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1  verksamhet

INNOvatIva 
prOdukter 
FÖr hem, 
trÄdGÅrd 
OCh uteLIv
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År 2009 I kOrthet 
starkt kassaFLÖde 
pÅ utmaNaNde  
markNad

hOme
Omsättning år 2009

300 milj. €

under år 2009 fortsatte Fiskars sin strategiska  
omvandling till ett enhetligt konsumentprodukt
bolag. vår organisationsstruktur har förenklats  
och för att förbättra vår effektivitet har vi inlett  
flera utvecklingsprojekt. Bolagets aktieserier  
slogs också samman under det gångna året.

I det krävande marknadsläget minskade Fiskars  
omsättning en aning men särskilt i Nordamerika 
var verksamhets utvecklingen god. kassaflödet 
från löpande verksamhet var starkt i alla områden.

GardeN
Omsättning år 2009

231 milj. €
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 663
Omsättningen var 
663 miljoner euro  
år 2009 och vår  
position förbättrades  
på flera marknader.

 40
rörelseresultatet  
utan engångsposter 
var 40 miljoner  
euro. den relativa  
lönsamheten var  
på föregående års 
nivå, alltså 6 % av 
omsättningen. 

BOLaGet

OutdOOr
Omsättning år 2009

128 milj. €

* utan intresseföretaget Wärtsiläs dividender 
** styrelsens förslag  *** dividend per aaktie

663
697

647

530510

0908070605

0908070605

40,040,9

52,2

32,834,2

koncernens nyckeltal 2009 2008

Omsättning, milj. € 662,9 697,0

rörelseresultatet utan poster 
av engångsnatur, milj. €

40,0 40,9

rörelseresultat (eBIt), milj. € 39,5 6,0

andel i intresseföretaget Wärtsiläs  
resultat, milj. €

66,5 70,5

periodens resultat, milj. € 83,5 49,2

Balansomslutning, milj. € 973,3 969,7

soliditet, % 52 46

Nettogearing, % 47 69

kassaflöde från löpande 
verksamhet*, milj. €

95,7 29,8

resultat per aktie, € 1,05 0,64

eget kapital per aktie, € 6,16 5,77

dividend per aktie, € 0,52 0,50

personal i slutet av året 3 623 4 119

*****

milj. €

milj. €
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F iskars firade sitt 360årsjubi
leum år 2009 som Finlands 
äldsta företag. vi är stolta över 
vårt fina arv, men samtidigt är 

vi medvetna om att vi måste fortsätta 
att jobba för framgång. därför har  
vi under år 2009 preciserat Fiskars 
strategi och inlett en förändring som 
skall leda till en enhetlig och mer  
effektiv verksamhetsmodell som  
hjälper vårt bolag att bli en ledande 
aktör inom konsumentprodukter för 
hem, trädgård och uteliv.

vårt mål är att satsa på internatio
nella varumärken och de mest lön
samma produktkategorierna. Bakom 
våra starka affärsområden bygger vi 
enhetliga processer och system som 
ger vår verksamhet konkurrenskraft.

Fortsatt stabil resultatutveckling
marknadssituationen år 2009 var ex
ceptionellt utmanande i både europa 
och amerika. Fiskars omsättning sjönk 
med 5 procent till 663 miljoner euro 
(2008: 697 milj. euro). den relativa 
lönsamheten var på före gående års 
nivå och utan poster av engångsnatur 
var rörelseresultatet 40 miljoner euro 
(41 milj. euro). resultatet per aktie 
steg till 1,05 euro (0,64).

ett betydande skäl till att lönsam
heten hölls uppe i många enheter  
var de strukturella reformer som inte 

verkstÄLLaNde  
dIrektÖreNs ÖversIkt
pÅ vÄG mOt ett Nytt, 
eNhetLIGt FIskars

samt försnabba produktutvecklings
processen. det främjar uppkomsten 
av kommersiellt framgångsrika 
nyhetsprodukter och stärker bolagets 
ställning som en föregångare inom 
sitt område. Iittalabutikerna ger även 
i framtiden vår internationaliserings
process draghjälp; samtidigt bidrar 
de till att utvidga återförsäljningsnät
verket och stärker varumärket Iittala.

vi satsar på varumärken  
och produktutveckling
Inom affärsområdet Garden har man 
under år 2009 fokuserat allt kraftigare 
på varumärket Fiskars. man har gjort 
varumärket mer känt bland annat ge
nom ökade marknadsföringsinsatser  
i tyskland. I storbritannien fattade 
man beslutet att ersätta ett lokalt, 
licensierat varu märke med Fiskars. 
Både i europa och amerika har man 
också satsat på att utveckla och 
utvidga sortimentet. Genom innova
tioner som utgår från konsumenternas 
behov strävar vi efter att uppnå  
tillväxt både inom nuvarande och  
nya produktkategorier.

samtidigt har vi blivit mer effektiva 
genom att förnya vår organisation.  
I usa har sammanslagningen av 
trädgårds och pysselenheterna 
utfallit väl: de fasta kostnaderna för 
området har sjunkit tydligt. I europa 

bara gjorde organisationsstrukturen  
klarare utan också minskade de  
fasta utgifterna. en annan fin presta
tion var det starka kassaflöde som 
affärsverksamheten genererade och 
som var en följd av minskade utgifter 
och mindre lager. I det lyckades  
vi inom alla affärs områden i både 
europa och amerika.

Förutom organisationsstrukturen 
förenklades också Fiskars aktie
struktur då bolagets två aktieserier 
sammanslogs sommaren 2009. det 
här gav mer transparens i Fiskars 
ägarstruktur och motsvarar bättre  
än tidigare de krav som dagens  
värdepappersmarknad ställer. målet 
är att öka intresset för bolagets aktie 
och öka aktiens likviditet.

Ny verksamhetsmodell ger  
konkurrenskraft
Fiskars affärsområde home har  
sedan början av år 2009 haft hand 
om inte bara Iittala, arabia, hackman 
och andra ansedda varumärken 
bland produkter för hemmet, utan 
också Fiskars saxar och hushålls
produkter i hela europa.

under årets lopp förenklades 
organisationsstrukturen inom Fiskars 
home. målet med den nya verksam
hetsmodellen är att göra ansvarsför
delning och beslutsfattande klarare 
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är svagt. att nå det målet tar sin tid. 
därför bedömer vi att omsättningen  
år 2010 kommer att vara på samma 
nivå som under fjolåret.

Jag tackar Fiskars kunder, anställ
da, samarbetsparter och aktieägare 
för vårt 360årsjubileum. vi hoppas  
att vi är värda ert förtroende även  
i framtiden.

I helsingfors i februari 2010
kari kauniskangas 
verkställande direktör

flyttade man i början av år 2009 led
ningen för trädgårdsverksamheten till 
Finland och fokus för verksamheten 
har övergått från ett lokalt perspektiv 
till affärsområdesstyrning.

Inom affärsområdet Outdoor i 
amerika har vi fattat beslutet att foku
sera på varumärket Gerber, som var 
framgångsrikt under år 2009 trots det 
utmanande marknadsläget. Gerber 
har potential att växa och bli ett starkt 
internationellt varumärke för utelivs
produkter. samtidigt har vi avstått  
från varumärket Brunton.

Båtmarknaden led av det svaga 
ekonomiska läget år 2009, men Buster
båtarnas position är fortfarande stark.

vi strävar efter nya  
möjligheter för tillväxt
det osäkra marknadsläget hör 
inte till det förflutna för Fiskars del. 
arbetslösheten ligger på hög nivå i 
de områden som utgör vårt bolags 
huvudmarknad och efterfrågan bland 
konsumenterna har inte ännu åter
hämtat sig till nivån före recessionen. 
därför fortsätter vi år 2010 våra åtgär
der för att förbättra vår lönsamhet.

När det gäller att förverkliga vår 
strategi håller Fiskars på att flytta sin 
tyngdpunkt till att hitta nya möjligheter 
för tillväxt. vi måste trygga en ökad 
försäljning även när marknadsläget 

BOLaGet
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FIskars  
I vÄrLdeN

■ amerIka
■ emea europa, mellanöstern, asien, stillahavsområdet 

  Försäljningsbolag

Fiskars affärsverksamhet  
är internationell. Bolagets  
produkter säljs i mer än  
60 länder runt om i världen  
och egna försäljningsbolag  
har man i 20 länder.  
emeaorganisationen  
omfattar förutom europa  
också verksam heten i  
asien och australien.  
amerikaverksamheten är  
inriktad på marknaderna  
i usa och kanada. 

Omsättningen  
i segmentet emea 
utgjorde 67 %  
av koncernens  
omsättning.

Outdoor 
amerika 

(portland)

Garden  
amerika 

(madison)

USA
Reklamföretagare Joseph 
Gerber lät år 1939  
tillverka ett parti knivar  
som affärsgåvor till sina  
kunder. Knivarna blev  
genast populära och så  
uppstod Gerber Legendary 
Blades för 70 år sedan.

1939

09

218

454

08

216

491

+1 %

8 %

Kanada
Fiskars trädgårdsprodukt- 
verksamhet har utvecklats starkt  
i Kanada. Ogräsupptagarna  
har varit en stor succé – deras  
försäljning ökade med 48 %  
under år 2009.

48

milj. €
milj. €
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rörelseresultatet 
utan engångsposter   
ökade i amerika.

Tyskland
Försäljningen av trädgårds- 
redskap ökade med närmare  
60 % i Tyskland under år 2009.  
En satsning på varumärket  
Fiskars och en omfattande  
marknadsföringskampanj  
för att göra varumärket mer 
känt gav fart åt tillväxten.

 60

Japan
Iittala växer  
internationellt genom  
sin butikskedja.  
I Japan öppnades  
två nya Iittala-butiker 
under år 2009.  
Sammanlagt finns  
det mer än hundra 
Iittala-butiker och 
 -avdelningar runt om 
i världen och deras 
popularitet ökar.

 2

koncernförvaltningen,  
home och Garden emea  
(helsingfors)

antalet anställda 
minskade på grund 
av organisations
reformer. 

Outdoor emea 
(stockholm)

Finland
Fiskars Bruk anlades i södra  
Finland för 360 år sedan.  
På Fiskars fabriker i Finland  
tillverkas idag produkter för  
hem och trädgård samt båtar.

1649

08

15,5

31,0

09

23,9

26,7

+54 %

14 %

milj. €
milj. €

09

667

2 899

08

792

3 276
16 %

12 %
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holdingbolags
struktur

Ny enhetlig 
företagsstrategi

Förverkligandet 
av strategin

Grupp av självständiga •	

bolag
Lokalt optimerat•	

Ny koncernstruktur •	

och ledning
sammanslagning •	

av aktieserier
Integrationsprogram för •	

hela koncernen inleds

Fokuserade strategier •	

för affärsområden 
och varumärken
Införande av enhetliga •	

affärsprocesser 
och system
kommersiellt tänkande •	

och innovationer
kontinuerlig förbättring•	

–2007 2008–2009 2010–2012

Fiskars förvandlig till ett varumärkesinriktat  
konsumentproduktbolag

strateGI 
FOkus pÅ  
speCIaLIserade  
varumÄrkeN
Fiskars har enligt sin nya strategi som mål 
att bli ett integrerat och varumärkesinriktat 
konsumentproduktbolag. vår förvandlig är 
inriktad på fokus, effektivitet och tillväxt.
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vi vill bli det ledande konsumentproduktbolaget  
i hem, trädgård och uteliv. vi når vårt mål genom 
varumärken som konsumenterna uppskattar  
och vilkas styrka ligger i deras funktionalitet,  
innovationer och design.

FIskars vIsION

Fiskars strategi syftar till att 
göra bolaget till den ledande 
specialisten inom sina utvalda 
affärsområden: home, Gar

den och Outdoor. det kommer vi att 
uppnå genom premiumvarumärken 
som är marknadsledande i fråga om 
funktionalitet, innovation och design.  
vårt mål är ett smidigt och mer 
integrerat bolag med en växande, 
lönsam verksamhet.

Återförsäljare och  
konsumenter i fokus
Fiskars framgång bygger på bolagets 
affärsområdens förmåga att skapa 
produkter som både konsumenter 

och återförsäljare vill ha. vi på  
Fiskars tror att ett allt större antal  
konsumenter föredrar produkter som 
hör till starka, specialiserade varu
märken och att de är redo att betala 
för mervärdet av dessa produkter. 
Även återförsäljarna behöver varu
märken med specialiserad expertis 
som ger dem möjlighet att erbjuda 
sina kunder urval och variation,  
med möjlighet till god lönsamhet.

Fiskars strävar efter att vara en 
innovativ föregångare inom sina 
utvalda affärsområden. stark design 
och ett tänkande som utgår från  
konsumentens behov är kärnan i  
vår produktutveckling. Förutom sin 

unika estetik är produkter också 
kända för sin ypperliga funktionali
tet och kvalitet.

Gemensam praxis ger  
bättre resultat
För Fiskars anställda vill vi föra 
fram en resultatorienterad organi
sation där människor tänker globalt 
och aktivt delar med sig av sin 
bästa praxis tvärs över funktioner 
och geografier. samtidigt vill vi 
hjälpa människor att växa i sina  
arbeten och utveckla sin kompe
tens. på så sätt gör vi vårt bolag  
till en toppenarbetsplats som 
också lockar nya talanger.
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Fiskars strategi förverkligas genom  
framgångsfaktorer i tre grupper.

Fokus
• stark fokus inom affärsområden
• portfölj av specialiserade 
 premiumvarumärken
• enhetliga produktsortiment 
 i utvalda kategorier

effektivitet
• Förenklad struktur
• Integrerade affärsprocesser för 
 att uppnå volym och synergier
• efterfrågan styr leveranskedjan
 (anskaffningar, egen tillverkning,
 logistik)

tillväxt
• konsumentcentrerad
 produktutveckling
• Innovativ r&d
• kommersiell expansion: Nya
 kategorier, kunder, marknader

tILLvÄXt

FOkus

eFFektIvItet

Fokus på specialiserad  
expertis
kärnan i Fiskars verksamhet är de 
starka affärsområdena som har  
specialiserat sig på sina områden, 
produkter för hem, trädgård respek
tive uteliv. den tydliga fokusen är 
också avgörande i utvecklingen av 
varumärkesstrategier. vi har en uttalad 
varumärkeshierarki där varje varu
märke har en given roll i portföljen. 
de centrala varumärkena är Fiskars, 
Gerber och Iittala, och det är i dem 
vi ser den största potentialen på en 
internationell marknad. arabia, Buster, 
hackman och silva är för närvarande 
ledande märken i flera nordiska län
der. vi investerar i att utveckla de här 
varumärkena för att stärka deras syn
lighet. andra varumärken har antingen 
rollen som ledande varumärke i ett 
visst land, eller en mer taktisk roll, som 
att öka koncernens marknads andel 
eller serva en annan priskategori.

samtidigt kommer vi att avyttra 
verksamheter och varumärken som 
inte hör till kärnverksamheten. därför 

avstod Fiskars i juli 2009 från förbruk
ningsvaror inom hobbyverksamheten 
och de tillhörande märkena heidi  
Grace och Cloud9. varumärket Brun
ton, som fokuserar på stormkök, bär
bara energikällor och annan camping
utrustning, såldes i december 2009.

Inom våra fokuserade affärsom
råden och varumärken är målet att 
harmonisera utbudet och sortimentet 
i alla verksamhetsländer. med ett mer 
enhetligt, globalt utbud kan Fiskars 
uppnå den volym som krävs för kon
kurrenskraft på dagens marknader.

Gemensamma metoder  
grunden för effektivitet
Förr var Fiskars organiserad som en 
grupp självständiga företag med ett 
moderbolag som fungerade som hol
dingbolag. den nya strategin bygger 
på aktivt ledarskap på koncernnivå. 
målet är att bli ett integrerat bolag 
där starka affärsområden delar en 
integrerad verksamhetsmodell. det 
innebär att vi definierar gemensamma 
affärsverksamhetsprocesser, bygger 

upp integrerade system och inför en 
global Itinfrastruktur, vilket samman
taget ökar effektiviteten i våra verk
samheter. Gemensamma Itsystem är 
också ett villkor för att göra bolagets 
leveranskedja mer produktiv och låta 
den styras av efterfrågan.

Införandet av den nya operativa mo
dellen har inletts med att förenkla kon
cernens organisationsstruktur. Från och 
med början av år 2009 har koncernen 
varit indelad i två huvudsakliga opera
tiva segment, emea och amerika, samt 
tre huvudaffärsområden. affärsområdet 
home omfattar både produkter för 
hemmet och produkter för skola, kontor 
och pyssel (sOC). Garden fokuserar 
på trädgårdsredskap och byggverktyg 
medan Outdoor omfattar utelivsproduk
ter och båtar. koncernens integrations
program Fiskars 360° påbörjades  
år 2009 med bland annat projekt  
angående processer och Itsystem.

tillväxt genom innovationer
på Fiskars tror vi att vår tillväxt kommer 
att bygga på innovativ produktutveck
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koncernens varumärkessortiment  
bygger på en genomtänkt hierarki.

INNOvatIv  
prOduktutveCkLING  
Ger tILLvÄXt OCh  
kOmmersIeLLa  
FramGÅNGar

ling som ger kommersiella framgång
ar. produktutvecklingsprocessen ger 
utrymme för konsumentinsikter och 
respons, och får stöd av forsknings 
och utvecklingsinsatser samtidigt 
som den också omfattar en detaljerad 
analys av innovationernas kommersi
ella potential. Fiskars har verksamhet 
i över 20 länder och den lokala verk
samheten ger insikt i konsumenternas 
tänkande och annan värdefull informa
tion för utvecklingen av nya produkter.

Fiskars ser sig ständigt om efter 

tillfällen att utvidga sin verksamhet 
till nya produktkategorier och ta över 
nya kunder och marknader inom sina 
affärsområden. ett exempel är att Fis
kars nu inom Gardenverksamheten 
ger sig in i gräsklipparvärlden med sin 
nya cylinderklippare. hemprodukts
varumärket Iittala har utvidgat sitt 
varumärkesområde till heminredning 
genom sitt koncept stämningsljus.

Fiskars strategi är också öppen för 
förvärv om de passar in i de utvalda 
affärsområdena och deras fokus.

Långsiktigt ägande  
en styrka
skogs och fastighetsägande och en 
betydande andel av intresse företaget 
Wärtsilä Oyj abp har hjälpt Fiskars  
att skapa en stark finansiell position. 
det strategiska Wärtsiläinnehavet  
ger Fiskars ett betydande kassaflöde  
i form av dividend intäkter. Fastig
heterna och skogarna kring Fiskars 
födelseort, Fiskars Bruk, är ett levan
de bevis på bolagets anor och utgör 
en stabil bas för all affärsverksamhet.

Lokala och taktiska varumärken

BOdaNOva 
eBert 
GINGher 

hÖGaNÄs keramIk
høyaNGpOLarIs 
kaImaNO 

 
kItCheN devILs 
LeBOrGNe
mONtaNa 

raadvad 
rÖrstraNd
saNkey
ZINCkLysBrO

världens ledande  
varumärke för saxar  
och trädgårdsredskap

välbehövliga  
utelivsprodukter

Internationella huvudvarumärken

Ledande regionala varumärken

Finlands populäraste  
fritidsbåtar 

produkter för uteliv 
och vardagsmotion

Finländsk design  
i mer än 135 år

Nordisk expert på kok  
och stekkärl samt bestick

Internationellt känt  
designvarumärke



12   FIskars ÅrsredOvIsNING 2009

hållbar utveckling är den sten
fot som Fiskars verksamhet 
vilar på, en del av bolagets 
360åriga arv. ekonomiskt 

framgångsrik och ansvarsfull affärs
verksamhet är utgångspunkten för 
hållbar utveckling, det som gör det 
möjligt att både beakta miljön och ta 
socialt ansvar för de anställda samt 
samarbeta med det omkringliggande 
samhället. Fiskars har också ett 
kulturellt ansvar, att ta hand om och 
utveckla bolagets födelseort Fiskars 
Bruk samt det kulturarv som dess 
fina designprodukter utgör. produk
terna och deras lång varighet ses 
på Fiskars som den allra viktigaste 
förutsättningen för hållbar utveckling. 
det utgör grunden för hela bolagets 
mission: hållbar design för vardagen, 
sedan 1649.

principerna för ansvarsfullhet i 
affärsverksamheten har Fiskars slagit 
fast i sina Code of Conductprinciper, 
som godkändes av Fiskars styrelse  
i slutet av år 2008. under våren  
2009 deltog anställda inom bolaget  
i utbildning om principerna för verk
samheten. I enlighet med sina Code 
of Conductprinciper följer Fiskars 
inte bara de lagar och förordningar 
som gäller i de länder där bolaget har 
verksamhet, utan Fiskars strävar efter 
att vara en god företagsmedborgare 
på ett etiskt ansvarsfullt sätt.

samhÄLLsaNsvar
hÅLLBara  
prOdukter FÖr  
GeNeratIONer

kvalitetsproduktion
Fiskars leveranskedja, som omfattar 
allt från den egna produktionen till 
inköp, logistik och distributionscentra
lernas arbete, bygger på principerna 
för hållbar utveckling. de egna fabri
kerna, vilka sammanlagt är närmare 
tjugo till antalet, har fokuserat sig på 
sitt specialkunnande. tillverknings
processerna för Fiskars produkter har 
utvecklats för att minska råvarubruk, 
utsläpp och avfall.

processerna för att styra leverans
kedjan och deras utveckling siktar på 
att noga förutspå försäljning och rea
gera flexibelt så att produktionskapa
citeten så väl som möjligt motsvarar 
efterfrågan. det förhindrar samtidigt 
uppkomsten av överloppsprodukter. 
en enkel och rak logistik är också en 
betydande faktor för att minska miljö
konsekvenserna. målet är att skapa 
en effektiv logistikkedja som fungerar 
utan onödiga mellanhänder.

ansvar också på underleverantörer
som ett bolag som verkar på den 
globala marknaden möter Fiskars 
underleverantörer och samarbets
parter som fungerar i olika samhälls
situationer. Fiskars förutsätter att alla 
dess underleverantörer förbinder sig 
vid de universella mänskliga rättighe
ter som uttrycks i Förenta nationernas 
allmänna förklaring om de mänskliga 

prINCIperNa FÖr 
aNsvarsFuLLhet  
har sLaGIts Fast  
I FIskars COde OF  
CONduCtaNvIsNINGar

rättigheterna. under år 2009 genomför
des en auditering av leveransnätverket 
i asien och europa. För Fiskars är en 
uppföljning av produktionsförhållan
dena hos bolagets samarbetspartners 
en konkret form av ansvarstagande. 

avsikten med auditeringar är att 
övervaka att lokala lagar och regler 
följs samt att arbetssäkerhet, mänskli
ga rättigheter och miljöfrågor beaktas. 
vid auditeringen under år 2009 har 
man gått igenom 80 konkreta frågor 
om bland annat brandsäkerheten 
i fabrikerna, hanteringen av avfall  
och kemikalier samt de anställdas 
ålder och avlöning.

Omsorg om de anställda
det sociala ansvaret för den egna  
personalen framhävs i ekonomiskt 
svåra tider i synnerhet på sådana orter 
där Fiskars är en betydande arbets
givare. som arbetsgivare har Fiskars 
förbundit sig att behandla alla rättvist 
och opartiskt. en säker arbetsmiljö  
är också en av utgångspunkterna  
för Fiskars verksamhetsprinciper.

Inom ramen för sitt företagsansvar 
fortsatte Fiskars år 2009 samarbetet 
med Cancerstiftelsen genom att  
donera en del av intäkterna för försälj
ningen av rosa produkter för trädgård 
och hem till insamlingen rosa bandet. 
samarbetet har också utvidgats till 
silverfonden, som stöder forskning  
i prostatacancer.

dessutom stöder Fiskars genom 
donationer lokala föreningar på orter 
där bolaget har fabriker samt vissa 
noga utvalda riksomfattande välgören
hetsorganisationer. en viktig del  
av Fiskars kulturella ansvar är sam
arbetet med designmuseet, Förening 
för arabias konstavdelning samt  
andelslaget hantverkare, formgivare  
och konstnärer i Fiskars.
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hållbar design. en väldesignad 
produkt är tidlös, av hög kvalitet 
och kan användas på många 
sätt. då representerar produkten  
hållbar utveckling när den är 
som bäst. Iittalas sarpaneva 
gryta skapades redan år 1960, 
men formgivningen är så briljant 
att grytan fortfarande är praktisk  
i köket och vacker på matbordet.

BOLaGet

inom produktions-, logistik- och inköpsenheterna inom  
Fiskars Home i enlighet med ISO 9001:2008 och ISO 14001: 
2004-standarderna.

För en bättre miljö
När det gäller hållbar utveckling är det viktigt att man ser på  
helheten och beaktar allt från råvaror till produkternas livscykel 
och hur i stor grad de kan återanvändas. I Fiskars produktions-
processer används råvarorna så ekonomiskt som möjligt och 
mängden avfall minimeras. 

När det gäller hantering av ämnen som är skadliga för miljön 
är de anställdas kunnande avgörande. Det innebär att varje ny 
anställd på en Fiskarsfabrik ges miljöutbildning.

Även av leverantörerna krävs förutom hög kvalitet också att de 
beaktar miljöfrågor. Fiskars förutsätter att dess underleverantörer 
har ett klart miljöprogram för att kunna garantera att bolagets 
produkter inte tillverkas på kostnad av naturens eller människors 
välmående. 

Aktiv aktör i energisparandet
Fiskars strävar efter att minska CO2-utsläppen både på sina fabriker 
och inom logistiken. För att minska utsläppen inom logistiken finns 
ett tätt samarbete med leverantörer och detaljhandeln. Dessutom 
strävar man efter att minska energikonsumtionen inom tillverkningen 
av produkter för hemmet med 10 % fram till år 2016.

mILJÖ OCh kvaLItet  
vIktIGa I aNsvarsFuLL  
tILLverkNING

Bland konsumenterna är Fiskarskoncernens produkter kända för 
att de är väldesignade och -tillverkade. På dagens krävande mark-
nad måste man förtjäna sitt rykte om hög kvalitet. I de fabriker som 
tillverkar Fiskars produkter för hemmet finns kvalitets- och miljö-
system som gör det möjligt att ständigt utveckla funktionerna till att 
minska åtgången av resurser och minimera energiförbrukningen.

Fabrikernas verksamhet kontrolleras enligt de internationella 
standarder som krävs inom ISO (the International Organization  
for Standardization). Stekkärlsfabriken i Sorsakoski var den första  
fabriken inom koncernen som fick både kvalitetscertifikatet ISO 
9001 och miljöcertifikatet ISO 14001 för sin verksamhet. Under 
år 2009 auditerades i Finland samtliga miljö- och kvalitetssystem 

Glasfabriken  
i Iittala har  
miljö- och  
kvalitetssystem  
som följer 
internationella 
ISO-standarder.
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persONaL
mÅNGFaLd  
Ger styrka

med verksamhet i mer än  
20 länder inom flera affärs
områden präglas Fiskars 
anställda av mångfald. 

I kombination med en historia som 
sträcker sig 360 år bakåt i tiden och 
bidrag från människor från olika kul
turer innebär det att Fiskars förvaltar 
en unik rikedom. Idag arbetar Fiskars 
för att ännu bättre än tidigare kunna 
utnyttja den dynamik som bolagets 
mångfald representerar.

Fiskars tror på att ökat samarbete 
ger bättre resultat i bolagets globala 
verksamhet och därför har man lanse
rat ett antal program för att förbättra 
samarbetet inom företagsorganisa
tionen. personalutbyte mellan olika 
affärsområden och regioner ger till 
exempel nya perspektiv och främjar 
innovation. att uppmuntra anställda 
att variera sitt ansvarsområde kan 
också ge en bättre bild av verksam
heten samtidigt som de anställda får 

möjlighet att utforska sin potential  
och utveckla nya kunskaper.

med sikte på bättre ledarskap
Fiskars personalstrategi godkändes i 
december 2009 och utgör en ny bas 
för bolagets inställning till ledarskap. 
målet är att göra Fiskars till ett bolag 
som är känt för sitt goda ledarskap 
och sitt sätt att engagera och moti
vera anställda att uppnå exceptio
nella resultat. I kombination med de 
utvecklingsprogram som nyligen har 
införts ska den här ambitiösa visionen 
förbättra och effektivera bolagets 
human resourcesprocesser och 
praxis. den nya strategin är också 
avsedd att stöda genomförandet av 
Fiskars integrerade bolagsinitiativ.

För att se till att Fiskars anställda 
motiveras av bolagets strategiska 
mål har man lanserat ett program för 
att likrikta målsättningarna inom hela 
koncernen och lyfta fram de anställ

das mål och belöna goda resultat.  
en förbättrad utvärderingsprocess  
för de anställda har också införts för 
att hjälpa Fiskars att i högre grad 
förstå sina anställdas kunnande och 
på så sätt bättre kunna främja deras 
karriärutveckling.

vi värdesätter våra anställdas  
åsikter och inom de flesta enheter  
genomförs regelbundna enkäter 
bland de anställda angående enga
gemang och förtroende. resultatet av 
utredningarna ger värdefull informa
tion om vilka frågor de anställda upp
skattar mest och gör det möjligt för 
oss att vidta åtgärder för att förstärka 
våra goda sidor och åtgärda sådana 
områden som kräver fortsatt utveck
ling. affärsområdet Outdoor i amerika 
har till exempel i några års tid gjort 
mätningar bland annat angående till
fredsställelsen bland de anställda och 
de anställdas engagemang för höga 
kvalitets och etiska standarder.

Fiskars fyllde 360 år den 31 oktober 2009. Bemärkelsedagen 
firades runt om i världen på koncernens enheter. På bilden 
anställda på anskaffningsenheten i Shanghai i Kina.

Fiskars markerade sin födelsedag 
med en världsvid lansering av sitt 
varumärkes nya utseende.

Fiskars saxar med orange handtag tillverkas på fabriken  
i Billnäs i Finland, nära det ställe där bolaget föddes.  
Man firade bolagets 360-årsjubileum i arbetets tecken.

360ÅrIGa FIskars  
FIrades vÄrLdeN Över
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FIskars persONaL  
strateGI utGÖr eN Ny  
Bas FÖr INstÄLLNINGeN  
tILL Ledarskap

vi uppskattar yrkesskicklighet
kärleken till hantverket har i kombi
nation med yrkesmannens skick
lighet funnits i hjärtat på Fiskars 
verksamhet under hela bolagets 
historia – och år 2009 var inte något 
undantag. utvecklingsprogram som 
kombinerar hantverk, form givning 
och industriell tillverkning har fort
sättningsvis hjälpt våra anställda  
att utveckla sina unika förmågor  
och sett till att vårt arv går vidare  
till nästa generation.

de anställdas, och till och med sina 
kunders, välmående och hälsa. Inom 
affärsområdet Outdoor emea har 
anställda vid silva sweden till exem
pel utmanat de anställda vid en av 
bolagets största kunder till en tävling 
för att se hur nära de kunde komma 
de rekommenderade 10 000 stegen 
per dag i sitt dagliga liv.

personalen år 2009
I slutet av år 2009 hade Fiskars  
3 623 (2008: 4 119) anställda: 2 899  
(3 276) inom emea, 667 (792) i  
amerika och 57 (51) inom fastig
heterna och koncernförvaltningen.

 Omstruktureringen fortsatte  
att leda till en minskning i antalet 
anställda i synnerhet vid produktions
anläggningarna i europa. I amerika 
ledde sammanslagningen av enheter
na Garden och sOC samt avyttringen 
av Bruntonaffärsverksamheten till  
att antalet anställda sjönk.

Aktiva pysslare, så kallade 
Fiskateers, firade bemärkelse-
dagen i Disney World, Florida.

Fiskars italienska försäljningsbolag finns i  
Civate. I regionen finns också Fiskars fabrik  
som har specialiserat sig på knivtillverkning.

Affärsområdet Outdoor i Amerika leds  
från Portland, Oregon, som är hemort för  
varumärket Gerber Legendary Blades.

I Fiskars flera sekel långa industri
ella arv ingår ett långvarigt engage
mang för de anställdas hälsa och 
säkerhet. Bland färska initiativ kan vi 
nämna företagshälsoprogrammet på 
arabias keramikfabrik som inleddes 
år 2008. programmet har resulterat i 
en nedgång i antalet sjukskrivningar, 
och därmed förbättrat livskvaliteten 
för de anställda och ökat effektiviteten 
inom produktionen.

Fiskars affärsområden har också 
hittat på kreativa sätt att kombinera 



IIttaLa. 
desIGNad att  
kOmBINeras.
Formgivaren kaj Franck sade i tiden att  
”alla föremåls innersta mening är att vara  
motiverade, hållbara och fungerande”.  
Föremål ska kunna kombineras på otaliga  
olika sätt och pigga upp vår vardag.  
på Iittala tror vi att hållbar design alltid är  
betydelsefull och inte föråldras med tiden.
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F iskarskoncernen är marknads
ledande av produkter för hem
met i Norden. Bolaget har ett 
omfattande urval av ansedda 

varumärken som Iittala, Fiskars, 
arabia och hackman. affärsområdets 
huvudvarumärken Iittala och Fiskars 
utvecklas för en internationell mark
nad. Iittala har målmedvetet utvidgat 
sitt utbud till att omfatta heminredning 
och stärkt sitt varumärke genom ett 
eget detaljhandelskoncept. utveck
lingen av Fiskarssaxarna och köks
produkterna blev från början av år 
2009 en del av affärsområdet home. 

Omsättningen för affärsområdet 
för hem sjönk med 5 procent till 300 
miljoner euro under år 2009. Försälj
ningen av hushållsprodukter förblev 

hOme 
kOLL pÅ heLa  
hemmet



19  verksamhet

aFFÄrsOmrÅdet 
hOme
produkter i skandinavisk design för matlagning,  
dukning, heminredning och pyssel

huvudprodukter: kärlserier, glas, bestick, saxar, 
kok och stekkärl, köksknivar och redskap,  
pyssel och inredningsprodukter

  milj. euro i omsättning år 2009 
  (2008: 317 milj.)

  andel av koncernens  
  omsättning 

  anställda i slutet av år 2009  
  (2008: 1 824)

 
 
 
 
 
 
 
varumärkena

300
45 %
1 612
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Direktör Paul Tonnesen, som leder Fiskars i Amerika, är  
stolt över den uppmärksamhet saxarna har fått. ”Vi uppskattar  
det här hedersuppdraget, det passar fint in i bolagets jubileums-
festlig heter. Vi hoppas att saxarna påminner skolorna om segerns 
sötma även i framtiden.” Varje vinnarlag får ett exemplar av  
specialsaxen, som har NCAA®:s logotyp ingraverad i bladet,  
så att den kan ställas ut på synlig plats på campus.

NCAA® är takorganisation för universitetsidrott i USA. Dess 
basketserie TV-sänds på rikstäckande kanaler. Finalmatcherna 
når en miljonpublik i USA.

kOrGBOLLsFINaLer  
Ger OraNGe saXar  
Ökad syNLIGhet

Under seklens gång har många band på öppningsceremonier 
klippts av med Fiskarssaxar och nu får saxarna en ny men minst 
lika hedersam uppgift på korgbollsplanen. 

Fiskarssaxen valdes år 2009 i USA till officiell nätklipparsax för 
finalmatcherna i basketserien inom National Collegiate Athletic 
Association (NCAA®): Fiskarssaxar användes av vinnarlagen i 
mästerskapsmatcherna till att klippa av förlorarnas basketkorgar. 
Specialtillverkade saxar, med blad av guldfärgat titan men med 
bekant orange handtag, fick därmed en fin och synlig plats i  
segerceremonierna i mästerskapsmatcherna i Division I. 

myIIttaLa  
har redaN 
mer ÄN  
200 000  
vÄNNer av 
hÅLLBar  
desIGN

nästan på samma nivå som föregåen
de. I försäljningen av pysselprodukter 
minskade avsevärt, delvis på grund av 
att i usa sålde koncernen i juli 2009 
två varumärken som är specialiserade 
på hobby och pyssel, heidi Grace 
och Cloud9. målet är att inom produkt
sortimentet för skola, kontor och pys
sel (sOC) fokusera tydligare på saxar 
och andra klippande produkter. 

Organisationsreformen har inne
burit betydande kostnadsinbespa
ringar för verksamheten både i usa 
som i europa. Genom de har man 
också eftersträvat klarare besluts
fattande och en snabbare produkt
utvecklingsprocess. I början av år 
2010 tog Jaakko autere över som 
direktör för affärsområdet.

Butiksnätverket växer
distributionskanaler för produkter för 
hemmet täcker i Norden dagligvaru
handeln, varuhus och specialaffärer 
samt ett starkt nätverk av egna buti
ker. på den internationella marknaden 
fortsätter försäljningen framför allt 
genom Iittalabutiker och utvalda 
återförsäljare. sammanlagt fanns det 
75 Iittalabutiker och outlets i slutet av 
år 2009. under årets lopp öppnades 

flera nya butiker, två av dem i Japan.
Förutom nya butiker har man satsat 

mycket på att fördjupa konsument
förhållanden. våren 2009 lanserades 
gemenskapen myIittala, som erbjuder 
stamkunder ett internationellt nätverk. 
under myIittalas första år fick gemen
skapen mer än 200 000 medlemmar.

distributionen av hem och köks
produkter flyttade på våren 2009 in 
i större och modernare lokaliteter 
i tavastehus i Finland. den nya 
distributionscentralen tjänar effektivt 
även webbhandel och internationell 
verksamhet.

klyftiga nyheter och klassiker
I homeverksamheten är målet att 
skapa allt starkare kommersiella inno
vationer. Iittalas serie stämningsljus  
är en aspekt av utvidgningen till  
en ny produktkategori, från kök till 
hem inredning. I serien ingår august, 
som kombinerar den nostalgiska 
formen av en fotogenlampa med  
modern ledteknik. I februari 2009  
fick lampan design pluspriset.

I sortimentet inom varumärkena 
i Fiskars home finns förutom nyhe
ter också många älskade klassiker. 
under det gångna året firade bland 
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FrAMTIDeNS  
DeSIGNKLASSIKer

mångsidig formgivning.
Formgivaren alfredo häberli, 
med rötter i argentina, har  
samarbetat med Iittala i över  
10 års tid. han har bland annat 
skapat den prisbelönta serien 
Origo och de populära glasen  
i serien essence, som år 2009 
utvidgades med den här skålen.

Skärpa i köket. Fiskars nya Takumi-knivar  
ger en glimt av Japan i köket. Kvalitetsknivarnas 
handtag ger ett grepp som inte slinter. eggen  
är filad och vässad med japansk precision och  
har en lutning på ena sidan.

Ny nivå av hållbarhet.
Hackmans rotisser-stekkärl 
erbjuder tidlös stil och hållbarhet. 
Ceratec-nonstickbeläggningen 
tål höga temperaturer och till och 
med flambering. rotisser-serien 
tillfredsställer både krävande  
hobbykockar och yrkesfolk.

Omvälvning i  
dekorationsvärlden.  
I april 2009 lanserades  
Arabias runo-serie, som 
charmar med sin slingrande 
dekoration. Dekoren spirar 
från ett kärl till ett annat med 
årstiderna; ibland finns den 
nästan överallt, ibland tittar 
den bara fram i kanten. Måntro 
en espresso smakar bättre  
än vanligt ur den här koppen?

Pysslarens hjälpreda. Fiskars nya trådklippare 
är ett måste till exempel om man gör blomster-
uppsättningar. Klipparen kapar enkelt även tjocka 
blomtrådar i metall. Den går att använda med  
en hand, så man kan hålla dekorationen eller 
blomstjälken med andra handen.

annat arabias kärlserie paratiisi 
 40årsjubileum medan Iittalas Origo 
fyllde 10 år. röstrands mon amie
servis från 1950talet gjorde också 
comeback i sortimentet. Bolagets 
svenska varumärke höganäs keramik 
fyllde 100 år under 2009. under  
2010 firar i sin tur glaskonstmästaren 
Oiva toikka, känd för Iittalas fåglar, 
sitt 50årskonstnärsjubileum.
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F iskars är det ledande 
varumärket för skärande 
trådgårdsredskap i värl
den. Bolagets produkter 

säljs i stor omfattning i europa, 
Nordamerika och australien. trots 
det utmanande marknadsläget 
var utvecklingen inom affärsområ
det positivt under 2009: även när 
tiderna ekonomiskt är osäkra har 
trädgårdsskötsel som hobby ökat i 
popularitet. Förutom den växande 
allmänna efterfrågan bland kon
sumenterna har Fiskars ställning 
förbättrats av nya innovationer. 
Fiskars har ständigt lanserat nya, 
funktionella trädgårdsredskap som 
är enkla att använda och som löser 
problem konsumenterna har.

GardeN 
det vÄXer I 
trÄdGÅrdeN
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aFFÄrsOmrÅdet  
GardeN
ergonomiskt utformade verktyg för  
trädgårdsskötsel

huvudprodukter: grensaxar, sekatörer samt 
övriga trädgårdsklippare, yxor, ogräsupptagare, 
spadar, snöredskap, blomkrukor, regnvattens
uppsamlare och byggverktyg

  milj. euro i omsättning år 2009  
  (2008: 231 milj.)

  andel av koncernens  
  omsättning 

  anställda i slutet av år 2009  
  (2008: 1 537)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
varumärkena

231
35 %
1 377
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satsNING pÅ Nya 
INNOvatIONer  
Är eN CeNtraL 
deL av strateGIN

Omsättningen inom affärsområ
det Garden var på samma nivå som 
under år 2008, 231 miljoner euro.  
I emeaområdet ökade försäljningen 
men fluktuationer i valutakurserna 
hade en negativ inverkan på om
sättningen i euron. Omsättningen för 
produkter som säljs under varumärket 
Fiskars utvecklades väl. däremot 
ökade inte lokala varumärken sin 
försäljning under år 2009. Inom bygg
branschen har marknadssituationen 
varit svår och försäljningen av bygg
verktyg minskade. I Nordamerika var 
försäljningen på föregående års nivå.

under slutet av år 2008 genom
fördes flera ändringar i organisationen 
inom affärsområdet Garden: ledningen 
för emeaområdet flyttades från 
Belgien till Finland och i Nordamerika 
sammanslogs trädgårdsverksamhe

ten operativt med enheten sOC (skola, 
kontor och pyssel). de för ändringar 
som gjordes har redan visat sig fungera 
väl. de fasta kostnaderna har minskat. 
en platt organi sationsstruktur fungerar 
effektivt och kontakterna till de största 
åter försäljarkunderna har blivit tätare.

Fokus på produkter i svart  
och orange
Inom trädgårdsprodukterna fokuserar 
man i enlighet med bolagets strategi 

Helsingfors stads-
direktör, Fiskars  
verkställande direktör 
och Keskos koncern-
chef planterade  
ett träd från  
Fiskars Bruk vid det  
finländska Orange 
Thumb-evenemanget.

OraNGe thumB  
GÖr parker FINa

Project Orange Thumb fick sin början i USA år 2003 och är  
en del av Fiskars arbete för miljö och samhälle. I Orange 
Thumb-projekt donerar Fiskars genom ett årligt bidrags- 
program arbetsredskap och material till att iståndsätta  
olika grönområden, som parker eller till exempel skol - 
gårdar. Trädgårdsevenemang som hör till projekten riktar  
sig ofta på grönområden som är viktiga för samhället.

De projekt som får stöd genomförs av frivilliga. Det  
gör att renoveringsobjekten samtidigt fungerar som sociala  
utomhusevenemang som för människor närmare varandra.

Från USA har Project Orange Thumb spridit sig till Kanada, 
Australien, Nya Zeeland och under år 2009 också till europa. 
Det första Orange Thumb-jippot i Storbritannien ordnades i  
april 2009 i en park som tillhör rugbyklubben Avon i staden Bath.

rödek planterades som minne 
Orange Thumb lämnade sina första spår i Finland i oktober  
2009. Då städade man med gemensamma krafter upp  
Skatuddsparken i Helsingfors. Flitigast bland deltagarna var 
fjärdeklassisterna från Katajannokan alakoulu, som trots det 
kulna höstvädret jobbade väldigt engagerat. Löv krattades  
ihop och 5 000 tulpanlökar planterades i formen av noter.  
Våren 2010 ska planteringen lysa i olika nyanser av orange.

ett mer långvarigt minne av evenemanget är den rödek som 
Fiskars verkställande direktör Kari Kauniskangas, Keskos kon-
cernchef Matti Halmesmäki och Helsingfors stadsdirektör Jussi 
Pajunen med förenade krafter planterade i parken. rödeken 
flyttades från Fiskars Bruks skogar för att ge färg åt parken på 
Skatudden. rödekens blad kan på hösten få en vacker röd färg.

allt mer på att utveckla varumärket 
Fiskars. I storbritannien, där bolagets 
trädgårdsredskap hittills har sålts under 
varumärket Wilkinsonsword, övergick 
man på hösten 2009 till att använda 
namnet Fiskars. Förändringen fick  
ett gott mottagande av återförsäljarna.  
För konsumenterna konkretiserades 
ändringen vid början av året 2010.

I tyskland syntes satsningen på 
varumärket Fiskars år 2009 i en mark
nadsföringsinvestering där Fiskars 
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prisbelönt design. de nya  
Fiskars powerstep™produkterna 
uppdelar beskärningen automatisk  
i 1–3 steg beroende på grenens  
tjocklek och på så sätt blir träd 
gårdsskötsel lättare. powerstep™
klipparna belönades vid design 
tävlingen red dot år 2009 med  
erkännandet Best of the best.

ergonomin till heders.  
Naturvänliga ogräsupptagare har på 
många håll ersatt skadliga kemikalier som 
tidigare har använts i ogräsbekämpningen. 
Den här nya modellen gör det ännu lättare 
att ta upp till exempel maskrosor: tack vare 
teleskopskaftet passar ogräsupptagaren 
personer av olika längd och skjuthand- 
taget gör att man kan avlägsna ogräset 
från bladen utan att böja sig.

Klyv klyftigt. Den nya,  
skruvliknande klyvningskilen  
SAFe-T lindrar den skakning  
som ett slag orsakar och  
minskar skador som beror  
på upprepad ansträngning.  
Klyvningskilen lanserades  
ursprungligen under varumärket 
Leborgne och fick ett hedersom-
nämnande i den ansedda tyska 
produktdesigntävlingen red dot.

NyA VerKTyG För  
TrÄDGårDSSKöTSeL
ett smart val. Den handdrivna  
gräsklippare som har lanserats i USA är 
inte bara bra för gräsmattan, utan också 
för användarens hälsa och ekonomi samt 
miljön. Fiskars Momentum™-klipparen 
kombinerar progressiv formgivning med 
effektiv teknologi och ypperlig ergonomi. 
InertiaDrive™-cylindern klipper gräset  
effektivt och är lätt att knuffa. Gräsmattan 
blir snygg utan att fukten minskar. Oljud 
hålls nere, utsläpp utvecklas inte och 
bränsle behövs inte, så miljön är nöjd.

kändhet förbättrades genom en 
landsomfattande tvkampanj.

produktutveckling som bygger på 
insikt på konsumentbeteende och 
trender skapar nya möjligheter för 
Fiskars. I allt högre grad strävar man 
efter att arbeta miljömedvetet, men 
samtidigt lika effektivt och behän
digt som förut. till exempel Fiskars 
regnvattensuppsamlare, som först 
lanserades i usa, har snabbt blivit 
populära – de ger ju ett behändigt 
och ekologiskt alternativ när man ska 
vattna i trädgården. samma framgång 
eftersträvar Fiskars med sin nya hand
drivna gräsklippare momentum™, 
som lanseras under början av 2010. 
klipparen är en innovativ nyhet som 
utnyttjar det kunnande som Fiskars 
har utvecklat i fråga om klippande  
och ekologiska trädgårdsprodukter.
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F iskars affärsverksamhet  
Outdoor är indelad i två  
marknadsområden. kniv och 
multiverktygexperten Gerber 

har ytterligare stärkt sin ställning på 
den amerikanska marknaden, där 
kunderna består av både jägare och 
friluftsmänniskor samt myndigheter 
som behöver utrustning för krävande 
situationer, som armén, polisväsendet 
och brandkåren. det andra starka 
marknadsområdet är Norden, där  
silvas produkter för vardagsmotion och  
Busters fritidsbåtar ingår i sortimentet.

Omsättningen inom affärsområdet  
för utelivsprodukter sjönk med 12 
procent till 128 miljoner euro under år 
2009. verksamheten utvecklades väl 
i amerika; i synnerhet försäljningen till 

OutdOOr 
FÖr  
krÄvaNde 
uteLIv
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myndigheterna ökade. I europa var 
utvecklingen inte tillfredsställande, 
eftersom båtförsäljningen var liten i det 
svaga marknadsläget. Försäljningen 
av silvas utelivsprodukter nådde inte 
heller upp till fjolårsnivån. den försva
gade svenska kronan bidrog för sin 
del till en nedgång i omsättningen.

verksamheten effektiveras
som ett led i fokuseringen av sin verk
samhet sålde Fiskars i december 2009 
campingspecialisten Bruntons varu
märke och affärsverksamhet. amerikan
ska Brunton, som tillverkar stormkök, 
kikare och annan camping utrustning, 
hörde inte till Fiskars kärn verksamhet.

Även i europeiska enheter inom  
utelivsverksamheten har man gått  

aFFÄrsOmrÅdet  
OutdOOr
Innovativa och välbehövliga utelivsprodukter 
samt robusta fritidsbåtar

huvudprodukter: multiverktyg, frilufts och  
jaktknivar, lampor, stegmätare och kompasser 
samt aluminiumbåtar

  milj. euro i omsättning år 2009  
  (2008: 145 milj.)

  andel av koncernens  
  sammanlagda omsättning

  anställda i slutet av år 2009  
  (2008: 707)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
varumärkena

128
19 %
577
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skarp FOkus  
GÖr det mÖJLIGt 
att sÄtta  
aNvÄNdareN  
I CeNtrum

in för effektivering. på Inha Bruk  
fokuserar verksamheten allt mer  
på tillverkning av båtar och även  
en del av produk tionen, bland annat 
ytbehandlingen av båtarna, sköts  
av underleverantörer. I april 2009  
tog Juha Lehtola över som ny direktör 
för båtverksamheten.

produktutvecklingen utgår  
från användaren
Gerber har haft stora framgångar i 
Nordamerika. varumärkets skarpa 
fokus gör det möjligt att verkligen  
gå in för att tillfredsställa användarnas 
behov. samarbetet med de stora  
detaljhandelskedjorna som är åter
försäljare är också en viktig del  
av verksamheten.

I båtverksamheten har man satsat 
stort på produktutvecklingen. Buster 
lanserade en ny version av sin mest 
populära båtmodell på de nordiska 
båtmässorna hösten 2009. Bolagets 
andel av båtmarknaden har varit  
stabil i det svaga marknadsläget. 
Buster är Finlands mest populära 
fritidsbåt och den mest såld alumi
niumbåten i nordiska länderna.

silva har utvidgat från kompasser  
till olika produkter för vardagsmotion 
och man har speciellt satsat på ett 
stort sortiment av pannlampor för 
aktiva fri luftsmänniskor. Både lampor
nas högt utvecklade funktionalitet och 
deras utseende har fått erkännande  
i branschtidningar, produkttester  
och designtävlingar.

LyssNa OCh LÄr

Genom att lyssna på konsumenternas åsikter får man 
mycket värdefull information både för produktutveckling  
och för utveckling av affärsverksamheten. I framtagandet  
av produkter för Gerber Legendary Blades har konsu  - 
men ternas önskemål en central ställning.

Category Manager  
Laura Niessner 
utvecklar Gerbers  
sortiment av 
belysnings produkter.

”Vi utnyttjar den respons vi får av konsumenterna och 
använder oss till exempel av samtal i små grupper för att 
förstå vilka behov våra nuvarande produkter inte tillfreds-
ställer i användarnas ögon. Vi testar också hur intressanta 
konsumenterna tycker att de nya koncept är som vi håller  
på och utvecklar” , berättar Laura Niessner, som ansvarar  
för Gerbers belysningssortiment.

Gerbers planeringstidtabell sträcker sig 3–5 år framåt när 
det gäller att bedöma den marknadsställning bolaget strävar 
efter för olika produktgrupper. Bolaget tar sig an framtida  
trender på många olika sätt, bland annat genom fokus-
grupper, intervjuer och enkätundersökningar.

”Vi letar upp typiska användare av våra produktgrupper  
– i mitt fall lampor – för att få hjälp att bedöma vilken typ 
av produkter som skulle vara mest efterfrågade och ha de 
bästa förutsättningarna kommersiellt. Sen tar vi upp de här 
insikterna tillsammans med vårt designteam och formulerar 
en exakt plan så att våra designers koncentrerar sig på  
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att finna svar på precis de behov som konsumenterna  
har” , förklarar Laura.

När prototyperna är klara hör man sig igen för om  
konsumentgruppernas åsikter. På det sättet ser man till 
att designarbetet har gått i rätt riktning innan produktionen 
inleds och produkterna till slut lanseras.

enligt Laura är ett mångsidigt samarbete med konsu-
menterna en förutsättning för väldesignade produkter  
som är intressanta för dagens kunder och som lockar  
nya användare att prova produkterna.

”Att utnyttja konsumentinformationen har varit speciellt 
viktigt vid utvecklingen av våra belysningsprodukter.  
Vi lanserade de första Gerber-ficklamporna år 2004. Nu  
består sortimentet av olika handlampor, pannlampor och  
till exempel små lampor som man fäster på nyckelringen 
eller på sina kläder. Största delen av produkterna utnyttjar 
LeD-teknologi, som har visat sig vara ytterst effektiv och  
så hållbar att lampan aldrig behöver bytas ut.”

För terrängpasset. pannlampan  
silva trail runner tål regn och  
är en effektiv ljuskälla även i  
krävande förhållanden. sommaren 
2009 fick lampan iF design  
awardtävlingens ansedda  
Outdoor Industry award 09  
för sin design och kvalitet.

Ny UTrUSTNING  
För UTeLIV
Favorit i repris.  
Nordens mest populära  
motorbåt Buster L sjösattes i 
en version för en ny generation 
hösten 2009. Båten har ett 
helt nytt skrov och inredningen 
har förnyats i fråga om bland 
annat ergonomi och material. 
De förnyade köregenskaperna 
garanterar också våggång 
bättre än föregångaren.

Led-ljus. Nya Gerber TX4 är en väderbeständig och  
robust ficklampa. Den slätdesignade lampan utnyttjar  
led-teknologi, vilket ger god batterieffektivitet och ungefär  
åtta timmars ljus. Ficklampan kan användas som ljuskälla 
med jämnt ljus eller som blinkande signalljus.

Lätthanterlig friluftskniv. Gerbers Descent-kniv är  
trygg i sin formgivning. Kniven är lätt, praktisk och ryms i  
fickan. Man kan vässa den patenterade eggen i terrängen.  
Med en vikt på bara 77 gram är det här en kniv för klättrare, 
vandrare och andra utelivsentusiaster.



30   FIskars ÅrsredOvIsNING 2009

FastIGheterNa 
utveCkLare av 
JOrdeGeNdOmeN
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F iskars Fastigheter förvaltar 
och utvecklar det mark
område på 15 000 hektar  
och vattenområde på 3 700 

hektar som bolaget äger och som  
i huvudsak finns i södra Finland,  
i och kring Fiskars Bruk samt på 
hangö udd. dessutom sköter Fiskars 
Fastigheter om uthyrning av de  
fastigheter som bolaget äger. till 
fastigheterna hör bostads och  
affärsbyggnader samt koncernens 
fabriksfastigheter i Finland. 

Fiskars Fastigheters omsättning 
var 6 miljoner euro år 2009 och hölls 
sig därmed på samma nivå som  
tidigare. Fastigheterna ingår i seg
mentet Övriga som också inkluderar 
koncernförvaltningen.

hållbart skogsbruk
Fiskars Fastigheter ansvarar för sköt
seln av koncernens skogsegendom. 
skogarna består av både produktiv 
ekonomiskog och ett antal unika 
skyddsområden. Bolagets skogsbruk 
är långsiktigt och följer principerna 
för hållbar utveckling. alla skogs
områden har certifierats i enlighet 
med peFCsystemet. en del av 
skogarna och stränderna har också 
inkluderats i frivilliga skyddsprogram.

virke från ekonomiskogarna säljs 
både på rot och på leverans till 
skogsindustrin. en del går till råvara 
för bioenergi för uppvärmning av när
områdets städer och tätorter. virket 
förädlas också på den egna sågen 
Laatupuu, som producerar special

virke för bland annat möbelsnickare. 
Förändringen i skogsbeståndets 
värde, vilket bygger på rotpriset på 
virke, påverkar i hög grad fastigheter
nas resultat för räkenskapsåret. Från 
början av år 2009 har Fiskars i resul
taträkning redogjort för förändringen  
i skogsbeståndets gängse värde 
på en separat rad under rörelse
resultatet. vid värdebestämningen 
används ett genomsnittligt rotpris för 
de senaste tre åren, vilket återspeglar 
ägandets stabila natur. Även jordbruk, 
jakt och fiske hör till fastigheternas 
affärsverksamhet. 

utveckling av bruket pågår
den kändaste delen av fastighets
portföljen är Fiskars Bruk, som även 

aFFÄrsOmrÅdet  
ÖvrIGa
Fiskars Fastigheter och koncernförvaltningens 
funktioner

Fastigheternas huvuduppgifter: utveckling,  
skötsel och uthyrning av Fiskars Bruk och  
bolagets övriga fastigheter, skogsvård,  
jordbruk samt utveckling av bruket som  
rese och konferensmål

  milj. euro i omsättning år 2009  
  (2008: 5,9 milj.)

  andel av koncernens  
  sammanlagda omsättning 

  anställda i slutet av år 2009  
  (2008: 51)

6,1
1 %
57
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avtal betalades en del av lönen ut i form av säd, vilket bokstavli-
gen var livsviktigt under de år då skörden slog fel. Dessutom fick 
anställda bygga egna fiskestugor på brukets marker.

Kulturmecenat och byggare
Fiskars långa historia syns i bruket i uppkomsten av en unik kul-
turmiljö. De byggnader som under årens lopp har byggts i Fiskars 
gör området dessutom till ett stycke finländsk arkitekturhistoria. 
Under ett besök i bruket kan man se både herrskapets stenhus 
och lägreståndsboende, men också historiska industrifastigheter.

God design är en del av Fiskars arv. redan på 1800-talet ar-
betade finsmeder i Fiskars och de bestick och andra bruksföremål 
som smederna tillverkade visade prov på stort kunnande. Dessa 
smeder kan idag ses som andliga förfäder till de hantverkare och 
formgivare som nu bor i Fiskars Bruk.

Idag är Fiskars främst känt som ett centrum för kreativitet.  
I bruket bor mer än hundra skapande människor: hantverkare, 
formgivare och konstnärer vars utställningar och evenemang  
lockar besökare från när och fjärran. Fiskars är ett av södra Fin-
lands mest populära och mest originella besöksmål – och bruket 
har dessutom belönats för sin ansvarskänsla med det internatio-
nella priset royal Award for Sustainable Tourism. FiskarsForum  
i Fiskars Bruk är också en populär konferensplats.

Fiskars anseende lockar dessutom många människor att  
bosätta sig i bruket. Svaret på en ökande efterfrågan är en ny  
detaljplan för området och byggnadsprojekt som innebär att  
Fiskars Bruk kommer att växa och bli ännu starkare. Det är  
en 360-åring som lever upp på nytt.

I Bruket mÖts  
INdustrI OCh kuLtur

år 2009 firades inte bara bolaget Fiskars utan också Fiskars 
Bruks 360-årsjubileum. Bruket är en viktig del av den finländska 
industri- och ekonomihistorien. Samtidigt har Fiskars Bruk varit  
en stark influens i det finländska kulturlivet.

Natursköna Fiskars i raseborgs stad i Västnyland utgör idag 
en mångsidig och livlig kulturmiljö. Hemligheten bakom Brukets 
livskraft är den samma som för bolaget Fiskars: förmågan att 
förnyas, att göra modiga ryck, att vara öppen för intryck från  
omvärlden samtidigt som man har en stark egen identitet.

Föregångare i personalpolitik
Medan Finland var en del av det svenska riket blev Västnyland ett 
centrum för järnindustrin. Till det bidrog den lokala naturen: sko-
gar, en närbelägen naturhamn och forsar som tryggade energitill-
förseln. Under 1600-talet grundades flera bruk i regionen och de 
första brukspatronerna bosatte sig i Västnyland. Att Fiskars Bruk 
blev till skedde delvis tack vare en brukspatrons dåliga tur. Den 
förmögnaste köpmannen på sin tid var Jacob Wolle från åbo. Han 
hamnade ändå i ekonomiska svårigheter och tvingades pantsätta 
sina bruk i Antskog och Svartå till Peter Thorwöste, en man med 
rötter i Holland. år 1649 utvidgade Thorwöste verksamheten efter 
att han hade fått tillstånd att grunda Fiskars Bruk. ett privilegiebrev 
gav honom rätt att bygga en masugn och en stångjärnshammare 
samt att tillverka gjutvaror och smidesprodukter, men inte kanoner.

Fiskars Bruk hade från första början internationella kopplingar. 
Malmen skeppades från Utö i Stockholms ytterskärgård. Fiskars 
spikar, knivar, hackor och övriga varor fördes till Stockholm  
och reval (dagens Tallinn). Thorwöste importerade också  
arbetskraft. I Fiskars bodde bland annat tyska, holländska  
och svenska arbetare.

Under de följande seklen var Fiskars i mycket en föregångare för 
resten av Finland. I bruket grundades landets första maskinverkstad 
och finsmedja. Under ledning av Johan von Julin präglades jord-
bruket i Fiskars av de senaste lärorna; bland annat gick modelljord-
bruket in för växelbruk. På Fiskars kände man ett äkta ansvar även 
för de anställda och deras välmående. För fabriksarbetarnas barn 
fanns en egen skola där undervisningen präglades av en metodik 
som på den tiden var ny och modern. På 1800-talet fanns det en 
bruksläkare och ett sjukhus för de anställda. I enlighet med tidiga 

FIskars Bruk 
LOCkar uNGeFÄr 
150 000 BesÖkare 
ÅrLIGeN

internationellt är känt som ett centrum 
för finländsk design och konst. med 
sina utställningar, butiker, verkstäder 
och restauranger lockar Bruket unge
fär 150 000 besökare årligen. 

Fiskars Fastigheter deltar aktivt i ut
vecklandet av raseborgsområdet. ett 
av de viktigaste projekten är Fiskars 
Bruks nya detaljplan, som man arbetar 
fram tillsammans med staden. den 
nya detaljplanen, som blir färdig under 
år 2010, gör det möjligt att hyra ut och 
sälja nya tomter i bruksområdet. Bru
ket är redan nu ett livskraftigt samhälle 
och arbetsplats. Genom planläggning 
tryggas tillväxten och utvecklingen 
inom området även i framtiden.

Järn smids 
fortfarande i 
hantverkarnas 
verkstäder  
i bruket.
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WÄrtsILÄ
starkt 
INNehav

Intresseföretaget Wärtsilä Oyj abp 
är en del av Fiskarskoncernen och 
i slutet av år 2009 var Fiskars andel 
av Wärtsilä sammanlagt 17,1 % av 

aktier och röstetal. Fiskars helägda 
dotterbolag avlis aB är Wärtsiläs 
största enskilda aktieägare.

Wärtsilä behandlas som ett intresse
företag eftersom Fiskars bedömer sig 
ha det betydande inflytande i Wärtsilä 
som avses i Ias 28 även efter att inne
havet i Wärtsilä våren 2008 sjönk under 
20 procent. Wärtsiläs resultat har en 
betydande inverkan på Fiskars resultat 
och det väntar man sig att fortsätter 

även i framtiden. Fiskars styrelseord
förande kajGustaf Bergh och verk
ställande direktör kari kauniskangas 
är medlemmar i Wärtsiläs styrelse.

I Fiskars rapportering utgör 
Wärtsilä ett av koncernens operativa 
segment. sedan början av år 2009 
har Fiskars andel av Wärtsiläs resultat 
rapporteras som en skild post under 
rörelseresultatet. År 2009 var andelen 
66,5 milj. euro (2008: 70,5). 

Wärtsiläs dividend för räkenskaps
året 2008 var 1,50 euro per aktie. 
dividenderna betalades ut i mars 
2009, då Fiskars fick dividendintäkter 

på 25,3 milj. euro (67,2). dividenderna 
rapporteras i koncernens kassaflödes
analys under kassaflödet från löpande 
verksamhet. För räkenskapsperioden 
2009 har Wärtsiläs styrelse föreslagit 
en dividend på 1,75 euro per aktie.

under räkenskapsåret varken 
avyttrades eller förvärvades Wärtsilä
aktier. Innehavets balansvärde var 
316,8 milj. euro (263,5) i slutet av år 
2009. I värdet ingår 61,2 milj. euro 
goodwill. Wärtsiläaktiernas marknads
värde i slutet av året var 472,9 milj. 
euro (353,9). priset på en aktie var  
då 28,07 euro.

 
INtresseFÖretaGet  
WÄrtsILÄ
Wärtsilä Oyj abp är en leverantör av  
anläggningar, lösningar och tjänster för sjöfart 
och energi som är noterat på helsingforsbörsen 
NasdaQ OmX (heX: Wrt1v).

Wärtsiläs omsättning år 2009 var 5 260 miljoner 
euro (2008: 4 612). Bolagets rörelseresultat  
var 592 miljoner euro (525) och resultatet per 
aktie 3,94 euro (3,88). antalet anställda i slutet  
av året var 18 541.

  Fiskars andel av  
  aktierna i Wärtsilä

  milj. euro Fiskars andel av resul 
  tatet år 2009 (2008: 70,5 milj.)

  milj. euro dividender år 2009  
  (2008: 67,2 milj.)

17,1 %
66,5
25,3



GerBer. 
FeNd FOr  
yOurseLF.®
du är en fixare, en ”doer”, en problemlösare.  
du förlitar dig inte på andra. andra förlitar sig  
på dig. Gerber tillverkar knivar, verktyg, belysning  
och annan utrustning som är oumbärlig för  
att klara sig själv. det är vårt uppdrag.
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 Fiskars Oyj abp förvaltas enligt 
bolagsordningen, den finska 
aktiebolagslagen och de regler 
och bestämmelser för noterade 

bolag som NasdaQ OmX helsinki ab har 
utfärdat. Fiskars följer också Finsk kod 
för bolagsstyrning som har godkänts av 
värdepappersmarknadsföreningen och 
som trädde i kraft 1.1.2009 (tillgänglig  
på www.cgfinland.fi).

Fiskars Oyj abp:s högsta beslutanderätt 
utövas av aktieägarna på bolagsstäm
man. Fiskars styrelse sörjer för bolagets 
förvaltning och för att dess verksamhet är 
ändamålsenligt organiserad. verkställan
de direktören handhar bolagets löpande 
förvaltning i enlighet med styrelsens  
anvisningar och föreskrifter.

BOLaGsstÄmma
Ordinarie bolagsstämma hålls en gång 
per år före utgången av juni månad  
antingen i raseborg eller i helsingfors.  
Bolagsstämman fattar beslut i de ärenden 
som tillkommer stämman enligt aktie
bolagslagen och bolagsordningen, 
såsom fastställande av bokslut och divi
dendutbetalning, beviljande av ansvars
frihet för styrelsens medlemmar och 
verkställande direktör samt val av styrelse 
och revisorer och arvoden till dessa.

kallelsen till bolagsstämman skall enligt 
bolagsordningen publiceras i minst tre 
allmänna dagstidningar som styrelsen 
väljer. Fiskars publicerar också kallelsen till 
bolagsstämman på koncernens hemsida.

Ordinarie bolagsstämman 2009
Fiskars ordinarie bolagsstämma hölls 
16.3.2009. Bolagsstämman fastställde 
bokslutet för år 2008, beviljade styrelsens 
medlemmar och verkställande direktören 
ansvarsfrihet samt beslöt om dividend
utdelningen. de årliga arvodena för sty
relsemedlemmarna fastslogs och styrelse
medlemmar valdes ända till den ordinarie 
bolagsstämman år 2010. ytterligare valdes 
revisor samt beslöts revisorns arvode. 
Bolagsstämman beslöt befullmäktiga sty
relsen att förvärva och överlåta bolagets 
egna aktier under vissa förutsättningar.

extraordinarie bolagsstämma 2009
Fiskars extraordinarie bolagsstämma 
hölls 5.6.2009. Bolagsstämman beslöt 

styrelsen regelbundet sin egen verksamhet 
och sitt samarbete med bolagsledningen.

styrelsens sammansättning 2009
vid ordinarie bolagsstämma 16.3.2009 
fastställdes styrelsemedlemmarnas antal 
till nio. kajGustaf Bergh är styrelseord
förande och alexander ehrnrooth och 
paul ehrnrooth vice ordförande. de övriga 
styrelsemedlemmarna är ralf Böer, Ilona 
ervastivaintola, Gustaf Gripenberg, 
karl Grotenfelt, karsten slotte och Jukka 
suominen. Ingen av styrelsemedlemmarna 
är i bolagets tjänst. en presentation av 
styrelsens medlemmar finns som en del  
av denna redogörelse på sidorna 40–41.

styrelsen sammanträdde 16 gånger 
under år 2009. medlemmarnas genom
snittliga deltagande vid styrelsemöten  
var 90 %.

samtliga medlemmar i styrelsen är 
oberoende av bolaget. av styrelsens med
lemmar är kajGustaf Bergh, ralf Böer, 
Ilona ervastivaintola, Gustaf Gripenberg, 
karl Grotenfelt, karsten slotte och Jukka 
suominen oberoende av aktieägarna.

styreLseNs kOmmIttéer 
styrelsen har under år 2009 utsett tre kom
mittéer: audit Committee, Compensation 
Committee och Nomination Committee.

1. audit Committee har som uppgift att 
övervaka processerna för bokslutsrappor
tering, övervaka den finansiella rapporte
ringen, följa med hur effektiv koncernens 
interna kontroll, interna revision och 
riskhantering är, ta upp den beskrivning 
av huvuddragen i systemen för intern 
kontroll och riskhantering som hör till den 
finansiella rapporteringsprocessen och 
som ges i bolagets redovisning över för
valtnings och styrsystem, följa med den 
lagstadgade revisionen av bokslut och 
koncernbokslut, utvärdera den lagstad
gade revisorns oberoende och i synner
het erbjudandet av tilläggstjänster samt 
bereda ett beslutsförslag angående val  
av revisor för Nomination Committee.

kommitténs ordförande är Gustaf 
Gripenberg och medlemmar alexander 
ehrnrooth, paul ehrnrooth, Ilona ervasti
vaintola och karsten slotte. audit Com
mittee sammanträdde 4 gånger under 
år 2009 och medlemmarna deltog i alla 
kommittémöten.

att godkänna styrelsens förslag gällande 
sammanslagning av aktierna i serie a och 
serie k, en riktad vederlagsfri emission till 
ägarna av aktier i serie k, ändringar av bo
lagsordningen samt fusionsplanen mellan 
bolaget och agrofin Oy ab. Bolagsstäm
man beslöt vidare att bemyndiga styrelsen 
att förvärva och överlåta bolagets egna 
aktier under vissa förutsättningar.

styreLseN
enligt bolagsordningen består styrelsen av 
minst 5 och högst 9 medlemmar. styrelse
medlemmarnas mandattid utgår vid slutet 
av den ordinarie bolagsstämma som hålls 
näst efter valet. styrelsen väljer inom sig 
en ordförande.

styrelsens uppgifter och  
arbetsordning
Fiskars styrelses uppgift är att leda bola
get enligt rådande lagstiftning, förordnan
de av myndigheter, bolagsordning och  
de beslut som fattas av bolagsstämman.

enligt den arbetsordning som styrelsen 
godkänt sörjer styrelsen bolagets förvalt
ning och ändamålsenlig organisering av 
verksamhet samt fastställer verksamhets
strategin och budgeten. styrelsen över
vakar bolagets soliditet, lönsamhet och 
likviditet. styrelsen godkänner principerna 
för bolagets riskhantering, ansvarar för 
beredningen av bokslut, bekräftar finan
sieringspolitik och fattar inom ramen för 
bolagets affärsområde beslut om åtgärder 
som med tanke på bolagets verksamhets 
omfattning och kvalitet är ovanliga eller 
långtgående, förutsatt att de inte bör 
avgöras av bolagsstämman.

styrelsen utnämner verkställande 
direktör och godkänner villkoren för den
nes direktörsavtal samt kompensation. 
styrelsen utnämner medlemmar till led
ningsgruppen samt väljer andra direktörer 
och chefen för den interna revisionen samt 
godkänner deras löneförmåner och annan 
kompensation. därtill beslutar styrelsen 
om principerna för belöningssystemet och 
andra vittgående personalfrågor. styrelsen 
behandlar också utnämningar av dotter
bolags styrelsemedlemmar. styrelsen kan 
också tillsätta kommittéer och välja dess 
medlemmar. kommittéernas uppgift är att 
förbereda frågor som tas upp och avgörs 
vid styrelsemöten. dessutom utvärderar 

redOGÖreLse  
Över FÖrvaLtNINGs  
OCh styrsystem



37  

som gäller gemensamma funktioner och 
utvecklingsfrågor. dessutom hör relatio
nerna till intressegrupperna till lednings
gruppsmedlemmarnas uppgifter.

uppgifter om ledningsgrupps medlem
mar samt deras ansvarsområden presen
teras som en del av den här redogörelsen 
på sidan 42.

Ledningen för affärsområden
Ledningen för affärsområdena ansvarar för 
sina egna verksamheter. de ansvarar för 
att verksamheten följer lagstiftning samt 
andra stadganden och bolagets principer, 
och för att förhållandet mellan resurser  
och verksamheternas behov är i balans.

Ledningen för affärsområdena och kon
cernens ledningsgrupp utgör tillsammans 
en utvidgad ledningsgrupp (executive 
team). uppgifter om affärsområdenas 
ledning samt deras ansvarsområden 
presenteras som en del av den här redo
görelsen på sidan 43. 

arvOdeN
styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs 
av ordinarie bolagsstämma. År 2009 
beslöt bolagsstämman att styrelseord
förandens årsarvode utgör enligt tidigare 
65 000 euro, vice ordförandens 50 000 
euro och de övriga medlemmarnas 35 000 
euro. därtill tillkommer styrelsemedlem 
ett mötesarvode för styrelse och därtill 
anslutna kommittémöten om 550 euro per 
möte, 1 100 euro per styrelse och kom
mittémöte till styrelsens ordförande och  
1 100 euro till audit Committees ord
förande för audit Committee möte. därtill 
betalas ersättning för resor och utlägg i 
bolagets ärenden enligt räkning.

till verkställande direktören utbetalas  
utöver lönen ett årligt bonusarvode, som till 
sin målnivå är 60 % av årslönen. styrelsen 
beslutar om ekonomiska mål för bonus
arvodet. dessutom omfattas verkstäl
lande direktören av bolagets långsiktiga 
in citamentprogram som ger möjlighet till  
en likadan förtjänst som det årliga bonus
arvodet. I incitamentprogrammet är kriteri
erna finansiella mål samt utvecklingen av 
bolagets aktie. Både bolaget och verkstäl
lande direktören har en uppsägningstid på 
6 månader. vid uppsägning från bolagets 
sida utgörs avgångsvederlaget av 12  
månaders lön utöver en uppsägningslön 

2. Compensation Committee har som 
uppgift att förbereda ärenden gällande 
verkställande direktörens och koncernled
ningens avlöning och belöning samt ären
den som gäller bolagets belöningssystem.

kommitténs ordförande är kajGustaf 
Bergh och medlemmar ralf Böer, karl 
Grotenfelt och Jukka suominen. Com
pensation Committee sammanträdde 4 
gånger under år 2009 och medlemmarna 
deltog i alla kommittémöten.

3. Nomination Committee har som 
uppgift att förbereda förslag till styrelse
medlemmar för bolagsstämman efter att 
ha hört de största aktionärerna i bolaget, 
förbereda förslag om styrelseledamöternas 
arvoden, förbereda förslag till revisorerna 
på basis av audit Committees förslag, 
förbereda förslag till sammansättning  
av styrelsens kommittéer samt fastställa 
kriterier och processer för utvärdering  
av styrelsen.

kommitténs ordförande är kajGustaf 
Bergh och medlemmar alexander ehrn
rooth och paul ehrnrooth. Nomination 
Committee sammanträdde 3 gånger  
under år 2009 och medlemmarna deltog  
i alla kommittémöten.

verkstÄLLaNde dIrektÖr
Bolagets styrelse utser och vid behov 
befriar verkställande direktören, som sam
tidigt är koncernchef. den verkställande 
direktören leder bolagets affärsverksamhet 
och förvaltning i enlighet med rådande 
lagstiftning, förordnande av myndigheter, 
bolagsordningen och styrelsens anvis
ningar och bestämmelser. verkställande 
direktören har stöd i ledningsgruppen.

verkställande direktör är kari kaunis
kangas. Bolaget har ingen ställföreträdare 
för verkställande direktören. en presentation 
av verkställande direktören finns som en  
del av den här redogörelsen på sidan 42.

LedNINGeN
koncernens ledningsgrupp
till Fiskars Oyj abp:s och därmed kon
cernens ledningsgrupp hör de direktörer 
som ansvarar för koncernförvaltningen. 
Ledningsgruppen samlas under verkstäl
lande direktörens ledning för att förbe
reda förslag för styrelsen och ägnar sig 
i synnerhet åt koncernens strategiska 
utveckling samt beslutsfattande i frågor 

på 6 månader. verkställande direktörs 
kontrakt upphör då han fyller 60 år. För
utom den lagstadgade pensionen tecknas 
en frivillig tilläggspensionsförsäkring i 
hans namn. till den betalar koncernen  
20 % av hans årslön.

verkställande direktör kari kauniskan
gas lön med naturaförmåner och bonus
arvoden var 468 681,87 euro år 2009. 

direktörerna har ett årligt bonussystem 
vars målnivå är 20–40 % av årslönen. 
styrelsen fattar årligen beslut om bonus
systemets storlek och kriterier som delvis 
är kopplade till finansiella mål och delvis 
till personliga mål. dessutom omfattas 
nyckelpersoner som utses av styrelsen 
av ett långsiktigt incitamentprogram. 
Förtjänstvillkoren är i ekonomiska mål 
samt en uppgång i bolagets värde. vilka 
kriterierna är för förtjänst enligt bonus och 
incitamentprogrammen avgörs årligen  
av styrelsen. koncernens ledningsgrupp 
omfattas ytterligare av en frivillig, avgifts
baserad tilläggspensionsförsäkring.

År 2009 var ledningsgruppens med
lemmars lönar med naturaförmåner och 
bonus arvoden sammanlagt 764 541,83 
euro.

Inom Fiskars Oyj abp finns det för  
närvarande inget optionsprogram som  
är kopplat till aktiekursen.

INterN kONtrOLL,  
rIskhaNterING  
OCh INterN revIsION
Bolagets ledning ansvarar för bolagets 
förvaltning och för att verksamheten 
ordnas på vederbörande sätt. I praktiken 
är det verkställande direktörens uppgift 
att tillsammans med den övriga ledningen 
se till att bl.a. bokföring och kontrollmeka
nismer fungerar.

Bolagets ekonomiska utveckling följs 
upp månatligen genom ett rapporte
ringssystem som täcker hela koncernen. 
affärsområdena leds genom sina egna 
ledningsgrupper. de olika affärsområ
dena ansvarar för hanteringen av dagliga 
affärsverksamhetsrisker, i vilket de drar 
nytta av koncernens specialkunnande.

syftet med riskhanteringen är att 
identifiera, bedöma och hantera risker 
som utgör ett hot mot uppnåendet av 
affärsverksamhetens mål. de mål och 
principer för riskhanteringen som har 

FÖrvaLtNING



38   FIskars ÅrsredOvIsNING 2009

påverkat upplägget av riskhanteringen 
samt de främsta riskerna och osäkerhets
faktorerna presenteras som en del av den 
här redogörelsen på sidan 39.

den interna revisionen kontrollerar och 
utvärderar hur det interna kontrollsystemet 
fungerar, hur ändamålsenliga och effektiva 
funktionerna är samt hur anvisningarna 
åtlyds. den interna revisionen strävar 
dessutom till att främja utvecklandet av 
riskhanteringen inom affärsenheterna.  
den interna revisorn är administrativt 
underställd verkställande direktören  
men rapporterar till audit Committee.

INsIderFÖrvaLtNING
Fiskars tillämpar de insiderregler för 
börsnoterade företag av NasdaQ OmX 
helsinki ab som trädde i kraft den 9 
oktober 2009. Bolaget har också interna 
insiderregler som senast uppdatera  
des 3.11.2009. till bolagets offentliga 
insiderkrets hör till följd av sin ställning 
styrelsemedlemmarna, verkställande  
direktören och revisorerna. till det  
offentliga insiderregistret hör även med
lemmarna i koncernens ledningsgrupp 
samt direk törerna för affärsområden.

Bolaget har även ett bolagsspecifikt 
insiderregister. För projekt som om  
de förverkligas kan påverka bolagets  
aktiekurs upprätthålls ett skilt projekt
specifikt register.

moderbolagets juridiska avdelning  
för bolagets insiderregister enligt 
upp gifterna som lämnats av insiders. 
upp gifterna i det offentliga insider
registret finns tillgängliga på Finlands 
värdepappers central ab, adress urho 
kekkonens gata 5 C, 00100 helsingfors,  
tfn. 020 770 6000 samt på bolagets  
hemsidor.

revIsION
Bolagets revisor är kpmG Oy ab med 
mauri palvi, CGr, som huvudansvarig 
revisor.

till revisorerna för samtliga koncernbolag 
utbetalades år 2009 ett sammanlagt arvode 
på 0,8 miljoner euro. konsultarvoden som  
inte var förknippade med revisionen upp
gick till sammanlagt 0,2 miljoner euro.  
de här arvodena föranleddes bl.a. av  
sammanslagningen av aktieserierna och  
konsultuppdrag angående beskattning.

INFOrmatION
Fiskars avsikt är att alla parter på mark
naden har korrekta, tillräckliga och färska 
uppgifter om bolaget. på Fiskars hemsida 
publiceras uppgifter om bolagets förvalt
nings och styrsystem, alla börsmedde
lande strax efter publiceringen och övrig 
betydande investerarinformation.

huvuddraGeN  
I systemeN FÖr  
INterN kONtrOLL 
OCh rIskhaNterING 
sOm hÖr tILL  
deN FINaNsIeLLa  
rappOrterINGs
prOCesseN
med den finansiella rapporteringsproces
sen avses de funktioner som producerar 
den finansiella information som används 
vid ledningen av bolaget samt den finan
siella information som publiceras i enlighet 
med lagar, standarder och övriga bestäm
melser som gäller bolaget.

Intern kontroll inom den finansiella 
rapporteringsprocessen
avsikten med intern kontroll är att se till att 
bolagsledningen har tillgång till uppgifter 
som är à jour, tillräckliga och i det väsent
liga korrekta för att kunna leda bolaget och 
att de finansiella rapporter som bolaget 
publicerar ger en tillräckligt rättvisande 
bild av bolagets finansiella ställning.

struktur
Fiskars har fyra operativa segment och 
fyra affärsområden. under affärsområdena 
finns affärsenheterna, vilka utgör den 
lägsta nivån på den finansiella rappor
teringen. affärsenheterna ansvarar för 
organiseringen av ekonomiförvaltningen 
inom sin enhet, för att den finansiella  
rapporteringen om enheten är korrekt  
och för resultatutvecklingen. Finansiering 
och hantering av finansiella risker har  
koncentrerats till finansieringsenheten 
under koncernens ekonomidirektör.

alla affärsområden har sin egen eko
nomiledning, dessutom har moderbolaget 
en separat organisation för ekonomi
förvaltning som arbetar under koncernens 
ekonomidirektör. affärsområdenas och 
koncernens ekonomiförvaltning styr och 
övervakar arbetet inom affärsenheternas 
ekonomiavdelningar. därutöver kontrol
lerar och övervakar den interna kontrollen 
hur rapporteringsprocessen fungerar och 
de finansiella rapporternas tillförlitlighet.

styrning
uppställning och uppföljning av finansiella 
mål är en väsentlig del av arbetet att leda 
Fiskars. kortsiktiga finansiella mål slås 
fast i samband med en plan som görs 
upp årligen och uppföljning av hur målen 
uppnås sker månatligen. affärsenheterna 
ger månatligen in rapporter om de faktiska 

finansiella uppgifterna samt en prognos 
över hur den finansiella situationen väntas 
utvecklas under räkenskapsperioden.

de uppgifter som inflyter från affärs
enheterna samlas och kontrolleras av 
koncernens ekonomiförvaltning som 
sammanställer en månadsrapport för 
ledningen. I ledningens månadsrapport 
ingår förkortade resultaträkningar för de 
operativa segmenten och affärsområ
dena, de viktigaste nyckeltalen samt en 
beskrivning av de händelser som är mest 
betydande för affärsverksamheten. utöver 
detta innehåller rapporten koncernens re
sultaträkning, balansuppgifter, kassaflöde 
samt en prognos över den ekonomiska 
situationens utveckling fram till slutet av 
räkenskapsperioden. koncernstyrelsen, 
ledningsgruppen och affärsområdenas 
ledningsgrupper följer månatligen med 
utvecklingen i det finansiella läget och  
hur målen uppnås.

datasystem för ekonomiförvaltning
affärsenheterna använder sig av flera  
olika datasystem för bokföring och finan
siell rapportering. koncernens finansiella 
rapportering sker med hjälp av ett data
system som administreras centralt. affärs
enheterna och affärsområdena ansvarar 
för att producera data för koncernens 
rappor teringssystem. koncernens ekono
miförvaltning ansvarar för upprätthållandet  
av koncernens rapporteringssystem  
och övervakar att uppgifter levereras  
till systemet som överenskommet.

anvisningar
den finansiella rapporteringen sker enligt 
enhetliga principer. koncernen tillämpar 
den internationella IFrsbokföringsstan
darden som har godkänts för bruk inom 
eu och använder en gemensam konto
plan. koncernens ekonomiförvaltning 
har gjort upp anvisningar för enheterna 
angående innehållet i den finansiella  
rapporteringen samt utsatta tider för  
rapporteringen.

riskhantering inom den finansiella 
rapporteringsprocessen
riskhanteringen har i uppdrag att iden
tifiera hot mot den finansiella rapporte
ringsprocessen som om de blev verklighet 
kunde innebära att ledningen inte hade 
tillgång till uppgifter som är à jour, tillräck
liga och i det väsentliga korrekta för  
att kunna leda bolaget och att de finan
siella rapporter som bolaget publicerar 
inte ger en tillräckligt rättvisande bild  
av bolagets ekonomi.

Fiskars hanterar risker i anknytning till 
den finansiella rapporteringsprocessen 
bland annat på följande sätt: ändamåls



39  FÖrvaLtNING

enlig organisering av och tillräckliga 
resurser för ekonomiförvaltningen, behörig 
begränsning av rättigheter tillhörande en
skilda befattningar, centraliserad styrning 
av användningsrättigheter till koncernens 
rapporteringssystem, anvisningar för 
bokföring och rapportering, en gemensam 
och enhetlig kontoplan för hela koncernen, 
utnyttjande av datateknik, kontinuerlig 
utbildning av personalen samt kontroll  
av de uppgifter som rapporteras som  
ett led i rapporteringsprocessen.

utveckling av den finansiella  
rapporteringsprocessen
Fiskars utvecklar kontinuerligt sin verk
samhet inom olika delområden. som 
bäst pågår en strömlinjeformning av den 
finansiella rapporteringsprocessen genom 
att man förnyar arbetsskeden som ingår 
i processen och gör dem mer enhetliga 
samt stärker kontrollerna i processen.

rIskhaNterING
syftet med Fiskars riskhantering är att 
identifiera, bedöma och hantera risker 
som utgör ett hot mot uppnåendet av  
affärsverksamhetens mål. avsikten är  
att trygga personal, egendom och klient
leveranser, skydda bolagets anseende 
och varu märken samt skydda bolagets 
ägarvärde mot skador som minskar  
bolagets lönsamhet eller tillgångar.

principerna för riskhanteringen har upp
tecknats i den riskhanteringspolicy som 
Fiskars styrelse har godkänt. Bolagets 
audit Committee följer med hur riskhan
teringssystemen fungerar. Identifieringen, 
bedömningen och i betydande grad 
också hanteringen av risker har spridits 
på affärsenheter och stödfunktioner. 
koncernens finansieringsenhet ansvarar 
för utveckling och skötsel av metoder, 
arbetsredskap och rapportering med 
anledning av riskhanteringen. dessutom 
sköter finansieringsenheten tillsammans 
med affärsenheterna och stödfunktionerna 
riskkarteringar och hjälper till att göra  
upp verksamhetsplaner på basis av  
dessa karteringar.

Fiskars har ett omfattande egendoms, 
avbrotts, transport och ansvarsförsäk
ringsskydd som täcker bolagen inom 
koncernen. Försäkringshanteringen 
har förutom lokala personalförsäkringar 
koncentrerats till koncernens finansie
ringsenhet.

koncernens finansieringsenhet hanterar 
de finansiella riskerna i enlighet med de 
principer som har godkänts av styrelsen. 
en beskrivning av hanteringen av de 
finansiella riskerna presenteras i bokslutet 
på årsberättelsen.

huvudsakLIGa  
OsÄkerhetsFaktOrer
kundrelationer  
och distribution
Fiskars tillverkar och säljer produkter 
avsedda för konsumenter. den allmänna 
ekonomiska situationen och den försva
gade konsumtionsefterfrågan inom de för 
Fiskars viktiga marknaderna i europa och 
Nordamerika kan ha en negativ inverkan 
på bolagets omsättning och lönsamhet. 
Fiskars produkter säljs genom bolagets 
organisation, försäljare och distributörer 
till parti och detaljhandelsaffärer samt 
via egna affärer direkt till konsumenterna. 
distributionen av produkterna sköts genom 
distributionscentraler och lager som ägs av 
koncernen eller andra parter. Försäljning 
till enskilda storkunder är av stor betydelse 
för en del av verksamheten. För vissa stora 
kunders del fattas besluten om försäljnings
sortimentet och leverantörsvalet en gång 
per år. Förlusten av flera stora kunder eller 
en allvarlig störning i en specialiserad distri
butionskanal kan ha en negativ inverkan på 
koncernens verksamhet och resultat. Ingen 
av Fiskars kunder hade en andel av mer än 
10 % av den totala försäljningen år 2009. 

Leveranskedjan
koncernens verksamhet utvecklas så 
att Fiskars använder mer underleveran
törer och samarbetsparter än tidigare 
för att tillverka sina produkter. den egna 
produktionens andel minskar och leve
ranskedjan blir viktigare. hanteringen av 
leveranskedjan utgör såväl en styrnings 
som tillgångsrisk eftersom en betydande 
del av försäljningen av olika produkter är 
säsongsbetonad och anskaffningar görs i 
avlägsna länder. Bolaget arbetar ständigt 
med att utveckla den riskhantering som är 
förknippad med användningen av under
leverantörer och säkrande av att produk
terna finns tillgängliga vid rätt tidpunkt.

råvaror
Fiskars produkter tillverkas av många olika 
råvaror, men de främsta är stål, aluminium 
och plast. Förändringar som övergår  
de normala prisfluktuationerna kan ha  
en inverkan på koncernens operativa  
resultat. Fiskars använder sig av lång
variga anskaffningskontrakt för råvaror.  
de produktionsanläggningar som använ
der mest el har i Finland berett sig på fluk
tuationerna i elpriset genom kollektivköp.

Innovation
tillväxten i affärsverksamheten bygger till 
en betydande del på bolagets förmåga 
att kontinuerligt utveckla och sälja nya 
produkter och produktförbättringar som 
motsvarar konsumenternas förväntningar. 

det viktiga är att kombinera innovation 
med forskning och produktutveckling samt 
tekniskt kunnande så att nya produkter 
och förbättringar snabbt kan erbjudas  
på marknaden.

varumärken och Fiskars anseende
Fiskars handhar ett antal globalt och lokalt 
kända varumärken och brand. en händelse 
som har en negativ inverkan på konsument
ernas förtroende eller tillgången till ett visst 
varumärke påverkar också koncernens 
affärsverksamhet. Fiskars följer noga med 
sina varumärkens framgångar och vidtar 
alltid vid behov åtgärder för att skydda  
sina varumärkens värde.

säsongsväxlingar och väder
på kort sikt påverkar väder och säsongs
växlingar efterfrågan; detta gäller i synner
het trädgårdsredskap under vårsäsongen. 
Förhållanden som avviker från det statis
tiskt normala kan påverka försäljningen 
på ett negativt sätt. tyngdpunkten för 
försäljningen av koncernens produkter för 
hemmet ligger tydligt på årets sista kvartal. 
eventuella problem med tillgång till pro
dukter eller i efterfrågan under årets sista 
kvartal kan på ett betydande sätt påverka 
resultatet för hela räkenskapsperioden.

miljö
Bolagets produktionsverksamhet är 
till största delen av sådan art att den 
inte förknippas med betydande miljö
risker. produktionsanläggningarna har 
ikraftvarande miljötillstånd som slår fast 
de gränserna för produktionsverksam
hetens miljökonsekvenser. Förändringar i 
allmänna miljöbestämmelser kan påverka 
ikraftvarande miljötillstånd. anpassning 
till förändrade direktiv kan förutsätta att 
nuvarande produktionsmetoder förändras 
eller investeringar i ny utrustning. detta 
kan i vissa äldre produktionsanläggningar 
ge upphov till tilläggskostnader.

pensioner och övriga förpliktelser
Förändringar på aktiemarknaden, i ränte
nivån och den förväntade livslängden  
kan för vissa förmånsbestämda pensions
arrangemangs del öka bolagets pensions
ansvar. de förpliktelser som ingår i Fiskars 
förmånsbestämda (”defined benefit”) 
pensionsprogram är ändå ringa och den 
risk som är förknippad med dem anses 
inte vara betydande.

Intresseföretaget
Fiskars har en betydande investering i in
tresseföretaget Wärtsilä Oyj abp. stora för
ändringar i aktiepriserna, lönsamheten eller 
Wärtsiläs förmåga att betala ut dividender 
kan ha en betydande inverkan på Fiskars.
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FIskars. 
GeNIaLIsk 
FuNktIONaLIsm.
Fiskars löser problem genom unika lösningar som  
inspirerar användare och hjälper dem att uppnå bättre  
resultat. vår design styrs av nyfikenhet och en strävan  
efter kontinuerlig förbättring. vi tror att allting – till och  
med det enkla – kan göras bättre och smartare.
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Året 2009 i korthet
Det krävande marknadsläget och försiktigt 
köpbeteende inom detaljhandeln mins-
kade Fiskars omsättning till 662,9 milj. 
euro år 2009 (2008: 697,0 milj. euro).

rörelseresultatet var 39,5 milj. euro (6,0) 
och utan poster av engångsnatur 40,0 
milj. euro (40,9). Bolagets kostnadsstruktur 
bantades under årets lopp, vilket innebar 
en ökning i den relativa lönsamheten i 
Amerika. Låga råvarukostnader bidrog 
också till att förbättra resultatet.

kassaflödet från rörelseverksamheten 
ökade till 121,0 milj. euro (97,0), trots att 
Fiskars dividendintäkter från intresseföre-
taget Wärtsilä oyj Abp minskade under 
året till 25,3 milj. euro (67,2).

Bolagets aktieserier A och k samman-
slogs i juli 2009 enligt ett beslut som fatta-
des vid en extra bolagsstämma. resultatet 
per aktie var under räkenskapsperioden 
1,05 euro (0,64).

i slutet av år 2009 var antalet anställda 
3 623 (4 119).

koncernens 
resuLtAtutveckLing
Fiskars omsättning minskade 5 % år 2009 
och var 662,9 milj. euro (697,0). omräknat 
i jämförbara valutakurser minskade om-
sättningen med 4 %. koncernens rörelse-
resultat ökade till 39,5 milj. euro (6,0) som 
inkluderar engångskostnader på 0,5 milj. 
euro (34,9). rörelseresultatet utan poster 
av engångsnatur var 40,0 milj. euro (40,9) 
eller 6 % av omsättningen (6 %). 

Fiskars ändrade sin definition för rörel-
seresultat (eBit) från och med början av 

styreLsens  
verksAmhetsBerätteLse 2009
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viktigaste operativa segment

milj. euro
2009 2008  Förändring, 

%
emeA,  
omsättning 454,2 491,3 -8

emeA, 
rörelseresultat 26,7 21,7 *)

Amerika,  
omsättning 218,2 216,5 1

Amerika,  
rörelseresultat 23,9 -4,0 **)

*)     i summan ingår 9,3 milj. euro  
engångskostnader. 

**)   i summan ingår 19,5 milj. euro  
engångskostnader.

viktigaste affärsområden 

milj. euro
2009  2008  Förändring, 

%
home,  
omsättning 299,9 316,8 -5

garden,  
omsättning 230,9 231,2 0

outdoor,  
omsättning 128,4 145,2 -12

året 2009. Fiskars redogör för sin andel 
av resultat från intresseföretaget Wärtsilä 
samt för förändringen i gängse värdet på 
biologiska tillgångar (alltså skogsbestån-
det) på skilda rader under rörelseresultatet 
i resultaträkningen. Andel av intressefö-
retagets resultat var 66,5 milj. euro (70,5) 
och förändringen i skogsbeståndets värde 
var -0,4 milj. euro (-5,6).

nettofinansieringskostnaderna var -14,2 
milj. euro (-19,4). resultatet före skatt var 
91,4 milj. euro (51,5). skatterna för räken-
skapsperioden var -7,9 milj. euro (-2,3). 

Periodens resultat steg till 83,5 milj. euro 
(49,2). resultatet per aktie var 1,05 euro 
(0,64).

orgAnisAtionsstruktur 
Fiskars operativa segment är emeA (eu-
ropa, mellanöstern, Asien och stillahavs-

området), Amerika, Wärtsilä (intresseföre-
tag) och Övriga. inha Bruks verksamhet, 
som i huvudsak består av båttillverkning, 
flyttades från segmentet Övriga till emeA i 
början av 2009.

Affärsområdena är home (hem), garden 
(trädgård), outdoor (uteliv) och Övriga 
från och med början av året 2009. områ-
det home omfattar hushållsprodukter samt 
skola, kontor och hobby (soc). Båtar 
ingår i affärsområdet outdoor. Övriga 
omfattar fastigheter samt funktioner vid 
koncernförvaltningen.

emeA
segmentet emeA:s omsättning sjönk med 
8 % till 454,2 milj. euro (491,3). omräknat 
i jämförbara valutakurser var nedgången 
5 %. rörelseresultatet var 26,7 milj. euro 
(21,7, inklusive poster av engångsnatur på 
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-9,3). Antalet anställda i slutet av redovis-
ningsperioden var 2 899 personer (3 276).

marknadsläget var en utmaning under 
hela året. efterfrågan bland konsument-
erna och detaljhandelns inköp återvände 
inte till nivån före recessionen. valutakurs-
er som minskade i värde gentemot euron, 
i synnerhet det brittiska pundet och den 
svenska kronan, innebar en minskning i 
omsättningen.

omsättningen inom affärsområdet home 
sjönk en aning. Försäljningen på bolagets 
största marknader i Finland och sverige 
samt i norge fortsatte att utvecklas positivt 
i synnerhet för varumärkena Arabia och iit-
tala. Försvagade valutakurser och försälj-
ningen i andra marknadsområden ledde 
till en nedgång i omsättningen. effekti-
verad produktion och inköp förbättrade 
rörelseresultatet för segmentet emeA. För-
säljningen av hobbyprodukter minskade, 
men de lägre kostnaderna kompenserade 
försäljningsbortfallet.

inom affärsområdet garden ökade 
försäljningen av trädgårdsredskap under 
varumärket Fiskars avsevärt. i synnerhet 
i tyskland var utvecklingen positiv. Den 
begränsade åtgången av byggverktyg 
och smidesprodukter samt försvagade 
valutakurser gjorde ändå att omsättningen 
blev mindre än året innan. sortimentets för-
bättrade lönsamhet bland annat på grund 
av låga råvarupriser och effektiverad 
produktion bidrog tillsammans med övriga 
kostnadsinbesparingar till att positivt på-
verka segmentets rörelseresultat, trots att 
man ökade marknadsföringsutgifterna.

omsättningen inom affärsområdet 

outdoor minskade i den krävande mark-
nadsmiljön. omsättningen för utelivspro-
dukter sjönk i synnerhet i Frankrike och 
sverige, vilket påverkades av den svagare 
kronan samt nedgången i försäljningen 
av affärsgåvor och produkter för vardags-
motion. För båtmarknaden var året 2009 
svårt och omsättningen inom bolagets 
båtverksamhet minskade tydligt. Den låga 
försäljningsvolymen samt kostnaderna för 
utvecklandet av nya båtmodeller ledde till 
att rörelseresultatet för emeA försvagades.

AmerikA
segmentet Amerikas omsättning ökade 
med 1 % till 218,2 milj. euro (216,5). i 
us-dollar räknat sjönk omsättningen ändå 
med 4 % till 302,5 milj. dollar (319,1). 
rörelseresultatet var 23,9 milj. euro (-4,0, 
inklusive poster av engångsnatur på 
-19,5). i slutet av redovisningsperioden var 
antalet anställda 667 (792).

Lågkonjunkturen i usA:s ekonomi 
påverkade detaljhandelns inköp. Å andra 
sidan innebar recessionen en nedgång 
i priserna på råvaror, i synnerhet plast, 
under år 2009. rörelseresultatet för 
segmentet Amerika ökade kraftigt, vilket 
orsakades i första hand av lägre fasta 
kostnader än tidigare.

inom affärsområdet garden var omsätt-
ningen på samma nivå som föregående år. 
en del av återförsäljarna fortsatte under året 
att minska sina varulager, men försäljnings-
bortfallet ersattes av de nya trädgårdspro-
dukter som lanserades under årets lopp. 

omsättningen för produkter för skola, 
kontor och hobby (soc) inom affärsom-

rådet home minskade avsevärt. Delvis 
berodde nedgången på avyttringen av 
konsumtionsprodukter inom hobbysektorn 
och därtill hörande varumärken i juli 2009. 
nedgången i försäljningen kompensera-
des av mindre fasta utgifter.

omsättningen för affärsområdet outdoor 
växte år 2009. i synnerhet försäljningen till 
institutioner utvecklades väl. Den ökade 
försäljningsvolymen förbättrade rörelsere-
sultatet för segmentet Amerika. varumärket 
Brunton och dess affärsverksamhet avytt-
rades i december 2009, vilket påverkar 
utvecklingen av omsättningen år 2010.

ÖvrigA
Fastigheterna, som ingår i segmentet 
Övriga, förvaltar bolagets skogs- och 
markegendomar samt sköter intern och 
extern uthyrning av koncernens fastigheter 
i Finland. till segmentet hör dessutom 
koncernförvaltningen.

segmentets omsättning var 6,1 milj. euro 
(5,9), av vilket största delen var inkomster 
från virkesförsäljning och hyresinkomster 
från fastigheterna. rörelseresultatet som 
inkluderar engångskostnader på -0,5 milj. 
euro var -11,1 milj. euro (-11,7, inklusive 
poster av engångsnatur på -6,1). För-
ändringen i skogsbeståndets värde som 
rapporteras under rörelseresultatet var -0,4 
milj. euro (-5,6). i slutet av redovisningspe-
rioden var antalet anställda 57 (51).

WärtsiLä
Wärtsilä oyj Abp, en leverantör av marin- 
och kraftverkslösningar, konsolideras i 
Fiskars koncernbokslut som ett intresse-
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företag. Fiskars innehav i Wärtsilä uppgår 
till 17,1 % av aktierna och röstetalet.

Fiskars andel av Wärtsiläs resultat var 
66,5 milj. euro (70,5) år 2009.

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 
11.3.2009. Fiskars styrelseordförande kaj-
gustaf Bergh och verkställande direktör 
kari kauniskangas återvaldes till medlem-
mar i Wärtsiläs styrelse. Bolagsstämman 
beslöt att betala dividend 1,50 euro per 
aktie (4,25). Fiskars fick totalt 25,3 milj. 
euro (67,2) i dividender.

vid periodens slut var marknadsvärdet 
på andelen i intresseföretaget 472,9 milj. 
euro (353,9) eller 5,76 (4,57) per Fiskars 
aktie med kursen för Wärtsiläs aktie på 
28,07 euro (21,01). Balansvärdet av aktier 
var 316,8 milj. euro (263,5).

FinAnsiering
Fiskars kassaflöde från rörelseverksam-
heten var 121,0 milj. euro (97,0) under år 
2009. tillväxten berodde i huvudsak på 
avsevärt minskade lager. i kassaflödet 
ingår 25,3 milj. euro (67,2) i dividender 
från intressebolaget Wärtsilä.

investeringarnas kassaflöde uppgick 
under året till -8,7 milj. euro (-25,8) och 
kassaflödet efter investeringar var 112,2 
milj. euro (71,2). 

koncernens nettorörelsekapital i slutet 
av perioden var 102,6 milj. euro (149,4). 
soliditeten var 52 % (46 %) och nettogea-
ringen 47 % (69 %).

i slutet av perioden hade koncernen 
38,6 milj. euro i likvida medel (11,3). 
Fiskars skyddar sig mot valutakursrisker 
förknippade med det beräknade kassaflö-
det genom valutaderivat. värderingen av 
dessa valutaderivat ökade finansierings-
kostnaderna under perioden med 4,5 milj. 
euro (2008: minskade kostnaderna 3,7 
milj. euro) eftersom bolaget inte tillämpar 
säkringsredovisning enligt iAs 39 på 
derivaten.

De räntebärande nettoskulderna upp-
gick till 235,7 milj. euro (309,9). kortfristiga 
skulder uppgick till 199,7 milj. euro (183,7) 
och långfristiga skulder till 74,9 milj. euro 
(137,5). De kortfristiga skulderna utgörs 
främst av företagscertifikat som har utgetts 
av Fiskars oyj Abp. Dessutom hade 
Fiskars 425,0 milj. euro (405,0) i outnytt-
jade långfristiga kreditlöften, främst i stora 
nordiska banker. 

investeringAr och 
ProDuktutveckLing
räkenskapsperiodens investeringar 
uppgick sammanlagt till 14,6 milj. euro 
(29,8). Av investeringarna var 10,7 milj. 
euro (23,7) riktade på segmentet emeA, 
2,8 milj. euro på Amerika (3,0) och 1,1 milj. 
euro (3,1) på segmentet Övriga.

investeringarna utgjordes till största del 
av investeringar i produktion och produkt-

utveckling. Dessutom investerade man 
inom affärsområdet home i förnyandet av 
butiker samt i stamkundssystemet. Fiskars 
Fastigheters investeringar var främst repa-
rationer av fastigheter.

koncernens produktutvecklingskost-
nader var 8,9 milj. euro (8,4) eller 1 % av 
omsättningen (1 %). Bland de viktigaste 
projekten inom forskning och utveckling 
under år 2009 var produktsortimentet för 
regnvattensuppsamlare, ett nytt produkt-
koncept för yxor samt nya båtmodeller.

PersonAL
i genomsnitt hade koncernen år 2009 en 
personalstyrka på 3 867 (4 325). i slutet 
av året var antalet anställda 3 623 (4 119), 
av vilka 2 899 (3 276) arbetade inom 
emeA-området, 667 (792) inom segmen-
tet Amerika och 57 (51) i enheterna inom 
segmentet Övriga. i Finland sysselsatte 
koncernen 1 512 personer (1 722).

minskningen i antalet anställda inom 
emeA-området berodde i första hand på 
omstrukturering av verksamhet på fabri-
kerna. i Amerika ledde sammanslagning-
en av enheterna garden och soc samt 
avyttringen av Brunton-affärsverksamheten 
till att antalet anställda sjönk.

Löner, arvoden och förmåner under 
räkenskapsåret uppgick sammanlagt till 
113,4 milj. euro (126,4).

änDringAr i LeDningen
ekon. mag. Juha Lehtola utsågs i mars 
2009 till direktör för båtverksamheten och 
verkställande direktör för inha Bruk oy Ab. 
i augusti 2009 utsågs ekon. mag. Jaakko 
Autere till direktör för Fiskars affärsområde 
home och verkställande direktör för iittala 
group oy Ab. han tog över sina upp-
gifter i januari 2010. Lehtola och Autere 
rapporterar båda till Fiskars verkställande 
direktör kari kauniskangas.

BoLAgsstyrning
Fiskars tillämpar värdepappersmarknads-
föreningen rf:s Finsk kod för Bolagsstyr-
ning (corporate governance), som trädde 
i kraft 1.1.2009. Fiskars redogörelse över 
förvaltnings- och styrsystem för året 2009, 
enligt rekommendation 51 av kod för Bo-
lagsstyrning, publicerades 11.2.2010 som 
en separat berättelse.

Fiskars följer också regler för insider-
handel av nAsDAQ omX helsinki oy som 
uppdaterades 9.10.2009. Bolaget har 
dessutom sina egna interna insiderregler 
som senast uppdaterades 3.11.2009.

risker och 
 osäkerhetsFAktorer i 
 AFFärsverksAmheten
olika osäkerhetsfaktorer kan påverka 
Fiskars affärsverksamhet, omsättning 
och resultatutveckling. De huvudsakliga 

osäkerhetsfaktorerna är följande:
Den allmänna ekonomiska situationen •	

och en försvagad konsumtionsefterfrå-
gan inom de för Fiskars viktiga markna-
derna i europa och nordamerika
Förlusten av stora kunder eller en ned-•	

gång i försäljningen till dem, kundernas 
finansiella problem eller en allvarlig 
störning i en distributionskanal
möjligheter att leverera produkter vilket •	

är beroende av bolagets leverantörer 
och logistik
oväntade väderförhållanden inom •	

affärsområdet garden samt säsongs-
växlingar i synnerhet i fråga om af-
färsområdet home, där tyngdpunkten i 
försäljningen tydligt ligger på slutet av 
året
Plötsliga fluktuationer i priserna på •	

råvaror och energi; för Fiskars är de 
viktigaste råvarorna stål, aluminium och 
plast
stora förändringar i intresseföretaget •	

Wärtsiläs lönsamhet eller förmåga att 
betala dividender.

miLJÖ 
i enlighet med sina code of conduct-an-
visningar strävar Fiskars efter att se till att 
bolagets produkter, tjänster och produkti-
on bidrar till en hållbar utveckling. Bolaget 
har ingen separat miljökostnadsuppföl-
jning, eftersom de ingår i den normala 
affärsverksamheten och utvecklingen av 
den. under räkenskapsåret 2009 gjordes 
inga betydande miljöinvesteringar.

Fiskarskoncernens produktionsverk-
samhet är till största delen av sådan art 
att den inte förknippas med betydande 
miljörisker. Produktionsanläggningarna har 
ikraftvarande miljötillstånd som slår fast de 
högsta gränserna för produktionsverksam-
hetens miljökonsekvenser. Förändringar i 
allmänna miljöbestämmelser kan påverka 
ikraftvarande miljötillstånd. Anpassning 
till förändrade direktiv kan förutsätta att 
nuvarande produktionsmetoder förändras 
eller investeringar i ny utrustning.

Produktionen inom affärsområdet home 
konsumerar mer energi än Fiskars övriga 
produktion. Alla produktionsanläggningar 
inom home-området i Finland har miljö- 
och kvalitetssystem som har auditerats i 
enlighet med iso-standarderna.

Aktier
Fiskars oyj Abp har en aktieserie efter att 
bolagets aktieserier A och k sammanslogs 
i juli 2009. De nya aktierna i aktieslaget 
(Fis1v) blev upptagna till offentlig handel 
31.7.2009. varje aktie medför en röst och 
har lika rättigheter. 

med hänvisning till de beslut som fatta-
des av den extraordinarie bolagsstämman 
5.6.2009 antecknades sammanslagningen 
av aktieserierna, den riktade vederlagsfria 
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styreLsens verksAmhetsBerätteLse

emissionen till ägare av k-aktier samt änd-
ringarna av bolagsordningen i handels-
registret 30.7.2009. i den riktade veder-
lagsfria emissionen mottog innehavare av 
aktier i serie k vederlagsfritt en ny aktie 
mot varje parti om fem aktier i serie k. 

verkställandet av fusionen mellan 
Fiskars och Agrofin och emissionen för 
erläggandet av fusionsvederlaget regist-
rerades hos handelsregistret 31.7.2009. 
De nya aktierna i fusionsvederlaget blev 
upptagna till offentlig handel 3.8.2009. Fis-
kars styrelse beslutade att ogiltigförklara 
de 11 863 964 aktier som överfördes till 
Fiskars som ett resultat av verkställandet 
av fusionen. ogiltigförklaringen registrera-
des 3.8.2009.

i slutet av perioden var det samman-
lagda antalet aktier 82 023 341, inklusive 
112  619 egna aktier. Aktiekapitalet upp-
gick fortfarande till 77 510 200 euro. 

Fiskars aktier noteras på large cap-lis-
tan på nAsDAQ omX helsinki oy. i slutet 
av december var kursen för aktien 10,62 
euro (A-aktie: 6,96; k-aktie: 11,15). Fiskars 
marknadsvärde var 869,9 miljoner euro 
(633,2), utan bolagets innehav av egna 
aktier. Antalet aktier som var föremål för 
handel under året var 4,4 milj. (5,1).

egnA Aktier
Bolagets styrelse hade under året fullmakt 
att förvärva och avyttra aktier i det egna 
bolaget. vid slutet av räkenskapsåret 
gällde fullmakten högst 4 020 000 aktier. 
Avyttringen av bolagets egna aktier 
kan ske i annat än det förhållande som 
aktieägaren har företrädesrätt att förvärva 
bolagets egna aktier. Fullmakten är i kraft 
till slutet av följande ordinarie bolagsstäm-
ma. Fullmakten utnyttjades inte under 
räkenskapsperioden. 

Fiskars har ett innehav på 112 619 egna 
aktier, vilket motsvarar 0,14 % av bolagets 
aktier och röster.

AktieägAre
Det sammanlagda antal aktieägare i Fis-
kars oyj Abp var 11 915 (9 899) vid slutet 
av året.

under räkenskapsperioden informe-
rades om följande förändringar bland 
Fiskars största aktieägare: 

robert g. ehrnrooths andel rösträtter •	

understeg flaggningsgränsen på 1/10 
15.6.2009, när hans direkt bestämman-
de inflytande i turret oy Ab slutade.
virala oy Abs andel rösträtter under-•	

skred flaggningsgränsen på 3/20, elsa 
Fromond tillsammans med företaget 
holdix oy Ab, ett bolag som kontrolleras 
av elsa Fromond, överskred flaggnings-
gränsen på 1/10 och oy Julius tallberg 
Abs andel rösträtter understeg flagg-
ningsgränsen på 1/20 när samman-
slagningen av aktieserier förverkligades 

30.7.2009 och fusionen mellan Agrofin 
och Fiskars förverkligades 31.7.2009.
elsa Fromond tillsammans med •	

företaget holdix oy Ab, ett bolag som 
kontrolleras av elsa Fromond, understeg 
flaggningsgränsen på 1/10 5.10.2009.

orDinArie BoLAgsstämmA 
2009
Fiskars oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 
16.3.2009 fastställde bokslutet för år 2008 
och styrelsens medlemmar och verkstäl-
lande direktören beviljades ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2008. stämman beslöt 
att i dividend utdela 0,50 euro/aktie för 
A-aktier och 0,48 euro/aktie för k-aktier, 
sammanlagt 38 247 526,74 euro. Dividen-
den utbetalades 26.3.2009. 

styrelsemedlemmarnas antal fastställ-
des till nio. till styrelsemedlemmar valdes 
kaj-gustaf Bergh, ralf Böer, Alexander 
ehrnrooth, Paul ehrnrooth, ilona ervasti-
vaintola, gustaf gripenberg, karl groten-
felt, karsten slotte och Jukka suominen. 
styrelsemedlemmarnas mandattid utgår 
vid den ordinarie bolagsstämman år 2010.

till revisor valdes kPmg oy Ab som har 
utsett cgr mauri Palvi till huvudansvarig 
revisor.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga 
styrelsen att förvärva och avyttra bolagets 
egna aktier, högst 2 700 000 A-aktier och 
högst 1 100 000 k-aktier.

styreLsens  
konstituerAnDe mÖte
På sitt konstituerande möte 16.3.2009 
valde styrelsen kaj-gustaf Bergh till ordfö-
rande samt Alexander ehrnrooth och Paul 
ehrnrooth till vice ordföranden. 

till ordförande för Audit committee 
valde styrelsen gustaf gripenberg och 
till medlemmar Alexander ehrnrooth, 
Paul ehrnrooth, ilona ervasti-vaintola 
och karsten slotte. till ordförande för 
compensation committee valde styrelsen 
kaj-gustaf Bergh och till medlemmar ralf 
Böer, karl grotenfelt och Jukka suominen. 
till ordförande för nomination committee 
valde styrelsen kaj-gustaf Bergh och till 
medlemmar Alexander ehrnrooth och Paul 
ehrnrooth.

eXtrAorDinArie 
BoLAgsstämmA 2009
Fiskars oyj Abp:s extraordinarie bolagstäm-
ma 5.6.2009 godkände styrelsens förslag 
att sammanslå A- och k-seriens aktier, den 
riktade vederlagsfria emissionen till ägare 
av k-aktier, samt ändringarna av bolags-
ordningen och fusionsplanen med den 
största enskilda aktieägaren Agrofin oy Ab. 

Bolagsstämman beslöt vidare att befull-
mäktiga styrelsen att förvärva och avyttra 
bolagets egna aktier, sammanlagt högst 
4  020 000 aktier. 

orDinArie  
BoLAgsstämmA 2010
Fiskars oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 
hålls tisdagen den 16 mars 2010 kl 15.00 
i helsingfors mässcentrum. kallelsen till 
bolagsstämman publiceras separat.

styreLsens FÖrsLAg tiLL 
orDinArie BoLAgsstämmA
vid utgången av räkenskapsperioden 
2009 är moderbolagets utdelningsbara 
egna kapital 429,9 milj. euro (460,5). 

Bolagets styrelse föreslår att för år 2009 
i dividend utdelas för 0,52 euro per aktie. 
Det finns 81 910 722 aktier som är berätti-
gade till utdelningen. som dividend skulle 
sålunda utdelas 42 593 575,44 euro. 
Därefter återstår 387,3 milj. euro utdel-
ningsbara medel i moderbolaget. 

inga väsentliga förändringar har skett 
i bolagets ekonomiska ställning efter rä-
kenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet 
är god och enligt styrelsens uppfattning 
äventyras bolagets likviditet inte av den 
föreslagna vinstutdelningen.

utsikter FÖr År 2010
marknadsläget förväntas förbli osäkert 
och prognostiseringen är fortsättnings-
vis svag under år 2010. i synnerhet den 
höga arbetslösheten på marknaderna i 
nordamerika och europa kan försämra 
efterfrågan bland konsumenterna. också 
detaljhandelns inköpsbeteende väntas 
vara försiktigt även i fortsättningen. De här 
faktorerna kan ha en inverkan på utveck-
lingen av Fiskars omsättning.

under år 2010 fortsätter åtgärderna för 
att förbättra Fiskars lönsamhet och konkur-
renskraft. Bolaget gör ökade satsningar 
på att utveckla sina varumärken och på 
produktutveckling, eftersom dessa är de 
viktigaste metoderna för framgång i en 
utmanande marknadsmiljö.

Fiskars omsättning år 2010 förutspås 
vara på samma nivå som år 2009. rörel-
seresultatet för hela året utan poster av 
engångsnatur förutspås öka jämfört med 
år 2009. 

intresseföretaget Wärtsilä fortsätter att 
ha en stor betydelse för koncernens resul-
tat och kassaflöde år 2010.

helsingfors, Finland, den 10 februari 2010

Fiskars oyj Abp
styrelsen
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koncernens resuLtAträkning

rAPPort Över totALresuLtAt

m€ not 2009 2008
omsättning 662,9 697,0

kostnad för sålda varor -436,3 -483,5

Bruttobidrag 226,6 34,2 % 213,5 30,6 %

Övriga rörelseintäkter 5.1 1,8 2,9

kostnader för försäljning och marknadsföring -119,4 -129,8

Administrationskostnader -58,8 -54,4

Forsknings- och utvecklingskostnader -8,9 -8,4

Övriga rörelsekostnader 5.3 -1,9 -17,8

rörelseresultat 39,5 6,0 % 6,0 0,9 %

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar 6.4 -0,4 -5,6

Andel i intresseföretagets resultat 6.6 66,5 70,5

Finansiella intäkter och kostnader 5.9 -14,2 -19,4

resultat före skatt 91,4 13,8 % 51,5 7,4 %

inkomstskatt 5.10 -7,9 -2,3

räkenskapsperiodens resultat 83,5 12,6 % 49,2 7,1 %

Fördelning:

moderbolagets aktieägare 83,5 49,3

minoritetsaktieägare 0,0 -0,1

83,5 49,2

resultat/aktie, euro, hänförligt till moderbolagets  
aktieägare (outspätt och utspätt) 5.11 1,05 0,64

m€ not 2009 2008
räkenskapsperiodens resultat 83,5 49,2

Övrigt totALresuLtAt

omräkningsdifferenser -1,9 -1,9

Förändringar i intresseföretag redovisade mot övrigt totalresultat 6.6 12,7 -18,1

säkring av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag efter skatt 1,3 0,7

Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda  
pensionsplaner efter skatt 0,7 -0,2

Övriga förändringar 0,0 0,2

Övrigt totalresultat efter skatt, totalt 12,8 -19,3

räkenskapsperiodens totalresultat 96,3 29,9

Fördelning av totalresultat:

moderbolagets aktieägare 96,3 30,0

minoritetsaktieägare 0,0 -0,1

96,3 29,9

noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.

koncernBoksLut, iFrs

50   FiskArs BoksLut 2009



koncernens BALAnsräkning

m€ not 31.12.2009 31.12.2008

tiLLgÅngAr

LÅngFristigA tiLLgÅngAr

goodwill 6.1 99,4 99,2

Övriga immateriella anläggningstillgångar 6.2 124,9 131,0

materiella anläggningstillgångar 6.3 99,5 113,2

Biologiska tillgångar 6.4 38,9 39,3

Förvaltningsfastigheter 6.5 8,5 7,7

Andelar i intresseföretag 6.6 316,8 263,5

Finansiella tillgångar 6.7, 6.8 5,1 5,1

uppskjutna skattefordringar 7 17,8 21,7

Långfristiga tillgångar sammanlagt 710,9 73 % 680,6 70 %

kortFristigA tiLLgÅngAr

varulager 6.9 119,0 159,8

kundfordringar och övriga fordringar 6.10 101,9 109,6

skattefordringar 2,9 8,4

Likvida medel 6.11 38,6 11,3

kortfristiga tillgångar sammanlagt 262,4 27 % 289,0 30 %

tillgångar sammanlagt 973,3 100 % 969,7 100 %

eget kAPitAL och skuLDer

eget kAPitAL

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 504,8 446,7

minoritetsintressen 0,0

eget kapital sammanlagt 504,8 52 % 446,7 46 %

LÅngFristigA skuLDer

räntebärande främmande kapital 9.2 74,9 137,5

Övriga skulder 0,9 1,4

uppskjutna skatteskulder 7 47,2 49,3

Pensionsförpliktelser 8.4 9,4 9,2

Övriga avsättningar 8.2 9,1 13,4

Långfristiga skulder sammanlagt 141,5 15 % 210,8 22 %

kortFristigA skuLDer

räntebärande främmande kapital 9.3 199,7 183,7

Leverantörskulder och övriga skulder 8.3 121,3 121,9

skatteskulder 6,1 6,6

kortfristiga skulder sammanlagt 327,1 34 % 312,2 32 %

eget kapital och skulder sammanlagt 973,3 100 % 969,7 100 %

noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.
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koncernens kAssAFLÖDesAnALys

m€ 2009 2008
kAssAFLÖDe FrÅn LÖPAnDe verksAmhet

resultat före skatt 91,4 51,5

Justeringar

Avskrivningar 28,1 32,9

Andel i intresseföretagets resultat -66,5 -70,5

intäkter från placeringar 0,3 -1,0

räntekostnader 14,2 20,4

Förändring i biologiska tillgångar 0,4 5,6

Förändring av avsättningar och övriga affärsposter utan kassaflödepåverkan -12,4 0,0

kassaflöde före förändring av rörelsekapital 55,6 39,0

Förändring av rörelsekapital

Förändring av räntefria fordringar -0,7 10,9

Förändring av varulager 50,3 10,6

Förändring av räntefria skulder 4,1 -7,5

kassaflöde från löpande verksamhet före finansposter och skatter 109,3 53,0

Dividendinkomster, intresseföretag 25,3 67,2

Betalda finansieringskostnader (netto) -13,8 -18,0

Betald inkomstskatt 0,2 -5,2

kassaflöde från löpande verksamhet (A) 121,0 97,0

kAssAFLÖDe FrÅn investeringAr

Företags- och affärsverksamhetsförvärv -0,2 -3,1

investeringar i materiella o immateriella tillgångar -14,5 -25,4

Försäljning av anläggningstillgångar 1,6 4,1

kassaflöde från övriga placeringar 4,2 -1,4

kassaflöde från investeringar (B) -8,7 -25,8

kAssAFLÖDe FrÅn FinAnsiering

Försäljning av egna aktier 0,0 0,2

upptagna långfristiga skulder 40,0 62,2

Återbetalning av långfristiga skulder -86,5 -0,1

Förändring av kortfristiga skulder 2,0 -85,6

Finansiell leasing -2,5 -3,4

Övriga finansieringsposter -0,1 -3,5

Dividendutdelning -38,2 -61,5

kassaflöde från finansiering (c) -85,4 -91,7

Förändring av likvida medel (A+B+c) 26,9 -20,5

Likvida medel, periodens början 11,3 34,5

omräkningsdifferens 0,5 -2,8

Likvida medel, periodens slut 38,6 11,3

noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.
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FÖränDringAr i Det egnA kAPitALet

 till moderbolagets aktieägare:

m€
Aktie-

kapital
egna  
aktier

omräknings-
differenser

Balanserad 
vinst

minoritets-
intressen sammanlagt

31.12.2007 77,5 -0,9 -9,3 410,5 0,5 478,3

omräkningsdifferenser -1,9 0,0 -1,9

Förändringar i intresseföretag  
redovisade direkt mot övrigt totalresultat -5,9 -12,2 -18,1

säkring av nettoinvesteringar  
i utländska dotterbolag efter skatt 0,7 0,7

Aktuariella vinster och förluster  
på förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt -0,2 -0,2

Övriga förändringar 0,1 0,5 -0,5 0,2

Övrigt totalresultat efter skatt, totalt 0,1 -7,1 -11,8 -0,4 -19,3

räkenskapsperiodens resultat 49,3 -0,1 49,2

räkenskapsperiodens totalresultat 0,1 -7,1 37,4 -0,5 29,9

Betalda dividender -61,5 -61,5

31.12.2008 77,5 -0,8 -16,5 386,5 0,0 446,7

omräkningsdifferenser -1,9 -1,9

Förändringar i intresseföretag  
redovisade direkt mot övrigt totalresultat 4,3 8,4 12,7

säkring av nettoinvesteringar  
i utländska dotterbolag efter skatt 1,3 1,3

Aktuariella vinster och förluster  
på förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt 0,7 0,7

Övrigt totalresultat efter skatt, totalt 0,0 3,7 9,1 0,0 12,8

räkenskapsperiodens resultat 83,5 0,0 83,5

räkenskapsperiodens totalresultat 0,0 3,7 92,6 0,0 96,3

Betalda dividender -38,2 -38,2

Förvärv av minoritetsintressen 0,1 0,1

31.12.2009 77,5 -0,8 -12,8 440,9 0,0 504,8

noterna är en integrerad del av koncernbokslutet.

53  koncernBoksLut, iFrs



noter tiLL koncernBoksLutet

1. koncernens  
reDovisningsPrinciPer, iFrs

Fiskars oyj Abp är ett offentligt finländskt 
aktiebolag som noteras på nAsDAQ omX 
helsingfors och vars hemort är raseborg. 
registrerad adress är mannerheimvägen 
14 A, 00100 helsingfors. Fiskars oyj 
Abp är Fiskarskoncernens moderbolag. 
koncernen tillverkar och marknadsför 
varumärkesbaserade konsumentproduk-
ter globalt. Fiskars rapporterar emeA 
(europa, mellanöstern samt Asien och 
stillahavsområdet), Amerika, intressefö-
retaget Wärtsilä och segmentet Övriga 
som operativa segment. verksamheten är 
indelad i affärsområdena home, garden 
och outdoor. Dessutom bedriver koncer-
nen fastighetsverksamhet samt innehar ett 
strategiskt ägarintresse i Wärtsilä oyj Abp 
som klassificeras som intressebolag. kon-
cernens internationella huvudvarumärken 
är Fiskars, iittala, gerber, silva och Buster.

Fiskars oyj Abp:s styrelse har godkänt 
det här bokslutet för publicering. enligt 
den finländska aktiebolagslagen har 
aktieägarna möjlighet att godkänna eller 
förkasta bokslutet vid den bolagsstämma 
som hålls efter publiceringen av bokslutet. 
Bolagsstämman har också möjlighet att 
fatta beslut om ändring av bokslutet.

redovisningsprinciper
Fiskars oyj Abp:s (”Fiskars” eller ”kon-
cernen”) koncernbokslut har upprättats 
enligt de internationella redovisningsstan-
darder (international Financial reporting 
standards, iFrs) som har antagits av 
den europeiska unionen och som var 
i kraft 31.12.2009. med de internatio-
nella redovisningsstandarderna avses 
de standarder och deras tolkningar som 
antagits av eu och som accepterats i finsk 
bokföringslag och med stöd av den enligt 
stadgat förfarande givna föreskrifter i eu:s 
förordning (eg) nr 1606/2002. noterna till 
koncernbokslutet har också uppgjorts i 
enlighet med finsk bokförings- och sam-
fundslagstiftning.

koncernbokslutet baserar sig på 
ursprungliga anskaffningsvärden med 
undantag för finansieringsmedel och -skul-
der som värderas till verkligt värde via re-
sultaträkningen samt biologiska tillgångar 
och tillgångar och skulder i anslutning till 
förmånsbestämda pensionsplaner, som 
har värderats till verkligt värde.

koncernbolagen rapporterar sina bok-

slut i den valuta som affärsverksamheten 
i huvudsak sker i (”funktionell valuta”). 
moderbolagets funktionella valuta är euro 
som även utgör rapporteringsvalutan för 
koncernen. uppgifterna redovisas i miljo-
ner euro med en decimal.

Användning av bedömningar
vid upprättandet av bokslutet i enlighet 
med internationell redovisningsstandard 
(iFrs) måste företagsledningen göra 
bedömningar och antaganden som påver-
kar värderingen och periodiseringen av 
bokslutsposter. Dessa bedömningar och 
antaganden baseras på historisk erfaren-
het och andra begrundade antaganden, 
som anses vara rimliga under rådande 
förhållanden vid bokslutstidpunkten och 
vilka utgör bedömningsgrund för boksluts-
posterna. marknadsutvecklingen samt 
utvecklingen av det allmänna ekonomiska 
läget kan påverka de variabler som utgör 
basen för bedömningarna och det slutliga 
utfallet kan i betydande grad avvika från 
bedömningarna. Bedömningar påverkar 
närmast antaganden som har gjorts i 
nedskrivningstest, inkurans i omsättnings-
tillgångar, bokföring av nedskrivningsför-
luster för försäljningsfordringar, omstruk-
tureringsreserveringar, beräkning av 
pensionsansvar samt möjlighet att utnyttja 
latenta skattefordringar mot beskattnings-
bart resultat i framtiden.

konsolideringsprinciper
i koncernbokslutet har moderbolaget 
Fiskars oyj Abp och alla dotterbolag där 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar 
mer än hälften av röstetalet eller annars 
har beslutanderätt konsoliderats. Förvär-
vade eller grundade dotterbolag ingår i 
koncernbokslutet från den dag bolaget 
förvärvades eller grundades tills innehavet 
upphör.

Dotterbolag konsolideras i koncernbok-
slutet enligt förvärvsmetoden. samtliga 
koncerninterna transaktioner, såsom 
vinstutdelning, fordringar och skulder samt 
orealiserade bidrag av interna transak-
tioner elimineras i sammanställningen av 
koncernbokslutet. räkenskapsperiodens 
vinst- eller förlustfördelning hänförligt till 
moderbolagets ägare och minoritetsägare 
presenteras i resultaträkningen och bola-
gets totalresultat hänförligt till aktieägare 
och minoritetsägare presenteras i rappor-
ten över totalresultatet. minoritetsandelen 
presenteras under eget kapital i koncern-

balansen separat från det egna kapital 
som är hänförligt till moderbolagets ägare.

Andelar i intresseföretag där Fiskars har 
betydande inflytande men inte beslu-
tanderätt redovisas i koncernbokslutet 
enligt kapitalandelsmetoden. Betydande 
inflytande uppstår i allmänhet när en 
koncern har ett innehav på mer än 20 % 
av ett företags röstetal eller när koncernen 
på annat sätt har ett betydande inflytande 
utan beslutanderätt. Fiskars mest bety-
dande intresseföretag är Wärtsilä oyj Abp. 
Fiskars ägarandel i Wärtsilä uppgår till 
17,1 % av aktierna och rösterna. Aktierna 
ägs av Fiskars helägda dotterbolag Avlis 
AB. Fiskars är den största enskilda aktieä-
garen med 17,1 % av rösterna och har 
ett betydande inflytande genom antalet 
medlemmar i Wärtsiläs styrelse. Fiskars 
redovisar således i enlighet med iAs 28 
Wärtsilä som ett intresseföretag.

omräkning av poster i  
utländsk valuta
transaktioner i utländsk valuta

transaktioner i utländsk valuta bokförs 
till transaktionsdagens kurs. Balansräk-
ningens monetära fordringar och skulder 
har värderats till bokslutsdagens kurser. 
valutakursdifferenser som uppstått vid 
omräkningen ingår i resultaträkningen 
och redovisas i finansieringsposterna. 
icke-monetära poster i utländsk valuta 
redovisas enligt valutakursen vid anskaff-
ningstillfället med undantag för poster 
som redovisas enligt gängse värde; dessa 
redovisas enligt kursen för den dag då det 
gängse värdet fastställdes. valutakursdif-
ferenser som hänför sig till icke-monetära 
fordringar och skulder i balansräkningen 
redovisas som en del av rörelseresultatet.

omräkning av utländska  
dotterbolags bokslut

i koncernbokslutet omräknas de utländ-
ska dotterbolagens resultaträkningar, 
totalresultat samt kassaflöden till euro 
enligt snittkurser och balansräkningar 
enligt valutakurserna på bokslutsdagen. 
De omräkningsdifferenser som uppkom-
mer redovisas i totalresultatet och upptas i 
koncernens eget kapital. Den omräknings-
differens som uppstår till följd av att vinst 
eller förlust samt totalresultat omräknas 
enligt medelkursen i resultaträkningen och 
rapporten över totalresultatet samt enligt 
kurserna på bokslutsdagen i balansräk-
ningen redovisas i posterna för totalresul-
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tatet och ingår i omräkningsdifferenserna i 
det egna kapitalet. även värdeförändring-
en i finansieringsinstrument som säkrar 
nettoinvesteringar som gjorts i utländska 
enheter redovisas på motsvarande sätt till 
den del dessa säkringar är effektiva. när 
man helt eller delvis avyttrar ett dotterbo-
lag överförs de ansamlade omräknings-
differenserna till resultatet som en del av 
överlåtelsevinsten eller -förlusten.

omsättning och intäktsföring
vid beräkning av omsättningen har för-
säljningsintäkterna minskats med indirekt 
skatt, beviljade rabatter och kursdifferen-
ser. Försäljningen redovisas när väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade 
med varornas ägande har överförts till kö-
paren, d.v.s. när produkten har levererats 
till kunden enligt leveransvillkoren. i kon-
cernens verksamhet ingår inga långfristiga 
leveransavtal som skulle redovisas enligt 
färdigställandegrad.

Pensionsåtaganden
i koncernbolagen finns olika pensionssys-
tem som baserar sig på lokala förhål-
landen och lagstiftning. De klassificeras 
antingen som avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda planer. i de avgiftsbe-
stämda planerna gör koncernen fasta be-
talningar till en separat enhet. om parten 
som mottar betalningarna inte klarar av att 
betala ut ifrågavarande pensionsförmåner 
har koncernen ingen juridisk eller faktisk 
skyldighet att göra tilläggsbetalningar. Alla 
sådana arrangemang som inte uppfyller 
dessa villkor betecknas som förmånsbe-
stämda planer. huvuddelen av pensions-
arrangemangen i koncernbolagen har 
klassificerats som avgiftsbestämda planer 
och utbetalningarna redovisas som kost-
nad i resultaträkningen för den redovis-
ningsperiod till vilken de härrör.

kostnader för förmånsbestämda planer 
redovisas i enlighet med föreläggande i 
planen och baseras på försäkringsteknis-
ka beräkningar. Pensionskostnaderna bok-
förs som utgifter för de ifrågavarande per-
sonernas tjänstetid. Pensionsförpliktelsen 
redovisas till ett diskonterat nuvärde av de 
uppskattade framtida utbetalningarna med 
beaktande av de förvaltningstillgångar 
som tillhör pensionsplanen värderade till 
verkligt värde på bokslutsdagen. Föränd-
ringar i uppskattade försäkringstekniska 
värden kan påverka pensionsåtaganden 
och -kostnader.

Fram till slutet av tredje kvartalet 2008 
har Fiskars i sin helhet redovisat för-
säkringstekniska vinster och förluster i 
resultaträkningen. Från och med fjärde 
kvartalet 2008 ändrade Fiskars redovis-
ningsprincipen för förmånsbestämda pen-
sionsplaner i enlighet med förändringen av 
iAs 19, som tillåter bokning av försäkrings-
tekniska vinster och förluster mot övrigt 

totalresultat. Jämförelseperioders siffror 
har omräknats enligt samma princip.

rörelsevinst
iAs 1 utformning av finansiella rapporter 
-standarden definierar inte begreppet rörel-
seresultat. i Fiskars definition av rörelsere-
sultatet (eBit) innefattas rörelseresultaten 
av de operativa segmenten emeA, Amerika 
och Övriga. Fiskars andel av intressebo-
laget Wärtsiläs resultat och förändringen i 
de biologiska tillgångarnas gängse värde 
presenteras i resultaträkningen på egna 
rader efter rörelseresultatet. 

Definitionen av rörelseresultatet änd-
rades från och med 1.1.2009. Jämförel-
setalen för år 2008 har omräknats enligt 
ändringen.

immateriella tillgångar
immateriella tillgångar redovisas i balans-
räkningen enligt ursprungligt anskaff-
ningsvärde i de fall anskaffningsvärdet 
tillförlitligt kan fastslås och det är sannolikt 
att den väntade ekonomiska nyttan av 
tillgången tillfaller koncernen.

goodwill

goodwill är koncernens andel av skill-
naden mellan anskaffningsvärdet och 
bolagets eller affärsverksamhetens net-
totillgångar, -skulder och villkorliga skulder 
värderade till verkligt värde vid förvärvstid-
punkten. goodwill avskrivs inte planmäs-
sigt, utan nedskrivningsbehov bedöms 
minst en gång om året. goodwill allokeras 
därför till kassagenererande enheter och 
för intressebolag ingår goodwill i andelen i 
intressebolaget. enhetens återvinningsvär-
de jämförs årligen eller oftare, om det finns 
tecken på värdeminskning, med dess 
bokföringsvärde för att fastslå eventuell 
värdeminskning.

forsknings- och utvecklingskostnader

Forsknings- och utvecklingskostnader 
upptas som kostnader för den räken-
skapsperiod under vilken de uppkommit, 
med undantag för utvecklingskostnader 
som aktiveras då de tillförlitligt kan antas 
generera framtida ekonomiska fördelar för 
koncernen och uppfyller även de övriga 
villkoren i iAs 38, alltså uppfyller kriterier 
för produktens tekniska och ekonomiska 
förverkligande. Aktiverade utvecklings-
kostnader, som främst består av direkta 
personalkostnader och utomstående tjäns-
ter, upptas som immateriella tillgångar.

en immateriell tillgång som inte ännu 
är redo att användas bedöms minst en 
gång om året för nedskrivningsbehov. 
Aktiverade utvecklingskostnader redovi-
sas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Den ekonomiska livslängden för 
aktiverade utvecklingskostnader är 3–6 år. 
Avskrivningen sker linjärt.

övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar är bl.a. 
patent, aktiverade utvecklingskostna-
der, programvara samt varumärken och 
kundrelationer som erhållits vid förvärv av 
verksamhet. immateriella anläggnings-
tillgångar redovisas till anskaffningsutgift 
minskad med ackumulerade planenliga 
avskrivningar och eventuella nedskriv-
ningar. immateriella anläggningstillgångar 
avskrivs linjärt under deras prognostise-
rade eller kända ekonomiska livslängd 
enligt följande:

Programvara 3–6 år•	

kundrelationer 5–15 år•	

Övriga  3–10 år•	

immateriella tillgångar med obestämd livs-
längd som varumärken som man förvärvat 
i samband med ett företagsköp, avskrivs 
inte, men prövas årligen för nedskrivning. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas i balans-
räkningen till anskaffningsutgifter mins-
kade med ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Lånekost-
nader som är direkt hänförliga till inköp, 
konstruktion eller tillverkning av tillgångar 
som omedelbart uppfyller villkoren aktive-
ras som en del av anskaffningskostnaden 
för tillgången.

Anläggningstillgångarna skrivs av 
årligen linjärt över estimerad ekonomisk 
livslängd. egendomsposters restvärde 
samt ekonomiska livslängd bedöms minst 
i slutet av varje räkenskapsperiod och vid 
behov justeras de så att de återspeglar 
den förändring som inträffat i den förvän-
tade ekonomiska nyttan. Avskrivningarna 
bygger på följande riktlinjer för ekonomisk 
livslängd:

Byggnader 20–40 år•	

maskiner och inventarier 3–10 år•	

Jordområden  avskrivs inte•	

vinster och förluster som uppstår genom 
avyttring eller utrangering av en tillgång 
redovisas som övriga rörelseintäkter eller 
-kostnader.

Leasing
Leasingavtal där de väsentliga ekono-
miska riskerna och fördelarna förknippade 
med ägandet överförs till koncernen klas-
sificeras som finansiell leasing. tillgångar 
som hyrs enligt finansiella leasingavtal 
redovisas som anläggningstillgångar i 
balansräkningen och värderas initialt till 
det lägsta av leasingobjektets verkliga 
värde och nuvärde av minimileasingav-
gifterna vid ingången av avtalet. skulden 
som hänför sig till avtalet redovisas bland 
räntebärande skulder. Leasingbetalning-
arna redovisas delade i räntekostnad och 
amortering av leasingskuld.

Leasingavtal där en avsevärd del av de 
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risker och förmåner som förknippas med 
ägande tillfaller den uthyrande parten 
behandlas som operativa leasingavtal. 
Leasingavgifter som betalats på basis av 
operativa leasingsavtal redovisas linjärt 
som kostnader i resultaträkningen under 
leasingtiden.

Förvaltningsfastigheter
Fastigheter som inte utnyttjas i egen verk-
samhet eller som koncernen förvaltar för 
att hyresinkomster eller värdestegring skall 
tillfalla koncernen klassificeras som förvalt-
ningsfastigheter. Fastigheterna värderas 
i balansräkningen till anskaffningsutgift 
minskad med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. riktlinjerna för planen-
liga avskrivningar för förvaltningsfastighe-
ter är 20–40 år.

nedskrivning av materiella och 
immateriella tillgångar 
koncernens tillgångar indelas i kassa-
genererande enheter som är mindre än 
segment. Balansvärdena för de tillgångar 
som är förknippade med de här enheterna 
värderas regelbundet i slutet av varje 
räkenskapsperiod. Det beräknade återvin-
ningsvärdet värderas dessutom årligen för 
följande tillgångar oberoende av om det 
finns tecken på värdeminskning: goodwill, 
immateriella tillgångar utan begränsad 
ekonomisk livstid samt oavslutade immate-
riella tillgångar.

För att fastslå ett eventuellt ned-
skrivningsbehov jämförs tillgångarnas 
bokföringsvärde eller bokföringsvärdet för 
den kassagenererande enhetens nettotill-
gångar med beräknade återvinningsvär-
den. Det beräknade återvinningsvärdet är 
det högre värdet av nuvärdet (bruksvärdet) 
på tillgängliga diskonterade framtida kas-
saflöden eller gängse värdet minskat med 
försäljningskostnaderna. nedskrivning 
redovisas då tillgångarnas bokföringsvär-
de överstiger återvinningsvärdet. tidigare 
redovisade nedskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar och övriga immate-
riella tillgångar återförs när det skett en för-
ändring i de antaganden som låg till grund 
för nedskrivningen. nedskrivningen åter-
förs högst till det värde som tillgångarna 
skulle ha haft efter avskrivningar ifall ingen 
nedskrivning hade redovisats tidigare år. 
nedskrivning av goodwill återförs aldrig.

Biologiska tillgångar
Fiskars biologiska tillgångar utgörs av träd-
bestånd i Finland. tillgångarna värderas 
till verkligt värde minskat med estimerade 
försäljningskostnader. Förändringen av det 
verkliga värdet på biologiska tillgångar be-
stående av nettoökningen och förändringen 
av marknadsvärdet redovisas i resultaträk-
ningen som en egen post efter rörelsere-
sultatet (eBit). intäkterna för virkesförsälj-
ningen redovisas i rörelseresultatet.

Fiskars ändrade sin värdering av biolo-
giska tillgångar under fjärde kvartalet av 
2008. För värdering av skogsbeståndet till 
verkligt värde används det genomsnittliga 
rotpriset under tre år.

Långfristiga tillgångar för försäljning 
och avveckling av verksamhet
Långfristiga tillgångar (eller avyttrings-
grupp) samt tillgångar och skulder som är 
förknippade med avvecklad verksamhet 
klassificeras som innehav för försäljning 
ifall den summa som motsvarar deras 
bokföringsvärde i huvudsak kommer att 
ackumuleras av försäljning av tillgången 
snarare än kontinuerlig användning av 
den. villkoren för klassificering anses upp-
fyllas om en försäljning är ytterst sannolik 
och tillgångarna (eller avyttringsgruppen) 
omedelbart kan säljas i sitt nuvarande 
skick med allmänna eller vanliga villkor, 
ledningen är förbunden vid avyttringspla-
nerna och avyttringen väntas ske inom ett 
år från klassificeringen.

Från och med klassificeringstidpunkten 
värderas tillgångarna (eller avyttringsgrup-
pen) till bokföringsvärde eller till ett lägre 
verkligt värde minskat med försäljnings-
kostnaderna. Avskrivningar av dessa 
tillgångar avbryts samtidigt. tillgångar 
som klassificeras som innehav för försälj-
ning, en avyttringsgrupp, övriga poster 
som bokförts under innehav för försäljning 
i totalresultatet samt de skulder som ingår 
i avyttringsgruppen redovisas i balansräk-
ningen separat från andra poster.

en avvecklad verksamhet är en del av 
koncernens verksamhet, som har avyttrats 
eller kommer att avyttras i enlighet med en 
koordinerad plan. Den representerar en 
separat central verksamhet eller geogra-
fiskt verksamhetsområde. resultatet från 
en avvecklad verksamhet redovisas sepa-
rat från kvarvarande verksamhet i rapport 
över totalresultatet.

Fiskars har inte haft långfristiga till-
gångar klassificerade som innehav för 
försäljning eller avvecklad verksamhet 
under räkenskapsåren 2009 eller 2008.

omsättningstillgångar
omsättningstillgångarna har värderats till 
det lägsta av anskaffningsutgift och netto-
försäljningsvärde. vid beräkningen tilläm-
pas primärt FiFo-principen. Anskaffnings-
utgiften för färdiga varor och varor under 
arbete innehåller förutom direkta inköps- 
och tillverkningskostnader samt övriga 
direkta kostnader även en andel av de 
indirekta kostnaderna för anskaffning och 
tillverkning baserat på normal kapacitet. 
nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset som kan erhållas inom 
ramen för ordinarie verksamhet minskat 
med kostnader för färdigställande och för 
att åstadkomma försäljning. omsättnings-
tillgångarna redovisas netto efter avdrag 

för reservering för inkurans och långsamt 
roterande produkter.

Finansiella instrument
finansiella tillgångar

koncernens finansieringstillgångar har 
klassificerats i följande grupper: finansiella 
tillgångar eller -skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen, låne- 
och övriga fordringar, samt finansiella 
tillgångar som kan säljas. klassificeringen 
sker i samband med förvärvet utgående 
från det ändamål för vilket de finansiella 
tillgångarna har skaffats. transaktionskost-
naderna ingår i det ursprungliga bokfö-
ringsvärdet för finansiella instrument då 
det gäller en post som inte värderas till sitt 
verkliga värde via resultaträkningen. Alla 
förvärv och avyttring av finansiella medel 
redovisas på likviddagen. Finansiella 
tillgångar avskrivs från balansräkningen 
då koncernen har förlorat avtalsbaserad 
rätt till kassaflöde eller när koncernen till 
betydande del har utlokaliserat risker och 
intäkter till extern part.

finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

till gruppen Finansiella tillgångar värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen 
klassificeras sådana poster i de finansiella 
tillgångarna som har förvärvats för att 
innehas för handel eller som enligt sin 
ursprungliga bokföring klassificeras som 
värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen (alternativ till gängse värde). i 
Fiskars ingår i denna grupp investeringar 
i noterade värdepapper samt sådana de-
rivatinstrument som inte uppfyller villkoren 
för säkringsredovisning. 

Posterna i gruppen värderas till gängse 
värde både då de först upptas i bok-
föringen och efter detta. Det gängse 
värdet för noterade placeringar följer det 
marknadspris som noteras på boksluts-
dagen. ändringar i gängse värde samt 
orealiserade och realiserade vinster och 
förluster redovisas i finansieringsposterna i 
resultaträkningen. grunderna för faststäl-
lande av gängse värde för sådana derivat-
instrument som inte uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning presenteras nedan i 
avsnittet Derivatinstrument och säkrings-
redovisning.

lånefordringar och kundfordringar

Låne- och övriga fordringar är tillgångar 
som inte är derivatinstrument och för vilka 
de tillhörande betalningarna är fasta eller 
kan fastställas och vilka inte noteras på en 
fungerande marknad och vilka av Fiskars 
inte innehas för handel eller vilka inte vid 
den ursprungliga bokföringen klassifice-
ras som innehav för handel. till gruppen 
Lånefordringar och övriga fordringar hör 
av kortfristiga fordringar, kundfordringar 
och övriga fordringar samt långfristiga 
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lånefordringar som i koncernbalansen re-
dovisas under posten Övriga placeringar.

Posterna i gruppen värderas till periodi-
serad anskaffningsutgift. osäkra fordringar 
värderas individuellt på basis av riskana-
lys. På basis av värderingen justeras 
fordringarna och upptas högst till sannolikt 
värde. Låne- och övriga fordringar klassi-
ficeras enligt sin natur antingen som kort-
fristiga eller långfristiga tillgångar. till de 
senare hör fordringar som förfaller senare 
än 12 månader från bokslutsdagen.

finansiella tillgångar som kan säljas

i finansiella tillgångar som kan säljas 
upptas instrument som inte ingår i derivat-
tillgångarna och som specifikt har klas-
sificerats till denna grupp eller som inte 
har klassificerats till någon annan grupp. 
i Fiskars ingår i den här gruppen place-
ringar i onoterade värdepapper. gängse 
värde för dessa placeringar kan inte 
fastställas tillförlitligt, så de värderas till 
ursprungligt anskaffningsvärde. Finansiella 
tillgångar som kan säljas hör till långfris-
tiga tillgångar om inte koncernen har för 
avsikt att avyttra dem inom 12 månader 
från bokslutsdagen, i vilket fall de klas-
sificeras som kortfristiga tillgångar.

likvida medel

Balansposten Likvida medel omfattar 
kassa och bank, alltså kontanta medel 
samt omedelbart tillgängliga tillgodoha-
vanden hos banker, samt övriga likvida 
medel. Övriga likvida medel utgörs av 
kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan 
omvandlas till ett känt belopp och som är 
utsatta för en obetydlig risk för värde fluk-
tuationer. Poster som ingår i övriga likvida 
medel omfattar kortfristiga placeringar 
som vid förvärvstidpunkten har en löptid 
på högst 3 månader. kreditlimiterna för 
checkräkning med kredit ingår i kortfristiga 
räntebärande skulder.

finansiella skulder

Fiskars finansiella skulder klassificeras 
i följande grupper: finansiella skulder 
till verkligt värde via resultaträkningen 
(inklusive derivatskulder) samt skulder 
som värderas till den periodiserade 
anskaffningsutgiften. i bokföringen upptas 
finansiella skulder ursprungligen till 
gängse värde. transaktionskostnaderna 
inkluderas i det ursprungliga bokförings-
värdet för finansiella skulder som värderas 
till periodiserad anskaffningsutgift. senare 
värderas alla finansieringsskulder till den 
periodiserade anskaffningsutgiften med 
metoden för effektiv ränta, med undantag 
för derivatskulder som värderas till gängse 
värde. Finansiella skulder klassificeras 
som långfristiga respektive kortfristiga 
skulder: till den senare klassificeringen 
hör alla de finansiella skulder för vilka 
koncernen inte har en ovillkorad rättighet 

att senarelägga reglering i minst 12 måna-
der efter rapportperioden. Den finansiella 
skulden (eller del av skulden) borttas 
från balansräkningen först när skulden är 
avskriven, alltså när den skyldighet som i 
avtalet har specificerats har uppfyllts eller 
upphävts eller den inte längre är i kraft.

derivatinstrument och  
säkringsredovisning

Finansiella derivatinstrument har klassi-
ficerats som skulder eller fordringar som 
värderas till verkligt värde via resultaträk-
ningen. Derivatinstrument redovisas initialt 
till anskaffningsutgift och därefter värderas 
de till gängse värde på balansdagen. 
gängse värde för derivatinstrument 
bygger på rådande marknadsvärde eller 
värden som härletts ur marknadsvärde på 
balansdagen. vinst eller förlust som härrör 
från värdering till gängse värde liksom för-
ändringar i gängse värde bokförs på basis 
av den skyddade posten som justering av 
försäljningsintäkter och inköpskostnader 
eller i finansiella poster.

säkringsredovisning tillämpas på säk-
ringar av nettoinvesteringar som har gjorts 
i utländska enheter. Fiskars har skyddat 
sina mest betydande nettoinvesteringar i 
dotterbolag utanför eurozonen mot valuta-
kursförändringar med lån i utländsk valuta 
och valutaterminer. under år 2009 frångick 
man emellertid praxisen att skydda net-
toinvesteringar i utländska enheter och i 
slutet av år 2009 hade man inga ikraftva-
rande säkringar av nettoinvesteringar.

Avsättningar och  
eventual förpliktelser
en avsättning tas upp i balansräkningen 
när koncernen som följd av en tidigare 
händelse har fått en juridisk eller faktisk 
förpliktelse, det är sannolikt att betalnings-
förpliktelsen utfaller och skyldighetens 
storlek kan bedömas på ett tillförlitligt sätt. 
Avsättning för omstruktureringsutgifter görs 
när en detaljerad och adekvat omstruktu-
reringsplan har fastställts och de berörda 
parterna är medvetna om planen och 
det finns tillräcklig grund att vänta sig att 
omstruktureringsplanen genomförs. Avsätt-
ningsbeloppet motsvarar bästa estimat av 
de utgifter som krävs för att uppfylla den 
existerande förpliktelsen på rapporterings-
periodens bokslutsdag. om det är möjligt 
att få ersättning för en del av förpliktelsen 
av tredje part bokförs ersättningen som 
en skild tillgångspost när det i praktiken är 
säkert att ersättningen utbetalas.

koncernen är part i tvistemål och 
rättsprocesser som gäller affärsverksam-
heten. i bokslutet förbereder man sig för 
de kostnader som detta kan förorsaka i 
det skede då det går att göra en tillförlitlig 
bedömning av eventuella belopp och det 
verkar sannolikt att kostnaderna förverkli-
gas. i annat fall presenteras ifrågavarande 

eventualförpliktelser som noter.

inkomstskatt
koncernens skatteutgifter består av 
koncernbolagens skatt på basis av det be-
skattningsbara resultatet för räkenskaps-
perioden samt förändringar i uppskjutna 
skatteskulder eller -fordringar. skatten på 
basis av det beskattningsbara resultatet 
räknas ut enligt den skattesats som är gäl-
lande eller som i praktiken har godkänts 
till periodens balansdag. uppskjuten 
skatteskuld eller -fordran bokförs för de 
temporära skillnader som uppstår mellan 
en tillgångs eller en skulds redovisade 
respektive skattemässiga värde enligt 
gällande skattesats eller skattesats som 
i praktiken har godkänts till periodens 
balansdag. tillfälliga differenser uppstår 
bland annat i samband med bekräftade 
underskottsavdrag, bokslutsdispositioner, 
avsättningar, förmånsbestämda pensio-
ner, omvärdering av derivatinstrument 
till gängse värde, biologiska tillgångar, 
eliminering av interna lagerbidrag, samt 
justeringar kopplade till omvärdering till 
gängse värde av tillgångar och skulder i 
samband med förvärv av verksamheter. 
För dotterbolags outdelade vinstmedel 
bokförs en uppskjuten skatteskuld om 
det är sannolikt att medlen delas ut och 
det har skatteföljder. i balansräkningen 
upptas uppskjuten skatteskuld i sin helhet 
och latenta skattefordran till sitt beräk-
nade sannolika belopp. skatter bokförs 
via resultaträkningen utom om de hänförs 
till poster i övriga totalresultatet eller till 
poster som bokförs direkt mot eget kapital. 
i sådana fall hänförs även inkomstkatterna 
till dessa poster.

Dividend
styrelsens förslag till dividend redovisas 
inte i bokslutet, utan dividenden bokförs 
först efter bolagsstämmans beslut.

iFrs-standarder och -tolkningar 
som tagits i bruk under år 2009
koncernen tillämpar från och med 
1.1.2009 följande nya eller förnyade stan-
darder och tolkningar:

Amendments to iFrs 7 Financial instru-•	

ments: Disclosures – improving Dis-
closures About Financial instruments. 
ändringarna innebär höjda krav på 
upplysningar om värdering till verkligt 
värde av finasiella tillgångar, skulder 
och likviditetsrisk.
improvements to iFrs, may 2008 •	

(Annual improvements). ändringarna 
omfattar 34 standarder. i denna årligen 
återkommande procedur behandlar 
man mindre justeringar och förbättringar 
av befintliga standarder som inte är 
brådskande i ett gemensamt dokument.
revised iAs 1 Presentation of Financial •	

statements. ändringarna omfattar ny 
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terminology jämfört med den 2008 til-
lämpade terminologin.
iFric 13 customer Loyalty Program-•	

mes. tolkningen förutsätter att skulden 
i anslutning till ett kundlojalitetsprogram 
upptas som en separat komponent av 
försäljningstransaktionen.
iAs 23 (revised) Borrowing costs. •	

Bruktagandet av nya och förändrade 
standarder hade inte någon effekt på 
koncernbokslutet.

Fiskars tog i bruk standarden iFrs 8 
operating segments redan år 2008.

ibruktagning av nya iFrs- 
standarder och -tolkningar
De nedanstående standarderna, tolk-
ningarna eller ändringarna i dem har 
publicerats men de har inte trätt i kraft och 
koncernen har inte förtidstillämpat dem. 
koncernen tar dem i bruk från och med 
den dag då de träder ikraft eller, om det 
datum då de träder i kraft är ett annat än 
räkenskapsperiodens första dag, från och 
med början av den räkenskapsperiod som 
följer på det datum då de träder i kraft.

Fiskars utreder inverkan av följande 
standarder på koncernens bokslut:

Förnyade iFrs 3: rörelseförvärv (i kraft •	

för räkenskapsår som börjar 1.7.2009 
eller därefter). ändringarna utvidgar 
iFrs 3:s tillämpningsområde och påver-
kar bl.a. goodwillvärdet vid rörelseför-
värv samt försäljningsvinsten/-förlusten 
vid avyttring av rörelser. en villkorlig 
tilläggsköpeskilling måste värderas till 
verkligt värde och senare ändringar 
via resultaträkningen. Alla kostnader i 
anslutning till förvärvet, som konsultkost-
nader, kostnadsförs och får ej aktiveras. 
i varje separat förvärv kan minoritetsan-
delen värderas som andel av nettotill-
gångar eller till verkligt värde.
ändring i iAs 27 koncernredovisning •	

och separata finansiella rapporter 
(i kraft för räkenskapsår som börjar 
1.7.2009 eller därefter). 
ändringarna innefattar redovisningen av 
stegvisa anskaffningar och avyttringar. 
om moderbolaget bevarar sin bestäm-
manderätt, redovisas förändringarna 
i ägoandelen av dotterbolaget direkt 
i koncernens eget kapital. om man 
förlorar bestämmanderätten värderas 
den kvarblivande andelen till verkligt 
värde via resultaträkningen. samma 
praxis tillämpas även på intresseföretag 
och joint ventures. i framtiden är det 
möjligt att dotterbolagets förluster allo-
keras till minoritetsandelen även när de 
överstiger värdet på placeringen som 
minoritetsägaren har gjort. 
iFrs 9 Financial instruments* (i kraft för •	

räkenskapsår som börjar 1.1.2013 eller 
därefter).  

iFrs 9 är en del av iAsB:s projekt att 
ersätta iAs 39 Financial instruments: 
recognition and measurement. Den nya 
standarden behandlar värderingen och 
klassificeringen av finansiella tillgångar. 
instruktionerna i iAs 39 som gäller 
nedskrivning av finansiella tillgångar 
och säkringsredovisning är fortfarande 
i kraft. 

Fiskars bedömer att ibruktagandet av 
följande standarder, tolkningar och för-
ändringar i dem inte kommer att ha någon 
nämnvärd effekt på koncernbokslutet.

ändring i iAs 39 Finansiella instrument: •	

redovisning och värdering – Poster be-
rättigade för säkringsredovisning (i kraft 
för räkenskapsår som börjar 1.7.2009 
eller därefter). 
iFric 17 värdeöverföring av icke-•	

kontanta tillgångar genom utdelning 
till ägare (i kraft för räkenskapsår som 
börjar 1.7.2009 eller därefter). 
iFric 18 Överföring av tillgångar från •	

kunder (i kraft för räkenskapsår som 
börjar 1.7.2009 eller därefter). 
Förbättringar av iFrs-standarder* (stan-•	

dardförbättringssamling, improvements 
to iFrss, april 2009) (i kraft i huvudsak 
för räkenskapsår som börjar 1.1.2010 
eller därefter).
ändringar i iFrs 2: Aktierelaterade •	

ersättningar – transaktioner med egna 
aktier, även koncerninterna (i kraft för 
räkenskapsår som börjar 1.1.2010 eller 
därefter). 
ändring i iAs 32 Finansiella instrument: •	

klassificering av teckningsrätter* (i kraft 
för räkenskapsår som börjar 1.2.2010 
eller därefter).
Förnyade iAs 24 uppgifter om när-•	

stående parter i bokslutet* (i kraft för 
räkenskapsår som börjar 1.1.2011 eller 
därefter).
ändring i iFric 14 iAs 19 – Begräns-•	

ningen av en förmånsbestämd tillgång, 
lägsta fonderingskrav och samspelet 
dem emellan – Prepayments of a mini-
mum Funding requirement* (i kraft för 
räkenskapsår som börjar 1.1.2011 eller 
därefter). 
iFric 19 extinguishing Financial Liabi-•	

lities with equity instruments* (i kraft för 
räkenskapsår som börjar 1.7.2010 eller 
därefter).

*   ifrågavarande standard eller ändring i 
standarden har inte ännu godkänts för 
tillämpning i eu.

2. segmentsrAPPortering

Fiskars rapporterar emeA (europa, 
mellanöstern samt Asien och stilla havs 
området), Amerika, intresseföretaget Wärt-
silä och segmentet Övriga som operativa 
segment. rapporteringen följer formatet 
som koncernens ledning använder i sin 
rapportering, och den baserar sig på geo-
grafiska områden. verksamheten fördelas 
ytterligare i affärsområden. 

operativa segment
emeA: intäkterna består av försäljning •	

av hem, trädgård och uteliv-varor till 
detaljhandeln i europa, mellanöstern, 
Asien och stilla havs området. hushålls-
produkter säljs också direkt till konsu-
menter via egna butiker.
Amerika: intäkterna består av försälj-•	

ning av hem, trädgård och uteliv-varor 
till detaljhandeln i usA, kanada och 
Latinamerika.
Övriga: intäkterna består av fastigheter-•	

nas hyresintäkter och virkesförsäljning i 
Finland. Övriga består nu av fastigheter 
samt funktioner vid koncernförvalt-
ningen. 
intresseföretaget Wärtsilä: Andelen av •	

intresseföretagets resultat rapporteras 
som segmentets intäkt.

Försäljning operativa segment emel-
lan är begränsad. Försäljningen sker till 
marknadsvärden. Fastighetsförvaltningen 
äger en del av produktionsfastigheterna i 
Finland och hyr dem till dotterbolagen. 

Ledningen följer operativa segmentens 
rörelseresultat separat för beslutsfattnings 
ändamål. segmentens tillgångar och 
skulder baseras på det geografiska läget 
av tillgångarna. Finansieringsintäkter och 
-kostnader samt inkomstskatter styrs på 
koncernnivå och allokeras således inte till 
segmenten.

inom segmentet Amerika finns det likhe-
ter i distribution, logistik och konsument-
preferenser mellan de olika affärsområ-
dena beträffande produkter som säljs med 
Fiskars varumärke. inom emeA-området är 
marknaderna och distributionskanalerna 
mera diversifierade, men ur kundsynvinkel 
fungerar affärsområdena i enhetlig miljö. 

Affärsområden
Affärsområdena är home (hem), garden 
(trädgård), outdoor (uteliv). omsättningen 
för affärsområdena rapporteras på basen 
av karaktären av de sålda produkterna. 
Försäljning mellan affärsområdena är 
obetydlig. 

ofördelade poster
resultaträkningens ofördelade poster be-
står av kostnader och intäkter på koncern-
nivå. ofördelade tillgångar består närmast 
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2.1 rapportering per operativa segment

2009

m€ emeA Amerika Övriga

intresse-
företaget
Wärtsilä

ofördelade
och

elimineringar
koncernen

totalt
extern omsättning 446,3 213,0 3,7 0,0 662,9

intern omsättning mellan segment 7,9 5,2 2,4 -15,5 0,0

omsättning totalt 454,2 218,2 6,1 -15,5 662,9

rörelseresultat 26,7 23,9 -11,1*) 0,0 39,5

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

Andel i intresseföretagets resultat 66,5 66,5

Finansiella kostnader netto -14,2 -14,2

resultat före skatt 91,4

inkomstskatt -7,9 -7,9

Periodens resultat 83,5

tillgångar 539,3 154,1 425,8 316,8 -462,5 973,3

skulder 425,9 62,1 424,3 -443,8 468,5

investeringar 10,7 2,8 1,1 0,0 14,6

Avskrivningar och nedskrivningar 20,5 7,8 -0,2 0,0 28,1

*) innehåller engångskostnader på -0,5 miljoner euro.

2008

m€ emeA Amerika Övriga

intresse-
företaget
Wärtsilä

ofördelade
och

elimineringar
koncernen

totalt
extern omsättning 481,0 211,4 4,5 0,0 697,0

intern omsättning mellan segment 10,3 5,1 1,4 -16,7 0,0

omsättning totalt 491,3 216,5 5,9 0,0 -16,7 697,0

Förändring i verkligt värde  
på biologiska tillgångar 29,1 15,4 -11,7 0,0 5,0 37,8

omstruktureringskostnader -7,4 -19,4 -5,0 -31,8

rörelseresultat 21,7 -4,0 -11,7 0,0 0,0 6,0

Förändring i verkligt värde  
på biologiska tillgångar -5,6 -5,6

Andel i intresseföretagets resultat 70,5 70,5

Finansiella kostnader netto -19,4 -19,4

resultat före skatt 51,5

inkomstskatt -2,3 -2,3

Periodens resultat 49,2

tillgångar 574,4 149,2 581,5 263,5 -599,0 969,7

skulder 464,0 66,4 428,3 -435,8 523,0

investeringar 23,7 3,0 3,1 0,0 29,8

Avskrivningar och nedskrivningar 18,3 12,8 1,8 0,0 32,9

av poster hänförliga till koncernens förvalt-
ning, skattefordringar, finansiella fordringar 
och placeringar. ofördelade skulder 
består av långfristiga och kortfristiga lån 
och skatteskulder. en del av omstrukture-
ringskostnaderna är också ofördelade.

Förändringar i  
segmentsrapporteringen 2009
Fiskars har omstrukturerat sina operativa 
segment och affärsverksamhetsområden 
från och med första januari 2009. inha 
Bruk, som i huvudsak tillverkar båtar över-

fördes från Övriga till emeA-segmentet. 
school, office and craft som tidigare 

rapporterades separat ingår nu i affärsom-
rådet home. inha Bruk som även var ett 
separt affärsområde ingår nu i outdoor.
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Bruntons omsättning 2009 var 8,8 miljoner euro, rörelseresulta-
tet visade en förlust på 2,1 miljoner euro och kassaflödet från lö-
pande verksamheten på 0,4 miljoner euro.

Avyttringens inverkan på likvida medel har rapporterats i kon-
cernens kassaflödesanalys på raden ”investeringar i övriga pla-
ceringar”.

Avyttring av förbrukningsvaror•	

Fiskars sålde i juli 2009 i usA sina förbrukningsvaror inom hob-
by och de tillhörande märkena heidi grace och cloud9 till color-
bök, inc. verksamhetens omsättning från januari till juni 2009 var 
2,4 miljoner euro.

2008
Förvärv av minoritet i iittala•	

Fiskars förvärvade en minoritet på 2,3 % av aktierna i iittala 
group den 30 juni 2008. köpesumman var 3,1 miljoner euro och 
betalades kontant. köpesumman har allokerats på tillgångar, 
skulder och ansvarsförbindelser redan vid förvärvet under 2007. 
efter förvärvet av minoriteten äger Fiskars samtliga aktier i iitta-
la group.

5. noter tiLL resuLtAträkningen

5.1 Övriga rörelseintäkter

m€ 2009 2008
vinst från avyttring av  
anläggningstillgångar 0,4

hyresintäkter 0,4 0,4

Övriga 1,4 2,0

totalt 1,8 2,9

5.2 rörelsens kostnader per kostnadsslag

m€ 2009 2008
råvaror och förnödenheter 334,1 300,7

Förändring av lager 40,7 13,0

Personalkostnader 165,3 186,8

Avskrivningar och nedskrivningar 28,1 32,9

externa tjänster 25,7 21,4

Övriga 31,4 139,1

totalt 625,2 693,9

5.3 Övriga rörelsekostnader

m€ 2009 2008
nedskrivningar av anläggningstillgångar 1,2 5,6

Övriga kostnader 0,7 12,2

totalt 1,9 17,8

2.2 omsättning per affärsområde
m€ 2009 2008
home 299,9 316,8

garden 230,9 231,2

outdoor 128,4 145,2

Övriga 3,7 3,9

totalt 662,9 697,0

2.3 geografisk information

m€ 2009 2008
intäkter från Finland 141,6 151,5

intäkter från andra länder 521,4 545,5

totalt 662,9 697,0

tillgångar i Finland *) 535,4 513,9

tillgångar i andra länder *) 157,8 145,0

totalt 693,2 659,0

*)  Långfristiga tillgångar förutom finansiella instrument, upp-
skjutna skattefordringar och pensionsfordringar.

3. kostnADer Av engÅngsnAtur och 
omstruktureringskostnADer

2009
Fiskars har fortsatt omstruktureringsåtgärderna 2009 för att för-
bättra affärsverksamhetens lönsamhet. inga väsentliga omstruk-
tureringskostnader uppkom 2009. De omstuktureringsreserverin-
gar som gjordes 2008 har använts enligt plan. Andra kostnader 
av engångsnatur bokfördes i redovisningsperioden 2009 totalt 
0,5 miljoner euro.

2008
omstruktureringskosnaderna uppgick till 31,8 miljoner euro 2008. 
i kostnad för sålda varor ingick 13,7 miljoner euro varav 12,6 mil-
joner euro förorsakades av förändringen av lagervärderingsprin-
ciperna. resten av omstruktureringskosnaderna redovisades i 
försäljnings- och marknadföringskostnader, administrationskost-
nader och övriga rörelsekostnader. Andra kostnader av engångs-
natur bokfördes i redovisningsperioden 2009 totalt 3,1 miljoner 
euro.

4. FÖrvärv och AvyttringAr

2009
Förvärv av silva Far east•	

Fiskars förvärvade en minoritet på 30 % av silva Far east Ltd i 
juni 2009. Aktieinnehavet förvärvades av kasinda holding Limi-
ted för 0,2 miljoner euro. efter förvärvet av minoriteten är tillverk-
ningsbolaget i kina ett helägt dotterbolag av silva sweden AB.

Avyttring av Brunton•	

Fiskars sålde Bruntons affärsverksamhet i Wyoming, usA till 
svenska Fenix outdoor AB (publ.). Affären har ingen väsentlig in-
verkan på Fiskars omsättning eller resultat för år 2009. Brunton 
rapporterades som en del av Fiskars outdoor-verksamhet.
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5.4 Personalkostnader

m€ 2009 2008
Löner och ersättningar 113,4 126,4

Övriga lönebikostnader 36,8 40,7

Pensionskostnad, avgiftsbestämda 13,4 13,4

Pensionskostnad, förmånsbestämda 0,3 0,1

Övriga förmåner efter  
anställningens upphörande 0,4

gottgörelse för uppsägning 1,4 5,8

totalt 165,3 186,8

5.5 Antal anställda i genomsnitt

2009 2008
Finland 1 598 1 787

Övriga europa 1 293 1 431

usA 740 861

Övriga 236 246

totalt 3 867 4 325

5.6 Antal anställda vid utgången av perioden 

2009 2008
Arbetare 2 089 2 473

tjänstemän 1 534 1 646

totalt 3 623 4 119

5.7 Arvoden och ersättningar till revisorer

m€ 2009 2008
revisionsuppdrag 0,9 0,9

intyg och utlåtanden 0,0 0,1

skatterådgivning 0,1 0,2

Andra uppdrag 0,1 0,1

totalt 1,2 1,4

Auktoriserad revisor för åren 2008–2009 var kPmg.

5.8 Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar  
per anläggningstillgångsgrupp

m€ 2009 2008
Byggnader 3,8 7,5

maskiner och inventarier 18,3 19,4

immateriella tillgångar 6,0 6,0

totalt 28,1 32,9

5.9 Finansiella intäkter och kostnader

m€ 2009 2008
ränteintäkter från likvida medel 0,5 0,8

vinst/förlust från valutakursförändringar,  
netto -3,2 0,1

Finansiella intäkter sammanlagt -2,7 1,0

nedskrivningar av långfristiga  
placeringar -0,1

räntekostnader på lån värderade till  
den periodiserade anskaffningsutgiften -9,6 -17,4

räntekostnader på finansiell leasing  
värderade till den periodiserade  
anskaffningsutgiften -0,8 -0,9

nettovinst/förlust från derivatinstrument  
värderade till verkligt värde med  
resultatinverkan 0,0 -0,1

nettovinst/förlust vid avyttring av  
finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde med resultatinverkan 0,0 -0,3

netto värdeförändringar vid omvärdering  
till verkligt värde av finansiella tillgångar  
med resultatinverkan 0,0 -0,8

Övriga finansiella kostnader -1,0 -0,8

Finansiella kostnader totalt -11,5 -20,4

Finansiella intäkter och kostnader totalt -14,2 -19,4

5.10 inkomstskatter

m€ 2009 2008
Periodens skattekostnad -4,4 -4,0

skatter hänförliga till tidigare år -0,4 -1,1

Förändring i uppskjuten skatt -3,1 2,7

inkomstskatt sammanlagt -7,9 -2,3

Avstämning av effektiv skattesats

m€ 2009 2008
gällande skattesats för moderbolaget 26 % 26 %

resultat före skatt 91,4 51,5

skatt enligt gällande skattesats för  
moderbolaget -23,8 -13,4

Justering för intresseföretagets inverkan 17,3 18,3

Justeringar till verkligt värde och  
övriga ej skattepliktiga intäkter 0,6 4,5

ej avdragsbara kostnader -2,0 -7,3

effekt av andra skattesatser för  
utländska dotterföretag -0,8 -0,9

Förändring i värderingen av  
skattefordringar 1,4 -3,2

skatt hänförliga till tidigare år -0,4 -1,1

utnyttjande av tidigare ej aktiverade  
underskottsavdrag 0,8 1,0

uppskjuten skatt för säkring av  
nettoinvesteringar i utländska dotter - 
bolag bokad direkt i eget kapital 0,0 0,2

Övriga förändringar i uppskjuten skatt -1,0 -0,6

redovisad effektiv skatt -7,9 -2,3
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skatter i periodens övriga totalresultat
2009

m€ totalt skatt netto
omräkningsdifferenser -1,9 -1,9

Förändringar i intresseföretag 12,7 12,7

säkring av nettoinvesteringar i 
 utländska dotterbolag 1,6 -0,3 1,3

Aktuariella vinster och förluster på 
förmånsbestämda pensionsplaner 1,0 -0,3 0,7

Periodens övriga totalresultat, totalt 13,4 -0,6 12,8

2008

m€ totalt skatt netto
omräkningsdifferenser -1,9 -1,9

Förändringar i intresseföretag -18,1 -18,1

säkring av nettoinvesteringar i 
 utländska dotterbolag 0,9 -0,2 0,7

Aktuariella vinster och förluster på 
förmånsbestämda pensionsplaner -0,3 0,1 -0,2

Övriga förändringar 0,2 0,2

Periodens övriga totalresultat, totalt -19,2 -0,1 -19,3

5.11 resultat per aktie
Det outspädda resultatet per aktie räknas ut genom att divide-
ra det resultat från räkenskapsperioden som tillkommer stamak-
tiernas ägare med det vägda medeltalet av antalet utestående 
aktier under året. Fiskarskoncernen har inga aktiva optionspro-
gram eller andra finansiella instrument som skulle innebära 
 utspädning, så det utspädda resultatet per aktie är det samma 
som det outspädda.

2009 2008
Årets resultat hänförlig till moder-
bolagets stamaktieägare, m€ 83,5 49,3

Antal aktier 82 023 341 77 510 200

vägt genomsnittligt antal utes-
tående stamaktier 79 289 391 77 397 665

resultat per aktie, euro (outspätt) 1,05 0,64

resultat per aktie, euro (utspätt) 1,05 0,64

6. noter tiLL BALAnsräkningen, tiLLgÅngAr 

6.1 goodwill

m€ 2009 2008
Anskaffningsvärde 1.1 117,9 117,5

omräkningsdifferens -0,6 0,4

Företagsförvärv 0,2

Anskaffningsvärde 31.12 117,5 117,9

Ackumulerade nedskrivningar 1.1 18,7 17,7

omräkningsdifferens -0,6 1,0

Ackumulerade nedskrivningar 31.12 18,1 18,7

Bokföringsvärde 31.12 99,4 99,2

goodwill avskrivs inte, men prövas minst årligen för nedskriv-
ningsbehov.

nedskrivningsprövningar för kassagenererande 
enheter innehållande goodwill

Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade 
goodwillvärden:

m€ 2009 2008
home 73,7 73,6

garden 14,5 14,2

outdoor 11,3 11,5

sammanlagt 99,4 99,2

goodwill uppkommen vid företagsförvärv har allokerats till kas-
sagenererande enheter (kge). klassificeringen av kge:na har 
ändrats från 2008 för att motsvara den nya rapporteringsstruk-
turen. enligt den nya rapporteringsstrukturen är kge:na home, 
garden och outdoor. 

Återvinningsvärden för kge fastställs genom beräkning av nytt-
jandevärdet enligt diskonterade kassaflödesprincipen, härlett 
från fem års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen 
godkänd av ledningen. kassaflöden efter planeringsperioden in-
går enligt restvärdemetoden. en fast tillväxttakt på 2,5 % (1,5 %) 
har använts vid beräkning av restvärdet för kge. ändringen i den 
fasta tillväxttakten har gjorts i enlighet med de av ledningen god-
kända strategiska planerna. som diskonteringsränta används en 
vägd medelkapitalkostnad efter skatt såsom den definierats av 
Fiskars. Diskonteringsräntans komponenter består av riskfri rän-
ta, marknadens riskpremie, företagsspecifik riskpremie, industris-
pecifik beta, kostnad för skulder och soliditet. kapitalkostnad 
för eget kapital före skatt som har använts i kalkylerna var 7,3 % 
(9,8  %). Förändringen i diskonteringsräntän beror främst på en 
nedgång i kapitalkostnaden.

På basis av de nyttjandevärdeskalkyler som gjorts har man inte 
konstaterat något behov av nedskrivning (impairment) av good-
willvärdet för någon enhet i boksluten för 2009 och 2008. 

känslighetsanalys
För att testa känsligheten i de antaganden som använts vid beräk-
ningen av värdet på de kassagenererande enheterna har käns-
lighetsanalys baserad på följande antagande gjorts:
1) 1–2 % lägre rörelseresultat (eBit)
2) 0 % tillväxttakt vid beräkning av restvärdet
3) 1–2 % högre diskonteringsränta
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enligt ledningens uppskattning är dessa beräkningar hypo-
tetiska och skall inte ses som indikation på att dessa faktorer är 
sannolika att utfalla. en två procentenheters ökning i diskonte-
ringsräntan skulle inte resultera i nedskrivning av goodwill (en 
motsvarande ökning 2008 skulle ha lett till en goodwill nedskriv-
ning på 12 miljoner euro). en två procentenheters minskning 
av eBit skulle inte relutera i en nedskrivning av goodwill (en 
motsvarande minskning 2008 skulle ha resulterat i en nedskriv-
ning på 0,7 miljoner euro). Användning av en fast tillväxttakt på 0 
% skulle inte resultera i nedskrivning 2009 eller 2008.

6.2 immateriella anläggningstillgångar

m€ 2009 2008
Anskaffningsvärde 1.1 158,1 157,1

omräkningsdifferens -0,3 -0,3

Förvärvat via rörelseförvärv -0,7

Ökningar 1,0 1,4

minskningar -1,2 -1,9

Överföringar mellan posterna 0,3 1,6

Anskaffningsvärde 31.12 157,2 158,1

Ackumulerade avskrivningar 1.1 27,1 23,2

omräkningsdifferens -0,1 -0,6

Periodens avskrivningar 6,0 6,0

minskningar -0,7 -1,5

Överföringar mellan posterna 0,0

Ackumulerade avskrivningar 31.12 32,3 27,1

Bokföringsvärde 31.12 124,9 131,0

m€ 2009 2008
varumärken redovisade som  
immateriella anläggningstillgångar 106,1 107,7

varumärken prövas för nedskrivningsbehov minst årligen enligt 
”relief from royalty” -metoden. kassaflödena för varumärken 
härleds genom att identifiera omsättningen från varje varumärke. 
nyttjandevärdet bestäms enligt metoden för diskonterat kassa-
flöde, härledda från åtta års kassaflödesprognoser, som baserar 
sig på strategiska planer godkända av ledningen. kassaflödena 
för perioderna som sträcker sig längre än prognosperioden är 
beräknade enligt restvärdemetoden. som diskonteringsränta 
används en vägd medelkapitalkostnad efter skatt såsom den 
definierats av Fiskars ökad med en procentenhets risk premie. 
som diskonteringsränta före skatt har i kalkylerna använts 8,3 % 
(10,8  %). För alla varumärken har man använt en fast tillväxttakt 
på 3 % (2 %) vid beräkning av restvärdet. Förädringen i den fasta 
tillväxttakten motsvarar de av ledningen godkända strategiska 
planerna. enligt gjorda beräkningar för nedskrivningsbehov finns 
det inget behov för nedskrivningar av varumärken i boksluten för 
år 2009 och år 2008.

känslighetsanalys
För värderingen av varje varumärke har man gjort känslighets-
prövning genom nedåtgående scenarios. För prövningen ändra-
des antagandena enligt följande:

0 % tillväxttakt vid beräkning av restvärdet•	

1–2 % högre diskonteringsränta•	

enligt ledningens uppskattning är dessa beräkningar hypotetiska 
och skall inte ses som indikation på att dessa faktorer är san-
nolika att utfalla. Användning av en tillväxttakt på 0 % skulle inte 
resultera i nedskrivning år 2009 eller 2008. även en ökning av dis-
konteringsräntan med två procentenheter skulle inte relsultera i en 
nedskrvining av värdet på varumärkena varken 2009 eller 2008.

6.3 materiella anläggningstillgångar

2009

m€
Jord- och  

vattenområden Byggnader
Leasing-

fastigheter
maskiner och 

inventarier

Pågående  
nyanlägg-

ningar sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1 16,4 53,9 12,8 191,9 5,5 280,5

omräkningsdifferens 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,7

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

Ökningar 0,2 0,5 5,1 7,4 13,2

minskningar -0,2 -0,6 0,0 -11,6 -0,1 -12,4

Överföringar mellan posterna 0,0 -2,0 0,7 5,0 -10,2 -6,5

Anskaffningsvärde 31.12 16,3 51,3 13,1 189,2 2,5 272,4

Ackumulerade avskrivningar 1.1 26,9 7,8 132,7 167,3

omräkningsdifferens -0,1 -0,3 -0,5 -0,8

Periodens avskrivningar 2,1 1,6 18,3 22,0

minskningar -0,4 0,0 -10,1 -10,5

Överföringar mellan posterna -3,6 1,1 -2,7 -5,1

Ackumulerade avskrivningar 31.12 24,9 10,3 137,7 172,9

Bokföringsvärde 31.12 16,3 26,4 2,8 51,5 2,5 99,5
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2008

m€
Jord- och  

vattenområden Byggnader
Leasing-

fastigheter
maskiner och 

inventarier

Pågående  
nyanlägg-

ningar sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1 16,0 56,2 15,0 180,8 6,7 274,6

omräkningsdifferens 0,0 -2,5 0,9 -2,6 -0,2 -4,5

Ökningar 0,6 0,4 9,0 13,8 23,8

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

Överföringar mellan posterna 1,1 -3,0 11,6 -14,4 -4,7

Anskaffningsvärde 31.12 16,4 53,9 12,8 191,9 5,5 280,5

Ackumulerade avskrivningar 1.1 26,4 6,3 120,0 152,8

omräkningsdifferens -1,9 0,4 -1,7 -3,2

Periodens avskrivningar 2,4 1,1 19,1 22,5

minskningar 0,0 -4,7 -4,8

Överföringar mellan posterna 0,0 -0,1 -0,1

Ackumulerade avskrivningar 31.12 26,9 7,8 132,7 167,3

Bokföringsvärde 31.12 16,4 27,0 5,1 59,3 5,5 113,2

6.5 Förvaltningsfastigheter
m€ 2009 2008
Anskaffningsvärde 1.1 19,7 16,2

omräkningsdifferens -0,3 0,4

Ökningar 0,3 0,2

minskningar -1,1 -0,1

Överföringar mellan posterna 1,9 3,0

Anskaffningsvärde 31.12 20,4 19,7

Ackumulerade avskrivningar 1.1 12,0 7,8

omräkningsdifferens -0,3 0,2

Periodens avskrivningar och 
nedskrivningar 0,0 4,0

minskningar 0,1 -0,1

Överföringar mellan posterna 0,1 0,0

Ackumulerade avskrivningar  
och nedskrivningar 31.12 11,9 12,0

Bokföringsvärde 31.12 8,5 7,7

6.4 Biologiska tillgångar
m€ 2009 2008
verkligt värde 1.1 39,3 44,9

Ökning via årlig tillväxt 1,5 1,7

Förändring av verkligt värde  
med avdrag för försäljningskostnader -0,5 -5,8

Avverkad skog -1,4 -1,5

verkligt värde i balansen 31.12 38,9 39,3

Fiskars äger circa 15000 hektar jord- och skogsegendomar i Fin-
land, inklusive ett betydande markinnehav vid Fiskars Bruk. Fis-
kars ändrade sin uppskattning för värdering av biologiska till-
gångar (skogsbeståndet) 2008. För värdering till verkligt värde 
används det genomsnittliga rotpriset under tre år.
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verkligt värde
Förvaltningsfastigheterna utgörs av Fiskars Bruks område som 
moderbolaget äger i Finland och Fiskars Brands inc:s finansie-
ringsleasingfastigheter som bolaget inte själv utnyttjar för sina rö-
relser i usA. Fiskars Bruk anses vara enastående i kulturellt och 
historiskt perspektiv och därför finns det inte något jämförbart 
verkligt värde att redovisa.

m€ 2009 2008
Finland 6,1 6,1

usA 2,4 1,6

sammanlagt 8,5 7,7

6.6 Andelar i intresseföretag

m€ 2009 2008
Bokföringsvärde 1.1 263,5 278,3

Andel i intresseföretagets resultat 66,5 70,5

erhållna dividender -25,3 -67,2

Andel av övriga totalresultat 12,7 -18,1

Överföringar mellan posterna -0,7 0,0

Bokföringsvärde 31.12 316,8 263,5

goodwill som ingår i redovisat  
balansvärde 61,2 61,2

Andel i intresseföretagets resultat består av andel av resultatet 
minskat med erhållna dividender på 25,3 milj. (67,2) euro. An-
del av övriga totalresultat består av förändringar i intresseföreta-
gets eget kapital. marknadsvärdet för Fiskars andel i Wärtsilä var 
472,9 milj. euro (353,9) i slutet av räkenskapsperioden.

intresseföretagens ekonomiska nyckeltal

2009 2008
WärtsiLä oyJ ABP

ägande andel-% 17,1 17,1

tillgångar, m€ 4 655 4 743

skulder, m€ 3 143 3 544

eget kapital, m€ 1 512 1 199

omsättning, m€ 5 260 4 612

Periodens resultat, m€ 396 389

Andelen av intresseföretagets röster var 17,1 % (17,1 %).

6.7 Övriga andelar till verkligt  
värde via resultaträkningen

m€ 2009 2008
Anskaffningsvärde 1.1 2,9 3,0

Ökningar 1,3

minskningar -0,5

värdeförändring via resultaträkningen 0,0 -0,8

Bokföringsvärde 31.12 3,0 2,9

Övriga aktier består av noterade och icke-noterade aktier. note-
rade aktier har värderats till sitt börsvärde och de förändringar i 
verkligt värde som således uppstår redovisas i resultaträkning-
en. icke-noterade aktier redovisas till anskaffningsvärde, efter-
som det inte går att få fram tillförlitliga uppgifter om deras verkli-
ga värde.

6.8 Övriga placeringar

m€ 2009 2008
Anskaffningsvärde 1.1 2,2 2,3

omräkningsdifferens 0,0 -0,1

Ökningar 0,5 0,2

minskningar -0,5 -0,1

Övriga förändringar -0,1 -0,2

Bokföringsvärde 31.12 2,1 2,2

Övriga placeringar består av långfristiga fordringar som redovi-
sas till anskaffningsvärde eller till lägre verkligt värde.

6.9 varulager

m€ 2009 2008
rå- och driftsmaterial 18,5 28,8

halvfärdiga arbeten 12,3 17,6

Färdiga varor 87,5 112,6

Förskottsbetalningar 0,7 0,8

sammanlagt 31.12 119,0 159,8

nedskrivning av värdet på varulager  
för att avspegla nettorealiserbart värde -16,2 -25,3
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6.10 kundfordringar och övriga fordringar

m€ 2009 2008
kundfordringar 89,2 90,7

Förutbetalda kostnader 0,1 0,2

Derivativinstrument 0,4 3,6

Övriga fordringar 5,2 6,1

resultatregleringar 6,9 9,1

sammanlagt 31.12 101,9 109,6

kundfordringar, åldersfördelning

m€ 2009 2008
icke förfallna fordringar 76,3 72,2

Förfallna fordringar, 0–30 dagar 10,5 12,4

Förfallna fordringar, 31–60 dagar 2,2 2,8

Förfallna fordringar, 61–90 dagar 0,6 1,7

Förfallna fordringar, 91–120 dagar 0,3 0,7

Förfallna fordringar, över 120 dagar 2,6 3,7

Avsättningar för kreditförluster 31.12. -3,2 -2,9

sammanlagt 31.12 89,2 90,7

kundfordringar i olika valutor

m€ 2009 2008
Danmark, krona (Dkk) 7,6 7,2

euro (eur) 32,4 33,8

norge, krona (nok) 6,0 3,7

sverige, krona (sek) 6,7 8,0

storbritannien, pund (gBP) 5,8 8,0

Förenta staterna, dollar (usD) 23,2 23,6

Övriga valutor 7,6 6,3

sammanlagt 31.12 89,2 90,7

kundfordringarna är relativt vitt utspridda geografiskt. koncer-
nens största kunder är stora detaljhandelskedjor med hög kredit-
värdighet. risk för kreditförluster anses vara moderat. Den maxi-
mala risken för kreditförluster är bokfört värde.

6.11 Likvida medel

m€ 2009 2008
kassa och banktillgodohavanden 38,6 9,4

Likvida placeringar i  
penningmarknaden 1,9

Övriga kortfristiga placeringar 0,0 0,0

sammanlagt 31.12 38,6 11,3

7. uPPskJutnA skAtteForDringAr och -skuLDer

2009

redovisade uppskjutna skattefordringar

m€ 1.1.2009

redovisats 
i resultat-

räkningen

redovisats  
i övrigt  

totalresultat
omräknings-

differens 31.12.2009
Pensionsavsättningar 0,7 1,4 -0,3 0,1 1,9

Avsättningar 12,7 -3,1 0,4 10,1

konsoliderings- och elimineringseffekter 3,0 -1,1 1,9

Avskrivningsdifferenser 3,6 -2,9 0,7

underskottsavdrag 19,3 0,7 0,7 20,7

omvärdering av skattefordringar -19,3 -1,6 -0,1 -21,1

Övriga temporära skillnader 5,9 -1,6 -0,3 0,0 4,0

sammanlagt 25,9 -8,2 -0,6 1,1 18,3

nettats mot redovisade uppskjutna skatteskulder -4,3 3,8 -0,5

redovisade uppskjutna skattefordringar, netto 21,7 -4,4 -0,6 1,1 17,8
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redovisade uppskjutna skatteskulder

m€ 1.1.2009

redovisats 
i resultat-

räkningen

redovisats  
i övrigt  

totalresultat
omräknings-

differens 31.12.2009
Avskrivningsdifferenser 8,5 -4,1 -0,3 4,2

Förändring av gängse värden 11,8 0,4 -0,4 11,8

konsoliderings- och elimineringseffekter *) 32,1 -0,8 0,0 31,3

Övriga temporära skillnader 1,1 -0,6 -0,1 0,3

sammanlagt 53,5 -5,1 0,0 -0,8 47,6

nettats mot redovisade uppskjutna skattefordringar -4,3 3,8 -0,5

redovisade uppskjutna skatteskulder, netto 49,3 -1,3 0,0 -0,8 47,2

skattefordringar (+) / -skulder (–), netto -27,6 -29,4

*)  Består i huvudsak av justeringar till gängse värde i företagsförvärv.

2008

redovisade uppskjutna skattefordringar

m€ 1.1.2008

redovisats 
i resultat-

räkningen

redovisats  
i övrigt  

totalresultat
omräknings-

differens 31.12.2008
Pensionsavsättningar 2,2 -1,7 0,2 0,0 0,7

Avsättningar 1,7 11,0 12,7

konsoliderings- och elimineringseffekter 3,7 -0,8 0,1 3,0

Avskrivningsdifferenser 9,3 -5,6 0,0 3,6

underskottsavdrag 25,1 -5,6 -0,2 19,3

omvärdering av skattefordringar -24,6 5,6 -0,3 -19,3

Övriga temporära skillnader 3,0 2,2 0,8 5,9

sammanlagt 20,3 5,0 0,2 0,4 25,9

nettats mot redovisade uppskjutna skatteskulder -4,3 -4,3

redovisade uppskjutna skattefordringar, netto 20,3 0,7 0,2 0,4 21,7

redovisade uppskjutna skatteskulder

m€ 1.1.2008

redovisats 
i resultat-

räkningen

redovisats  
i övrigt  

totalresultat
omräknings-

differens 31.12.2008
Avskrivningsdifferenser 4,7 3,2 0,5 0,1 8,5

Förändring av gängse värden 13,8 -2,0 11,8

konsoliderings- och elimineringseffekter 33,0 -0,8 0,0 32,1

Övriga temporära skillnader 0,4 0,6 0,0 0,0 1,1

sammanlagt 51,8 1,1 0,5 0,1 53,5

nettats mot redovisade uppskjutna skattefordringar -4,3 -4,3

redovisade uppskjutna skatteskulder, netto 51,8 -3,2 0,5 0,1 49,3

skattefordringar (+) / -skulder (–), netto -30,7 -27,6

redovisade uppskjutna skattefordringar och -skatteskulder nettas mot varandra, i de fall där det existerar en laglig rätt att kvitta skatte-
fordringar mot skatteskulder och där de periodiserade inkomstskatterna hänför sig till samma skattemyndighet. koncernen har full kont-
roll över dividendutbetalningar. intresseföretaget Wärtsilä är ett börsbolag och dess dividendutdelning är skattefri för Fiskars. skatter 
som hänför sig till säkring av nettoinvesteringar i dotterbolag samt till försäkringsmatematiska vinster och förluster har redovisats i övrigt 
totalresultat. koncernen har i slutet av räkenskapsperioden tillgång till underskottsavdrag och därtill hänförliga skattefordringar för 20,7 
milj. euro (19,3). omvärderingen av skattefordringar har redovisats mot skattefordringar i avsikt att säkerställa att förväntade framtida 
vinster motsvarar nivån av fastställda förluster. underskottsavdragen hänförliga till fastställda förluster minskat med omvärderingsreser-
veringen förfaller inte under de närmaste fem åren. en specificering av de skatter som redovisats i resultaträkningen återfinns i not 5.10.
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8. BALAnsräkningen, noter tiLL eget kAPitAL och skuLDer

8.1 Aktiekapital
2009

tusen st.
2008 

tusen st.
2009

m€
2008

m€
A-aktier

1.1 54 944 54 944 54,9 54,9

Förändring *) -54 944 -54,9

31.12 0 54 944 0,0 54,9

k-aktier

1.1 22 566 22 566 22,6 22,6

Förändring *) -22 566 -22,6

31.12 0 22 566 0,0 22,6

nya aktier

1.1

Förändring *) 82 023 77,5

31.12 82 023 0 77,5 0,0

Aktiekapital 31.12 82 023 77 510 77,5 77,5

egna aktier
2009

tusen st.
2008 

tusen st.
2009

m€
2008

m€
A-aktier

1.1 112,1 127,5 -0,8 -0,9

Förändring *) -112,1 -15,4 0,8 0,1

31.12 0,0 112,1 0,0 -0,8

k-aktier

1.1 0,4 0,4 0,0 0,0

Förändring *) -0,4 0,0

31.12 0,0 0,4 0,0 0,0

nya aktier

1.1

Förändring *) 112,6 -0,8

31.12 112,6 -0,8

egna aktier 31.12 112,6 112,5 -0,8 -0,8
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Antalet aktier och röstetal *)

Antalet 
aktier

31.12.2009

röstetal
Aktie - 

kapital, €
Antalet 

aktier

31.12.2008

röstetal
Aktie - 

kapital, €
A-aktier (1 röst/aktie) 54 944 492 54 944 492 54 944 492

k-aktier (20 röster/aktie) 22 565 708 451 314 160 22 565 708

nya aktier (1 röst/aktie) 82 023 341 82 023 341 77 510 200

sammanlagt 82 023 341 82 023 341 77 510 200 77 510 200 506 258 652 77 510 200

*) Fiskarskoncernen har en aktieserie efter att koncernens aktieserier A och k sammanslogs i enlighet med extraordinarie bolags-
stämmans beslut. innehavare av aktier i serie k mottog en ny aktie vederlagsfritt mot varje parti om fem aktier. De nya aktierna i 
 aktieslaget (Fis1v) blev upptagna till offentlig handel 31.7.2009. varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. 

8.2 Avsättningar 

2009

m€ garantier

Avsättning  
för omstruk-

turerings- 
kostnader

 Förlustkontrakt 
och övriga 

 avsättningar
Avsättningar 
sammanlagt

Avsättningar 1.1 1,7 8,8 2,9 13,4

omräkningsdifferenser -0,4 -0,1 -1,2 -1,7

Avsättningar som gjorts under perioden 0,4 0,6 1,0 2,0

Belopp som utnyttjats under perioden -4,6 -4,6

upplösta och hävda avsättningar -0,2 0,2 -0,1

Avsättningar 31.12 1,7 4,6 2,8 9,1

2008

m€ garantier

Avsättning  
för omstruk-

turerings- 
kostnader

 Förlustkontrakt 
och övriga 

 avsättningar
Avsättningar 
sammanlagt

Avsättningar 1.1 1,3 2,5 2,3 6,2

omräkningsdifferenser 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Avsättningar som gjorts under perioden 0,4 10,3 0,7 11,4

Belopp som utnyttjats under perioden -3,3 -3,3

Förändringar i estimat 0,0 -0,1 -0,1

upplösta och hävda avsättningar -0,5 -0,1 -0,5

Avsättningar 31.12 1,7 8,8 2,9 13,4

8.3 Leverantörskulder och övriga räntefria skulder
m€ 2009 2008
Leverantörsskulder 38,7 42,6

erhållna förskott 0,4 0,3

Övriga skulder 8,5 7,9

resultatregleringar

räntor 2,5 7,3

Löner och sociala kostnader 31,6 30,8

rabatter och komissioner 15,3 13,2

Övriga resultatregleringar 24,4 19,7

sammanlagt 31.12 121,3 121,9

Övriga resultatregleringar består av periodisering av materialinköp, årsrabatter som beviljas kunder och övriga kostnader.
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8.4 Förpliktelser för ersättningar till anställda
Den största delen av Fiskarskoncernens pensionsarrangemang utgörs av utgiftsbestämda pensionsplaner. De förmånsbestämda pen-
sionsplanerna i usA, storbritannien och tyskland är slutna så att framtida löneförhöjningar inte ytterligare ökar skuldmängden. De för-
månsbestämda pensionsplanerna i norge och holland är öppna. koncernen har därutöver i Finland tilläggspensionsarrangemang 
som klassificeras som förmånsbestämda. Försäkringstekniska kalkyler för förmånsbestämda pensionsplaner bygger på beräkningar av 
kvalificerade aktuarier. i italien finns det förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång och de redovisas löpande som skuld. 
Bolaget ansvarar för denna skuld som är slutgiltig och de här pensionsarrangemangen klassificeras således som avgiftsbestämda.

m€ 2009 2008
Avsättningar för förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång 2,3 2,3

Förmånsbestämda pensionsförpliktelser 7,1 6,9

Pensionsförpliktelser sammanlagt 9,4 9,2

Belopp per 31.12:
m€ 2009 2008 2007 2006 2005
Förmånsbestämda förpliktelser 27,1 23,9 32,4 27,6 28,1

Pensionsplanens tillgångar 20,0 17,0 25,4 17,1 14,8

Pensionsplanens underskott / (överskott) 7,1 6,9 7,1 10,5 13,2

erfarenhetsmässiga (förluster) / vinster i pensionsplanens förpliktelser 0,8 2,3 0,4 0,3 0,0

erfarenhetsmässiga (förluster) / vinster i pensionsplanens tillgångar 1,5 -4,9 -0,3 -0,2 -0,7

redovisade avsättningar för pensionsförpliktelser
m€ 2009 2008
Förändringar i nuvärdet av förpliktelser:

ingående balans 23,9 32,4

omräkningsdifferenser 1,8 -4,7

Förmåner intjänade under året 0,6 0,8

räntekostnader 1,4 1,5

Försäkringstekniska (vinster) / förluster 2,9 -4,8

inlösen av pensionsförpliktelser -2,0

Betalda förmåner -1,4 -1,3

Förpliktelsen 31.12. 27,1 23,9

Förändringar i gängse värdet för  
förvaltningstillgångar:

ingående balans 17,0 25,4

omräkningsdifferenser 1,6 -4,8

Förväntad avkastning på  
förvaltningstillgångar 1,1 1,2

Försäkringstekniska (förluster) / vinster 1,7 -5,2

Betalda förmåner -1,3 -1,3

tillskjutna medel från arbetsgivaren 1,0 1,7

inlösen av pensionsförpliktelser -1,2

Förvaltningstillgångar 31.12. 20,0 17,0

Förmånsbestämda  
pensionsförpliktelser, netto 31.12 7,1 6,9

kostnad redovisad i resultaträkningen
m€ 2009 2008
Pensioner intjänade under året 0,6 0,8

ränta på pensionsavsättning 1,4 1,5

inlösen av pensionsförpliktelser -0,7

Förväntad avkastning på  
förvaltningstillgångar -1,1 -1,3

sammanlagt 0,1 1,1

kostnad redovisad i övrigt totalresultat

m€ 2009 2008
Försäkringstekniska (förluster) / vinster 0,7 -0,3

härav uppskjuten skatt -0,2 0,1

sammanlagt 0,5 -0,2

verklig avkastning på  
förvaltningstillgångar 2,9 -4,1

Planerna i usA och tyskland är självförvaltade. Planerna i Fin-
land, norge och nederländerna förvaltas av lokala pensionsför-
säkringsbolag. Förvaltningstillgångarna för planerna i storbritan-
nien har ett sammanlagt värde på 12,7 milj. euro av vilket 6,8 milj. 
euro är investeringar i aktier. konsernen estimerar att den skall 
tillskjuta medel till planerna år 2010 sammanlagt 1,5 milj. euro. 
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Procentuell fördelning av planens tillgångar enligt värdeslag

% 2009 2008
Aktier 37 34

Övriga låne-värdepapper 4 3

Fastigheter 8 7

masskuldebrev 40 40

Övrigt 11 16

Försäkringstekniska beräkningsantaganden

Diskonteringsränta

% 2009 2008
storbritannien 5,30–5,60 6,5–6,65

tyskland 5,3 6,5

Finland 5,3 6,5

usA 5,4 6,0

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

% 2009 2008
storbritannien 3,10–5,90 3,9–7,2

tyskland n/a n/a

Finland 5,25 5,57

usA n/a n/a

Förväntad löneökning 

% 2009 2008
storbritannien 4,5 n/a

tyskland n/a n/a

Finland 1,85 2,5

usA n/a n/a

Pensionsuppräkning

% 2009 2008
storbritannien 3,0–3,6 3,0–3,3

tyskland 1,5 1,0

Finland n/a n/a

usA 0,0 0,0
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9. FinAnsiering

9.1 Förfallostruktur av skulder
För säkerställande av likviditeten hade koncernen vid räkenskapsårets utgång oanvända kreditlimiter på 425 miljoner euro (405).  
Den genomsnittliga löptidenför kreditfaciliteterna utgjorde vid räkenskapsårets utgång 4,4 (5,4) år.

2009

m€ 2010 2011 2012 2013 2014 senare år totalt
checkräkningskrediter 1,5 1,5

Företagcertificat 136,4 136,4

räntor 0,6 0,6

Övriga skulder 0,2 0,0 0,1 0,3

kapitallån 45,1 45,1

räntor 2,8 2,8

Lån från penninginrättningar 15,0 0,1 10,4 52,6 78,1

räntor 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 1,8 6,6

Finansiella leasingsskulder 1,5 2,5 1,4 1,5 1,6 4,7 13,1

räntor 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 1,1 3,6

Leverantörskulder 116,4 116,4

Derivativer 0,1 0,1

sammanlagt 31.12 321,4 4,0 2,8 2,8 13,2 60,4 404,6

79,4 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 3,3 % 14,9 % 100,0 %

2008

m€ 2009 2010 2011 2012 2013 senare år totalt
checkräkningskrediter 6,9 6,9

Företagcertificat 123,2 123,2

räntor 2,8 2,8

Övriga skulder 5,7 5,7

kapitallån 45,1 45,1

räntor 2,8 2,8 5,6

Lån från penninginrättningar 45,8 15,1 0,1 63,3 124,3

räntor 5,0 3,8 3,2 3,2 3,2 10,1 28,6

Finansiella leasingsskulder 2,4 2,4 2,5 1,5 1,6 5,6 16,0

räntor 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 1,5 4,6

Leverantörskulder 112,0 112,0

Derivativer 0,3 0,3

sammanlagt 31.12 307,8 70,0 6,4 5,2 5,2 80,5 475,1

64,8 % 14,7 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 16,9 % 100,0 %
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9.2 Långfristigt räntebärande främmande kapital

m€

2009
verkligt 

värde
redovisat 

värde

2008
verkligt 

värde
redovisat 

värde
kapitallån *) 45,5 45,1

Lån från penninginrättningar 63,1 63,1 78,6 78,6

Finansiella leasingskulder 13,0 11,6 14,9 13,6

Övriga skulder 0,1 0,1 0,1 0,1

sammanlagt 31.12 76,2 74,9 139,1 137,5

Det räntebärande främmande kapitalet har värderats till periodiserad anskaffningsutgift. De räntebärande skuldernas verkliga värde 
har kalkylerats genom att diskontera framtida kassaflöden till bokslutsdagens marknadsränta.

*) kapitallånet har överförts till kortfristiga skulder eftersom det betalas tillbaka inom ett år.

Finansiella leasingskulder 

m€ 2009 2008
Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

inom ett år 3,1 3,3

mellan ett och fem år 8,7 10,2

senare än om fem år 4,9 7,0

minimileaseavgifter 16,7 20,5

nuvärde av finansiella leasingskulder

m€ 2009 2008
inom ett år 1,5 2,4

mellan ett och fem år 7,0 8,0

senare än om fem år 4,7 5,6

nuvärde sammanlagt 13,1 16,0

icke förfallna finansieringskostnader 3,6 4,5

9.3 kortfristigt räntebärande främmande kapital 

m€

2009
verkligt 

värde
redovisat 

värde

2008
verkligt 

värde
redovisat 

värde
checkräkningskrediter 1,5 1,5 6,9 6,9

Lån från penninginrättningar 15,0 15,0 47,9 47,9

Företagscertifikat 136,4 136,4 123,1 123,1

kapitallån *) 45,6 45,1 0,0 0,0

Finansieringsleasingskulder 1,5 1,5 2,4 2,4

Övriga skulder 0,2 0,2 3,3 3,3

sammanlagt 31.12 200,2 199,7 183,7 183,7

*)  Lånevillkoren i korthet: Lånekapitalet, ränta och annan gottgörelse i samband med att bolaget upplöses eller försätts i konkurs får 
betalas endast med sämre förmånsrätt än andra skulder. Lånekapitalet kan återbetalas endast om det finns full täckning för det 
bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt bolagets och enligt koncernens balansräkning fastställda för 
den senast avslutade räkenskapsperioden. ränta på lånet kan betalas årligen endast om det belopp som betalas kan användas 
för vinstutdelning enligt bolagets och koncernens fastställda balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden. Lånets 
förfallodag är 17.6.2010 och på kapitalet betalas en fast ränta om 6,25 %. verkligt värde har kalkylerats med en estimerat diskonte-
ringsränta på 3,9 %. Lånet noteras på nAsDAQ omX helsinki, men omsättningen är mycket liten.
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9.4 valutaposition, snittränta och känslighetsanalys
känslighetsanalysen enligt iFrs 7 har gjorts genom att utvärdera affärsverksamhetens och moderbolagets riskexponering för fyra va-
lutor som är betydelsefulla för koncernen och som utgör 70 % av valutarisken. Affärsverksamhetens valutaposition innefattar de net-
tokassaflöden i valuta som nästa års estimerade försäljning och inköp genererar. Affärsenheterna säkrar de här nettokassaflödena 
genom interna valutaterminer som ingås med moderbolaget. Affärsverksamhetens valutakurskänslighet illustrerar vilken inverkan en 
valutakursförändring på 10 % skulle ha på koncernresultatet ifall kassaflödena inte var säkrade.

moderbolagets valutaposition innehåller interna och externa finansiella poster. valutakurskänsligheten illustrerar den inverkan en 
10  % förändring i valutakurserna har på resultatet före skatt.

2009

m€ usD gBP sek cAD
Affärsverksamhetens valutaposition -19,8 10,1 15,0 8,1

valutakänslighet 2,0 1,0 1,5 0,8

moderbolaget:

externa lån och depositioner -4,9 1,6 0,8 -1,7

externa valutaderivativer 85,4 -16,3 -14,9 -6,9

interna lån och depositioner -60,6 5,1 -0,8 0,3

interna valutaderivativer -19,8 10,1 15,0 8,1

valutaposition 0,0 0,4 0,1 -0,2

valutakänslighet 0,0 0,0 0,0 0,0

2008

m€ usD gBP sek cAD
Affärsverksamhetens valutaposition -24,9 11,6 23,0 9,6

valutakänslighet 2,5 1,2 2,3 1,0

moderbolaget:

externa lån och depositioner -40,8 0,0 -1,0 0,8

externa valutaderivativer 50,3 -19,9 -33,3 -10,0

interna lån och depositioner -29,5 9,8 0,0 -0,1

interna valutaderivativer -24,9 11,6 23,0 9,6

säkrade nettoinvesteringar gjorda i utländska dotterbolag 43,1 0,0 10,1 0,0

valutaposition -1,9 1,5 -1,2 0,3

valutakänslighet 0,2 0,1 0,1 0,0

känslighetsanalysen över förändring i räntenivån beskriver den effekt en permanent förändring av räntenivån på 1 procentenhet har 
på resultatet för nästa räkenskapsperiod. koncernens netto räntebärande skulder per 31.12.2009 utgjorde 235,7 miljoner euro och den 
genomsnittliga ränteperioden utgjorde 5 månader. en permanent ökning av samtliga låneräntor med 1 procentenhet skulle öka koncer-
nens räntekostnader med 2,0 miljoner euro år 2010.
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Den nedanstående tabellen beskriver koncernens netto räntebärande skulder, genomsnittliga låneräntenivåer och känslighetsanalys över 
förändring i räntenivå för de mest betydelsefulla valutorna.

2009 

m€ eur usD gBP sek Övriga totalt
externa lån och depositioner 222,7 16,4 -1,0 -3,3 0,9 235,7

valutaderivativer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

nettoskuld 222,7 16,4 -1,0 -3,3 0,9 235,7

snittränta (p.a.) 2,2 % 3,8 % 0,8 % 0,4 % 2,7 % 2,3 %

känslighet 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 2,0

2008 

m€ eur usD gBP sek Övriga totalt
externa lån och depositioner 256,1 54,9 -0,1 2,0 -1,5 311,4

valutaderivativer -49,0 -50,3 19,9 33,3 44,6 -1,5

nettoskuld 207,1 4,6 19,9 35,3 43,1 309,9

snittränta (p.a.) 5,6 % 2,8 % 2,6 % 2,1 % 5,0 % 5,0 %

känslighet 1,1 0,2 0,2 0,3 0,4 2,3

9.5 Leasingbetalningar
m€ 2009 2008
operationell leasing, utbetalningar inom 1 år 15,7 14,6

operationell leasing, senare utbetalningar 44,6 49,8

operationell leasing sammanlagt 31.12 60,3 64,5

nuvärdet av uppgjorda finansiella leasingavtal har upptagits som skuld i koncernbalansräkningen.

9.6 Ansvarsförbindelser

m€ 2009 2008
garantier som säkerhet för egna förbindelser 0,2 1,2

garantier som säkerhet för koncernbolagens ansvar 9,4 16,0

Fastighetsinteckningar som säkerhet för andras förbindelser 2,0 1,9

hyresansvar 60,3 64,5

Pantsatta tillgångar 1,7 1,8

Övriga ansvar 4,4 4,8

Ansvarsförbindelser sammanlagt 31.12 78,0 90,4

9.7 Derivativernas nominella belopp 
m€ 2009 2008
valutaterminer och valutaswappar 150,9 171,1

elderivat 1,8 1,6

ränteswappar 1,1 16,1
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Derivativinstrumentens gängse värden jämfört med nominella belopp

m€ 2009 2008
valutaterminer och valutaswappar 0,4 1,6

elderivat 0,0 -0,3

ränteswappar -0,1 0,0

(+ kalkylmässig intäkt, - kalkylmässig kostnad)

9.8 kalkylering av verkligt värde på finasiella instrument 
Den hierarki som används vid kalkylering av verkligt värde är indelad i tre nivåer. nivå 1: noterade priser på identiska instrument.  
nivå 2: Andra observerbara indata som bygger på marknadsinformation, exkl. de noterade priser som ingår i nivå 1. nivå 3: indata 
som inte bygger på observerbar marknadsinformation. Basis for indata är följande:

Derivativinstrument: nivå 2•	

Aktier till verkligt värde via resultaträkning: noterade aktier nivå1, icke-noterade aktier nivå 2•	

Övriga placeringar: nivå 2•	

9.9 Förfallostruktur av derivativer
2009

m€ 2010 2011 senare år totalt
valutaterminer och valutaswappar 150,9 150,9

elderivat 0,8 0,8 0,3 1,8

ränteswappar 0,0 1,1 0,0 1,1

sammanlagt 31.12 151,7 1,9 0,3 153,9

2008

m€ 2009 2010 senare år totalt
valutaterminer och valutaswappar 171,1 171,1

elderivat 0,6 0,6 0,3 1,6

ränteswappar 15,0 1,1 16,1

ränteterminer och -futurer 0,0

sammanlagt 31.12 186,7 0,6 1,4 188,8

9.10 säkringar av nettoinvesteringar gjorda i utländska dotterbolag
2009

m€ usD sek Dkk nok PLn Övriga totalt
nettoinvestering 81,9 13,5 -48,3 4,1 12,1

säkring 

kursvinst (-förlust) redovisad i 
eget kapital 0,4 0,2 0,0 -0,1 0,7 0,2 1,3

2008 

m€ usD sek Dkk nok PLn Övriga totalt
nettoinvestering 91,2 16,7 -45,3 4,2 10,4

säkring -43,1 -10,1 48,6 -1,5 -6,0

kursvinst (-förlust) redovisad i 
eget kapital -2,4 1,5 0,1 0,3 1,2 0,0 0,7
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10. hAntering Av FinAnsieLLA risker

hanteringen av koncernens finansiella risker har koncentrerats 
till koncernens finansieringsavdelning. Finansieringsavdelningen 
ansvarar för hanteringen av de finansiella riskerna i enlighet med 
principer som har godkänts av styrelsen.

valutarisker
med valutarisker avses förändringar i kassaflödets värde, balans 
eller konkurrensställning som orsakas av förändringar i valuta-
kurser. Fiskars valutaposition indelas i transaktionsrisker och 
translationsrisker. riskerna för dessa separata helheter hanteras 
skillt för sig.

med transaktionsrisk avses möjligheten att värdet på ett kassa-
flöde i en given valuta som redan har slagits fast förändras som 
en följd av förändrade valutakurser. med translationsrisk avses 
en inverkan på koncernbalansen som orsakas av förändringar i 
valutakurserna. koncernbalansens tillgångar, egna kapital och 
skulder kan förändras som en följd av förändringar i valutakur-
serna. Förutom ändringar i balansposterna kan en förändring i 
valutakurserna också orsaka ändringar i vissa nyckeltal, såsom i 
soliditet och gearing.

Fiskars strävar efter att i första hand hantera sina valutakursris-
ker genom att påverka sin affärsverksamhet. Produktionsinsatser 
förvärvas och varor säljs i huvudsak i koncernbolagens lokala 
valutor, av vilka de viktigaste är eur (41% av koncernens netto-
försäljning), usD (29%), sek (9%) och gBP (5%).

med ökad import följer indirekt också en risk att leverantörernas 
lokala valutor genomgår förändring. Den främsta av de här valu-
torna är kinas renminbi.

transaktionsrisker
målet med hanteringen av transaktionsrisker är att minska effek-
ten av fluktuationer i valutakurserna på bolagets lönsamhet och 
kassaflöde. Affärsenheterna svarar för hanteringen av valutaris-
kerna för det förutsedda och överenskomna kommersiella kassa-
flödets del (kommersiell position). enheterna skyddar i huvudsak 
sina kommersiella valutapositioner genom valutaterminer med 
koncernens finansieringsavdelning.

koncernens nettovalutaposition består av kommersiella posi-
tioner, fordringar och skulder i valutabelopp samt valutaderivat 
som innehas i säkringssyfte (not 9.4). som säkring mot valuta-
risker används främst valutaterminer och valutaswappar. Derivat 
används endast i säkringssyfte.

För transaktionsrisken tillämpar Fiskars inte säkringsredo-
visning på valutaderivat enligt iAs 39. Alla vinster och förluster 
som orsakats av valutaderivat har bokförts i resultaträkningen. 
om säkringsredovisning hade tillämpats på valutaderivat hade 
resultatet före skatt för år 2009 varit ca 4,5 milj. euro bättre än det 
rapporterade resultatet (3,7 milj. euro sämre år 2008).

translationsrisker
med hantering av translationsrisken strävar man att minska 
kursförändingars inverkan på koncernens balansräkning. Fiskars 
tillämpar säkringsredovisning i enlighet med iAs 39 och iAs 21 
på vissa nettoinvesteringar i utländska enheter (not 9.9). kursvin-
sten för säkringen av nettoinvesteringarna var år 2009 1,3 milj. 
euro (0,7 milj.) och har bokförts under eget kapital. inga dylika 
säkringar var ikraft vid bokslutstidpunkten.

ränterisker
med ränterisker avses förändringar i bolagets kassaflöde eller 
värdet på tillgångar eller skulder som orsakas av fluktuationer i 
räntorna. Fiskars fokuserar i hanteringen av ränterisker på hante-
ringen av ränterisker för finansieringsposter.

koncernens räntebärande nettoskuld var i slutet av perioden 
235,7 milj. euro (309,9,0 milj.). kapitallånet på 45,1 milj. euro 
och de finansiella leasingskulderna på 13,1 milj. euro är lån 
med fasta räntor, medan övriga lån är lån med rörliga räntor.Den 
genomsnittliga räntebindningstiden för koncernens räntebärande 
skulder var 5 månader (10 mån).

räntekostnadernas känslighet för fluktuationer i marknadsrän-
torna har beskrivits i en kalkyl, där det antas att marknadsräntor-
na förändras bestående med en procentenhet och lånen förblir 
oförändrade under året. enligt kalkylen skulle koncernens resultat 
före skatt påverkas med 2,0 milj.euro (1,9 milj.) i året. 

Likviditets- och återfinansieringsrisk
med likviditetsrisk avses en situation där bolagets finansierings-
tillgångar och finansieringskällor är otillräckliga för att täcka 
affärsverksamhetens behov eller ordnandet av dem orsakar 
betydande tilläggskostnader. 

med återfinansieringsrisk avses en situation där en så stor 
del av bolagets lån förfaller till betalning på en så kort tid att 
återfinansiering inte finns att tillgå eller priset för återfinansiering 
blir högt.

För säkerställande av likviditeten hade koncernen betydande 
oanvända kreditlimiter. i slutet av året uppgick de outnyttjade bin-
dande kreditlöftena och koncernkontons bindande kreditlimiter till 
448,5 milj. euro (430,3 milj.). Dessutom har moderbolaget i Fin-
land företagscertifikatprogram i de viktigaste samarbetsbankerna 
till ett sammanlagt belopp om 400,0 milj. euro, av vilka 136,4 milj 
euro (123,2 milj.) var i bruk i slutet av året.

Återfinansieringsrisken hanteras genom att sprida de tidpunk-
ter då lån och kreditlimiter förfaller över flera år.

råvarurisker
Fiskars använder vid behov derivat för att skydda sig mot råvaru-
prisrisker. koncernen hade i slutet av år 2009 inga råvaruderivat 
med undantag för elfuturer med ett nominellt värde på 1,8 milj. 
euro (1,6 milj.) som redovisats till marknadsvärde via resultaträk-
ningen.

kreditrisker
koncernens finansieringsavdelning bedömer och övervakar den 
motpartsrisk som ingår i finansieringen. man har strävat efter att 
begränsa risken genom att endast göra affärer med stora banker 
och finansieringsinstitutioner inom överenskomna gränser.

kundernas kreditrisker övervakas av affärsenheterna. De 
viktigaste kunderna är stora internationella detaljhandlare. vid 
bokslutstidpunkten uppgick koncernens försäljningsfordringar till 
89,2 milj. euro (90,7 milj.). i bokslutet ingår sammanlagt 3,2 milj. 
euro (2,9 milj.) i kreditförlustreserveringar som är förknippade 
med försäljningsfordringarna.
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11. närstÅenDetrAnsAktioner

koncernen har inga betydande transaktioner, skulder eller fordringar gentemot intresseföretaget Wärtsilä. Dividenden från Wärtsilä om 
25,3 (67,2) miljoner euro har redovisats som dividendinkomst från intresseföretag i koncernens kassaflödesanalys. Dividenden erhölls 
under första kvartalet 2009. koncernen har inte några betydande transaktioner, skulder eller fordringar gentemot sitt intresseföretag 
rörstrands kulturforum AB. iittala group oy Ab hyr lokaler av sitt intresseföretag koy iittalan Lasimäki och har gett ett kapitallån till sin 
hyresvärd. 

Fiskars har redovisat kostnader för juridisk rådgivning från Foley & Lardner LLP där ralf Böer, som är styrelsemedlem av Fiskars, är 
ordförande, verkställande direktör och delägare. ralf Böer har inte erbjudit några av dessa tjänster, och sammanlagda kostnader från 
Foley representerar mindre än 0,3 % av Foley’s omsättning.

m€ 2009 2008
hyror 0,2 0,2

kapitallån 0,2 0,2

kostnader för juridisk rådgivning 1,4 1,3

kapitalstyrning
Fiskars omfattas inte av någon extern kapitaltäckningsregel 
(utöver eventuella lokala företagslagstiftningskrav som gäller i de 
länder där företag inom Fiskarskoncernen är verksamma).

koncernens mål för kapitalhanteringen är:
att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksam-•	

het enligt going-concern -principen, att bolaget kan förse 
aktieägarna med avkastning på deras kapitalplacering och 
att koncernen har förmåga att sköta sina åtaganden gentemot 
andra intressenter
att förse aktieägarna med en tillräcklig avkastning genom att •	

sköta en balanserad affärs- och investeringsportfölj som gene-
rerar resultat både kort- och långsiktigt
att bibehålla möjligheten att agera när investeringsmöjligheter •	

öppnar sig

målet är att upprätthålla koncernens kapitalstruktur tillräckligt 
stark för att säkra koncernens förmåga att finansiera sin verksam-
het i alla affärssituationer.

m€  2009  2008
eget kapital 504,8 446,7

Långfristigt räntebärande  
främmande kapital 74,9 137,5

kortfristigt räntebärande  
främmande kapital 199,7 183,7

Långfristiga placeringar -0,2

Likvida medel -38,6 -11,3

räntebärande främmande  
kapital, netto 235,7 309,9

2009 2008
soliditet 52 % 46 %

nettogearing 47 % 69 %

grunderna för hur relationstalen uträknas har presenterats under 
uträkning av nyckeltal på sidan 84.
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styrelsens och ledningens aktieägande 31.12

innehåller aktieinnehav av samfund som kontrolleras av personen tillsammans med en familjemedlem.

egna  
aktie- 

innehav

2009
innehav av 

kontrollerade 
samfund sammanlagt

egna  
aktie- 

innehav

2008
innehav av 

kontrollerade 
samfund sammanlagt

Bergh kaj-gustaf 5 000 5 000 5 000 5 000

Böer ralf 5 677 5 677 5 677 5 677

ehrnrooth Alexander 1 833 534 9 213 770 11 047 304 5 930 8 241 476 8 247 406

ehrnrooth Paul 648 205 8 440 406 9 088 611 30 798 7 879 391 7 910 189

ervasti-vaintola ilona 14 000 14 000 14 000 14 000

gripenberg gustaf 243 320 4 056 348 4 299 668 236 600 3 779 524 4 016 124

grotenfelt karl 11 680 11 680 11 680 11 680

kauniskangas kari *) 25 397 25 397 23 397 23 397

slotte karsten 1 000 1 000 1 000 1 000

suominen Jukka 1 500 1 500 n/A

Alfthan max 2 500 2 500 1 400 1 400

kangas-kärki teemu 2 000 2 000

karlsson Jutta 0 0

korhonen hille 3 350 3 350

*) enligt verkställande direktörs avtal har Fiskars sålt till verkställande direktören 15 397 st Fiskars A-aktier i januari 2008. 

Företagsledningen och styrelsemedlemmarna har inga lån från bolaget; inte heller hade bolaget ställt panter eller tagit på sig andra 
ansvar för deras del.

Löner och arvoden betalt till styrelsen och ledningen 
t€ 2009 2008
Bergh kaj-gustaf 91,4 94,2

Böer ralf 45,5 49,9

ehrnrooth Alexander 60,5 64,3

ehrnrooth Paul 61,0 63,8

ervasti-vaintola ilona 46,0 47,1

gripenberg gustaf 48,2 49,3

grotenfelt karl 44,4 49,3

kauniskangas kari 468,7 913,6

slotte karsten 46,0 34,5

suominen Jukka 44,9 36,2

Ledningsgruppen exkl. verkställande direktören *) 764,5

Allonen heikki 731,5

Drury David 12,1

Lindberg ingmar 230,1

thelin clas 12,6

sammanlagt 1 721,1 2 388,5

styrelsen och ledningen omfattar styrelsemedlemmar, verkställande direktören och ledningsgruppen.

*) Löner och arvoden av jämförelseåret har inte presenterats eftersom det finns förändringar i ledningsgruppen.
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12. DotterBoLAg och ÖvrigA AktieinnehAvAre

Dotterbolagsaktier

hemort
Andel av aktie-

kapitalet, %
Andel av  
röster, %

verksam-
hetens

natur
Avlis AB sollentuna se 100,0 100,0 h

iittala bvba Antwerpen Be 100,0 100,0 m

iittala gmbh solingen De 100,0 100,0 m

iittala a/s tallinn ee 100,0 100,0 m

iittala group oy Ab helsingfors Fi 100,0 100,0 t

imanco oy helsingfors Fi 100,0 100,0 h

iittala Ltd. Windsor Berkshire gB 100,0 100,0 m

iittala b.v. oosterhout nL 100,0 100,0 m

hackman Polska sp. Z.o.o. Warsow PL 100,0 100,0 L

ooo iittala moskva ru 100,0 100,0 L

iittala ab höganäs se 100,0 100,0 m

nilsjohan AB höganäs se 100,0 100,0 L

iittala, inc. new Jersey us 100,0 100,0 m

silva shenzhen company shenzhen cn 100,0 100,0 t

silva Deutschland gmbh Friedrichsdorf De 100,0 100,0 m

silva France s.A.r.L. mantes la ville Fr 100,0 100,0 m

silva Ltd Livingston gB 100,0 100,0 m

silva Far east Ltd. hongkong hk 100,0 100,0 h

silva sweden AB sollentuna se 100,0 100,0 t

Fiskars Brands, inc. madison, Wi. us 100,0 100,0 t

Fiskars Brands (Australia) Pty Limited melbourne Au 100,0 100,0 m

Fiskars Brands canada, inc. toronto cA 100,0 100,0 m

Fiskars de mexico, s.A. de c.v. mexico city mX 100,0 100,0 m

Fiskars servicios, s.A. de c.v. mexico city mX 100,0 100,0 L

Puntomex internacional, s.A. de c.v. iL tijuana mX 100,0 100,0 h

Fiskars Brands global holdings LLc madison, Wi. us 100,0 100,0 h

Fiskars Brands europe Aps silkeborg Dk 100,0 100,0 h

excalibur management consulting (shanghai) co., Ltd. shanghai cn 100,0 100,0 h

Fiskars Brands germany gmbh herford De 100,0 100,0 t

Fiskars Deutschland gmbh iL herford De 100,0 100,0 L

Fiskars Brands Danmark A/s silkeborg Dk 100,0 100,0 m

Fiskars Brands spain s.L. madrid es 100,0 100,0 m

Fiskars Brands Fininvest oy Ab raseborg Fi 100,0 100,0 h

Fiskars Brands Finland oy Ab raseborg Fi 100,0 100,0 t

Fiskars Brands France s.A.s Wissous Fr 100,0 100,0 m

Fiskars Brands uk Limited Bridgend gB 100,0 100,0 t

Fiskars Limited Bridgend gB 100,0 100,0 L
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hemort
Andel av aktie-

kapitalet, %
Andel av  
röster, %

verksam-
hetens

natur
kitchen Devils Limited Bridgend gB 100,0 100,0 L

richard sankey & son Limited nottingham gB 100,0 100,0 t

vikingate Limited nottingham gB 100,0 100,0 L

consumer Brands (hong kong) co., Limited hongkong hk 100,0 100,0 h

Fiskars Brands hungary Ltd. iL Budapest hu 100,0 100,0 m

Fiskars Brands italia s.r.l. Premana it 100,0 100,0 t

Fiskars Brands holding As oslo no 100,0 100,0 h

Fiskars As, norge oslo no 100,0 100,0 m

Fiskars Brands Polska sp. z o.o. slupsk PL 100,0 100,0 t

ZAo Fiskars Brands rus st. Petersburg ru 100,0 100,0 t

Fiskars Brands holding AB iL motala se 100,0 100,0 L

inha Bruk Ab etseri Fi 100,0 100,0 t

inha invest oy Ab etseri Fi 100,0 100,0 h

Ferraria oy Ab raseborg Fi 100,0 100,0 h

Fastighets Ab Danskog gård raseborg Fi 100,0 100,0 h

Ab Åbo Båtvarf - turun veneveistämö oy Åbo Fi 100,0 100,0 L

Förvaltning eller holding  h

Produktion och marknadsföring  t

marknadsföring  m

vilande  L

Andelar i intresseföretag
Antal aktier hemort

Andel av aktie-
kapitalet, %

Andel av  
röster, %

Wärtsilä oyj Abp 16 846 301 helsingfors Fi 17,1 17,1

Aktier i övriga bolag
Antal aktier hemort

Andel av aktie-
kapitalet, %

Andel av  
röster, %

rautaruukki oyj 10 000 helsingfors Fi 0,0 0,0
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2009 2008 2007 2006 2005
omsättning m€ 663 697 647 530 510

varav utomlands m€ 521 546 553 486 466

i procent av omsättningen % 78,6 78,2 85,4 91,8 91,4

export från Finland m€ 89 98 79 59 55

Procentuell förändring av omsättningen % -4,9 7,7 22,1 3,8 -9,4

resultat före avskrivningar och nedskrivningar m€ 68 39 79 51 52

i procent av omsättningen % 10,2 5,6 12,3 9,7 10,2

rörelsevinst m€ 39 6 54 22 -5

i procent av omsättningen % 6,0 0,9 8,3 4,2 -1,1

rörelsevinst utan engångskostnader m€ 40 41 52 33 34

Andel i intresseföretagets resultat m€ 66 70 43 59 29

Förändring i verkligt värde på biologiska tillgångar m€ 0 -6 10 5 -1

Finansnetto m€ -14 -19 13 -9 43

i procent av omsättningen % -2,1 -2,8 2,0 -1,7 8,4

vinst före skatter m€ 91 52 120 77 65

i procent av omsättningen % 13,8 7,4 18,5 14,5 12,8

inkomstskatter för kvarvarande verksamhet m€ -8 -2 -11 -10 -7

resultat från avvecklad verksamhet m€ 15 4

resultat, hänförlig till moderbolagets aktieägare m€ 84 49 108 82 62

i procent av omsättningen % 12,6 7,1 16,8 15,5 12,2

minoritetsintressens andel i resultatet m€ 0,0 -0,1 0,3 0,0

Personalkostnader m€ 165 187 146 121 126

Planenliga avskrivningar och nedskrivningar m€ 28 33 23 29 59

i procent av omsättningen % 4,2 4,7 3,6 5,4 11,5

investeringar (inkl. företagsförvärv) m€ 15 30 221 41 61

i procent av omsättningen % 2,2 4,3 34,1 7,7 11,9

Forsknings- och utvecklingskostnader m€ 9 8 7 6 5

i procent av omsättningen % 1,3 1,2 1,1 1,2 1,0

Aktiverade utvecklingskostnader m€ 0 1 1 1 1

eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare m€ 505 447 478 422 403

minoritetsintressen m€ 0,0 0,0 0,5 0,0

eget kapital sammanlagt m€ 505 447 478 422 403

räntebärande nettoskulder m€ 236 310 319 102 140

räntebärande främmande kapital m€ 275 321 354 147 162

räntefritt främmande kapital m€ 194 202 215 139 138

Balansomslutning m€ 973 970 1 047 707 703

Avkastning på sysselsatt kapital % 14 9 19 18 14

Avkastning på eget kapital % 18 11 25 20 17

soliditet % 52 46 46 60 57

nettogearing % 47 69 67 24 35

Antal anställda i genomsnitt 3 867 4 325 3 517 3 167 3 426

Antal anställda vid periodens slut 3 623 4 119 4 515 3 003 3 220

av vilka utomlands 2 111 2 397 2 662 2 224 2 377

under avvecklad verksamhet har redovisats Power sentry under åren 2005–2006. 

FinAnsieLLA nyckeLtAL

Fem År i Översikt
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2009 2008 2007 2006 2005
Aktiekapital m€ 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5

resultat/aktie (utspätt och outspätt) € 1,05 0,64 1,40 1,06 0,80

kvarvarande verksamhet 1,05 0,64 1,40 0,86 0,75

avvecklad verksamhet 0,20 0,05

nominell dividend/aktie **) €/Aktie 0,52 *) 0,50 0,80 0,60 0,75

Dividend m€ 42,6 *) 38,2 61,5 46,0 57,1

eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare / aktie € 6,16 5,77 6,18 5,45 5,20

Aktiens emissionsjusterade medelkurs **) €/Aktie 8,25 10,91 13,33 10,71 9,75

Aktiens emissionsjusterade lägsta kurs **) €/Aktie 5,32 6,89 11,92 9,00 7,91

Aktiens emissionsjusterade högsta kurs **) €/Aktie 11,10 13,90 15,40 12,55 12,00

Aktiens emissionsjusterade kurs 31.12 **) €/Aktie 10,62 6,96 13,30 12,29 9,60

Aktiestockens börsvärde m€ 869,9 633,2 1 055,1 947,0 749,6

Antal aktier, 1 000 st. totalt 82 023,3 77 510,2 77 510,2 77 510,2 77 510,2

egna aktier, 1 000 st. totalt 112,6 112,5 127,9 127,9 127,9

Aktiernas omsättning, 1 000 st. totalt 4 406,8 5 082,1 12 648,2 6 565,2 12 596,8

Pris/vinst (P/e) **) Aktie 10 11 9 12 12

Dividend/resultat, % % 51,0 77,6 55,9 56,1 92,0

effektiv dividendavkastning, % **) Aktie 4,9 7,2 6,0 4,9 7,8

Antal aktieägare 31.12 11 916 9 899 8 356 6 592 6 114

*) styrelsens förslag.
**) sammanslutning av aktieserier A och k registrerades den 30 juli 2009. Jämförelseåren inkluderar information om aktieserie A som 

den har presenterats tidigare år. 

Det utspädda och det outspädda resultatet/aktie är lika, eftersom bolaget inte har några öppna optionsprogram. 

Formler för uträkning av nyckeltal finns på sidan 84.

euron i AnDrA vALutor
2009

resultaträkningen
2008

resultaträkningen
2009

Balansräkningen
2008

Balansräkningen
usD 1,395 1,471 1,441 1,392

gBP 0,891 0,796 0,888 0,953

Dkk 7,446 7,456 7,442 7,451

sek 10,619 9,615 10,252 10,870

nok 8,728 8,224 8,300 9,750

cAD 1,585 1,559 1,513 1,700

nyckeLtAL Per Aktie
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resultat före avskrivningar 
och nedskrivningar = rörelseresultat + avskrivningar + nedskrivningar

Avkastning på sysselsatt kapital i % (roi) =
Årets resultat + skatt + ränte- och övriga finansiella kostnader

x 100
Balansräkningens omslutningssumma – räntefria skulder
(medeltalet av årets början och årets slut)

Avkastning på eget kapital i % (roe) =
Årets resultat

x 100
eget kapital (medeltalet av årets början och årets slut)

soliditet i % =
eget kapital sammanlagt

x 100
Balansräkningens omslutningssumma – erhållna förskott

nettogearing i % =
räntebärande främmande kapital – kassa och bank

x 100
eget kapital sammanlagt

vinst/aktie (ePs) =
Årets resultat hänförlig till moderbolagets stamaktieägare

vägt genomsnittlig antal utestående stamaktier 31.12

vinst/aktie (ePs), 
kvarvarande verksamhet =

Årets resultat från kvarvarande verksamhet hänförlig till  
moderbolagets stamaktieägare

vägt genomsnittlig antal utestående stamaktier 31.12

eget kapital/aktie =
eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare

Antal utestående stamaktier 31.12

emissionsjusterad medelkurs =
Börsomsättning i euro under räkenskapsperioden

emissionsjusterat antal aktier som omsatts under året

Aktiestockens börsvärde = Antal utestående stamaktier 31.12 x aktiens avslutskurs 31.12

Pris/vinst (P/e) =
emissionsjusterad börskurs 31.12

vinst/aktie

Dividend/resultat i % =
utdelad dividend

x 100
Årets resultat hänförlig till moderbolagets stamaktieägare

Dividend/aktie =
utdelad dividend

Antal utestående aktier 31.12

effektiv dividendavkastning i % =
Dividend/aktie

x 100
emissionsjusterad avslutskurs 31.12

uträkning Av nyckeLtAL
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moDerBoLAgets resuLtAträkning

m€ not 2009 2008
omsättning 1 20,1 20,1

kostnad för sålda varor -3,5 -3,4

Bruttobidrag 16,6 82 % 16,6 83 %

Administrationskostnader -13,6 -8,9

Övriga rörelseintäkter 4 0,2 0,5

Övriga rörelsekostnader 5 -0,1 -2,4

rörelsevinst 3,1 16 % 5,9 29 %

realisationsvinst/-förlust av Wärtsiläaktier -13,6  *)

Finansiella intäkter och kostnader 7 -1,6 -371,9  **)

vinst (förlust) före extraordinära poster 1,6 -379,6

extraordinära poster 8 8,5 8,6

vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter 10,0 -370,9

Bokslutsdispositioner 0,2 0,2

Direkta skatter 9 -2,7 -2,2

räkenskapsperiodens vinst (förlust) 7,6 -373,0

*)  Fiskars oyj Abp sålde 901 857 Wärtsilä aktier till sitt helägda dotterbolag Avlis AB i december 2008, affären gjordes via nAsDAQ 
omX helsingfors. Bolaget redovisar en intern realisationsförlust om 13,6 milj.euro.

**) Bokföringsvärde av Fiskars oyj Abp:s dotterbolag Avlis AB har blivit nedskriven till ett värde som motsvarar dotterbolagets eget 
 kapital per 31.12.2008.

moDerBoLAget BoksLut, FAs
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moDerBoLAgets BALAnsräkning

m€ not 31.12.2009 31.12.2008

AktivA

BestÅenDe AktivA

immateriella anläggningstillgångar 10 0,6 0,5

materiella anläggningstillgångar 11

Jord- och vattenområden 15,3 15,1

Byggnader 16,0 16,5

maskiner och inventarier 1,6 1,9

Pågående nyanläggningar 0,1 0,2

32,9 33,7

Placeringar 12

Dotterbolagsaktier 577,8 578,0

Fordringar hos koncernbolag 108,3 133,6

Övriga aktier och andelar 2,9 2,9

689,0 714,5

Bestående aktiva sammanlagt 722,6 78 % 748,7 78 %

rÖrLigA AktivA

varulager 13 0,2 0,2

kortfristiga fordringar

Försäljningsfordringar 0,3 0,4

Fordringar på koncernbolag 14 169,5 202,5

resultatregleringar 15 1,2 1,2

171,0 204,1

kassa och bank 16 29,7 4,6

rörliga aktiva sammanlagt 201,0 22 % 209,0 22 %

Aktiva sammanlagt 923,6 100 % 957,7 100 %
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m€ not 31.12.2009 31.12.2008

PAssivA

eget kAPitAL 17

Aktiekapital 77,5 77,5

uppskrivningsfond 3,8 3,8

egna aktier -0,8 -0,8

Övriga fonder 3,2 3,2

Balanserad vinst från tidigare år 423,1 834,3

räkenskapsperiodens vinst (förlust) 7,6 -373,0

eget kapital sammanlagt 514,4 56 % 545,0 57 %

AckumuLerADe BoksLutsDisPositioner 18 1,7 1,9

FrämmAnDe kAPitAL

Långfristigt 19

kapitallån 20 45,1

Lån från penninginrättningar 62,9 78,3

62,9 123,4

kortfristigt

kapitallån 20 45,1 0,0

Lån från penninginrättningar 151,6 177,7

erhållna förskott 0,2 0,2

Leverantörsskulder 0,4 0,3

skulder till koncernbolag 21 138,9 97,5

skatteskulder 0,5 1,7

Övriga skulder 0,5 1,7

resultatregleringar 22 7,4 8,3

344,7 287,4

Främmande kapital sammanlagt 407,6 44 % 410,8 43 %

Passiva sammanlagt 923,6 100 % 957,7 100 %
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moDerBoLAgets kAssAFLÖDesAnALys

m€ 2009 2008

kAssAFLÖDe FrÅn rÖreLsen

resultat före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter 1,6 -379,6

Justeringar för prestationsprincip

Avskrivningar 1,6 1,8

vinst/förlust från långfristiga tillgångar -0,3 382,8

Finansiella intäkter -9,0 -19,6

Finansiella kostnader 10,6 22,3

kassaflöde från rörelsen före förändringar i rörelsekapital 4,5 7,6

Förändring av kortfristiga fordringar -0,6 -0,3

Förändring av kortfristiga räntefria skulder 0,8 -1,2

kassaflöde från rörelsen före finansiella poster och skatter 4,7 6,1

Finansieringsinkomster 8,3 17,9

Dividendinkomster 0,0 3,5

Finansieringsutgifter -11,7 -21,5

Betalda skatter -3,9 -0,3

kassaflöde från rörelsen (netto) A -2,5 12,6

kAssAFLÖDe FrÅn investeringAr

investeringar i dotterbolag- och andra långfristiga placeringar 0,0 -814,9

investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -1,1 -2,0

Överlåtelser av placeringar 0,0 19,9

Övrig försäljning av anläggningstillgångar 0,6 0,5

Förändring i fordringar från dotterbolag 25,2 854,6

kassaflöde från investeringar (netto) B 24,7 58,1

kassaflöde efter investeringar 22,2 70,7

kAssAFLÖDe FrÅn FinAnsiering

Försäljning av egna aktier 0,0 0,2

Förändring av långfristiga skulder -60,5 13,9

Förändring av kortfristiga räntebärande skulder 58,1 -24,9

Förändring av kortfristiga fordringar 34,8 -18,0

Betalad dividend -38,2 -61,5

koncernbidrag 8,7 6,9

kassaflöde från finansiering (netto) c 2,9 -90,4

Förändring av likvida medel (A+B+c) 25,1 -19,6

Likvida medel vid periodens början 4,6 24,3

Likvida medel vid periodens slut 29,7 4,6
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FÖränDringAr i moDerBoLAgets eget kAPitAL

m€
Aktie-

kapital

upp-
skrivnings-

fond
egna
aktier

Övriga
fonder

vinst-
medel sammanlagt

31.12.2007 77,5 3,8 -0,9 3,2 895,7 979,3

Överföring från uppskrivningsfond i  
samband med försäljning av jordegendomar 0,0 0,0 0,0

Övriga förändringar 0,1 0,1 0,2

utdelning -61,5 -61,5

räkenskapsperiodens vinst (förlust) -373,0 -373,0

31.12.2008 77,5 3,8 -0,8 3,2 461,3 545,0

Överföring från uppskrivningsfond i  
samband med försäljning av jordegendomar 0,0 0,0 0,0

utdelning -38,2 -38,2

räkenskapsperiodens vinst (förlust) 7,6 7,6

31.12.2009 77,5 3,8 -0,8 3,2 430,6 514,4
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moDerBoLAgets reDovisningsPrinciPer

Fiskars oyj Abp:s bokslut har uppgjorts 
i enlighet med i Finland gällande redo-
visningsstadganden (Finnish Accounting 
standards, FAs). Bokslutet har uppgjorts 
i euro.

vid uppgörande av bokslut måste 
bolagets ledning, i enlighet med gällande 
stadganden och god bokföringssed, göra 
uppskattningar och antaganden som 
påverkar värdering och periodisering av 
bokslutsposter. utfallet kan avvika från 
gjorda uppskattningar.

trAnsAktioner i  
utLänDsk vALutA
transaktioner i utländsk valuta bokförs till 
transaktionsdagens kurs. Fordringar och 
skulder i valuta har upptagits till balans-
dagens kurs. Derivativinstrumet har initialt 
redovisats till anskaffnigsutgift och därefter 
till verkligt värde vid räkenskapsperiodens 
utgång. Både realiserade och orealiserade 
vinster och förluster ingår i resultaträkning-
ens finansiella poster.

omsättning
vid beräkning av omsättningen har för-
säljningsintäkterna minskats med indirekt 
skatt och beviljade rabatter.

kostnADer FÖr Forskning 
och utveckLing
utgifter för forskning och utveckling upp-
tas som årskostnad i resultaträkningen.

PensionsÅtAgAnDen
Det lagstadgade pensionsansvaret och 
eventuellt tilläggspensionsskydd för i Fin-
land anställd personal har huvudsakligen 
skötts genom teckning av försäkringar i 
pensionsförsäkringsbolag. 

eXtrAorDinärA intäkter  
och kostnADer
koncernbidrag, fusionsvinster och likvida-
tionsförluster redovisas som extraordinära 
intäkter och kostnader. 

BestÅenDe AktivA
Bestående aktiva upptas i balansräk-
ningen till sin direkta anskaffningsutgift 
minskad med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan. i balansvärdena för vissa 
markområden ingår uppskrivningar.

uppskrivningarna grundar sig på verk-
liga värden vid uppskrivningstidpunkten. 
vid minskning av marknadsvärdet återförs 
uppskrivningen. när uppskrivningen rea-

liseras överförs motsvarande belopp från 
uppskrivningsfond till balanserad vinst. 

Bestående aktiva avskrivs enligt plan, 
som baserar sig på den ekonomiska 
livslängden. Allmänna riktlinjer för avskriv-
ningstider är:

utgifter med lång verkningstid 3–10 år•	

Byggnader 25–40 år•	

transportmedel 4 år•	

maskiner och inventarier 3–10 år•	

Jord- och vattenområden  Avskrivs inte•	

Försäljningsvinster och -förluster vid avytt-
ring av bestående aktiva ingår i rörelse-
resultatet. 

investeringar i dotterbolag upptas i ba-
lansräkningen till ursprunglig anskaffnings-
utgift eller till nedskrivet gängse värde, om 
värdet minskat betydligt och bestående.

omsättningstiLLgÅngAr
omsättningstillgångarna värderas till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och net-
toförsäljningsvärdet. Anskaffningsutgiften 
innehåller både direkta och indirekta 
kostnader. vid beräkning av lagervärdet 
tillämpas FiFo-principen. nettoförsälj-
ningsvärdet är det uppskattade försälj-
ningspriset efter avdrag för kostnader för 
försäljning.

ForDringAr
Fordringar värderas till anskaffningsutgift 
eller till ett sannolikt lägre värde.

LeAsing
utgifter för operationell leasing har uppta-
gits som hyreskostnader. kvarvarande an-
svar redovisas under ansvarsförbindelser.

AvsättningAr
Avsättningar upptas för sådana framtida 
utgifter och förluster till vilka man förbundit 
sig eller vilka annars bedöms sannolika.

AckumuLerADe 
BoksLutsDisPositioner
Bokslutsdispositioner utgörs av avskriv-
ningar över plan.

inkomstskAtter
inkomstskatter utgörs av årets inkomst-
skatter, uträknade på basen av gällande 
finsk skattelagstiftning samt rättelser av 
skatter för tidigare år.
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noter tiLL moDerBoLAgets BoksLut

noter tiLL resuLtAträkningen

1. omsättning 
m€ 2009 2008
royaltyintäkter 15,0 15,4

hyresintäkter 3,0 2,9

Övriga 2,1 1,8

sammanlagt 20,1 20,1

2. LÖner
m€ 2009 2008
Löner och arvoden 6,0 5,6

Pensionskostnader 0,5 0,6

Lönebikostnader 1,7 0,7

sammanlagt 8,2 6,9

3. AntAL AnstäLLDA
2009 2008

i genomsnitt 60 49

vid utgången av perioden 57 51

4. ÖvrigA rÖreLseintäkter
m€ 2009 2008
Försäljningsvinst på anläggningstillgångar 0,2 0,5

Övriga intäkter 0,0 0,1

sammanlagt 0,2 0,5

5. ÖvrigA rÖreLsekostnADer
m€ 2009 2008
till koncernbolag 0,1 2,4

sammanlagt 0,1 2,4

6. ArvoDe och ersättningAr tiLL revisorer
m€ 2009 2008
revisionsuppdrag 0,1 0,1

skatterådgivning 0,0 0,2

Andra uppdrag 0,0 0,0

sammanlagt 0,2 0,3
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7. FinAnsieLLA intäkter och kostnADer
m€ 2009 2008
Dividendintäkter

Från intresseföretag 3,5

Från övriga 0,0 0,0

Dividendintäkter, sammanlagt 0,0 3,5

ränteintäkter från placeringar

Från koncernbolag 3,1 6,6

Från övriga 0,0

ränteintäkter från långfristiga placeringar, sammanlagt 3,1 6,6

Övriga ränte- och finansiella intäkter

Från koncernbolag 2,9 9,3

Från övriga 2,9 0,3

Övriga ränte- och finansiella intäkter, sammanlagt 5,8 9,6

ränte- och finansiella intäkter, sammanlagt 9,0 16,1

nedskrivningar av långfristiga placeringar

Av koncernbolag *) -369,2

Av övriga -0,1

nedskrivningar av långfristiga placeringar, sammanlagt 0,0 -369,2

*) Bokföringsvärde av Fiskars oyj Abp:s dotterbolag Avlis AB blev nedskriven till ett värde som  
motsvarar dotterbolagets eget kapital per 31.12.2008.

ränte- och övriga finansiella kostnader

till koncernbolag -0,3 -1,9

till övriga -10,3 -20,4

ränte- och övriga finansiella kostnader, sammanlagt -10,6 -22,3

Finansiella intäkter och kostnader, sammanlagt -1,6 -371,9

i finansiella intäkter och kostnader ingår kursdifferenser, netto 2,8 -2,1

8. eXtrAorDinärA Poster
m€ 2009 2008
erhållet koncernbidrag 17,4 14,1

Beviljat koncernbidrag -8,9 -5,5

sammanlagt 8,5 8,6

9. DirektA skAtter
m€ 2009 2008
skatter för periodens resultat för egentlig verksamhet -0,5 0,0

skatter för extraordinära poster -2,2 -2,2

räkenskapsperiodens skatter enligt resultaträkningen -2,7 -2,2
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BALAnsräkningen, AktivA, noter

10. immAterieLLA AnLäggningstiLLgÅngAr
m€ 2009 2008
Anskaffningsvärde 1.1 1,4 1,4

investeringar 0,3 0,0

Anskaffningsvärde 31.12 1,6 1,4

Ackumulerade avskrivningar 1.1 0,9 0,7

Periodens avskrivningar 0,1 0,1

Ackumulerade avskrivningar 31.12 1,0 0,9

Bokföringsvärde 31.12 0,6 0,5

11. mAterieLLA AnLäggningstiLLgÅngAr

2009

m€
Jord- och  

vattenområden Byggnader

maskiner  
och  

inventarier
Pågående ny-
anläggningar sammanlagt

Anskaffningsvärde 1.1 5,3 33,3 5,7 0,2 44,5

investeringar 0,2 0,5 0,1 0,0 0,9

minskningar 0,0 0,0 -0,3 -0,3

Överföringar 0,1 0,0 -0,1 0,0

Anskaffningsvärde 31.12 5,5 33,9 5,6 0,1 45,1

Ackumulerade avskrivningar 1.1 16,8 3,8 20,6

Periodens avskrivningar 1,1 0,3 1,5

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

Ackumulerade avskrivningar 31.12 17,9 4,0 21,9

värdeförhöjningar 1.1 9,8 9,8

minskningar 0,0 0,0

värdeförhöjningar 31.12 9,8 9,8

Bokföringsvärde 31.12.2009 15,3 16,0 1,6 0,1 32,9
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2008

m€
Jord- och  

vattenområden Byggnader

maskiner  
och  

inventarier
Pågående ny-
anläggningar sammanlagt

Anskaffningsvärde 1.1 5,0 32,7 5,5 0,2 43,3

investeringar 0,4 0,6 0,5 0,1 1,7

minskningar -0,1 0,0 -0,3 -0,1 -0,5

Överföringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Anskaffningsvärde 31.12 5,3 33,3 5,7 0,2 44,5

Ackumulerade avskrivningar 1.1 15,6 3,6 19,3

Periodens avskrivningar 1,1 0,5 1,6

minskningar 0,0 -0,3 -0,3

Ackumulerade avskrivningar 31.12 16,8 3,8 20,6

värdeförhöjningar 1.1 9,8 9,8

minskningar 0,0 0,0

värdeförhöjningar 31.12 9,8 9,8

Bokföringsvärde 31.12.2008 15,1 16,5 1,9 0,2 33,7

12. PLAceringAr

2009

m€
Dotterbolags-

aktier

Fordringar 
hos bolag 

inom samma 
 koncern

Andelar i 
intresse - 

företag

Övriga  
aktier och  

andelar sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1 983,5 133,6 3,6 1,120,6

investeringar 1,2 1,2

minskningar -0,2 -26,4 -26,7

Anskaffningsvärde 31.12 983,2 108,3 3,6 1,095,1

nedskrivningar 1.1 -405,5 -0,7 -406,2

nedskrivningar 31.12 -405,5 -0,7 -406,1

Bokföringsvärde 31.12.2009 577,8 108,3 0,0 2,9 689,0

2008

m€
Dotterbolags-

aktier

Fordringar 
hos bolag 

inom samma 
 koncern

Andelar i 
intresse - 

företag

Övriga  
aktier och  

andelar sammanlagt
Anskaffningsvärde 1.1 169,8 988,1 33,3 3,2 1,194,4

investeringar 813,7 56,1 1,3 871,0

minskningar -910,7 -33,3 -0,8 -944,8

Anskaffningsvärde 31.12 983,5 133,6 0,0 3,6 1,120,6

nedskrivningar 1.1 -36,3 -0,6 -36,9

minskningar -369,2 -0,1 -369,2

nedskrivningar 31.12 -405,5 -0,7 -406,2

Bokföringsvärde 31.12.2008 578,0 133,6 0,0 2,9 714,5
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Dotterbolagsaktier

Antal aktier hemort

Andel
av aktie-

kapital, %
Andel av  
röster, %

Bokförings-
värde

(€ 1 000)
Avlis AB *) n/A sollentuna se 100,0 100,0 444 622

Fiskars Brands, inc. 22 924 913 madison, Wi. us 100,0 100,0 42 484

Fiskars Brands europe Aps 1 251 250 silkeborg Dk 100,0 100,0 71 338

inha Bruk Ab 5 000 etseri Fi 100,0 100,0 1 199

Ferraria oy Ab 750 000 raseborg Fi 100,0 100,0 17 660

Fastighets Ab Danskog gård 4 000 raseborg Fi 100,0 100,0 505

Ab Åbo Båtvarf - turun veneveistämö oy 150 Åbo Fi 100,0 100,0 3

577 811

*)  äger 17,1 % av Wärtsilä aktier, marknadsvärdet för andelen i Wärtsilä var 472,9 milj. euro (353,9) i slutet av räkenskapsperioden.

Aktier och andelar i övriga företag
Antal aktier hemort

Andel
av aktie-

kapital, %
Andel av  
röster, %

Bokförings-
värde

(€ 1 000)
rautaruukki oyj 10 000 Fi 0,0 0,0 20

Övriga aktier och andelar ägda  
av Fiskars oyj Abp 2 856

2 875

13. vAruLAger
m€ 2009 2008
Färdiga varor 0,2 0,2

sammanlagt 31.12 0,2 0,2

14. ForDringAr PÅ koncernBoLAg
m€ 2009 2008
Försäljningsfordringar 0,3 0,1

Lånefordringar 134,3 169,0

Övriga fordringar 12,6 12,7

resultatregleringar 22,2 20,7

sammanlagt 31.12 169,5 202,5

15. resuLtAtregLeringAr
m€ 2009 2008
räntefordringar 0,2 1,2

Övriga resultatregleringar 1,1 0,0

sammanlagt 31.12 1,2 1,2

16. kAssA och BAnk
m€ 2009 2008
kassa och banktillgodohavanden 29,7 2,7

Likvida placeringar i penningmarknaden 1,9

sammanlagt 31.12 29,7 4,6
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BALAnsräkningen, eget kAPitAL och skuLDer, noter

17. eget kAPitAL
m€ 2009 2008

Aktiekapital

A-aktier

1.1 54,9 54,9

Förändring *) -54,9 0,0

31.12 0,0 54,9

k-aktier

1.1 22,6 22,6

Förändring *) -22,6 0,0

31.12 0,0 22,6

nya aktier

1.1

Förändring *) 77,5

31.12 77,5

Aktiekapital 31.12 77,5 77,5

uppskrivningsfond

1.1 3,8 3,8

minskning i samband med försäljning  
av anläggningstillgångar 0,0 0,0

uppskrivningsfond 31.12 3,8 3,8

egna aktier

A-aktier

1.1 -0,8 -0,9

minskningar 0,8 0,1

31.12 0,0 -0,8

k-aktier

1.1 0,0 0,0

minskningar 0,0 0,0

31.12 0,0 0,0

nya aktier

1.1

Förändring *) -0,8

31.12 -0,8

egna aktier 31.12 -0,8 -0,8

*)  Fiskarskoncernen har en aktieserie efter att koncernens aktie-
serier A och k sammanslogs i juli 2009. De nya aktierna i ak-
tieslaget (Fis1v) blev upptagna till offentlig handel 31.7.2009. 
varje aktie medför en röst och har lika rättigheter. 

 
m€ 2009 2008

Övriga fonder

1.1 3,2 3,2

Övriga fonder 31.12 3,2 3,2

vinstmedel 

1.1 461,3 895,7

Dividend -38,2 -61,5

Försäljning av egna aktier 0,1

Periodens vinst 7,6 -373,0

Fritt eget kapital 31.12 430,6 461,3

avdrages egna aktier -0,8 -0,8

utdelningsbart eget kapital 31.12 429,9 460,5

Bundet eget kapital 80,7 80,7

Fritt eget kapital 433,6 464,3

eget kapital 31.12 514,4 545,0

18. AckumuLerADe BoksLutsDisPositioner
m€ 2009 2008
Ackumulerade överavskrivningar 1.1 1,9 2,0

Periodens förändring -0,2 -0,2

Ackumulerade överavskrivningar 31.12 1,7 1,9

 
uppskjuten skatteskuld, 26 % av ackumulerade bokslutsdisposi-
tioner, har inte bokförts.

19. LÅngFristigA skuLDer som  
FÖreFALLer eFter 5 År
m€ 2009 2008
Lån från penninginrättningar 52,5 63,3
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20. kAPitALLÅn
Lånevillkoren i korthet:
Lånekapitalet, ränta och annan gottgörelse i samband med att bolaget upplöses eller försätts i konkurs får betalas endast med sämre 
förmånsrätt än andra skulder. Lånekapitalet kan återbetalas endast om det finns full täckning för det bundna egna kapitalet och andra 
icke utdelningsbara poster enligt bolagets och enligt koncernens balansräkning fastställda för den senast avslutade räkenskapspe-
rioden. ränta på lånet kan betalas årligen endast om det belopp som betalas kan användas för vinstutdelning enligt bolagets och 
koncernens fastställda balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden. Lånets förfallodag är 17.6.2010 och på kapitalet 
betalas en fast ränta om 6,25 %. Lånet noteras på nAsDAQ omX helsingfors.

21. skuLDer tiLL koncernBoLAg
m€ 2009 2008
Leverantörsskulder 0,0 2,4

Övriga skulder 130,0 89,5

resultatregleringar 8,9 5,6

sammanlagt 31.12 138,9 97,5

22. resuLtAtregLeringAr
m€ 2009 2008
räntor 2,4 6,2

Löner och sociala kostnader 2,4 1,7

Periodisering av inköp mm. 2,6 0,4

sammanlagt 31.12 7,4 8,3

23. LeAsing- och hyresutBetALningAr nästA och DärPÅ FÖLJAnDe År
m€ 2009 2008
operationell leasing, utbetalningar inom 1 år 0,6 0,4

operationell leasing, senare utbetalningar 2,8 0,1

sammanlagt 31.12 3,4 0,5

24. AnsvArsFÖrBinDeLser
m€ 2009 2008
som säkerhet för egna förbindelser

Leasing- och hyresansvar 3,4 0,5

Övrigt 4,4 4,6

garantier som säkerhet för koncernbolagens ansvar 9,4 15,0

sammanlagt 31.12 17,2 20,1
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vid utgången av räkenskapsperioden 2009 är moderbolagets 
utdelningsbara egna kapital 429,9 milj. euro (460,5).

Bolagets styrelse föreslår att för år 2009 i dividend utdelas 0,52 
euro/aktie. 

Det finns 81 910 722 aktier som är berättigade till utdelning. som 
dividend skulle sålunda utdelas 42 593 575,44 euro. Därefter 
återstår 387,3 milj. euro i utdelningsbara medel i moderbolaget.

inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska 
ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är 
god och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likvidi-
tet inte av den föreslagna vinstutdelningen.

helsingfors, den 10 februari 2010

kaj-gustaf Bergh ralf Böer

Alexander ehrnrooth Paul ehrnrooth

ilona ervasti-vaintola gustaf gripenberg

karl grotenfelt karsten slotte

Jukka suominen kari kauniskangas
  verkställande direktör

styreLsens FÖrsLAg  
tiLL orDinArie  
BoLAgsstämmA
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tiLL FiskArs oyJ ABP:s BoLAgsstämmA
vi har granskat Fiskars oyj Abp:s bokföring, bokslut, verk-
samhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 
1.1 –31.12.2009. Bokslutet omfattar koncernens balansräkning, 
koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, kalkyl över 
förändringar i koncernens eget kapital, kassaflödesanalys, och 
noter till bokslutet samt moderbolagets balansräkning, resultat-
räkning, kassaflödesanalys och noter till bokslutet. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar
styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet 
av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att koncernbok-
slutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med inter-
nationella redovisningsstandarder iFrs sådana de antagits av 
eu och för att bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga 
och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut 
och verksamhetsberättelse. styrelsen svarar för att tillsynen över 
bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt 
och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och 
medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. 

revisorns skyldigheter
revisorn skall utföra revisionen enligt god revisionssed i Finland 
och utgående från detta ge ett utlåtande om bokslutet, koncern-
bokslutet och verksamhetsberättelsen. god revisionssed förut-
sätter att yrkesetiska principer iakttas och att revisionen planeras 
och utförs så att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet 
eller verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter och att medlemmarna i moderbolagets styrelse och verkstäl-
lande direktören har handlat i enlighet med aktiebolagslagen. 

med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de 
belopp och den övriga information som ingår i bokslutet och 
verksamhetsberättelsen är riktiga. valet av åtgärder grundar sig 
på revisorns omdöme och bedömning av risken för att bokslutet 
eller verksamhetsberättelsen innehåller en väsentlig felaktighet 
på grund av oegentligheter eller fel. vid planeringen av nödvän-
diga granskningsåtgärder beaktas även den interna kontrollen 
som inverkar på upprättandet och presentationen av bokslutet 
och verksamhetsberättelsen. Därutöver bedöms bokslutets och 
verksamhetsberättelsens allmänna form, principerna för upprät-
tandet av bokslutet samt de uppskattningar som ledningen gjort 
vid upprättandet av bokslutet.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Fin-
land. enligt vår mening har vi utfört tillräckligt med för ändamålet 
tillämpliga granskningsåtgärder för vårt utlåtande.

revisionsBerätteLse
utlåtande om koncernbokslutet
enligt vår mening ger koncernbokslutet riktiga och tillräckliga 
uppgifter om koncernens ekonomiska ställning samt om resulta-
tet av dess verksamhet och kassaflöden i enlighet med interna-
tionella redovisningsstandarder iFrs sådana de antagits av eu.

utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen
enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen rik-
tiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och moderbolagets 
ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i 
enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestäm-
melser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberät-
telse. uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är 
konfliktfria. 

helsingfors, den 10 februari 2010

kPmg oy AB

mauri Palvi
cgr
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AntALet Aktier, rÖstetAL och AktiekAPitAL
Fiskars oyj Abp:s aktier noteras på large cap-listan på nAsDAQ 
omX helsinki oy. Fiskars har en aktieserie efter att koncernens 
aktieserier A och k sammanslogs i juli 2009. varje aktie medför 
en röst och har lika rättigheter. De nya aktierna i aktieslaget 
Fis1v (tidigare FisAs och Fisks) blev upptagna till offentlig 
handel 31.7.2009.

i anslutning till sammanslagningen av aktieserierna riktades en 
vederlagsfri emission till aktieägare av aktier i serie k. i emis-
sionenen mottog innehavare av aktier i serie k vederlagsfritt 
en ny aktie mot varje parti om fem aktier i serie k. i emissionen 
 emitterades totalt 4 513 141 stycken nya aktier. 

sammanslagningen av aktieserierna innefattade även fusionen 
av Agrofin oy Ab med Fiskars oyj Abp. som fusionsvederlag 
emitterades totalt 11 863 964 stycken nya aktier till ägarna av 
Agrofin oy Ab. samtidigt ogiltigförklarades de 11 863 964 aktier 
som överförders till Fiskars i samband med fusionen.

i slutet av räkenskapsperioden var det totala antalet aktier 
82  023 341. Aktiekapitalet uppgick fortfarande till 77 510 200 
euro.

egnA Aktier
Fiskars hade ett innehav på 112 619 egna aktier i slutet av räken-
skapsperioden, vilket motsvarar 0,14 % av bolagets aktier och 
röster. Aktierna har köpts 10.12.2003–16.1.2004 i nAsDAQ omX 
helsinki enligt bolagsstämmans befullmäktigande.

Aktier och AktieägAre
styreLsens FuLLmAkter
Den ordinarie bolagstämman 16.3.2009 befullmäktigade styrel-
sen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier, högst 2  700 000 
A-aktier och högst 1 100 000 k-aktier. Befullmäktigandet upphäv-
des i den extraordinarie bolagsstämman 5.6.2009.

Den extraordinarie bolagsstämman 5.6.2009 beslöt att be-
myndiga styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier, 
sammanlagt högst 4 020 000 aktier. Avyttringen av bolagets 
egna aktier kan ske i annat än det förhållande som aktieägaren 
har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Fullmakten är 
i kraft till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. 

styrelsen har inte utnyttjat sin fullmakt under räkenskapsperio-
den.

AktieägAre
Det sammanlagda antal aktieägare i Fiskars oyj Abp var 11 915 
(9 899) vid slutet av året. circa 2,5 % av aktiekapitalet ägdes av 
utländska eller förvaltningsregistrerade aktieägare (2008: 2,2 % 
av aktier och 0,6 % av röster).

LeDningens AktieinnehAv
styrelsemedlemmars, verkställande direktörens samt av dem 
tillsammans med en familjemedlem kontrollerade samfunds 
ägarandel uppgick i slutet av räkenskapsperioden till totalt 
24  507  687 aktier motsvarande 29,9 % av bolagets aktier och 
röster. Fiskars hade inget optionsprogram.

Förändringar i antalet aktier, 2008–2009

A-aktier k-aktier sammanlagt
Aktier totalt 31.12.2008 54 944 492 22 565 708 77 510 200

30.07.2009 -54 944 492 -22 565 708 77 510 200 sammanslutning av aktieserier

30.07.2009 4 513 141 riktad emission: en ny aktie för varje parti om fem k-aktier

31.07.2009 11 863 964 riktad emission till aktieägarna av Agrofin

03.08.2009 -11 863 964 ogiltigförklaring av aktier i samband med fusion av Agrofin

Aktier totalt 31.12.2009 82 023 341

egna aktier 112 619
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Aktieinnehavets fördelning 31.12.2009

ägarstruktur Antal aktieägare %
Antal aktier  
och röstetal %

Företag 528 4,43 28 495 893 34,74

Penninginrättningar och försäkringsbolag 19 0,16 691 077 0,84

offentliga sammanslutningar 14 0,12 5 826 931 7,10

hushåll 11 120 93,32 34 884 065 42,53

Allmännyttiga 145 1,22 10 084 354 12,29

utlänningar 80 0,67 1 020 289 1,24

Förvaltningsregistrerade 9 0,08 1 003 568 1,22

Övriga 1 0,01 17 164 0,02

sammanlagt 11 916 100,00 82 023 341 100,00

Fördelning av aktier 31.12.2009

Aktieantal Antal aktieägare %
Antal aktier 
och röstetal %

1–100 3 064 25,71 215 810 0,26

101–500 4 901 41,13 1 330 390 1,62

501–1 000 1 677 14,08 1 282 652 1,56

1 001–10 000 1 970 16,53 5 504 872 6,71

10 001–100 000 228 1,91 5 773 792 7,04

100 001– 76 0,64 67 915 825 82,80

sammanlagt 11 916 100,00 82 023 341 100,00

Bolagets största aktieägare 31.12.2009 
Aktier

% av aktier 
och röstetal

1 virala oy Ab 9 213 770 11,2

2 turret oy Ab 8 440 406 10,3

3 oy holdix Ab 5 959 050 7,3

4 i.A. von Julins sterbhus 2 689 120 3,3

5 sophie von Julins stiftelse 2 551 791 3,1

6 Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget varma 2 469 326 3,0

7 Julius tallberg oy Ab 2 277 035 2,8

8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget ilmarinen 1 940 950 2,4

9 ehrnrooth Alexander 1 833 534 2,2

10 Fromond Louise 1 686 135 2,1

11 Fromond Anna 1 685 518 2,1

12 Fromond elsa 1 623 926 2,0

13 ehrnrooth Albert 1 610 372 2,0

14 ehrnrooth Jacob 1 566 929 1,9

15 ehrnrooth sophia 1 556 928 1,9

16 Åberg Albertina 1 141 959 1,4

17 stiftelsen för Åbo Akademi 969 241 1,2

18 Wrede sophie 821 790 1,0

19 hartwall Peter 748 450 0,9

20 Lindsay von Julin & co Ab 733 320 0,9

20 största aktieägare 51 519 550 63,0
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30.3 ny direktör för Fiskars båttillverkning
1.4 iittala groups samarbetsförhandlingar avslutade inom 

fabrikerna
7.5 Fiskars inleder samarbetsförhandlingar inom fabriken 

i Billnäs
22.6 Fiskars samarbetsförhandlingar avslutade inom 

fabriken i Billnäs
18.8 Direktören för Fiskars affärsområde home avgår
26.8 ny direktör för Fiskars affärsområde home utnämnd
7.10 Fiskars home förenklar organisationsstruktur och 

inleder samarbetsförhandlingar inom iittala group
1.12 iittala groups samarbetsförhandlingar avslutade 
9.12 Fiskars ekonomiska publikationer år 2010

Alla meddelanden och rapporter finns att läsa på Fiskars-
koncernens hemsida www.fiskarsgroup.com.
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InformatIon tIll aktIeägarna
fiskarsaktien noteras på naSDaQ omX i Helsingfors. Bolagets 
aktieserier a och k sammanslogs i juli 2009. nu har bolaget en 
aktieserie med handelskoden fIS1V (tidigare fISaS och fISkS).
 
aktIeInformatIon

marknad naSDaQ omX Helsinki

ISIn fI0009000400

Symbol fIS1V (omX)

Segment omXH large Cap

Sektor Sällanköp, Hushålsvaror

Sektor-ID (gICS) 25201050

antal aktier 31.12.2009 82 023 341

 
orDInarIe BolagSStämma oCH DIVIDenD
fiskars oyj abp:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 16 
mars 2010 kl. 15.00 i kongressflygeln i Helsingfors mässcentrum 
(mässplatsen 1, Helsingfors). mottagning av aktieägare som 
anmält sig till bolagsstämman inleds kl. 14.00.

rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 
4 mars 2010 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som 

förs av euroclear finland oy. aktieägare skall meddela om sitt 
deltagande senast den 11 mars kl. 15.00.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det för räkenskaps-
året 2009 utdelas i dividend 0,52 euro per aktie. Dividendens 
avstämningsdag är den 19 mars 2010 och dividenden utbetalas 
den 26 mars 2010.

mer information om de ärenden som tas upp på bolagsstäm-
man samt om anmälning finns i kallelsen till bolagsstämma. kal-
lelsen återfinns på fiskars hemsida www.fiskarsgroup.com.

InVeSterarrelatIoner
avsikten med fiskars information till investerare är att alla parter 
på marknaden har korrekta, tillräckliga och färska uppgifter om 
fiskars för att kunna analysera bolaget och dess framtid som 
investeringsobjekt. Informationen delas ut till alla intressegrupper 
samtidigt.

fiskars tillämpar principen med stängt fönster under tre veckor 
före publicering av resultat. Under denna period kommenterar 
bolagets representanter inte kring fiskars ekonomiska situation 
eller marknadsutsikter.

möten med investerare och analytiker koordineras av koncer-
nens informationsavdelning. kontakta informationschef nora 
malin i frågor som gäller information för investerare, e-post  
nora.malin@fiskars.fi.

fiskars kursutveckling, €
1.1.2005–31.12.2009
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PÅ VÄG MOT NYA  
INNOVATIONER
Fiskars 360-åriga arv är det som inspirerar vårt  
designarbete. Vi fortsätter att utveckla fungerande,  
påhittiga och innovativa produkter tillsammans med  
nya formgivare. Vårt mål är att skapa produkter  
som håller från generation till generation. 



InformatIon tIll  
Investerare
fiskars oyj abp:s aktie (fIs1v) noteras 
på Helsingforsbörsen nasDaQ omX.

fiskars publicerar år 2010 tre  
delårsrapporter:
•  januari–mars 4.5.2010
•  januari–juni 5.8.2010
•  januari–september 2.11.2010

alla finansiella rapporter och  
övrig investerarinformation finns  
att tillgå på fiskars koncernsajt  
www.fiskarsgroup.com. via webbsajten 
kan man också prenumerera på  
fiskars meddelanden till sin e-post  
eller den tryckta årsredovisningen per 
post. Delårsrapporter, årsredovisningen 
och börsmeddelanden publiceras på 
svenska, finska och engelska.

www.fiskarsgroup.com



fiskars oyj abp
tavastvägen 135 a
PB 130
00561 Helsingfors, finland
tfn +358 204 3910
www.fiskarsgroup.com

HållBar
DesIgn för
varDagen,
seDan 1649
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