9 milj. euron alaskirjauksen.
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2014 2013
380,5 386,2
268,2 284,5
114,2 123,7

4,5 4,2
767,5 798,6

2014 2013

134,6 141,0
242,1 241,7
390,7 415,9
767,5 798,6

2014 2013

206,7 495,7
245,3 241,5
452,0 737,1

Liikevaihto segmenteittäin
milj. euroa 2014
Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri 507,1
Amerikka 235,1
Muut 38,3
Kohdistamattomat ja eliminoinnit -13,0
Konserni yhteensä 767,5

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
milj. euroa 2014
Asumisen tuotteet 242,9
Toiminnalliset tuotteet 405,8
Ulkoilutuotteet 82,8
Muut 36,0
Yhteensä 767,5

Alustava uuden segmentti- ja liiketoimintayksikkörakenteen mukainen liikevaihto tilikaudelta 2014 on esitetty alla.  

Liiketoiminta-alueet ovat Koti, Puutarha ja Ulkoilu. Tuotot raportoidaan liiketoiminta-alueille asiakkaille myytyjen tuotteiden luonteen 
mukaisesti. Liiketoiminta-alueiden välinen myynti ei ole merkittävää.

Varat muissa maissa*

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Koti
milj. euroa

Varat Suomessa*,**

Yhteensä

* Pysyvät vastaavat poislukien verosaamiset. 

milj. euroa

milj. euroa

1.1.2015 alkaen konsernin taloudellinen raportointi muuttui uuden alueellisen organisaatiomallin mukaiseksi. Osana uutta rakennetta 
Fiskarsin Euroopan ja Aasia-Tyynenmeren alueen kodin ja puutarhan tuotekategoriat ryhmiteltiin uusiin liiketoimintayksiköihin Toiminnalliset 
tuotteet ja Asumisen tuotteet. Nykyisten Koti- ja Puutarha- liiketoiminta-alueiden sijasta Fiskars raportoi jatkossa puutarha-, keittiö- ja 
askartelutuotteiden globaalin liikevaihdon yhtenä ”Toiminnalliset tuotteet” -kokonaisuutena ja maailmanlaajuisen asumisen tuotteiden 
liikevaihdon nimellä ”Asumisen tuotteet”. Veneliiketoiminta siirtyy tässä yhteydessä Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri -segmentistä Muut-
segmenttiin, jonka osana venetoiminnan liikevaihto raportoidaan jatkossa.

Fiskarsin uusi raportointirakenne

Liiketoiminta-alueet

Muut

Puutarha
Ulkoilu

** Varat Suomessa sisältävät myös osakkuusyhtiö Wärtsilän vuonna 2013.

Yhteensä

Maantieteellinen informaatio

Liikevaihto Suomesta
Liikevaihto USA:sta
Liikevaihto muista maista
Yhteensä
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milj. euroa 2014 2013

EMEA 2015 -rakennemuutosohjelma -10,6 -8,2
ERP alaskirjaus -7,0
Edullisesta kaupasta syntyvä voitto kasteluliiketoiminnan hankintaan liittyen 1,7
Tavaramerkin arvonalentuminen -0,4
Sankey-liiketoimintaan liittyvä liikearvon arvonalentuminen -3,7
Kiinteistön arvonalentuminen -0,9
Muut kertaluontoiset erät -0,7
Yhteensä -17,0 -12,8

2014

Fiskars, Investor ja yhteisyritys Avlis AB sopivat 19.9.2014 kaupasta, jolla Investor osti Avlikselta 15,8 miljoonaa Wärtsilän osaketta eli 8 % 
Wärtsilän osakkeista ja äänistä yhteensä 639,1 miljoonalla eurolla. Kauppahinta oli 40,55 euroa Wärtsilän osakkeelta. Kyseiset osakkeet 
luokiteltiin myytävänä oleviksi pitkäaikaisiksi omaisuuseriksi kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa. Kauppa toteutui 
9.10.2014.

Lisäksi Investor maksaa Fiskarsin tytäryhtiölle Avlikselle lisäkorvauksen (50 % voitosta ensimmäisenä vuotena, 40 % toisena vuotena ja 30 
% kolmantena vuotena), jos se myy hankitut osakkeet kolmen seuraavan vuoden aikana korkeammalla hinnalla. Fiskars ja Investor ovat 
sopineet osakassopimuksessa tälle ajalle myös molemminpuolista etuosto-oikeutta koskevista ehdoista sekä Fiskarsin oikeudesta myydä 
omistamiaan Wärtsilän osakkeita Investorin kanssa samoin ehdoin, mikäli Investor luovuttaisi omistamiaan osakkeita.

Yhteisyritysrakenne purettiin 9.10.2014, minkä jälkeen Fiskarsilla on 5,01 % omistusosuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Wärtsilä-
osakkeiden myynnistä Investorille syntyi Fiskars-konsernille 453,5 miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto.

Wärtsilä-omistuksen pienentymisen johdosta Wärtsilä ei tällöin ole enää Fiskarsin osakkuusyhtiö, ja konsernin segmenttiraportointia 
muutetaan vastaavasti. Tämän seurauksena Fiskarsille jäävät Wärtsilä-osakkeet luokiteltiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin 
rahoitusvaroihin. Luokittelun muutos aiheutti 222,4 miljoonan euron kertaluonteisen realisoitumattoman arvostusvoiton. Myöhemmät 
muutokset markkina-arvossa on raportoitu osana Other-segmenttiä.

4. Liiketoimintahankinnat ja -myynnit

Wärtsilän osakkeiden merkittävän osuuden myynti

Gingher-tuotemerkin arvo alentui 0,4 milj. eurolla, mikä luokiteltiin kertaluonteiseksi eräksi. Muita kertaluonteisia eriä oli 0,7 milj. euroa 
vuoden 2014 aikana.

Eräiden Fiskarsin Euroopassa meneillään olevaan viisivuotiseen investointiohjelmaan liittyvien varhaisimpien järjestelmäimplementaatioiden 
arvioitu käyttöikä on lyhentynyt, koska Fiskars on arvioinut ohjelman etenemissuunnitelmaa uudelleen. Tämän johdosta Fiskars kirjasi 
vuoden 2014 tulokseensa 7,0 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka alensi aineettomien hyödykkeiden arvoa. Kasteluliiketoiminnan 
hankinnasta syntyi voittoa edullisesta kaupasta 1,7 milj. euroa.

Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat kuten liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -
tappiot, arvonalennukset, merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut, toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja hankittujen liiketoimintojen 
integroimisesta aiheutuvat kulut, merkittävät tuotteiden takaisinvedot sekä sakot ja sakonluonteiset korvaukset käsitellään kertaluonteisina 
erinä. Tuotot ja kulut on esitetty tuloslaskelmassa asiaankuuluvalla rivillä ja toiminnossa. Arvonalentumiset on esitetty tuloslaskelmassa 
asiaankuuluvassa toiminnossa rivillä poistot ja arvonalentumiset tai rivillä liikearvon arvonalennukset, mikäli kyseessä on liikearvo. 
Alaskirjaukset on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

3. Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät

Fiskars julkisti kesäkuussa 2013 rakennemuutosohjelman, joka tähtää kokonaistoimitusketjun kilpailukyvyn ja kustannusrakenteiden 
parantamiseen sekä yhtiön uuden liiketoimintamallin toteuttamiseen myyntiyhtiöissä. “EMEA 2015” -ohjelman kokonaiskustannusten 
arvioidaan olevan 25–30 milj. euroa vuosina 2013–2015. Kustannukset kirjataan kertaluonteisina kuluina.

Rakennemuutosohjelman kustannuksista 10,6 milj. euroa kirjattiin vuonna 2014 (8,2 milj. euroa vuonna 2013). Ne liittyivät pääosin konsernin 
Italian ja Tanskan toimintojen uudelleenjärjestelyihin sekä Eurooppaan toteutettuun alueelliseen organisaatioon.

Suunnitellun ohjelman tavoitteena on täysin toteuduttuaan pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia 9–11 milj. eurolla. Kustannussäästöt 
toteutuisivat vaiheittain siten, että suurin osa säästöistä vaikuttaisi konsernin tulokseen vuoden 2015 lopusta alkaen.
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milj. euroa

Aineelliset hyödykkeet 5,3
Laskennalliset verosaamiset 1,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 6,9

Vaihto-omaisuus 25,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2
Rahavarat ja muut rahoitusvarat 1,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 26,8

Laskennalliset verovelat 2,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,5

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 8,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8,3

Nettovarallisuus 22,9
Luovutettava vastike 21,2
Edullisesta kaupasta syntyvä voitto 1,7

2013

Amerikkalaisten Nelson ja Gilmour –kastelutuotemerkkien hankinta

Royal Copenhagenin osakkeiden hankinta
4.1.2013 Fiskars hankki 100 % Royal Copenhagen A/S:n ja Royal Scandinavian Modern KK Japanin osakkeista. 
Kaupan toteuduttua Royal Copenhagenista tuli osa Fiskarsin Koti-liiketoiminta-aluetta.

Iso-Britannian Sankey-liiketoiminnan myynti
Fiskars myi Isossa-Britanniassa ruukkuviljely- ja sadevesisäiliömarkkinoilla toimivan Sankey-liiketoiminnan ja siihen 
liittyvän valmistustoiminnan 31.12.2013. Sankey-liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Fiskars hankki 19.12.2014 Bosch Garden and Watering -liiketoiminnan Robert Bosch Tool Corporation -yhtiöltä vahvistaakseen ja 
monipuolistaakseen puutarhatuotteidensa valikoimaa. Ostettuun kasteluliiketoimintaan sisältyvät Yhdysvaltain johtavat kastelutuotemerkit 
Gilmour ja Nelson. Peoriassa, Illinoisin osavaltiossa sijaitsevan Bosch Garden and Watering -liiketoiminnan tuotteisiin kuuluvat Gilmour- ja 
Nelson-tuotemerkeillä myytävät letkut, liittimet, sadettimet, suuttimet, ruiskut ja kasteluajastimet. Hankinta sisältää kaiken toimintaan liittyvän 
omaisuuden sekä vuokrasopimukset, mukaan lukien Missourin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja Kiinan Ningbossa sijaitsevat 
tuotantotoiminnot. Ostettu kasteluliiketoiminta työllistää yhteensä noin 440 henkilöä, joista noin 270 Yhdysvalloissa. Ostetun liiketoiminnan ja 
siihen liittyvän omaisuuden kauppahinta oli 26,1 miljoonaa dollaria, eli noin 21,2 miljoonaa euroa. Hankinta rahoitettiin Fiskarsin olemassa 
olevilla rahoituslimiiteillä.

Edullisesta kaupasta syntynyt voitto oli 1,7 milj. euroa, mikä liittyy velvoitteisiin, joiden osalta edellytykset varauksen kirjaamiseen eivät ole 
vielä täyttyneet. Fiskars uskoo saaneensa kasteluliiketoiminnan hankittua alle sen varojen käyvän arvon koska myyjä oli halukas 
irroittautumaan puutarha- ja kasteluliiketoiminnastaan. Edullisesta kaupasta syntyneen voiton ei odoteta olevan veronalainen 
tuloverotuksessa.

Kaupan toteuduttua kasteluliiketoiminnasta tuli osa Fiskarsin Amerikka-segmenttiä. Hankintahetkestä eteenpäin on tilikauden 2014 
konsernitilinpäätökseen yhdistelty kasteluliiketoiminnasta liikevaihtoa 1,7 milj. euroa ja 0,3 milj. euroa tappiota. Mikäli kasteluliiketoiminta olisi 
hankittu 1.1.2014 olisi konsernitilinpäätökseen yhdistelty liikevaihtoa 76,5 milj. euroa, liiketulosta -1,3 milj. euroa ja tappiota 0,8 milj. euroa 
(pro forma). Vastaavasti Fiskarsin konsernituloslaskelmassa esitetty liikevaihto olisi ollut 842,3 milj. euroa ja tilikauden voitto 772,8 milj. 

Kauppaan liittyneet neuvonta- ja arvostuspalvelut yhteensä 1,7 milj. euroa on sisällytetty tuloslaskelmalla hallinnon kuluihin. Edullisesta 
kaupasta syntynyt voitto on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Hankittu kasteluliiketoiminta on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 
19.12.2014 alkaen.

Yksilöitävissä olevien hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypä arvo, luovutettu vastike sekä edullisesta kaupasta syntynyt 
voitto hankintahetkellä olivat alustavasti seuraavat:

24



milj. euroa 2014 2013

Kasteluliiketoiminnan hankinnasta syntynyt voitto edullisesta kaupasta 1,7
Vuokrattuihin toimitiloihin liittyneen varauksen tuloutus 1,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,8 0,3
Rojaltituotot 0,6 0,7
Vuokratuotot 0,2 0,6
Liiketoiminnan myynti 0,5
Muut tuotot 1,4 1,1
Yhteensä 5,9 3,1

milj. euroa 2014 2013

Aineet ja tarvikkeet 369,1 377,8
Varaston muutos -19,6 5,0
Työsuhde-etuudet 209,8 202,1
Poistot 28,1 25,5
Arvonalentumiset 0,4 3,7
Ulkoiset palvelut 67,4 66,7
Muut kulut 75,4 59,9
Yhteensä 730,7 740,7

milj. euroa 2014 2013

Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,2 0,0
Käyttöomaisuuden romutustappiot 9,1 0,5
Muut kulut 0,8 1,0
Yhteensä 10,0 1,5

milj. euroa 2014 2013

Maa- ja vesialueet 0,8
Rakennukset 4,2 3,4
Koneet ja kalusto 14,0 14,5
Aineettomat hyödykkeet 9,2 6,3
Sijoituskiinteistöt 1,0 0,4
Liikearvon arvonalentuminen 3,7
Yhteensä 28,5 29,2

milj. euroa 2014 2013

Tilintarkastuspalkkiot 0,8 0,8
Todistukset ja lausunnot 0,1 0,0
Veroneuvonta 0,5 0,5
Muut palkkiot 0,1 0,3
Yhteensä 1,5 1,6

Tilintarkastajien palkkiot

Konsernin tilintarkastaja vuosina 2013 ja 2014 oli KPMG.

5. Liiketoiminnan muut tuotot

6. Liiketoiminnan kulut

Toimintokohtaiset kulut kululajeittain

Liiketoiminnan muut kulut

Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin
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milj. euroa 2014 2013

Palkat ja palkkiot 167,8 157,9
Muut henkilösivukulut 22,7 20,9
Eläkekulut etuuspohjaisista järjestelyistä 16,4 16,9
Eläkekulut maksupohjaisista järjestelyistä 0,3 0,8
Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 1,1 1,1
Irtisanomiskorvaukset 1,6 4,5
Yhteensä 209,8 202,1

2014 2013

Suomi 1 661 1 722
Muu Eurooppa 1 396 1 360
USA 838 578
Thaimaa 500 424
Muut 437 246
Yhteensä 4 832 4 330

2014 2013

Välittömät 1 533 1 504
Välilliset 2 710 2 583
Yhteensä 4 243 4 087

Välittömät = tuotannon työntekijät
Välilliset = muut kuin tuotannon työntekijät

7. Työsuhde-etuudet ja henkilöstö

Työsuhde-etuudet

Henkilöstö kauden lopussa

Henkilöstö (FTE) keskimäärin

Henkilöstö (FTE) keskimäärin = tehdyn työtuntimäärän perustella kokopäiväiseksi muunnettu henkilömäärä kauden aikana

Fiskars käyttää seuraavia määritelmiä henkilöstömäärien raportoinnissa:
Henkilöstö kauden lopussa = palkkakirjanpidon mukaan aktiivisessa työsuhteessa oleva henkilöstö kauden lopussa
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milj. euroa 2014 2013

Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto ja uudelleenarvostus 676,0
Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista 0,0
Korkotuotot rahavaroista 0,1
Lyhytaikaisten sijoitusten arvostus käypään arvoon tulosvaikutteisesti 27,9
Muiden sijoitusten arvostus käypään arvoon tulosvaikutteisesti 2,7 1,1
Voitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista johdannaisista 0,5 0,5
Kurssivoitot kaupallisten kassavirtojen suojauksista 7,9
Muut kurssivoitot 5,4 0,3
Rahoitustuotot yhteensä 720,5 1,9

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista -4,8 -3,9
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavasta rahoitusleasingista -0,4 -0,5
Myyntitappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista -0,2
Kurssitappiot kaupallisten kassavirtojen suojauksista -0,9
Muut rahoituskulut -0,8 -0,8
Rahoituskulut yhteensä -6,2 -6,2

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 714,3 -4,3

8. Rahoitustuotot ja -kulut
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2014 2013

-9,9 -19,4
0,7 0,6

-4,2 4,4
-13,4 -14,3

2014 2013

20,0 % 24,5 %
786,7 108,3

-157,3 -26,5
-2,1 -1,5

0,7 0,6
6,0 11,2

140,7
0,4 0,3

-1,6 -0,9
-0,1 6,9
-3,6 -4,2
-0,2 -0,8
3,6 0,6

-13,4 -14,3

2014
Yhteensä Vero Netto

3,6 3,6
12,7 12,7
-0,1 0,0 0,0
-1,5 0,4 -1,1
-0,1 -0,1
14,6 0,4 15,1

2013
Yhteensä Vero Netto

-8,5 -8,5
-13,9 -13,9

0,8 -0,3 0,5
-0,2 0,0 -0,2
-5,6 -5,6

-27,5 -0,2 -27,7

milj. euroa

Muuntoerot
Suoraan omaan pääomaan kirjatut muutokset osakkuusyhtiössä
Rahavirran suojaukset

9. Tuloverot

Tuloverot tuloslaskelmassa

Efektiivisen verokannan täsmäytyslaskelma

Vähennyskelvottomat kulut

milj. euroa

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Edellisten tilikausien verot
Laskennallisten verojen muutos
Tuloverot yhteensä

milj. euroa

Emoyhtiön kotimaan verokanta

Osakkuusyhtiökirjausten vaikutus
Wärtsilä-osakkeiden myynnin ja uudelleenarvostuksen vaikutus

Tulos ennen veroja
Verot laskettuna kotimaan verokannalla
Paikallisten verokantojen erojen vaikutus

Verot aikaisemmilta tilikausilta

Verokantojen muutosten vaikutus 

Muut verovapaat tulot

Kirjaamattomien verosaamisten hyödyntäminen ja tappioista kirjaamattomat verosaamiset
Verosaatavien arvostuksen muutos
Muut erot
Verot tuloslaskelmassa

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot)

Tilikauden muut laajan tuloksen erät

milj. euroa

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) osakkuusyhtiö

Muuntoerot
Suoraan omaan pääomaan kirjatut muutokset osakkuusyhtiössä
Rahavirran suojaukset
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot)

Tilikauden muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) osakkuusyhtiö

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
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2014

Tulos- Laajaan Siirrot Liiketoiminta-
laskelmaan tulokseen ja hankinnat ja

1.1.2014 kirjatut kirjatut muuntoerot -myynnit 31.12.2014

2,3 -0,2 0,4 0,2 2,8
16,5 -2,8 0,7 -0,6 13,8
0,0 0,2 0,0 1,4 1,5
3,5 -1,3 0,2 0,0 2,5

13,5 2,6 1,0 0,0 17,1
0,2 -0,1 0,0 -1,1 0,0 -1,0

36,1 -1,6 0,4 1,0 0,7 36,7
-4,8 -5,7 0,0 -0,2 0,7 -10,0
31,3 -7,2 0,4 0,8 1,4 26,7

Tulos- Laajaan Siirrot Liiketoiminta-
laskelmaan tulokseen ja hankinnat ja

1.1.2014 kirjatut kirjatut muuntoerot -myynnit 31.12.2014

3,9 0,3 0,2 1,8 6,1
9,8 0,9 10,7

26,3 0,1 0,0 26,4
4,7 1,4 -0,2 5,9

44,6 2,7 0,0 1,8 49,1
-4,8 -5,7 0,0 -0,2 0,7 -10,0
39,8 -3,0 0,0 -0,2 2,5 39,1

-8,5 -12,4

Vahvistetut tappiot oikaistuna laskennallisten 
verosaamisten vähennyserällä

milj. euroa

Poistoerot
Käyvän arvon muutokset 

Laskennallinen verovelka, netto

Laskennalliset verosaamiset (+) / -velat (-), netto

* Koostuu pääasiassa käypään arvoon oikaisuista liiketoimintojen yhdistämisessä.

Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset*
Muut väliaikaiset erot
Laskennallinen verovelka yhteensä

Laskennalliset verovelat

Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset
Poistoerot

Muut väliaikaiset erot

Varaukset ja jaksotukset

Laskennallinen verosaaminen yhteensä
Netotettu laskennallisesta verovelasta
Laskennallinen verosaaminen, netto

milj. euroa

Eläkevelvoitteet 

Laskennalliset tuloverot taseessa

Laskennalliset verosaamiset

Netotettu laskennallisesta verosaamisesta
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2013

Tulos- Laajaan Siirrot Liiketoiminta-
laskelmaan tulokseen ja hankinnat ja

1.1.2013 kirjatut kirjatut muuntoerot -myynnit 31.12.2013

2,7 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 2,3
10,1 -1,1 5,5 2,0 16,5
0,5 -0,6 0,4 -0,3 0,0
0,6 -0,1 0,0 3,1 3,5

8,6 -1,5 1,2 5,1 13,5
6,1 -0,6 -0,3 -5,4 0,3 0,2

28,6 -3,9 -0,4 1,6 10,3 36,1
-2,9 -1,9 -4,8
25,8 -5,9 -0,4 1,6 10,3 31,3

Tulos- Laajaan Siirrot Liiketoiminta-
laskelmaan tulokseen ja hankinnat ja

1.1.2013 kirjatut kirjatut muuntoerot -myynnit 31.12.2013

3,6 0,1 0,2 3,9
13,0 -3,2 9,8
26,0 -5,8 0,6 5,4 26,3
4,6 0,5 -0,2 -0,2 4,7

47,1 -8,3 -0,2 0,6 5,4 44,6
-2,9 -1,9 -4,8
44,3 -10,3 -0,2 0,6 5,4 39,8

-18,5 -8,5

2014 2013

773,1 93,7
81 905 242 81 905 242

81 905 242 81 905 242

9,44 1,14
9,44 1,14

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Tulos/osake, euroa (laimentamaton)
Tulos/osake, euroa (laimennettu)

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osakkeiden määrän 
painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Fiskars-konsernilla ei ole avoimia optio-ohjelmia tai muita rahoitusinstrumentteja, joilla olisi 
laimennusvaikutuksia, joten laimennettu osakekohtainen tulos on sama kuin laimentamaton.

10. Osakekohtainen tulos

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. euroa
Osakkeiden lukumäärä

Laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan, mikäli on olemassa laillinen toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata 
verosaamisia verovelkoja vastaan ja kun jaksotetut tuloverot kohdistuvat samaa veroviranomaista kohtaan. Tytäryhtiöiden voitonjaon 
ajankohta on konsernin itse päätettävissä, minkä johdosta tytäryhtiöiden voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa. Wärtsilä on 
pörssiyhtiö ja sen osingonjako on Fiskarsille verovapaata. Verot, jotka liittyvät rahavirran suojaukseen ja vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja 
tappioihin, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Konsernin verotappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset arvostusvarauksella 
vähennettynä ovat tilikauden päättyessä 17,1 milj. euroa (13,5). Laskennallisten verosaamisten arvostusvarausta kirjataan, jotta 
laskennallisten verosaamisten määrä ei ylittäisi todennäköistä verotettavaa tuloa tulevina vuosina. Vetotappiot, joiden perusteella 
laskennallista verosaamista on kirjattu, eivät vanhene seuraavien viiden vuoden aikana. Tuloslaskelmaan kirjatut verot on eritelty aiemmin 
tässä liitetiedossa yhdeksän.

Laskennalliset verosaamiset

Muut väliaikaiset erot

milj. euroa

Eläkevelvoitteet 
Varaukset ja jaksotukset
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset

Laskennallinen verosaaminen yhteensä
Netotettu laskennallisesta verovelasta

Poistoerot

* Koostuu pääasiassa käypään arvoon oikaisuista liiketoimintojen yhdistämisessä.

milj. euroa

Poistoerot
Käyvän arvon muutokset 
Yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset*
Muut väliaikaiset erot
Laskennallinen verovelka yhteensä
Netotettu laskennallisesta verosaamisesta
Laskennallinen verovelka, netto

Laskennalliset verosaamiset (+) / -velat (-), netto

Laskennalliset verovelat

Laskennallinen verosaaminen, netto

Verotappiot oikaistuna laskennallisten verosaamisten 
arvostusvarauksella
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2014
Tavaramerkit,

patentit ja Muut Kesken-

verkko- aineettomat eräiset
milj. euroa Liikearvo tunnukset Ohjelmistot hyödykkeet investoinnit Yhteensä

Hankintamenot 1.1. 135,1 127,4 46,9 57,5 13,3 380,1
Tilikauden muuntoerot 6,1 0,6 2,6 -0,9 8,4
Lisäykset 10,3 1,0 0,2 5,1 16,7
Vähennykset -12,3 -0,1 -3,0 -15,4
Siirrot tase-erien välillä 1,8 0,3 -1,6 0,5
Hankintamenot 31.12. 141,1 138,4 40,0 57,0 13,8 390,3

Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 23,1 2,8 23,5 47,7 97,2
Tilikauden muuntoerot 5,3 0,2 2,6 -0,9 7,2
Tilikauden suunnitelmapoistot 0,2 6,2 2,4 8,8
Tilikauden arvonalentumiset 0,4 0,4
Vähennykset -8,3 -0,1 -8,4
Siirrot tase-erien välillä 0,5 0,5
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 28,4 3,7 24,5 49,1 105,7

Kirjanpitoarvo 31.12. 112,7 134,7 15,5 7,9 13,8 284,6

6,0

2013
Tavaramerkit,

patentit ja Muut Kesken-

verkko- aineettomat eräiset
milj. euroa Liikearvo tunnukset Ohjelmistot hyödykkeet investoinnit Yhteensä

Hankintamenot 1.1. 109,3 105,3 28,3 58,5 18,6 319,9
Tilikauden muuntoerot -1,6 -0,1 -0,9 -1,1 0,0 -3,7
Royal Copenhagenin hankinta 27,4 22,1 49,4
Lisäykset 0,2 15,0 0,1 -0,5 14,7
Vähennykset -0,1 -0,2 -0,0 -0,3
Siirrot tase-erien välillä 4,6 0,3 -4,8 0,0
Hankintamenot 31.12. 135,1 127,4 46,9 57,5 13,3 380,1

Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 20,7 2,7 21,3 46,0 90,7
Tilikauden muuntoerot -1,3 -0,0 -0,8 -1,1 -3,3
Tilikauden suunnitelmapoistot 0,2 3,2 2,4 5,8
Tilikauden arvonalentumiset 3,7 0,5 4,2
Vähennykset -0,1 -0,1 -0,2
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 23,1 2,8 23,5 47,7 97,2

Kirjanpitoarvo 31.12. 111,9 124,6 23,4 9,8 13,3 282,9

3,6

11. Aineettomat hyödykkeet

Investointisitoumukset aineettomiin hyödykkeisiin

Investointisitoumukset aineettomiin hyödykkeisiin
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2014 2013

101,3 101,1
11,4 10,8

112,7 111,9

Liikervo* Tavaramerkit** Liikervo* Tavaramerkit**

1,8 1,8 1,8 1,8
2,5 3,0 2,5 3,0
8,3 9,6 8,1 9,4

Liikearvoa sisältävien rahavirtaa tuottavien yksikköjen arvonalentumistestaus

Liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan se testataan arvonalentumisen varalta vähintään kerran vuodessa. Liikearvo on 
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille seuraavasti:

%

milj. euroa

Koti
Puutarha
Yhteensä

Yrityshankinnoista syntynyt liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille (RTY). Liiketoiminta-alueet, jotka muodostavat RTY:t, 
ovat Koti ja Puutarha. RTY:n kerrytettävissä oleva rahamäärä on sen käyttöarvo, joka määritellään tulevien viiden vuoden rahavirtojen 
nykyarvona perustuen johdon hyväksymiin strategiasuunnitelmiin. Suunnittelukauden ylittävät rahavirrat lasketaan käyttäen ns. 
loppuarvomenetelmää. Diskonttokorkona käytetään Fiskarsin määrittelemää pääomakustannuksen painotettua keskiarvoa verojen jälkeen 
(WACC). Diskonttokoron osatekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, yrityskohtainen riskilisä, teollisuuskohtainen beta, vieraan 
pääoman kustannus ja velan ja oman pääoman suhde. 

Arvonalentumistestausten perusteella mikään RTY ei osoittanut liikearvon alaskirjaustarvetta 31.12.2014. Liikearvosta kirjattiin 3,7 milj. 
euron arvonalentuminen tilikaudella 2013 EMEA Puutarhaliiketoimintaan kuuluvan Fiskars UK Sankeyn myynnin vuoksi.

Fiskarsilla on kuusi tavaramerkkiä, joiden yhteenlaskettu kirjanpitoarvo on 134,0 milj. euroa (2013: 124,0). Koska tavaramerkeistä saadut 
hyödyt eivät ole aikasidonnaisia, niistä ei tehdä poistoja, vaan ne testataan vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta "relief 
from royalty" -menetelmää käyttäen. Tavaramerkkien kerryttämät rahavirrat määritellään tunnistamalla kunkin tavaramerkin kerryttämä 
liikevaihto. Tavaramerkin käyttöarvo määritellään viiden vuoden kassavirtalaskelmista, jotka perustuvat johdon hyväksymiin strategisiin 
suunnitelmiin. Viiden vuoden suunnittelukauden ylittävät rahavirrat lasketaan käyttäen ns. loppuarvomenetelmää.

Arvonalentumistestausten perusteella tavaramerkistä Gingher kirjattiin 0,4 milj. euron arvonalentuminen tilikaudella 2014. Muiden 
tavaramerkkien arvonalentamiselle ei ollut tarvetta tilikausilla 2014 ja 2013.

Käytetyt keskeisimmät olettamukset arvonalennustestauksessa

2014 2013

Herkkyysanalyysi

Jokaisen RTY:n arvostukselle on tehty herkkyysanalyysi käyttämällä erilaisia pessimistisempiä skenaarioita keskeisille 
arvonalentumistestauksessa käytetyille muuttujille. Johto arvioi, ettei minkään käytetyn keskeisen muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos 
johda arvonalennuksiin kerrytettävissä olevien rahamäärien ylittäessä huomattavasti testattujen omaisuuserien kirjanpitoarvot.

Jokaisen tavaramerkin arvostukselle on tehty herkkyysanalyysi käyttämällä erilaisia pessimistisempiä skenaarioita keskeisille 
arvonalentumistestauksessa käytetyille muuttujille. Johto arvioi, että lukuun ottamatta Gingher-tavaramerkkiä minkään käytetyn keskeisen 
muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos ei johda arvonalennuksiin. Tilikaudella 2014 kirjatusta arvonalentumistappiosta johtuen Gingher-
tavaramerkin kerryttämät rahavirrat vastaavat tällä hetkellä sen kirjanpitoarvoa 3,3 milj. euroa, mistä johtuen pienikin negatiivinen muutos 
käytetyissä olettamuksissa johtaisi siihen, että Gingherin kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.

Myynnin keskimääräinen kasvu
Loppuarvojakson kasvuolettama jäännösarvoa laskettaessa
Diskonttokorko ennen veroja

* Testeissä suunnittelukauden myynnin keskimääräisiä kasvuolettamia on maltillistettu verrattuna strategiasuunnitelmiin. 
Arvonalennustestauksessa käytetty EBIT on RTY:n todellinen kolmen viimeisen vuoden keskimääräinen EBIT-% suhteessa liikevaihtoon. 
Tätä käytetään johdonmukaisesti kaikille ajanjaksoille viiden vuoden kassavirtalaskelmassa.

** Käytetty prosenttiyksikön korkeampaa riskipreemiota kuin goodwill-testauksessa.
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2014
Rahoitus-

Maa- leasingilla Koneet Kesken-
ja hankitut  ja eräiset

milj. euroa vesialueet Rakennukset kiinteistöt kalusto investoinnit Yhteensä

Hankintamenot 1.1. 15,3 65,1 13,7 170,2 9,5 273,8
Tilikauden muuntoerot 0,9 1,9 5,5 0,3 8,5
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit 0,3 1,3 4,2 5,8
Lisäykset 0,5 2,0 3,3 13,2 18,9
Vähennykset 0,0 -8,4 -29,1 -0,1 -37,6
Siirrot tase-erien välillä -0,1 7,3 10,2 -17,9 -0,5
Hankintamenot 31.12. 15,9 68,2 15,6 164,3 4,9 268,8

Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 0,8 34,8 12,9 124,7 173,3
Tilikauden muuntoerot 0,4 1,8 3,9 6,0
Tilikauden suunnitelmapoistot 3,7 0,3 13,9 17,9
Tilikauden arvonalentumiset 0,3 0,3
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit 0,5 0,5
Vähennykset -6,0 -27,2 -33,3
Siirrot tase-erien välillä 0,0 -0,5 -0,5
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 0,8 32,8 15,0 115,5 164,1

Kirjanpitoarvo 31.12. 15,1 35,5 0,6 48,7 4,9 104,7

2,7
Rahoitus-

2013 Maa- leasingilla Koneet Kesken-
ja hankitut  ja eräiset

milj. euroa vesialueet Rakennukset kiinteistöt kalusto investoinnit Yhteensä

Hankintamenot 1.1. 16,4 55,9 14,3 164,7 4,9 256,2
Tilikauden muuntoerot 0,0 -0,9 -0,6 -4,7 -0,0 -6,2
Liiketoimintahankinnat ja -myynnit 13,2 23,4 0,0 36,6
Lisäykset 0,0 2,6 5,2 14,6 22,5
Vähennykset -0,2 -7,1 -26,9 -34,2
Siirrot tase-erien välillä 1,3 8,5 -10,0 -0,2
Uudelleenluokittelu sijoituskiinteistöihin -1,0 -1,0

Hankintamenot 31.12. 15,3 65,1 13,7 170,2 9,5 273,8

Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 30,2 13,2 123,0 166,3
Tilikauden muuntoerot -0,2 -0,6 -3,7 -4,5
Tilikauden suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset 3,1 0,3 13,3 16,7
Tilikauden arvonalentumiset 0,8 0,1 0,8 1,7
Liiketoimintahankinnat 7,8 18,0 25,7
Vähennykset -6,6 -26,5 -33,0
Siirrot tase-erien välillä 0,4 -0,1 0,4
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 0,8 34,8 12,9 124,7 173,3

Kirjanpitoarvo 31.12. 14,4 30,3 0,8 45,4 9,5 100,5

3,1

12. Aineelliset hyödykkeet

Investointisitoumukset aineellisiin hyödykkeisiin

Investointisitoumukset aineellisiin hyödykkeisiin
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milj. euroa 2014 2013

Käypä arvo 1.1. 42,0 41,2
Kasvun aiheuttama lisäys 2,0 1,8
Hinnanmuutosten vaikutus -0,2 0,8
Vähennykset (hakkuut) -2,1 -1,8
Käypä arvo taseessa 31.12. 41,6 42,0

milj. euroa 2014 2013

Hankintamenot 1.1. 18,2 17,6
Tilikauden muuntoerot 1,0 -0,3
Vähennykset -6,6 -0,0
Uudelleenluokittelu maa-alueista 1,0
Hankintamenot 31.12. 12,6 18,2

Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 12,2 12,1
Tilikauden muuntoerot 0,9 -0,3
Tilikauden suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset 1,0 0,4
Vähennykset -6,5 0,0
Kertyneet suunnitelmapoistot ja arvonalennukset 31.12. 7,7 12,2

Kirjanpitoarvo 31.12. 4,9 6,0

milj. euroa 2014 2013

Suomi 4,8 5,3
USA 0,2 0,7
Yhteensä 4,9 6,0

13. Biologiset hyödykkeet

Fiskarsilla on noin 11 000 hehtaaria metsäomaisuutta Suomessa. Biologisten varojen arvo perustuu Metsäntutkimuslaitoksen 
kantohintatilastosta laskettuun kolmen vuoden liukuvaan keskiarvoon, joka on kerrottu arvioiduilla puutavaralajikohtaisilla puumäärillä niiden 
realisointiin liittyvät kulut ja riskit huomioon ottaen.

14. Sijoituskiinteistöt

Biologisten hyödykkeiden käypä arvo luokitellaan käyvän arvon hierarkian tasolle 2.

Sijoituskiinteistöt koostuvat emoyhtiön Suomessa omistamista rakennuksista ja kaavoitetuista, mutta rakentamattomista 
omakotitalotonteista Fiskarsin Ruukin alueella sekä Fiskars Brands Inc:n USA:ssa sijaitsevista rahoitusleasingkiinteistöistä, jotka eivät ole 
konsernin operatiivisessa käytössä.

Käypä arvo
Fiskarsin Ruukin alue on kulttuurisilta ja historiallisilta arvoiltaan ainutlaatuinen, eikä sille näin ollen ole saatavissa verrokkiin perustuvaa 
markkina-arvoa.

Fiskarsin Ruukin alueella sijaitsevien kaavoitettujen, mutta rakentamattomien omakotitalotonttien kirjanpitoarvo tilikauden 2014 lopussa oli 
1,0 milj. euroa. Tonttien alueen keskimääräisten markkinahintojen perusteella laskettu käypä arvo oli 3,5 milj. euroa.

Fiskars Brands Inc:n USA:ssa sijaitsevien rahoitusleasingkiinteistöjen kirjanpitoarvo vastaa suunnilleen niiden käypää arvoa.

Kirjanpitoarvot maittain
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milj. euroa 2014 2013

Kirjanpitoarvo 1.1. 286,1 280,4
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 30,0 50,8
Saadut osingot -26,9 -25,6
Osuus muista laajan tuloksen eristä 6,4 -19,5
Osakkeiden myynti -181,7
Siirto rahoitusvaroihin -113,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,0 286,1

milj. euroa Q1-Q3 2014 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP, kotipaikka Helsinki
Lyhytaikaiset varat 3 274
Pitkäaikaiset varat 1 935
Lyhytaikaiset velat 2 434
Pitkäaikaiset velat 892
Nettovarat 1 884
Nettovarat ilman määräysvallattomien omistajien osuutta 1 844

Liikevaihto 3 230 4 654
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 259 393
Lopetettujen toimintojen tappio -29
Muut laajan tuloksen erät 49 -117

Osakkuusyrityksen taloudellisen informaation täsmäytys konsernin kirjaamaan tasearvoon
Omistusosuus-% 13,00
Konsernin osuus nettovaroista 240
Liikearvo 46
Osakkuusyrityksen tasearvo konsernin taseessa 286
Omistusosuuden markkina-arvo 917

15. Osuudet osakkuusyhtiöissä

Osuus muista laajan tuloksen eristä aiheutuu muutoksista osakkuusyhtiön omassa pääomassa. Lokakuussa 2014 Fiskars myi 7,99 % 
Wärtsilä-omistuksestaan, minkä jälkeen Wärtsilää ei enää luokiteltu osakkuusyhtiöksi 9.10.2014 alkaen. Fiskars-konserni kirjasi kaupasta 
453,5 milj. euron voiton vuoden 2014 tulokseen. Jäljelle jäänyt omistusosuus 5,01 % luokiteltiin rahoitusvaroiksi. Uudelleenluokittelusta 
aiheutui 222,4 milj. euron realisoitumaton arvostusvoitto. 

Osakkuusyhtiön taloudellinen yhteenveto

Fiskarsin ainoa konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä yhdistelty osakkuusyhtiö oli Wärtsilä Oyj Abp. Fiskarsin omistusosuus 
Wärtsilän osakkeista 9.10.2014 asti oli 13,0 % osakkeista ja äänistä. 

Osuudet osakkuusyhtiöissä

Fiskars oli Wärtsilän suurin yksittäinen osakkeenomistaja 9.10.2014 asti, ja Fiskarsilla oli huomattava vaikutusvalta Wärtsilään hallituksen 
jäsenmäärän kautta. Siten Fiskars yhdisteli Wärtsilän konsernitilinpäätökseensä osakkuusyhtiönä IAS 28:n mukaisesti 9.10.2014 asti.

Taulukossa esitetty taloudellinen yhteenveto perustuu Wärtsilän IFRS-standardien mukaisesti laadittuun tilinpäätökseen ja 
osavuosikatsaukseen. Wärtsilä on käsitelty konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä 9.10.2014 asti.

35



milj. euroa 2014 2013 2014 2013

Kirjanpitoarvo 1.1. 0,3 10,2 9,7
Liiketoimintahankinnat 0,3
Siirto osuuksista osakkuusyhtiöissä 113,9
Lisäykset 400,0 0,1
Vähennykset -1,6 -0,4
Käyvän arvon muutokset tuloslaskelman kautta 252,8 3,3 0,8
Kirjanpitoarvo 31.12. 767,0 0,3 11,9 10,2

milj. euroa 2014 2013

Kirjanpitoarvo 1.1. 3,9 0,8
Tilikauden muuntoerot -0,0
Liiketoimintahankinnat 3,5
Lisäykset 0,3
Vähennykset -0,8
Muut muutokset 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 3,9 3,9

milj. euroa 2014 2013

Pankkitalletukset 33,6 9,7
Yhteensä 31.12. 33,6 9,7

Rahavarat

16. Rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisältävät noteerattuja ja noteeraamattomia osakkeita sekä noteeraamattomat 
rahastot. Noteeratut osakkeet on arvostettu markkina-arvoon (käypien arvojen hierarkiataso 1). Tason 1 sijoitukset koostuvat 9 881 781 
Wärtsilän osakkeesta, joiden käypä arvo on 366,5 milj. euroa, sekä 400,1 milj. euron sijoituksista lyhyen koron rahastoihin. 10 % muutos 
Wärtsilän osakekurssissa johtaisi 36,7 milj. euron tulosvaikutukseen ennen veroja. Rahastosijoituksiin liittyvien riskien arvioidaan olevan 
maltillisia. Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintamenoonsa (taso 3), koska niiden käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla. 
Noteeraamattomien rahastojen käyvät arvot perustuvat rahaston ilmoittamaan markkina-arvoon (taso 3). Käyvän arvon muutokset kirjataan 
tulokseen. Katso käypien arvojen luokittelutasot laadintaperiaatteista, liitetieto 1.

Muut sijoitukset

Muut rahoitusvarat koostuvat pitkäaikaisista saamisista ja ne esitetään hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon arvostettuna 
(taso 3).

Taso 1 Taso 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
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milj. euroa 2014 2013

Aineet ja tarvikkeet 23,6 20,2
Keskeneräiset tuotteet 10,4 9,2
Valmiit tuotteet / tavarat 167,7 111,7
Ennakkomaksut 0,0 0,2
Vaihto-omaisuuden arvo 201,8 141,2
Arvonalentumisvaraus -33,6 -21,8
Yhteensä 31.12. 168,2 119,4

milj. euroa 2014 2013

Myyntisaamiset 106,4 125,4
Johdannaiset 5,4
Muut saamiset 5,9 4,4
Siirtosaamiset 11,4 8,7
Yhteensä 31.12. 129,2 138,5

milj. euroa 2014 2013

Erääntymättömät saamiset 91,3 104,6
1–30 päivää erääntyneet 12,9 17,5
31–60 päivää erääntyneet 1,8 2,5
61–90 päivää erääntyneet 0,6 0,8
91–120 päivää erääntyneet 0,2 0,4
Yli 120 päivää erääntyneet 2,2 3,9
Luottotappiovaraus 31.12. -2,6 -4,4
Yhteensä 31.12. 106,4 125,4

milj. euroa 2014 2013

Tanskan kruunu (DKK) 15,0 13,3
Euro (EUR) 33,1 46,1
Norjan kruunu (NOK) 2,7 3,8
Ruotsin kruunu (SEK) 6,2 13,4
Englannin punta (GBP) 2,6 2,5
Yhdysvaltain dollari (USD) 35,4 29,4
Muut valuutat 11,4 16,9
Yhteensä 31.12. 106,4 125,4

17. Vaihto-omaisuus

18. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamisten ikäjakauma

Myyntisaamiset valuutoittain

Myyntisaamiset jakautuvat maantieteellisesti laajalle alueelle. Konsernin suurimmat asiakkaat ovat vakaan luottoluokituksen saaneita 
jälleenmyyntiliikkeitä. Luottotappioriskin on arvioitu olevan kohtalainen. Suurin mahdollinen luottotappioriski vastaa myyntisaamisten 
kokonaismäärää.
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2014 2013 2014 2013
tuhatta kpl tuhatta kpl milj. euroa milj. euroa

81 905,2 82 023,3 77,5 77,5
-118,1

81 905,2 81 905,2 77,5 77,5

2014 2013 2014 2013
tuhatta kpl tuhatta kpl milj. euroa milj. euroa

0,0 118,1 0,9
-118,1 -0,9

0,0 0,0 0,0

Osakkeiden Osakepääoma Osakkeiden Osakepääoma
lukumäärä Äänimäärä euroa lukumäärä Äänimäärä euroa

Osakkeet (1 ääni/osake) 81 905 242 81 905 242 77 510 200 81 905 242 81 905 242 77 510 200
Yhteensä 81 905 242 81 905 242 77 510 200 81 905 242 81 905 242 77 510 200

Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakelaji. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakepääoma ja omat osakkeet

1.1.
Mitätöinti
Omat osakkeet 31.12.

Osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä

Omat osakkeet

Helmikuussa 2013 hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat 118,1 tuhatta omaa osaketta. Omat osakkeet vastasivat 0,14 % yhtiön 
osakkeista ja äänistä.

31.12.2014 31.12.2013

19. Osakepääoma

Osakepääoma
1.1.
Omien osakkeiden mitätöinti
Osakepääoma 31.12.
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Käyvät Tase- Käyvät Tase-
arvot arvot arvot arvot

30,0 30,0 52,6 52,6
1,5 1,5 3,6 3,6

31,5 31,5 56,2 56,2

2014 2013

1,1 2,1
1,4 3,8
0,2 0,3
2,7 6,2

2014 2013

0,9 1,7
1,3 3,3
0,2 0,3
2,3 5,2

0,4 0,9

Käyvät Tase- Käyvät Tase-
arvot arvot  arvot arvot

4,9 4,9 12,0 12,0
22,5 22,5 10,9 10,9
94,8 94,8 79,9 79,9
0,9 0,9 1,7 1,7
5,9 5,9 4,4 4,4

128,9 128,9 108,8 108,8

Rahoitusleasingvelat
Muut velat
Yhteensä 31.12.

2014 2013

milj. euroa

Luotolliset pankkitilit
Lainat rahoituslaitoksilta
Yritystodistukset

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

Vähimmäisvuokrien nykyarvo:

milj. euroa

Alle vuoden kuluessa
1–5 vuoden kuluessa
Yli 5 vuoden kuluessa

Vähimmäisvuokrien nykyarvo yhteensä

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

Yli 5 vuoden kuluessa

Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasingvelat

Kaikki korolliset velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan 
liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (käypien arvojen hierarkia taso 2).

Rahoitusleasingvelat

Yhteensä 31.12.

Rahoitusleasingvelat erääntyvät seuraavasti:

Leasingvelkojen vähimmäisarvo yhteensä

20. Rahoitus

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
2014 2013

milj. euroa

milj. euroa

Alle vuoden kuluessa
1–5 vuoden kuluessa
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2014
2015 2016 2017 2018 2019 Myöhemmin Yhteensä

4,9 4,9
94,8 94,8

korot 0,2 0,2
5,9 5,9

22,5 30,0 52,5
korot 0,4 0,3 0,3 0,2 1,2

0,9 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 2,3
korot 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

67,8 67,8
2,4 2,4

199,9 1,1 0,6 30,3 0,2 0,2 232,4

2013
2014 2015 2016 2017 2018 Myöhemmin Yhteensä

12,0 12,0
79,9 79,9

korot 0,1 0,1
4,4 4,4

10,9 22,5 30,0 63,4
korot 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 1,9

1,7 1,1 1,0 0,6 0,6 0,3 5,2
korot 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,9

61,2 61,2
1,7 1,0 0,5 0,1 3,4

172,9 25,5 2,0 1,1 30,7 0,3 232,4
74,5 % 10,9 % 0,8 % 0,5 % 13,2 % 0,1 % 100,0 %

Arvioidut Muut Vaikutus Arvioidut Muut Vaikutus
kaupalliset rahoitus- omaan kaupalliset rahoitus- omaan

 kassavirrat erät pääomaan  kassavirrat erät pääomaan

-1,0 1,0 2,9 -0,9 0,9 2,4
-0,8 0,8 -0,9 -0,8 0,8 -0,9
-1,9 1,9 -0,9 -1,5 1,5 -1,2
-2,4 2,4 -2,8 -2,3 2,3 -3,0
2,3 -2,3 -0,3 1,4 -1,4 -0,3
3,3 -19,0* -7,6 2,8 -2,8 -6,0

* -15,7 milj. euroa liittyy finanssisijoituksiin, katso myös johdannaisten nimellisarvot edempänä

NOK
SEK
THB
USD

Vaikutus tulokseen Vaikutus tulokseen
ennen veroja ennen veroja

milj. euroa

GBP

IFRS 7:n mukainen herkkyysanalyysi valuuttakursseista on suoritettu tutkimalla, kuinka yksittäisten valuuttojen 10 %:n heikkeneminen 
muita valuuttoja vastaan vaikuttaisi konsernin tulokseen ennen veroja tai konsernin omaan pääomaan. Valuutan vahvistuminen 10 %:lla 
muita valuuttoja vastaan aiheuttaisi vastakkaismerkkisen muutoksen. Analyysi tuloksesta sisältää emoyhtiön vieraan valuutan määräiset 
sisäiset ja ulkoiset rahoituserät. Kaupalliset kassavirrat muodostuvat sisäisin termiinein suojatuista liiketoimintayksiköiden arvioiduista 
ostoihin ja myynteihin liittyvistä vuosittaisista nettokassavirroista. Rahoituserät sisältävät valuuttamääräiset lainat, talletukset ja ulkoiset 
valuuttajohdannaiset. Valitut valuutat edustavat noin 90 % kaikista arvioiduista vuosittaisista nettomääräisistä valuuttavirroista. Oman 
pääoman herkkyysanalyysi kuvaa valuuttakurssimuutoksiin liittyvää valuuttamääräisen oman pääoman translaatioriskiä.

2014 2013

Lainat rahoituslaitoksilta

Rahoitusleasingvelat

Ostovelat
Johdannaisvelat
Yhteensä 31.12.

JPY

Velkojen erääntyminen
Konsernilla on likviditeetin varmistamiseksi käyttämättömiä luottolimiittejä 300 milj. euroa (450). Valmiusluottosopimusten keskimääräinen 
erääntymisaika oli tilikauden päättyessä 4,5 vuotta (3,7). Sopimuksiin luottolimiiteistä sekä pitkäaikaisista lainoista sisältyy muun muassa 
vakavaraisuuteen liittyviä ehtoja, joiden noudattamatta jättäminen johtaisi sopimusten ennenaikaiseen erääntymiseen.  Mahdollinen ehtojen 
rikkoontuminen edellyttäisi vakavaraisuuden huomattavaa heikentymistä nykyisestä.

milj. euroa

Luotolliset pankkitilit
Yritystodistukset

Valuuttaposition herkkyysanalyysi

Muut velat
Lainat rahoituslaitoksilta

Rahoitusleasingvelat

Ostovelat
Johdannaisvelat
Yhteensä 31.12.

Luotolliset pankkitilit
Yritystodistukset

Muut velat

milj. euroa
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2014
EUR USD GBP DKK Muut Yhteensä

119,3 5,4 -0,2 1,2 -4,4 121,3
120,6 -245,9 41,1 62,6 16,3 -5,4
240,0 -240,6 40,8 63,8 11,9 115,9
1,5 % 5,9 %

1,8 -2,3 0,4 0,6 0,2 0,7

2013
EUR USD GBP DKK Muut Yhteensä

130,8 21,0 -1,3 1,0 1,0 152,6
-67,1 -51,5 33,6 60,3 24,1 -0,6
63,7 -30,5 32,3 61,4 25,1 152,0

1,5 % 3,0 %
0,3 -0,4 0,3 0,4 0,2 0,8

2014 2013

417,3 197,1
Valuuttaoptiot 205,9

1,5 1,8
13,4 13,4

52,5 42,5

2014 2013

5,4 -0,6
-0,2 -0,4
-0,8 -1,2

-1,3 -1,3

Koronvaihtosopimukset

Johdannaisten käyvät arvot

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset
Sähköfutuurit
Koronvaihtosopimukset

Kassavirtasuojaukset:

Koronvaihtosopimukset

Johdannaiset on arvostettu raportointipäivän käypään arvoon, joka on määritetty käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä ja 
todettavissa olevia markkinatietoja (käypien arvojen hierarkia taso 2). Johdannaiset kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
lukuunottamatta kassavirtasuojauksia, jotka kirjataan omaan pääomaan.

Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa:

Valuuttajohdannaisista finanssisijoituksiin liittyy 205 milj. euron nimellisarvosta valuuttatermiinejä ja valuutanvaihtosopimuksia sekä 206 milj. 
euron nimellisarvosta valuuttaoptioita. Sijoituksiin liittyvistä johdannaisista syntyisi 20,4 milj. euroa voittoa tai 15,7 milj. euroa tappiota mikäli 
dollari vahvistuisi tai heikkenisi 10 % tilinpäätöskurssiin 1,2141 verrattuna. Kaikki finanssisijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä euromääräisiä. 
Valuutanvaihtosopimukset sisältävät lisäksi yhteensä 212 milj. euron nimellisarvosta tulevien kassavirtojen sekä rahoituserien 
suojaamiseen liittyviä sopimuksia.

Kassavirtasuojaukset:

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset

Sähköfutuurit
Koronvaihtosopimukset

Johdannaiset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa:

Korkokulujen herkkyyttä korkojen muutokselle on kuvattu simuloimalla yhden prosenttiyksikön pysyvä korkojen nousu tilinpäätöshetkellä. 
Yhtiön korollinen nettovelka oli tilinpäätöshetkellä 121,3 milj. euroa (152,6) ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 12 kuukautta (14). 
Yhden prosenttiyksikön korkojen nousun lisäys yhtiön vuotuisiin korkokuluihin olisi 0,7 milj. euroa (0,8) olettaen, että nettovelka pysyy 
muuttumattomana.

Konsernin korolliset nettovelat, valuuttajohdannaiset, lainojen keskikorot ja korkoherkkyys päävaluutoittain on esitetty seuraavassa 
taulukossa.

milj. euroa

Ulkoiset lainat ja talletukset
Valuuttajohdannaiset

Valuuttajohdannaiset
Nettovelka ja valuuttajohdannaiset
Lainojen keskikorko (p.a.)
Korkoherkkyys

Johdannaisten nimellisarvot
milj. euroa

Nettovelka ja valuuttajohdannaiset
Lainojen keskikorko (p.a.)
Korkoherkkyys

milj. euroa

Ulkoiset lainat ja talletukset

Keskikorot ja korkokulujen herkkyysanalyysi 
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2014
2015 2016 Myöhemmin Yhteensä

417,3 417,3
Valuuttaoptiot 205,9 205,9
Sähköfutuurit 0,8 0,3 0,5 1,5

22,5 43,4 65,9
646,5 0,3 43,9 690,7

2013
2014 2015 Myöhemmin Yhteensä

197,1 197,1
0,8 0,8 0,2 1,8

Koronvaihtosopimukset 22,5 33,4 55,9
197,9 23,3 33,6 254,8

2014
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

767,0 11,9 778,9
3,9 3,9

5,4 5,4
767,0 5,4 15,8 788,2

2,4 2,4
2,4 2,4

2013
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

0,3 10,2 10,5
3,9 3,9

0,0
0,3 14,1 14,4

3,4 3,4
3,4 3,4

milj. euroa

milj. euroa

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset

Koronvaihtosopimukset
Yhteensä 31.12.

Johdannaisten erääntyminen

Muut sijoitukset
Johdannaisvarat
Varat yhteensä

Velat yhteensä
Johdannaisvelat

Katso käyvän arvon luokittelutasot tilinpäätöksen laadintaperiaatteista liitetiedossa 1.

Johdannaisvelat

milj. euroa

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset

Johdannaisvarat
Varat yhteensä

Velat yhteensä

Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen laskenta

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset
Sähköfutuurit

Yhteensä 31.12.

milj. euroa

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset
Muut sijoitukset
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Rahoitusriskien hallinta 
Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin rahoitusosastolle, joka vastaa rahoitusriskien hallinnasta hallituksen hyväksymien periaatteiden 
mukaisesti. 

Valuuttariskit 
Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutoksesta aiheutuvaa muutosta joko kassavirtojen arvossa, taseessa tai kilpailuasemassa. 
Fiskarsin valuuttapositio jaetaan transaktio- ja translaatiopositioon. Positioita hallinnoidaan toisistaan erillisinä kokonaisuuksina. 

Transaktioriski 
Transaktioriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että jo sovitun tai ennakoidun valuuttamääräisen kassavirran arvo muuttuu valuuttakurssien 
muutoksen seurauksena. Transaktioriskin hallinnan tavoitteena on vähentää valuuttakurssimuutosten vaikutuksia yhtiön budjetoituun 
kannattavuuteen ja kassavirtaan. Liiketoimintayksiköt vastaavat ennakoitujen ja sovittujen kaupallisten kassavirtojen valuuttariskien hallinnasta 
ja ne suojaavat kaupalliset positionsa valuuttatermiinein konsernin rahoitusosaston kanssa. 
 
Transaktioriskiä mitataan netottamalla konsernin kaupalliset ja rahoituksen valuuttamääräiset saatavat ja velat. Nettoasema suojataan 
valuuttajohdannaisilla hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. Valuuttariskien suojaamisessa käytetään yleisimmin 
valuuttatermiinejä ja valuutanvaihtosopimuksia.  
 
Alle 20 % Fiskarsin kaupallisista kassavirroista on alttiina valuuttakurssien muutoksille. Merkittävimmät riskit liittyvät SEK:n ja NOK:n 
heikentymiseen euroa vastaan sekä USD:n ja THB:n vahvistumiseen euroa vastaan. Lisääntyvään tuontiin liittyy välillisesti myös riski 
tavarantoimittajien paikallisten valuuttojen muutoksista. Merkittävin näistä valuutoista on Kiinan renminbi. 
 
Fiskars ei sovella transaktioriskin osalta valuuttajohdannaisiin IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Valuuttajohdannaisista syntyvät voitot ja 
tappiot on kirjattu tuloslaskelmaan. Mikäli valuuttajohdannaisiin olisi sovellettu suojauslaskentaa, vuoden 2014 tulos ennen veroja olisi ollut 7,9 
milj. euroa raportoitua parempi (0,9 milj. euroa raportoitua parempi). 
 

Translaatioriski 
Translaatioriskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutoksesta aiheutuvaa vaikutusta konsernitaseeseen. Konsernitaseen varat, oma pääoma ja 
velat voivat muuttua valuuttakurssien muutoksen seurauksena ja tasearvojen muutos saattaa aiheuttaa muutoksia tietyissä tunnusluvuissa, 
kuten omavaraisuusasteessa ja velkaantuneisuusasteessa. Vuonna 2014 Fiskarsin translaatioriski ei ollut merkittävä eikä yhtiöllä ollut siihen 
liittyviä suojauksia. Konsernitaseen valuuttajakaumaa seurataan säännöllisesti.  
 

Korkoriski 
Korkoriskillä tarkoitetaan korkojen vaihteluista aiheutuvaa muutosta yhtiön kassavirroissa tai omaisuuden tai velkojen arvossa. Korkoriskiä 
mitataan rahoitusvarojen ja -velkojen keskimääräisellä korkosidonnaisuusajalla. Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika kuvaa aikaa jonka 
kuluessa keskimäärin korkojen muutokset heijastuvat nettovelasta maksettaviin korkokuluihin. Riskiä kuvataan tarkastelujakson aikana 
syntyvällä muutoksella korkokuluissa, joka on seurausta yhden prosenttiyksikön pysyvästä korkotason muutoksesta. Mitä lyhyempi 
korkosidonnaisuusaika on, sitä heikompi on korkokulujen ennustettavuus ja täten korkoriski on korkeampi. 
 
Korkoriskien hallinnassa käytetään johdannaisia. Tavoitteena on ylläpitää keskimääräinen korkosidonnaisuusaika rahoituspolitiikan mukaisesti 
4–18 kuukauden rajojen puitteissa. Tilinpäätöshetkellä voimassa olevien korkojohdannaisten nimellismäärä oli 65,9 milj. euroa (55,9). 
Konsernin korollinen nettovelka oli tilikauden päättyessä 121,3 milj. euroa (152,6). Nettovelasta 44 % (61) oli sidottu vaihtuviin korkoihin ja 
korkojohdannaisten vaikutus huomioon ottaen 56 % (39) kiinteisiin korkoihin. Korollisten velkojen keskimääräinen korkosidonnaisuusaika oli 
12 kuukautta (14). 
 
Korkokulujen herkkyyttä markkinakorkojen muutokselle on kuvattu laskelmalla, jossa markkinakorkojen oletetaan muuttuvan pysyvästi yhdellä 
prosenttiyksiköllä ja lainojen määrän pysyvän vuoden aikana muuttumattomana. Laskelman mukainen vaikutus konsernin tulokseen ennen 
veroja olisi 0,7 milj. euroa (0,8) vuonna 2015. 
 
Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 400,1 milj. euroa sijoitettuna lyhyen koron rahastoihin, joiden korkoriski on alhainen. Rahastosijoituksia ei 
sisällytetä korolliseen nettovelkaan. 
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Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski 
Likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiön rahoitusvarat ja rahoituksen lähteet ovat riittämättömiä kattamaan liiketoiminnan tarpeet 
tai niiden järjestäminen aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on ylläpitää optimaalinen määrä 
likviditeettiä liiketoimintojen rahoittamiseksi kaikkina aikoina sekä samalla minimoida korkokulut. Likviditeetillä tarkoitetaan rahavarojen ja 
käyttämättöminä olevien komittoitujen luottolimiittien yhteismäärää. 
 
Jälleenrahoitusriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiön lainoista erääntyy niin suuri osa niin lyhyessä ajassa, ettei jälleenrahoitusta ole 
saatavilla tai sen hinta muodostuu korkeaksi. Tavoitteena on minimoida jälleenrahoitusriskiä velkojen ikäjakaumaa hajauttamalla. 
 
Konsernilla on likviditeetin varmistamiseksi runsaasti käyttämättömiä luottolimiittejä. Vuoden lopussa nostamattomia sitovia valmiusluottoja 
sekä konsernitileihin liittyviä sitovia luottolimiittejä oli yhteensä 323,1 milj. euroa (466,0). Lisäksi emoyhtiöllä on Suomessa 400,0 milj. euron 
yritystodistusohjelma, josta vuoden lopussa oli käytössä 94,8 milj. euroa (79,9). 

Raaka-aineriski 
Fiskars käyttää tarvittaessa johdannaisia suojautuakseen raaka-aineiden hintariskiltä. Konsernilla ei ollut vuoden 2014 lopussa raaka-
ainejohdannaisia lukuun ottamatta nimellisarvoltaan 1,5 milj. euron (1,8) sähköfutuureja, jotka on kirjattu käypään arvoon tuloslaskelman 
kautta. 

Luottoriski 
Konsernin rahoitusosasto arvioi ja valvoo rahoituksen vastapuoliriskiä. Riskiä on pyritty rajoittamaan toimimalla vain suurten pankkien ja 
rahoituslaitosten kanssa vahvistettujen limiittien puitteissa. Asiakkaiden luottoriskiä valvovat liiketoimintayksiköt. Konsernin asiakaskunta on 
laaja eikä suurimmankaan asiakkaan osuus ylitä 10 % avonaisista saatavista. Konsernin myyntisaamiset olivat tilinpäätöshetkellä 106,4 milj. 
euroa (125,4). Tilinpäätös sisältää myyntisaamisiin kohdistuvia luottotappiovarauksia yhteensä 2,6 milj. euroa (4,4). 

Pääoman hallinta 
Fiskars-konsernin pääomarakennetta eivät koske mitkään viralliset, ulkoiset pääomarakennevaatimukset (muut kuin mahdollinen paikallinen 
yhtiölainsäädäntö niissä maissa, joissa Fiskars-konsernin yhtiöillä on liiketoimintaa). 
Fiskarsin pääomahallinnan tavoitteet ovat: 

• varmistaa konsernin mahdollisuudet toiminnan rahoittamiseen ja yhtiön kyky huolehtia vastuistaan kaikissa 
liiketoimintatilanteissa 

• ylläpitää tasapainoista liiketoiminta- ja sijoituskokonaisuutta, joka on kannattava osakkeenomistajille sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä 

• ylläpitää edellytyksiä investointimahdollisuuksien hyödyntämiseen. 
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2014 2013

2,3 2,7
7,0 5,9
9,3 8,6

21. Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet

Suurin osa Fiskars-konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt Yhdysvalloissa, Isossa-
Britanniassa ja Saksassa ovat suljettuja etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joissa tulevat palkankorotukset eivät vaikuta velan määrään. 
Lisäksi konsernilla on Suomessa lisäeläkejärjestelyjä, jotka luokitellaan etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. Kukin järjestely noudattaa 
kyseisen maan paikallista säännöstöä ja käytäntöjä. Hyväksytyt aktuaarit ovat tehneet etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset laskelmat. Italiassa on työsuhteen päättymisen jälkeisiä työsuhde-etuuksia, jotka ovat yhtiön vastuulla, mutta joiden 
velan määrä on lopullinen ja jotka ovat sellaisinaan maksupohjaisia järjestelyjä.

milj. euroa

Velat työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista*
Etuuspohjaiset nettoeläkevelat**

Yhdysvallat Yhdysvaltojen eläkejärjestelyssä, joka on rahastoimaton eläkelupaus, on yksi etuihin oikeutettu jäsen. Eläkejärjestelyn 
etuudet ovat vanhuus- ja perhe-eläke. Järjestelyssä ei ole korotuksia. Pääasialliset riskit ovat korkomuutokset ja 
elinajanodotteen kasvu. 

Iso-Britannian lainsäädäntö vaatii aktuaarilaskelmien suorittamista vähintään kolmen vuoden välein ja tavoittelemaan 
täysin rahoitettua pohjaa, joka varovaisesti arvioituna kuvastaa rahaston riskiasemaa, mukaan lukien Fiskars UK 
Limited'n rahastolle antaman kovenantin. Viimeisin aktuaarilaskelma suoritettiin tilanteesta 31.3.2014. Fiskars UK 
Limited on sopinut maksavansa järjestelyyn vuosittain 0,5 milj. GBP 31.3.2018 asti.

Thaimaa Thaimaan eläkejärjestelyssä on 481 etuihin oikeutettua jäsentä. Thaimaan eläkejärjestely oikeuttaa erorahaan.  
Korotuksia ei ole. Pääasialliset riskit ovat korkoriski ja inflaatio.

Norja Norjan eläkejärjestelyissä on 17 etuihin oikeutettua jäsentä.  Järjestelyt ovat joko rahastoituja ja vakuutettuja 
eläkejärjestelyjä tai rahastoimattomia eläkejärjestelyjä, jotka molemmat ovat suljettuja. Eläkejärjestelyn etuudet ovat 
vanhuus-, tapaturma-, perhe- ja lapsen- ja varhaiseläke. Taattuja vähimmäislisäyksiä eläkkeisiin ei ole. Pääasialliset 
riskit ovat korkomuutokset, elinajanodotteen kasvu ja inflaatio. 

Iso-Britannia Iso-Britannian eläkejärjestelyssä, joka on suljettu eläkerahasto, on 180 etuihin oikeutettua jäsentä. Järjestelyn 
ylijäämää, joka oli 2,6 milj. GBP vuoden 2014 lopussa, ei ole kirjattu omaisuuserän rajoittamissäännösten takia. 
Saadut etuudet ovat vanhuus-, varhais- ja perhe-eläke sekä kuolinturva. Korotukset perustuvat inflaatioon. 
Pääasialliset riskit ovat oman pääoman ehtoisten instrumenttien volatiliteetti, korkomuutokset, elinajanodotteen kasvu 
ja inflaatio.

Tärkeimmät omalla vastuulla olevat järjestelyt ovat USA:ssa ja Saksassa. Järjestelyt Suomessa ja Norjassa ovat paikallisten 
eläkevakuutusyhtiöiden hoidettavina. Konserni arvioi, että vuoden 2015 maksusuoritukset järjestelyihin ovat yhteensä 1,1 milj. euroa.

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen ominaispiirteet ja järjestelyihin liittyvät riskit
Järjestely Kuvaus ja riskit
Suomi Suomen eläkejärjestelyissä on 42 etuihin oikeutettua jäsentä. Eläkejärjestelyt ovat joko rahastoituja, vakuutettuja ja 

suljettuja eläkejärjestelyjä tai rahastoimattomia eläkelupauksia. Eläkejärjestelyn etuudet ovat vanhuus-, työkyvyttömyys- 
ja perhe-eläke sekä hautausavustus. Eläkekorotukset perustuvat joko vakuutusyhtiöiden omiin indekseihin tai TyEL-
indeksiin. Pääasialliset riskit ovat korkomuutokset, elinajanodotteen kasvu ja inflaatio. 

Taseen nettoeläkevelka yhteensä

* Velat työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista: Italia 1,3 (1,3) ja muut 1,0 (1,4) milj. euroa.
** Etuuspohjaiset nettoeläkevelat koostuivat seuraavasti: Saksa 1,3 (1,2), Norja -0,1 (-0,1), UK 0,0 (0,0), USA 5,4 (4,5), Suomi 0,2 (0,1) ja 
Thaimaa 0,2 (0,1) milj. euroa.

Saksa Saksan eläkejärjestelyssä on 92 etuihin oikeutettua jäsentä.  Järjestelyt ovat joko rahastoimattomia henkilökohtaisia 
eläkelupauksia tai rahastoimattomia, suljettuja eläkejärjestelyjä. Eläkejärjestelyn etuudet ovat vanhuus-, tapaturma-, ja 
perhe-eläke. Mahdolliset eläkekorotukset perustuvat inflaatioon. Pääasialliset riskit ovat korkomuutokset, 
elinajanodotteen kasvu ja inflaatio. 
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milj. euroa
Velvoitteen 

nykyarvo

Järjestelyyn 
kuuluvien 

varojen käypä 
arvo Yhteensä

Omais.erän 
enimmäis-

määrän 
vaikutus Yhteensä

1.1.2014 20,1 -16,5 3,6 2,2 5,9
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 0,0 0,0 0,0
Korkokulu (+) tai -tuotto (-) 0,9 -0,8 0,1 0,1 0,2
Yhteensä sisältyy henkilöstökuluihin (liite 7) 0,9 -0,8 0,2 0,1 0,3

-0,2 -0,2 -0,2

0,1 0,1 0,1

1,1 1,1 1,1
Kokemusperusteiset voitot (-) ja tappiot (+) -0,4 -0,4 -0,4

0,0 0,8 0,8
0,8 -0,2 0,6 0,8 1,3

Muuntoerot 1,6 -1,1 0,5 0,2 0,6
Työnantajan maksusuoritukset järjestelyyn -1,1 -1,1 -1,1
Maksetut etuudet -1,1 1,1 0,0 0,0
Muut muutokset 0 0,0 0,0 0,0
31.12.2014 22,3 -18,6 3,7 3,3 7,0

milj. euroa
Velvoitteen 

nykyarvo

Järjestelyyn 
kuuluvien 

varojen käypä 
arvo Yhteensä

Omais.erän 
enimmäis-

määrän 
vaikutus Yhteensä

1.1.2013 25,2 -19,5 5,7 5,7
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 0,0 0,0 0,0
Korkokulu (+) tai -tuotto (-) 0,9 -0,7 0,2 0,2

-3,7 4,2 0,5 0,5
Yhteensä sisältyy henkilöstökuluihin (liite 7) -2,8 3,5 0,8 0,8

-1,6 -1,6 -1,6

0,0 0,0 0,0

0,2 0,2 0,2
Kokemusperusteiset voitot (-) ja tappiot (+) -0,5 -0,5 -0,5

0,0 2,2 2,2
-0,3 -1,6 -1,9 2,2 0,4

Muuntoerot -1,1 1,0 -0,1 -0,1
Työnantajan maksusuoritukset järjestelyyn -1,1 -1,1 -1,1
Maksetut etuudet -1,0 1,0 0,0 0,0
Muut muutokset 0,1 0,2 0,3 0,3
31.12.2013 20,1 -16,5 3,7 2,2 5,9

Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno sekä voitot 
ja tappiot velvoitteen täyttämisestä

Etuuspohjaisen nettovelan muutos

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun 
ottamatta korkokuluun tai -tuottoon sisältyviä eriä
Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuva 
voitto (-) tai tappio (+)
Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat 
vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+)

Omaisuuserän enimmäismäärän muutos lukuun 
ottamatta korkokuluun sisältyvää määrää

Uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot (-) ja tappiot 
(+), jotka sisältyvät muihin laajan tuloksen eriin

Uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot (-) ja tappiot 
(+), jotka sisältyvät muihin laajan tuloksen eriin

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun 
ottamatta korkokuluun tai -tuottoon sisältyviä eriä
Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuva 
voitto (-) tai tappio (+)
Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat 
vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+)

Omaisuuserän enimmäismäärän muutos lukuun 
ottamatta korkokuluun sisältyvää määrää
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2014 2013

14,7 13,6
3,3 2,2
0,3 0,3
0,2 0,2
0,0 0,1
0,0 0,1

Yhteensä 18,6 16,5

2014 2013

Diskonttokorko
Iso-Britannia 3,9 4,3
Muut maat 2,0–4,0 3,2–4,8

Palkankorotusoletus
Iso-Britannia n/a n/a
Muut maat n/a / 0,0–4,5 n/a / 0,0–6,0

Eläkkeiden korotusoletus
Iso-Britannia 0–3,2 0–3,4
Muut maat n/a / 0,0–2,1 n/a / 0,0–2,1

milj. euroa Lisäys Vähennys Lisäys Vähennys

Iso-Britannia
Diskonttokorko (0,5 % muutos) -1,0 1,2 -0,6 0,6

Palkankorotusoletus  (0,5 % muutos)
Eläkkeiden korotusolettamus (0,25 % muutos) 0,2 -0,2 0,3 -0,3

Muut konserniyhtiöt yhteensä
Diskonttokorko (0,5 % muutos) -0,4 0,4 -0,3 0,3

Palkankorotusoletus  (0,5 % muutos) 0,0 -0,0 0,0 -0,0

Eläkkeiden korotusolettamus (0,25 % muutos) 0,0 -0,0 0,0 -0,0

Herkkyysanalyysi
Jokseenkin mahdollinen muutos yhdessä merkityksellisessä vakuutusmatemaattisessa oletuksessa raportointihetkellä, kun muut oletukset 
eivät muutu, aiheuttaisi alla olevan mukaisen muutoksen eläkevelvoitteessa.

Eläkevelvoitteen duraation painotettu keskiarvo: 13,2
Vaikka analyysi ei huomioi kaikkia järjestelyn kassavirtoja, se antaa likimääräisen arvion oletusten herkkyydestä. 

Etuusperusteinen eläkevelvoite

31.12.201331.12.2014

Etuusperusteinen eläkevelvoite

%

Varojen jakautuminen omaisuusryhmittäin

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset 31.12.

milj. euroa

Oman pääoman ehtoiset instrumentit
Joukkovelkakirjat
Kiinteistöt

Likvidit varat
Muut

Vakuutussopimukset
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2014

Uudelleen- Tappiolliset
järjestely- sopimukset Varaukset

milj. euroa Takuuvaraus varaus ja muut varaukset  yhteensä

Varaukset 1.1. 1,3 1,2 3,5 5,9
Muuntoerot -0,0 0,1 -0,0 0,1
Lisäykset 0,2 0,4 0,6
Käytetyt varaukset -0,2 -1,1 0,0 -1,3
Arvioiden muutokset -0,0 0,0 -0,2 -0,2
Varausten peruutukset -0,2 -0,3 -0,5
Varaukset 31.12. 1,0 0,1 3,4 4,5

Uudelleen- Tappiolliset
järjestely- sopimukset Varaukset

milj. euroa Takuuvaraus varaus ja muut varaukset  yhteensä

Varaukset 1.1. 2,6 2,0 0,7 5,2
Muuntoerot 0,2 -0,0 0,0 0,2
Lisäykset 0,3 0,2 0,5
Käytetyt varaukset -0,0 -1,0 -0,5 -1,5
Arvioiden muutokset -0,0 0,0 0,0
Varausten peruutukset -0,0 -0,0
Varaukset 31.12. 3,0 1,2 0,2 4,4

2013

Uudelleen- Tappiolliset
järjestely- sopimukset Varaukset

milj. euroa Takuuvaraus varaus ja muut varaukset  yhteensä

Varaukset 1.1. 0,8 1,0 2,1 3,9
Muuntoerot -0,0 -0,0 -0,0 -0,1
Lisäykset 0,2 4,4 4,6
Käytetyt varaukset -0,1 0,2 -2,4 -2,3
Arvioiden muutokset 0,1 0,0 -0,4 -0,2
Varausten peruutukset 0,3 -0,3 0,0
Varaukset 31.12. 1,3 1,2 3,5 5,9

Uudelleen- Tappiolliset
järjestely- sopimukset Varaukset

milj. euroa Takuuvaraus varaus ja muut varaukset  yhteensä

Varaukset 1.1. 1,1 0,6 0,9 2,6
Muuntoerot -0,0 -0,0 0,0 -0,1
Lisäykset 1,7 1,5 0,3 3,5
Käytetyt varaukset -0,1 -0,1
Arvioiden muutokset 0,3 -0,0 0,2
Varausten peruutukset -0,4 -0,4 -0,8
Varaukset 31.12. 2,6 2,0 0,7 5,2

Pitkäaikaiset varaukset

Lyhytaikaiset varaukset

22. Varaukset

Pitkäaikaiset varaukset

Lyhytaikaiset varaukset
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2014 2013

67,8 61,2
22,4
15,2 16,1

Siirtovelat:
1,3 1,4

40,6 33,1
25,7 25,8
37,3 34,4

210,2 172,0

2014 2013

20,9 18,2
33,5 32,9
0,7 2,6

55,1 53,8

2014 2013

11,2 13,9
55,1 53,8
22,9 2,8
89,1 70,5

*Muut vastuut sisältävät 25 milj. dollarin (20 milj. euron) sijoitussitoumuksen pääomasijoitusrahastoon.
Vastuusitoumukset yhteensä 31.12.

Oikeudenkäynnit
Fiskars on osallisena useissa oikeuskäsittelyissä, vaatimuksissa ja muissa kiistoissa. Näiden lopullista ratkaisua ei voida ennustaa. Tällä 
hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella näillä tapauksilla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen 
asemaan.

Fiskars-konsernissa on meneillään verotarkastuksia useissa maissa. On mahdollista, että tarkastukset voivat johtaa verojen 
uudelleenarviointiin.

Muut siirtovelat sisältävät materiaalihankintojen, asiakkaille myönnettävien vuosialennusten ja muiden kulujen jaksotukset.

Takaukset konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi
Vuokravastuut
Muut vastuut*

Myöhemmin suoritettavat leasingmaksut
Yhteensä 31.12.

Vastuusitoumukset
milj. euroa

24. Vastuusitoumukset

Muut vuokrasopimukset
milj. euroa

Seuraavan vuoden leasingmaksut
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa suoritettavat leasingmaksut

23. Ostovelat ja muut velat
milj. euroa

Ostovelat

Muut velat

Korot
Palkat ja sosiaalikulut
Alennukset ja komissiot
Muut

Yhteensä 31.12.

Osinkojen ennakonpidätysvelka
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2014 2013

0,2 0,2
0,2 0,2

Määräys- Määräys-
Henkilö- valta- Henkilö- valta-

kohtainen yhteisöjen kohtainen yhteisöjen
omistus omistus Yhteensä omistus omistus Yhteensä

Bergh Kaj-Gustaf 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000

Böer Ralf 5 677 0 5 677 5 677 0 5 677

Ehrnrooth Alexander 855 000 11 775 000 12 630 000 1 630 000 10 275 000 11 905 000

Ehrnrooth Paul 8 205 9 095 406 9 103 611 8 205 9 095 406 9 103 611

Fromond Louise 601 135 8 294 050 8 895 185 601 135 8 294 050 8 895 185

Gripenberg Gustaf 243 320 4 057 289 4 300 609 243 320 4 057 289 4 300 609

Jonasson Blank Ingrid 0 0 0 0 0 0

Mondollot Christine* 0 0 0

Slotte Karsten 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000

Suominen Jukka** 1 500 0 1 500

Alfthan Max*** 3 300 0 3 300

Ariluoma-Hämäläinen Nina**** 0 0 0 0 0 0

Enckell Thomas***** 0 0 0

Gaeta Matteo***** 0 0 0

Gaggl Risto 0 0 0 0 0 0

Kangas-Kärki Teemu***** 2 000 0 2 000

Karlsson Jutta****** 0 0 0

Kass Robert***** 0 0 0

Kauniskangas Kari 28 897 0 28 897 28 897 0 28 897

Pitkänen Ilkka******* 1 750 0 1 750

Tonnesen Paul***** 0 0 0

Westerlund Frans**** 0 0 0 0 0 0

Kesäkuun 2014 lopussa Fiskars myi 9,9 % Inhan Tehtaat Oy Ab:n osakkeista yhtiön toimivalle johdolle.

**** Johtoryhmän jäsen 16.9.2013 alkaen.
***** Johtoryhmän jäsen 1.12.2014 alkaen.
****** Johtoryhmän jäsen 30.4.2014 asti.
******* Johtoryhmän jäsen 12.5.2014 asti.

Pääomalaina

*** Johtoryhmän jäsen 19.8.2014 asti.

25. Lähipiiritapahtumat

Konsernilla ei ole merkittäviä liiketoiminnallisia transaktioita, velkoja tai saatavia osakkuusyhtiönä 9.10.2014 toimineen Wärtsilän kanssa. 
Wärtsilältä saatu osinko 26,9 milj. euroa (25.6) on raportoitu konsernin rahavirtalaskelmassa eränä osinkotuotot, osakkuusyhtiö. Osinko 
saatiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Fiskars Home Oy Ab on osakkuusyhtiönsä Koy Iittalan Lasimäen vuokralainen ja on 
myöntänyt osakkuusyhtiölleen pääomalainan.

milj. euroa

Vuokrat

Hallituksen ja johdon jäsenten osakeomistukset 31.12.
Sisältää niiden yhteisöjen omistukset, joissa henkilöillä on määräysvalta yhdessä perheenjäsenen kanssa.

2014 2013

Yhtiön johdolla ja hallituksen jäsenillä ei ole lainoja yhtiöltä eikä heidän puolestaan ole annettu pantteja tai otettu muita vastuita. Hallituksen 
ja johdon jäsenten omistama osuus yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista on 42,8 %.

* Hallituksen jäsen 12.3.2014 alkaen.
** Hallituksen jäsen 12.3.2014 asti.
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tuhatta euroa
Palkat ja 
palkkiot

Lakisääteinen 
eläke Lisäeläke*

Palkat ja 
palkkiot

Lakisääteinen 
eläke Lisäeläke*

Bergh Kaj-Gustaf 72,4 104,2
Böer Ralf 74,4 53,2
Ehrnrooth Alexander 79,0 68,8
Ehrnrooth Paul 121,8 68,8
Fromond Louise 58,2 47,8
Gripenberg Gustaf 61,4 49,8
Jonasson Blank Ingrid 78,9 53,2
Mondollot Christine 66,8
Slotte Karsten 65,7 47,2
Suominen Jukka 11,8 47,8

Kauniskangas Kari 589,8 165,5 80,9 891,7 163,1 80,7
Johtoryhmä poislukien toimitusjohtaja 1 197,6 388,2 222,0 1 306,9 192,0 142,5
Yhteensä 2 477,6 553,8 302,9 2 739,4 355,1 223,2

* Konsernin johdolla on kollektiivinen lisäeläkevakuutus. Vakuutus sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, 60 vuotta, ehdollisen 
vapaakirjaoikeuden ja kuolemantapausturvan. Eläkkeen määrä lasketaan vakuutussäästöjen perusteella. Vakuutusmaksu on 
toimitusjohtajan osalta 20 % ja johtoryhmän osalta 20 %─14 % edellisen vuoden vuosiansiosta ilman bonuksia.

Hallituksen ja johdon palkat ja palkkiot

2014 2013

Avainhenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Luvut on esitetty suoriteperusteisesti.
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Osuus Osuus
Koti-  osakkeista äänivallasta Toiminnan

paikka % % luonne

Tukholma SE 59,7 59,7 H
Sollentuna SE 100,0 100,0 H

Helsinki FI 100,0 100,0 H
Helsinki FI 0,7 0,7 T
Helsinki FI 99,3 99,3 T

Bangkok TH 1,0 1,0 H
Varsova PL 100,0 100,0 L

Höganäs SE 100,0 100,0 M
Nilsjohan AB Höganäs SE 100,0 100,0 L

Tallinna EE 100,0 100,0 M
Oosterhout NL 100,0 100,0 M

iittala BVBA Antwerpen BE 0,5 0,5 M
Antwerpen BE 99,5 99,5 M

Solingen DE 100,0 100,0 M

Raasepori FI 100,0 100,0 H
Madison, Wi. US 100,0 100,0 T
Madison, Wi. US 100,0 100,0 L

Fiskars Servicios, S.A. de C.V. iL Mexico City MX 0,002 0,002 L
Fiskars de Mexico, S.A. de C.V. Mexico City MX 0,002 0,002 L

Toronto CA 100,0 100,0 M
Mexico City MX 99,998 99,998 L

Fiskars Servicios, S.A. de C.V. iL Mexico City MX 99,998 99,998 L
Hongkong HK 1,0 1,0 H
Shanghai CN 100,0 100,0 M

Raasepori FI 100,0 100,0 H
Hongkong HK 99,0 99,0 H

Bangkok TH 98,0 98,0 H
Shanghai CN 100,0 100,0 H

Raasepori FI 100,0 100,0 T
Pietari RU 100,0 100,0 T

Budapest HU 100,0 100,0 M
Silkeborg DK 100,0 100,0 M
Glostrup DK 100,0 100,0 T

Royal Copenhagen GmbH Köln DE 100,0 100,0 M
Royal Copenhagen (Japan) Ltd Tokio JP 100,0 100,0 M
Royal Copenhagen Korea Ltd Soul KR 100,0 100,0 M
Royal Copenhagen Taiwan Ltd Taipei TW 100,0 100,0 M
Royal Copenhagen Thailand Ltd Saraburi TH 60,0 60,0 T
Fiskars Gardening Equipment (Ningbo) Co., Ltd. Ningbo CN 100,0 100,0 T
RC Heritage Center Ltd, Thailand Saraburi TH 100,0 100,0 T
Fiskars Asia Pacific Limited Hongkong HK 100,0 100,0 H

Herford DE 100,0 100,0 L
Wissous FR 100,0 100,0 T
Herford DE 100,0 100,0 T

ZAO Fiskars Brands Rus

Fiskars Denmark A/S 

Fiskars Deutschland GmbH
Fiskars France S.A.S.
Fiskars Germany GmbH

Royal Copenhagen A/S

Avlis AB

Consumer Brands (Hong Kong) Co., Limited
Chinese Representative Office

Hungarian Branch Office

Fiskars Europe Holding Oy Ab
Consumer Brands (Hong Kong) Co., Limited

Fiskars (Thailand) Co.,Limited
Fiskars Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Fiskars Garden Oy Ab

Fiskamin AB
ImanCo Oy

Fiskars Home Oy Ab
Fiskars Home Oy Ab

Fiskars (Thailand) Co., Limited
Fispo Sp. z o.o.
Fiskars Sweden AB

Fiskars Estonia AS

Fiskars Brands, Inc.
Fiskars Brands Global Holdings LLC

Fiskars Canada, Inc.
Fiskars de Mexico, S.A. de C.V.

Fiskars Benelux B.V.

iittala BVBA
iittala GmbH

26. Tytäryhtiöt ja muut osakeomistukset

Tytäryhtiöosakkeet

Fiskars Americas Holding Oy Ab
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Premana IT 100,0 100,0 T
Oslo NO 100,0 100,0 T

Slupsk PL 100,0 100,0 T
Madrid ES 100,0 100,0 M

Bridgend GB 100,0 100,0 M
Nottingham GB 100,0 100,0 L

Richard Sankey & Son Limited Nottingham GB 100,0 100,0 L
Melbourne AU 100,0 100,0 M

Vilna LT 100,0 100,0 M
Riika LV 100,0 100,0 M

Helsinki FI 100,0 100,0 H

Ähtäri FI 90,1 90,1 T

Raasepori FI 100,0 100,0 H

Raasepori FI 100,0 100,0 H

Turku FI 100,0 100,0 L

Bangkok TH 1,0 1,0 H

H
T
M
L

Inhan Tehtaat Oy Ab

Fiskars Norway AS
Fiskars Polska Sp. z o.o.
Fiskars Spain S.L.U.
Fiskars UK Limited

Lepäävä

Hallinnointi
Tuotanto ja myynti

Myynti

Kiinteistö Oy Danskog gård

Fiskars (Thailand) Co., Limited

Ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö Oy

Vikingate Limited

Fiskars (Australia) Pty Limited

Fiskars Services Oy Ab

Ferraria Oy Ab

UAB Fiskars Lithuania
Fiskars Latvia SIA

Fiskars Italy S.r.l.
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2014 2013 2012 2011 2010

milj. euroa 767,5 798,6 747,8 742,5 715,9
josta ulkomailla milj. euroa 632,8 657,6 579,1 568,5 549,9
% liikevaihdosta   % 82,5 82,3 77,4 76,6 76,8
vienti Suomesta milj. euroa 61,8 66,2 54,5 69,1 77,9

  % -3,9 6,8 0,7 3,7 8,4
milj. euroa 310,4 323,2 274,6 259,2 253,6

% liikevaihdosta   % 40,4 40,5 36,7 34,9 35,4
milj. euroa 42,7 61,0 63,9 52,8 49,1

% liikevaihdosta   % 5,6 7,6 8,5 7,1 6,9
milj. euroa 59,6 73,8 63,1 62,1 60,4
milj. euroa 30,0 50,8 47,8 42,7 65,9
milj. euroa -0,3 0,7 5,6 -1,0 -2,2
milj. euroa 714,3 -4,2 83,2 67,4 -6,3

% liikevaihdosta   % 93,1 -0,5 11,1 9,1 -0,9
milj. euroa 786,7 108,3 200,4 161,8 106,7

% liikevaihdosta   % 102,5 13,6 26,8 21,8 14,9
milj. euroa -13,4 -14,3 -21,5 -5,5 -12,4
milj. euroa 773,1 93,7 178,9 156,3 94,3

% liikevaihdosta   % 100,7 11,7 23,9 21,1 13,2
milj. euroa 0,2 0,3
milj. euroa 209,8 202,1 173,3 171,7 172,8
milj. euroa 28,5 29,2 21,9 21,5 34,9

% liikevaihdosta   % 3,7 3,7 2,9 2,9 4,9
milj. euroa 87,0 81,0 95,0 107,4 92,6
milj. euroa 35,0 37,5 32,7 24,4 18,5

% liikevaihdosta   % 4,6 4,7 4,4 3,3 2,6
milj. euroa 14,6 13,3 10,3 8,6 8,5

% liikevaihdosta   % 1,9 1,7 1,4 1,2 1,2
milj. euroa 0,5 0,7 1,1 1,5 1,3
milj. euroa 1 151,9 631,8 618,9 554,3 553,5
milj. euroa 1,3 0,9
milj. euroa 1 153,2 632,7 618,9 554,3 553,5
milj. euroa 121,3 152,6 72,4 150,8 200,0
milj. euroa 93,3 88,3 71,4 82,7 101,2
milj. euroa 1 589,5 1 039,1 935,4 940,2 979,0

  % 73,8 15,1 28,9 22,6 14,8
  % 86,6 15,0 30,5 28,2 17,8
  % 72,6 60,9 66,2 59,0 56,5
  % 10,5 24,1 11,7 27,2 36,1

4 243 4 087 3 364 3 545 3 612
4 832 4 330 3 449 3 574 3 944

josta ulkomailla 3 171 2 748 1 839 2 072 1 904

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos
Rahoitusnetto

Tulos ennen veroja

Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta

Liikevaihdon muutos, %
Bruttokate

Liiketulos

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
Osakkuusyhtiön tulososuus

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta

Henkilöstö kauden lopussa

Käyttöpääoma
Taseen loppusumma
Sijoitetun pääoman tuotto
Oman pääoman tuotto
Omavaraisuusaste

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

Viisivuotiskatsaus

Tuloverot jatkuvasta toiminnasta

Nettovelkaantumisaste
Henkilöstö keskimäärin (FTE)

Aktivoidut kehittämismenot
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Korolliset nettovelat

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan rahavirta
Investoinnit

Tutkimus- ja kehittämismenot

Liikevaihto
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2014 2013 2012 2011 2010

milj. euroa 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
euroa/osake 9,44 1,14 2,18 1,91 1,15

jatkuvat toiminnot euroa/osake 9,44 1,14 2,18 1,91 1,15
euroa/osake 0,68 3,27 0,65 1,37 1,90

milj. euroa 55,7 267,8 53,2 112,2 155,6
euroa/osake 14,06 7,71 7,56 6,77 6,76
euroa/osake 20,35 18,20 16,00 16,92 13,94
euroa/osake 17,34 16,20 13,60 10,99 10,52
euroa/osake 21,98 19,70 17,49 22,05 17,45
euroa/osake 17,99 19,55 16,69 13,94 17,33

milj. euroa 1 473,5 1 601,2 1 367,0 1 141,8 1 419,5
1 000 kpl 81 905,2 81 905,2 82 023,3 82 023,3 82 023,3
1 000 kpl 0 0,0 118,1 118,1 112,6
1 000 kpl 6 898,3 3 042,1 4 883,3 5 730,3 6 626,0

1,9 17,1 7,7 7,3 15,1
% 7,2 286,8 29,8 71,9 165,3
% 3,8 16,7 3,9 9,8 11,0

17 828 16 352 16 148 15 339 12 213

Osakekannan markkina-arvo 

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakepääoma
Tulos/osake (laimennettu ja laimentamaton)

Nimellisosinko/osake*
Osingonjako
Oma pääoma / osake
Osakkeen osakeantioikaistu keskikurssi
Osakkeen osakeantioikaistu alin kurssi
Osakkeen osakeantioikaistu ylin kurssi
Osakkeen osakeantioikaistu kurssi 31.12.

Osakkeenomistajien määrä 31.12.

* Hallituksen ehdotus.

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake ovat samat, koska yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.

Osakkeiden määrä
Omat osakkeet
Osakkeiden vaihdon kehitys
Hinta/voitto-suhde
Osinko/tulos
Efektiivinen osinkotuotto
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Liiketulos ennen poistoja ja 
arvonalentumisia =

Osakekannan markkina-arvo =

Osinko/osake =

Efektiivinen osinkotuotto, % = x100

Tilikaudelta jaettu osinko
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osinko/osake
Osakeantioikaistu kaupantekokurssi 31.12.

Hinta/voitto-suhde (P/E) =

Osinko/tulos, % = x100Tilikaudelta jaettu osinko

Tulos/osake (EPS), jatkuvat toiminnot =

Oma pääoma / osake =

Osakeantioikaistu keskikurssi =

Nettovelkaantumisaste, % = x100

Tulos/osake (EPS) =

Oma pääoma yhteensä
Korollinen vieras pääoma - korolliset saamiset - rahat ja pankkisaamiset

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 31.12.

= x100

Omavaraisuusaste, % = x100

Tilikauden tulos
Oma pääoma
(kauden alun ja lopun keskiarvo)

Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liiketulos + poistot + arvonalennukset

Tilikauden tulos + verot + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + korollinen vieras pääoma
(kauden alun ja lopun keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = x100

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos jatkuvasta toiminnasta
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 31.12.

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikauden aikana
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. x osakkeen päätöskurssi 
31.12.

Osakkeen päätöskurssi 31.12.
Tulos/osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
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Markkina Nasdaq Helsinki
ISIN FI0009000400
Kaupankäyntitunnus FIS1V (OMX)
Lista OMXH Suuret yhtiöt
Toimiala 3000 Kulutustavarat
Ylätoimialaluokka 3700 Kotitaloustarvikkeet
Osakkeiden lukumäärä 31.12.2014 81 905 242

euroa, 1.1.2010 - 31.12.2014

Yhteensä

Osakkeita yhteensä 31.12.2010 82 023 341
Osakkeita yhteensä 31.12.2011 82 023 341
Osakkeita yhteensä 31.12.2012 82 023 341
15.2.2013 -118 099 Omien osakkeiden mitätöinti
Osakkeita yhteensä 31.12.2013 81 905 242
Osakkeita yhteensä 31.12.2014 81 905 242

Omat osakkeet 31.12.2014 0

Hallituksen valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous 2014 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai enintään 4 000 000 
oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2015 saakka.

Osakkeiden lukumäärän muutokset 2010─2014

Fiskarsin osakkeen kurssikehitys

Osakkeen tiedot

OSAKKEET

Osakkeiden lukumäärä, äänimäärä ja osakepääoma
Fiskars Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin Large Cap -listalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja FIS1V, ja jokaisella osakkeella on 
yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.

Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 81 905 242 (81 905 242). Osakepääoma oli edelleen 77 510 200 euroa.
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Omistuksia %
Osakkeiden luku- 

ja äänimäärä %
661 3,71 33 826 856 41,30
23 0,13 1 725 801 2,11
6 0,03 3 893 260 4,75

16 790 94,18 30 012 066 36,64
223 1,25 10 270 136 12,54
115 0,65 540 529 0,66
10 0,06 1 636 594 2,00

17 828 100,00 81 905 242 100,00

Omistuksia %
Osakkeiden luku- 

ja äänimäärä %
6 623 37,15 384 956 0,47
6 967 39,08 1 842 217 2,25
1 955 10,97 1 520 233 1,86
1 993 11,18 5 492 353 6,71

222 1,25 5 936 933 7,25
55 0,31 18 746 002 22,89
13 0,07 47 982 548 58,58

17 828 100,00 81 905 242 100,00

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän sekä heidän yhdessä perheenjäsenen kanssa määräysvallassaan olevien 
yhteisöjen omistusosuus yhtiön osakkeista oli 31.12.2014 yhteensä 34 971 979 osakkeita, mikä vastaa 42,7 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 
31.12.2014 yhtiöllä ei ollut optio-ohjelmaa.

OSAKKEENOMISTAJAT
Fiskars Oyj Abp:llä oli 17 828 (16 352) osakkeenomistajaa tilikauden lopussa. Keskimäärin 2,7 % (2,1) osakepääomasta oli ulkomaisten tai 
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien omistuksessa.

Johdon osakkeenomistus 

1 000 001─

Osakemäärien jakautuminen 31.12.2014

101─500
501─1 000
1 001─10 000

Yhteensä

Osakkeiden määrä

1─100

Osakkeenomistus sektoreittain 31.12.2014

Yritykset       

10 001─100 000
100 001─1 000 000

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkisyhteisöt          
Kotitaloudet

Ulkomaat
Hallintarekisteröidyt

Yhteensä
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Osuus
osakkeista

Osakkeet ja äänistä %

1 11 775 000 14,38
2 9 095 406 11,10
3 8 294 050 10,13
4 2 689 120 3,28
5 2 554 350 3,12
6 2 551 791 3,12
7 2 469 326 3,01
8 1 626 929 1,99
9 1 623 926 1,98
10 1 536 230 1,88
11 1 375 871 1,68
12 1 012 929 1,24
13 855 372 1,04
14 855 000 1,04
15 821 790 1,00
16 748 450 0,91
17 733 320 0,90
18 722 436 0,88
19 628 974 0,77
20 604 169 0,74

52 574 439 64,19

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakerekisterin mukaan 
31.12.2014

Virala Oy Ab                          
Turret Oy Ab                          
Holdix Oy Ab                          
I.A. von Julins Sterbhus                          
Oy Julius Tallberg Ab                          
Sophie von Julins stiftelse                          

20 suurinta osakkeenomistajaa

Varma Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö                          
Ehrnrooth Jacob                          
Fromond Elsa                          
Ehrnrooth Sophia                          
Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö                          

Gripenberg Margareta                          
Åberg Albertina                          

Ehrnrooth Alexander                          
Wrede Sophie                          
Hartwall Peter Johan                          
Lindsay von Julin & Co Ab                          
Therman Anna Maria Elisabeth                          

Ehrnrooth Albert                          
Åbo Akademin säätiö                          
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euroa Liite 2014 2013

Liikevaihto 2 24 721 674,36 25 152 433,21
Hankinnan ja valmistuksen kulut 4 -37 963 654,64 -3 395 767,13
Bruttokate -13 241 980,28 -54 % 21 756 666,08 86 %

Hallinnon kulut 4 -14 960 645,66 -15 408 460,72
Liiketoiminnan muut tuotot 3 496 886,71 60 620,46
Liiketoiminnan muut kulut 4 -239 094,37 -24 720,35
Liikevoitto -27 944 833,60 -113 % 6 384 105,47 25 %

Rahoitustuotot ja -kulut 7 41 429 228,07 81 948 269,76
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 13 484 394,47 88 332 375,23

Satunnaiset erät 8 9 400 000,00 13 431 400,00
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 22 884 394,47 101 763 775,23

Tilinpäätössiirrot -477 196,15 216 548,03
Tuloverot 9 -208 545,03 -5 031 426,66

Tilikauden voitto (tappio) 22 198 653,29 96 948 896,60

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma
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Liite 31.12.2014 31.12.2013

10 7 260 093,17 523 280,91

11
Maa- ja vesialueet 15 472 728,02 15 487 691,33
Rakennukset 13 498 748,03 13 604 856,42
Koneet ja kalusto 1 101 701,66 1 316 347,96
Keskeneräiset hankinnat 580 803,38 515 135,27

30 653 981,09 30 924 030,98

12
Tytäryhtiöosakkeet 485 754 293,10 797 828 797,36
Saamiset tytäryhtiöiltä 3 815 974,44 3 700 000,00
Muut osakkeet ja osuudet 4 761 037,66 6 057 492,53

494 331 305,20 807 586 289,89

532 245 379,46 33 % 839 033 601,78 75 %

13 766 515 257,28 172 436,75

37 368,58 17 805,22

Myyntisaamiset 349 530,99 105 957,62
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 14 289 121 949,58 272 595 762,36
Muut saamiset 8 234 185,90 88 850,32
Siirtosaamiset 15 1 759 380,73 1 614 373,50

299 465 047,20 274 404 943,80

16 22 611 629,33 1 704 278,84

1 088 629 302,39 67 % 276 299 464,61 25 %

1 620 874 681,85 100 % 1 115 333 066,39 100 %

Vaihto-omaisuus

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset

Sijoitukset yhteensä

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset lainasaamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Emoyhtiön tase

euroa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

VASTAAVAA

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Vastaavaa yhteensä

61



17
Osakepääoma 77 510 200,00 77 510 200,00
Arvonkorotusrahasto 3 786 650,19 3 789 720,00
Muut rahastot 3 204 313,18 3 204 313,18
Edellisten tilikausien voitto 525 277 140,39 696 075 878,09
Tilikauden voitto (tappio) 22 198 653,29 96 948 896,60

631 976 957,05 39 % 877 529 007,87 79 %

18 883 561,96 406 365,81

19
Lainat rahoituslaitoksilta 30 000 000,00 52 499 658,69

30 000 000,00 52 499 658,69

Lainat rahoituslaitoksilta 120 579 540,94 100 621 583,70
Ostovelat 409 457,13 891 213,50
Velat konserniyrityksille 20 800 578 935,24 75 001 789,66
Verovelat 0,00 1 934 028,63
Muut velat 33 091 246,52 3 443 461,83
Siirtovelat 21 3 354 983,01 3 005 956,70

958 014 162,84 184 898 034,02

988 014 162,84 61 % 237 397 692,71 21 %

1 620 874 681,85 100 % 1 115 333 066,39 100 %

Vieras pääoma yhteensä

Vastattavaa yhteensä

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

Lyhytaikainen

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

Oma pääoma

Pitkäaikainen
Vieras pääoma

VASTATTAVAA

Oma pääoma yhteensä

Tilinpäätössiirtojen kertymä
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2014 2013

22 874 755,48 101 775 754,76

 Poistot ja arvonalentumiset 1 356 570,81 1 410 224,51
Vaihto-omaisuusarvopapereiden arvonalentumiset 34 263 873,26

 Tuotot sijoituksista -67 330,37 -35 346,87
 Korkotuotot ja osingot -43 112 418,49 -91 294 133,15

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -3 981 259,04 -1 016 563,51
  Korko- ja muut rahoituskulut 4 650 794,68 3 540 208,33
  Varausten muutos ja muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -8 386 345,22 -6 609 181,43

7 598 641,11 7 770 962,64

 Korottomien lyhytaikaisten saamisten muutos -5 734 404,60 -489 221,57
 Vaihto-omaisuuden muutos -800 606 563,24 -5 525,97

Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos 5 113 097,88 2 229 623,05
-793 629 228,85 9 505 838,15

38 662 386,55 17 900 075,00
4 291 420,24 3 723 963,06

-4 139 610,89 -3 519 162,65
-4 844 845,35 -4 119 981,09

-759 659 878,30 23 490 732,47

311 955 759,07 122 641 347,00
-57 700,59 -107 156,25

-8 078 085,47 -1 271 234,50
228 604,45 78 024,50
198 000,00

1 274 980,21 375 977,29
-135 537,80 -1 520 700,00

305 386 019,87 120 196 258,04

-10 876 658,69
742 372 820,56 -39 623 661,44
-24 298 887,19 -64 742 945,56

-245 447 465,76 -53 227 302,70
13 431 400,00 13 981 208,03

475 181 208,92 -143 612 701,67

20 907 350,49 74 288,84

1 704 278,84 1 629 990,00
22 611 629,33 1 704 278,84

Likvidien varojen muutos (A+B+C)

Likvidit varat kauden alussa
Likvidit varat kauden lopussa

Pitkäaikaisten lainojen muutos
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Maksetut osingot
Saatu/maksettu konserniavustus
Rahoituksen rahavirta (C)

Liiketoiminnan rahavirta (A)

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Pääomanpalautukset tytäryhtiöistä, Avlis AB
Investoinnit rahoitusvaroihin

Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot

Muiden sijoitusten luovutustulot
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos
Investointien rahavirta (B)

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin

Tytäryhtiöosakkeiden myynti, Inhan Tehtaat Oy Ab

Maksetut verot

Emoyhtiön rahavirtalaskelma

euroa

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Käyttöpääoman muutos

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

Saadut osinkotuotot
Saadut rahoitustuotot
Maksetut rahoituskulut
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

1. Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, FAS 
Fiskars O yj Abp:n tilinpäätös on  l aadittu Suomen kirjanpitolain ja –asetuksen j a muiden tilinpäätöksen l aatimista k oskevien s äädösten 
mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Tilinpäätös esitetään euroissa. 
Tilinpäätöstä l aatiessaan y htiön johto j outuu v oimassa ol evien m ääräysten j a hy vän k irjanpitotavan m ukaisesti t ekemään ar vioita j a 
olettamuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöserien arvostukseen ja jaksotukseen. Toteutuvat luvut voivat poiketa tehdyistä arvioista. 

Ulkomaanrahan määräiset erät ja valuuttajohdannaiset 
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat valuuttamääräiset saatavat 
ja v elat on ar vostettu t ilinpäätöspäivän k urssiin. V aluuttajohdannaiset arvostetaan k äypiin arvoihin j a ar vonmuutokset k irjataan 
tulosvaikutteisesti. 

Liikevaihto 
Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty välilliset verot, myönnetyt alennukset ja myyntiin liittyvät kurssierot. Myyntituotot 
tuloutetaan, k un kaikki o mistukseen liittyvät oleelliset riskit ja hy ödyt ov at s iirtyneet ostajalle eli kun tuote on toimitusehtojen m ukaisesti 
toimitettu ostajalle. Rojaltituotot Fiskars Oyj A bp:n o mistamista tavaramerkeistä kirjataan l iikevaihtoon, samoin kuin vaihto-omaisuuteen 
luettavista arvopapereista saadut myyntituotot, osingot ja muut vastaavat tuotot. 

Vuokrausjärjestelyt 
Leasingvuokrat kirjataan tuloslaskelmaan laskutuksen mukaan. Jäljellä olevat leasingvastuut esitetään t ilinpäätöksessä taseen ulkopuolisina 
vastuina. Vuokratuotot, kun yhtiö toimii vuokranantajana, kirjataan liikevaihtoon. 

Eläkejärjestelyt 
Suomalaisen henkilöstön lakisääteinen eläkevastuu ja mahdollinen lisäeläketurva on järjestetty eläkevakuutuksin vakuutusyhtiöiden kautta. 

Satunnaiset tuotot ja kulut 
Konserniavustukset, fuusiotappiot ja –voitot sekä purkutappiot ja –voitot esitetään satunnaisissa erissä. 

Tuloverot 
Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu tilikauden tuloksesta suomalaisten verosäännösten perusteella lasketut verot sekä aikaisempien 
tilikausien verojen oikaisut. Emoyhtiössä ei kirjata laskennallisia veroja.  

Pysyvät vastaavat 
Pysyvät v astaavat ar vostetaan h ankinta- ja v almistuskustannuksiin j a ne on es itetty taseessa hank intahinnan j a kertyneiden s uunnitelman 
mukaisten poistojen erotuksena. Eräiden maa-alueiden tasearvoihin sisältyy arvonkorotuksia. 
Arvonkorotukset per ustuvat ar vonkorotusajankohdan käypiin arvoihin. Tehtyjä arvonkorotuksia perutaan, mikäli m aa-alueiden käypä ar vo 
laskee. Myynnin yhteydessä realisoituneet arvonkorotukset siirretään kertyneeseen tulokseen. 
Pysyvistä v astaavista t ehdään po istosuunnitelman mukaiset t asapoistot, j otka per ustuvat o maisuuden ar vioituun t aloudelliseen pitoaikaan. 
Poistojen perusteena olevat ohjeelliset pitoajat ovat: 

 Aineettomat hyödykkeet  3–10 vuotta 
 Rakennukset  20–40 vuotta 
 Kuljetusvälineet  4 vuotta 
 Koneet ja kalusto  3–10 vuotta 
 Maa- ja vesialueet  Ei poistoja 

Sijoitukset tytäryhtiöihin es itetään taseessa hankintamenon suuruisena tai net torealisointiarvoon, mikäli s ijoituksen arvo on huomattavasti ja 
pysyvästi laskenut. Arvonalennusta voidaan palauttaa alkuperäiseen hankintamenoon asti silloin, kun sijoituksen arvo on palautunut. 
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Vaihtuvat vastaavat 
Vaihto-omaisuus ar vostetaan hank intamenoon t ai ne ttorealisointiarvoon, r iippuen s iitä, kumpi näi stä on al haisempi. H ankintameno s isältää 
sekä v älittömät e ttä v älilliset menot. Vaihto-omaisuus ar vostetaan F IFO-periaatetta noudat taen. Nettorealisointiarvona pi detään k äypää 
hintatasoa vähennettynä tavanomaisilla myynnistä aiheutuvilla kuluilla. Vaihto-omaisuuteen kuuluvat arvopaperit arvostetaan hankintamenoon 
tai käypään arvoon riippuen siitä, kumpi näistä on alhaisempi. 

Saamiset 
Saamiset kirjataan alkuperäisen arvon mukaisesti tai sitä alempaan todennäköiseen arvoonsa. 

Pakolliset varaukset 
Varauksina on taseessa esitetty sellaisia vastaisia menoja ja menetyksiä, joihin on sitouduttu tai joita pidetään muuten todennäköisinä. 

Tilinpäätössiirrot 
Tilinpäätössiirrot muodostuvat poistoeroista. 
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euroa 2014 2013

Rojaltituotot 18 865 376,38 19 427 672,10
Vuokratuotot 3 212 196,06 3 180 797,22
Muut 2 644 101,92 2 543 963,89
Yhteensä 24 721 674,36 25 152 433,21

euroa 2014 2013

Käyttöomaisuuden myyntivoitto 227 169,93 60 067,22
Tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto 79 254,81
Muut tuotot 190 461,97 553,24
Yhteensä 496 886,71 60 620,46

euroa 2014 2013

Aineet ja tarvikkeet 27 971,79 155 490,24
Vaihto-omaisuuteen sisältyvät arvopaperit 800 779 000,00
Varaston muutos -766 342 820,53 -5 525,97
Työsuhde-etuudet 7 897 091,57 7 620 488,07
Poistot ja arvonalentumiset 1 356 570,81 1 410 224,51
Ulkoiset palvelut 4 441 867,07 4 530 375,25
Muut 4 764 619,59 5 093 175,75
Yhteensä 52 924 300,30 18 804 227,85

euroa 2014 2013

Käyttöomaisuuden myyntitappiot 239 094,37 24 720,35
Yhteensä 239 094,37 24 720,35

4. Liiketoiminnan kulut

Toimintokohtaiset kulut kululajeittain

Liiketoiminnan muut kulut

2. Liikevaihto

3. Liiketoiminnan muut tuotot
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euroa 2014 2013

Tilintarkastuspalkkiot 108 168,44 87 314,74
Veroneuvonta 359 261,04 371 741,01
Muut palkkiot 21 297,77 187 763,63
Yhteensä 488 727,25 646 819,38

euroa 2014 2013

Palkat ja palkkiot 6 003 626,92 5 542 391,13
Eläkekulut 1 127 628,99 1 119 289,78
Työsuhteen päättämisestä johtuvat kulut 340 006,29
Henkilösivukulut 425 829,37 958 807,16
Yhteensä 7 897 091,57 7 620 488,07

2014 2013

Keskimäärin (FTE) 49 49
Kauden lopussa 45 44

5. Tilintarkastajien palkkiot

6. Henkilöstökulut ja henkilömäärä

Henkilöstökulut

Henkilöstö
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2014 2013

Saman konsernin yrityksiltä 38 662 311,55 87 363 700,00
Muilta 75,00 75,00

38 662 386,55 87 363 775,00

Saman konsernin yrityksiltä 4 015 122,92 3 724 404,26
4 015 122,92 3 724 404,26

Muilta 4 416 168,06 1 222 517,40
4 416 168,06 1 222 517,40

8 431 290,98 4 946 921,66

Saman konsernin yrityksille
Korkokulut -755 450,06 -371 023,18
Luottotappiovarausten muutos -1 013 654,78 -6 822 218,57

Korko- ja muut rahoituskulut muille -3 895 344,62 -3 169 185,15
-5 664 449,46 -10 362 426,90

41 429 228,07 81 948 269,76

3 981 259,04 1 016 563,51

2014 2013

9 400 000,00 16 231 400,00
-2 800 000,00

9 400 000,00 13 431 400,00

Korko- ja muut tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä

Korko- ja rahoitustuotot yhteensä

7. Rahoitustuotot ja -kulut

euroa

Osinkotuotot

Osinkotuotot yhteensä

Korko- ja muut tuotot pitkäaikaisista sijoituksista

Yhteensä

8. Satunnaiset erät

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy kurssieroja, netto 

euroa

Saatu konserniavustus
Maksettu konserniavustus
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euroa 2014 2013

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 1 658 536,91 -1 740 386,53
Tuloverot satunnaisista eristä -1 880 000,00 -3 290 693,00
Edellisen tilikauden verot 12 918,06 -347,13
Tilikauden verot tuloslaskelmassa -208 545,03 -5 031 426,66

euroa 2014 2013

Hankintamenot 1.1. 2 537 892,58 2 420 844,47
Lisäykset 6 818 273,80 126 192,24
Vähennykset -38 437,85 -9 144,13
Hankintamenot 31.12. 9 317 728,53 2 537 892,58

Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 2 014 611,67 1 928 050,16
Tilikauden suunnitelmapoistot 73 726,94 86 561,51
Vähennykset -30 703,25
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 2 057 635,36 2 014 611,67

Kirjanpitoarvo 31.12. 7 260 093,17 523 280,91

9. Tuloverot

10. Aineettomat hyödykkeet
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2014
Maa- ja Koneet ja Keskeneräiset

euroa vesialueet Rakennukset  kalusto hankinnat Yhteensä

Hankintamenot 1.1. 5 771 232,33 35 948 006,28 5 465 590,01 515 135,27 47 699 963,89
Lisäykset 796 439,96 1 773,72 461 597,99 1 259 811,67
Vähennykset -14 963,31 -959 484,55 -42 067,86 -1 016 515,72
Siirrot 395 078,00 851,89 -395 929,88 0,01
Hankintamenot 31.12. 5 756 269,02 36 180 039,69 5 426 147,76 580 803,38 47 943 259,85

Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 22 343 149,86 4 149 242,05 26 492 391,91
Tilikauden suunnitelmapoistot 1 072 190,03 210 653,84 1 282 843,87
Vähennykset -734 048,23 -35 449,79 -769 498,02
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 22 681 291,66 4 324 446,10 27 005 737,76

Arvonkorotukset 1.1. 9 716 459,00 9 716 459,00
Arvonkorotukset 31.12. 9 716 459,00 9 716 459,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 15 472 728,02 13 498 748,03 1 101 701,66 580 803,38 30 653 981,09

2013
Maa- ja Koneet ja Keskeneräiset

euroa vesialueet Rakennukset  kalusto hankinnat Yhteensä

Hankintamenot 1.1. 5 740 222,34 35 248 885,48 5 216 808,33 462 376,38 46 668 292,53
Lisäykset 31 853,00 647 563,83 163 484,27 302 141,16 1 145 042,26
Vähennykset -843,01 -23 630,19 -88 897,70 -113 370,90
Siirrot 75 187,16 174 195,11 -249 382,27 0,00
Hankintamenot 31.12. 5 771 232,33 35 948 006,28 5 465 590,01 515 135,27 47 699 963,89

Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 21 265 414,42 3 983 151,89 25 248 566,31
Tilikauden suunnitelmapoistot 1 087 595,63 236 067,37 1 323 663,00
Vähennykset -9 860,19 -69 977,21 -79 837,40
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 22 343 149,86 4 149 242,05 26 492 391,91

Arvonkorotukset 1.1. 9 716 459,00 9 716 459,00
Arvonkorotukset 31.12. 9 716 459,00 9 716 459,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2013 15 487 691,33 13 604 856,42 1 316 347,96 515 135,27 30 924 030,98

11. Aineelliset hyödykkeet
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2014
Muut

Tytäryhtiö- Saamiset  osakkeet ja
euroa osakkeet tytäryhtiöiltä  osuudet Yhteensä

797 828 797,36 3 700 000,00 6 768 815,33 808 297 612,69
3 815 974,44 57 700,59 3 873 675,03

-312 074 504,26 -3 700 000,00 -1 260 756,80 -317 035 261,06
485 754 293,10 3 815 974,44 5 565 759,12 495 136 026,66

-711 322,80 -711 322,80
-93 398,66 -93 398,66

-804 721,46 -804 721,46

485 754 293,10 3 815 974,44 4 761 037,66 494 331 305,20

2013
Muut

Tytäryhtiö- Saamiset  osakkeet ja
osakkeet tytäryhtiöiltä  osuudet Yhteensä

851 006 444,36 2 174 300,00 7 037 636,37 860 218 380,73
69 463 700,00 6 497 046,32 107 156,25 76 067 902,57

-122 641 347,00 -4 971 346,32 -375 977,29 -127 988 670,61
797 828 797,36 3 700 000,00 6 768 815,33 808 297 612,69

-711 322,80 -711 322,80
-711 322,80 -711 322,80

797 828 797,36 3 700 000,00 6 057 492,53 807 586 289,89

12. Sijoitukset

Lisäykset
Vähennykset

Hankintamenot 1.1.
Lisäykset
Vähennykset

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

Hankintamenot 31.12.

Arvonalentumiset 1.1.
Vähennykset
Arvonalentumiset 31.12.

Arvonalentumiset 31.12.

euroa

Hankintamenot 1.1.*

Arvonalentumiset 1.1.

Hankintamenot 31.12.

Kirjanpitoarvo 31.12.2013

*Sisältää takautuvan oikaisun -29 481 000 euroa tytäryhtiöosakkeiden arvoon liittyen Avlis AB:lta 2010 saatuun pääomanpalautukseen, joka 
oli aiemmin käsitelty osinkotuottona.
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Osuus Osuus

Osake- Koti-  osakkeista äänivallasta Kirjanpito-
määrä paikka % % arvo

Avlis AB* 25 641 347 Tukholma SE 59,7 59,7 242 755 752,66
Ferraria Oy Ab 750 000 Raasepori FI 100,0 100,0 17 659 665,00
Fiskamin AB 1 000 000 Sollentuna SE 100,0 100,0 42 333 815,82
Fiskars Americas Holding Oy 
Ab 1 000 Raasepori FI 100,0 100,0 110 071 862,76

Fiskars Europe Holding Oy Ab 1 000 Raasepori FI 100,0 100,0 71 340 500,00
Fiskars Services Oy Ab 250 Helsinki FI 100,0 100,0 2 500,00
Fiskars (Thailand) Co., Ltd. 100 Bangkok TH 1,0 1,0 2 409,12
Inhan Tehtaat Oy Ab 9 010 Ähtäri FI 90,1 90,1 1 080 701,14
Kiinteistö Oy Danskog gård 4 000 Raasepori FI 100,0 100,0 504 563,78
Ab Åbo Båtvarf - Turun 
Veneveistämö Oy 150 Turku FI 100,0 100,0 2 522,82
Yhteensä 31.12.2014 485 754 293,10

Kirjanpito-
arvo

4 761 037,66
4 761 037,66

Muiden yritysten osakkeet ja osuudet

Fiskars Oyj Abp:n omistamat muut käyttöomaisuusosakkeet
Yhteensä 31.12.2014

Tytäryhtiöosakkeet

*Sisältää takautuvan oikaisun -22 729 630 euroa Avlis AB:n kirjanpitoarvoon ja -6 751 370 euroa Fiskamin AB:n kirjanpitoarvoon liittyen 
silloiselta Avlis AB:lta 2010 saatuun pääomanpalautukseen, joka oli aiemmin käsitelty osinkotuottona. Silloinen Avlis AB jakautui Avlis 
AB:ksi ja Fiskamin AB:ksi vuonna 2012.
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euroa 2014 2013

Keskeneräiset tuotteet 1 745,50
Valmiit tuotteet / tavarat 170 691,25
Arvopaperit 766 515 257,28
Yhteensä 31.12. 766 515 257,28 172 436,75

euroa 2014 2013

Vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden markkina-arvo 766 664 963,77
Vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden kirjanpitoarvo 766 515 257,28
Erotus 149 706,49

euroa 2014 2013

Myyntisaamiset 774 240,28 1 540 038,81
Lainasaamiset 15 207 807,54 24 548 762,49
Muut saamiset 260 232 284,76 227 606 097,40
Siirtosaamiset 12 907 617,00 18 900 863,66
Yhteensä 31.12. 289 121 949,58 272 595 762,36

euroa 2014 2013

Korkosaamiset 1 420 741,28 1 253 750,82
Muut siirtosaamiset 338 639,45 360 622,68
Yhteensä 31.12. 1 759 380,73 1 614 373,50

euroa 2014 2013

Pankkitalletukset 22 611 629,33 1 704 278,84
Yhteensä 31.12. 22 611 629,33 1 704 278,84

13. Vaihto-omaisuus

14. Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä

15. Siirtosaamiset

16. Rahat ja pankkisaamiset
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euroa 2014 2013

1.1. 77 510 200,00 77 510 200,00
Osakepääoma 31.12. 77 510 200,00 77 510 200,00

1.1. 3 789 720,00 3 789 720,00
Vähennykset -3 069,81
Arvonkorotusrahasto 31.12. 3 786 650,19 3 789 720,00

1.1. -864 706,21
Omien osakkeiden mitätöinti 864 706,21
Omat osakkeet yhteensä 31.12. 0,00

1.1. 3 204 313,18 3 204 313,18
Muut rahastot 31.12. 3 204 313,18 3 204 313,18

1.1.* 793 024 774,69 750 178 991,60
Omien osakkeiden mitätöinti -864 706,21
Osingonjako -267 747 634,30 -53 238 407,30
Tilikauden voitto 22 198 653,29 96 948 896,60
Voittovarat 31.12. 547 475 793,68 793 024 774,69
Jakokelpoinen oma pääoma 31.12. 547 475 793,68 793 024 774,69

euroa 2014 2013

Kertynyt poistoero 1.1. 406 365,81 622 913,84
Tilikauden muutokset 477 196,15 -216 548,03
Kertynyt poistoero 31.12. 883 561,96 406 365,81

Arvonkorotusrahasto

17. Oma pääoma

Osakepääoma

18. Tilinpäätössiirtojen kertymä

Laskennallista verovelkaa, joka on 20,0 % tilinpäätössiirtojen kertymästä, ei ole kirjattu.

Omat osakkeet

Muut rahastot

Voittovarat 

*1.1.2013 sisältää takautuvan oikaisun -29 481 000 euroa liittyen Avlis AB:lta 2010 saatuun pääomanpalautukseen, joka oli aiemmin 
käsitelty osinkotuottona.
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euroa 2014 2013

Lainat rahoituslaitoksilta 30 000 000,00 52 499 658,69

euroa 2014 2013

Ostovelat 330 634,32
Muut velat 800 049 956,44 71 483 523,70
Siirtovelat 528 978,80 3 187 631,64
Yhteensä 31.12. 800 578 935,24 75 001 789,66

euroa 2014 2013

Korot 866 326,05 946 432,34
Palkat ja sosiaalikulut 1 958 963,82 1 757 650,78
Muut 529 693,14 301 873,58
Yhteensä 31.12. 3 354 983,01 3 005 956,70

euroa 2014 2013

Seuraavan vuoden leasingmaksut 74 789,61 109 281,51
Myöhemmin suoritettavat leasingmaksut 95 732,53 146 858,90
Yhteensä 31.12. 170 522,14 256 140,41

euroa 2014 2013

Omien sitoumusten vakuudeksi 21 951 000,00 908 216,00
Leasing- ja vuokravastuut 170 522,14 256 140,41
Takaukset konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi 11 163 000,00 13 908 947,00
Yhteensä 31.12. 33 284 522,14 15 073 303,41

19. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden 
vuoden kuluttua

20. Velat konserniyrityksille

21. Siirtovelat

22. Leasingvastuut

23. Vastuusitoumukset
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Nimellisarvo, EUR 2014 2013

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 617 625 081,56 369 450 898,09
Valuuttaoptiot 205 913 845,65
Sähköfutuurit 1 510 298,00 1 811 148,00
Koronvaihtosopimukset 52 500 000,00 42 500 000,00
Yhteensä 31.12. 877 549 225,21 413 762 046,09

Käypä arvo, EUR 2014 2013

Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset -2 019 686,51 -288 527,95
Valuuttaoptiot 2,40
Sähköfutuurit -230 588,00 -397 473,00
Koronvaihtosopimukset -1 336 838,69 -1 264 745,95
Yhteensä 31.12. -3 587 110,80 -1 950 746,90

24. Johdannaissopimukset
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HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS JA 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
Tilikauden 2014 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 547,5 milj. euroa (793,0). Hallitus ehdottaa varsinaiselle 
yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,68 euroa/osake vuodelta 2014. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 81 905 242 osaketta. Ehdotettu 
osinko olisi siten 55 695 564,56 euroa. Jakokelpoisiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 491,8 milj. euroa. 
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä 
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä. 
 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 
 
Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2015 
 
 
 
Kaj-Gustaf Bergh    Ralf Böer 
 
 
 
Alexander Ehrnrooth   Paul Ehrnrooth 
 
 
 
Louise Fromond    Gustaf Gripenberg 
 
 
 
Ingrid Jonasson Blank   Karsten Slotte 
 
 
 
Christine Mondollot   Kari Kauniskangas 
    toimitusjohtaja 
 
 
 

Tilinpäätösmerkintä 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2015 
KPMG Oy Ab 
 
 
 
Virpi Halonen 
KHT 
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Päivä- ja pääkirjat CD-ROM
Ostoreskontralistat CD-ROM
Myyntireskontralistat CD-ROM
Tasekirja Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt Erikseen sidottuna

AA Asset Posting paperi
AB Accounting Document paperi
AF Depreciation Pstngs paperi
DA Customer Document paperi
DG Customer Credit Memo paperi
DR Customer Invoice paperi
DZ Customer Payment paperi
KA Vendor Document paperi
KG Vendor Credit Memo paperi
KR Vendor Invoice paperi
KZ Vendor Payment paperi
SA G/L Account Document paperi
X5 Ext: V10 payroll paperi
X6 Ext: IT2 treasury paperi
X7 Ext: Basware banking paperi
X8 Ext: Basware TEM paperi
X9 Ext: Basware IP CD-ROM
XZ Ext: reversal paperi

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä 
säilytystavoista tilikaudella 2014

Käytetyt kirjanpitokirjat ja säilytystavat tilikaudella 2014

Käytetyt tositelajit ja säilytystavat tilikaudella 2014
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 

Fiskars Oyj Abp:n yhtiökokoukselle 
Olemme tilintarkastaneet Fiskars Oyj Abp:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. 
Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja 
liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat 
oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen 
ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen 
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja 
siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata 
vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.  
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja 
niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on 
yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi 
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, 
että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.  
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Lausunto konsernitilinpäätöksestä 
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. 

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 
 
 
Helsinki 5. helmikuuta 2015 
KPMG Oy Ab 
 
 
Virpi Halonen 
KHT 
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