
årsredovisning
2005



Innehåll 2005

2
3
4
6
8
10
16
18
20
21
86

Fiskars since 1649
Information till aktieägarna
Verkställande direktörens översikt
Styrelsen och revisor
Koncernledningen
Fiskars Brands
Inha Bruk
Fastigheterna
Intressebolaget Wärtsilä
Bokslut
Adresser

Pärmen: Blåhägg (Amelanchier Spicata), kvistsax med kraftmekanism, mothåll



1



FISKARS BRANDS
Fiskars Brands, Inc. ansvarar för Fiskars konsumentvaror. Två 

tredjedelar av bolagets försäljning uppkommer i USA. Verksam-

het fi nns förutom i Amerika även i Europa, Asien och Australien.

www.fi skars.com

WÄRTSILÄ
Fiskars är Wärtsiläs största aktieägare med en ägarandel på

16,8 % av aktierna och 30,6 % av rösterna.

www.wartsila.com

Fiskars Bruk grundades år 1649 genom ett privilegium som utfärdades av drottning Kristina. Brukets 
blomstringstid började år 1822, då Johan von Julin köpte Fiskars och bruksproduktionen utvecklades till 
järnförädling.
Fiskars blev ett börsbolag år 1915. År 2005 bestod koncernen av dotterbolagen Fiskars Brands, Inc. 
och Inha Bruk samt koncernens fastighetsverksamhet. Också intressebolaget Wärtsilä är en viktig del av 
Fiskarskoncernen.
www.fi skars.fi  

Fiskars since 1649

FASTIGHETERNA
Fastighetsgruppen handhar förvaltning och skötsel av koncer-

nens markegendom och fastigheter på sammanlagt 15 000 hek-

tar i Fiskars Bruk med omnejd och på Hangö udd.

www.fi skarsvillage.net

INHA BRUK
Inha Bruk Ab:s mest kända varumärke är Busterbåtarna av

aluminium. De marknadsförs i huvudsak i de nordiska länderna. 

www.inha.fi 
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NYCKELTAL 2005 2004

Omsättning, milj. € 9 11

Andel av koncernens omsättning 2 % 2 %

Rörelseresultat 2 5

Anställda 26 78

NYCKELTAL 2005 2004

Omsättning, milj. € 513 528

Andel av koncernens omsättning 93 %  93 %

Rörelseresultat -2  48

Anställda 2 970 3 105

NYCKELTAL 2005 2004

Omsättning, milj. € 32 29

Andel av koncernens omsättning 6 %  5 %

Rörelseresultat 3 4

Anställda 271 248

NYCKELTAL 2005 2004

Omsättning, milj. € 2 639 2 478

Rörelseresultat, milj. € 224 112

Resultat/aktie, € (utspätt) 1,78 1,42

Anställda 12 049 12 361



Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 

20 mars 2006 kl. 15.00 i Helsingfors-salen i Finlandia-huset, 

Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast 

den 10 mars 2006 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning 

som förs av Finlands Värdepapperscentral. Aktieägare skall 

meddela om sitt deltagande senast den 16 mars kl. 16.00.

DIVIDENDUTDELNING
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det för räkenskapsåret 

2005 utdelas i dividend 0,45 euro för A-aktier och 0,43 euro 

för K-aktier. Avstämningsdagen är den 23 mars och dividenden 

utbetalas den 30 mars 2006.

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2005
Fiskars årsredovisning publiceras på fi nska, svenska och engel-

ska. Årsredovisningen fi nns också tillgänglig på bolagets hem-

sida www.fi skars.fi . 

DELÅRSRAPPORTERNA ÅR 2006 
Fiskars publicerar delårsrapporter år 2006: 

januari – mars  12.5.2006 

januari – juni  11.8.2006 

januari – september  10.11.2006 

Delårsrapporterna publiceras på fi nska, svenska och engelska

på bolagets hemsida www.fi skars.fi . På anmodan skickas delårs-

rapporterna även per post. Beställningar: info@fi skars.fi ,

tfn (09) 618 861 eller fax (09) 604 053.

Information till aktieägarna

FISKARS OYJ ABP:S KURSUTVECKLING EURON I DOLLAR

FISA
FISK
OMXHCAP index

KONCERNENS NYCKELTAL *) M€ M€

 2005 2004

Omsättning 551 566

Rörelseresultat -2 52

Nettoresultat 62 55

Balansomslutning 703 692

Soliditet 57 % 49 %

RELATIONSTAL/AKTIE € €

 2005 2004

Resultat/aktie 0,80 0,71

Eget kapital/aktie 5,20 4,34

Anställda vid utgången av året  3 284 3 448

*) Fullständiga nyckeltal fi nns på sidan 66.

FISKARS AKTIER

Handelskoder FISAS

 FISKS

Börspost 50

EURON I ANDRA VALUTOR

 2005 2004 2005 2004

       Resultaträkning        Balansräkning

USD 1,244 1,244 1,180 1,362

GBP 0,684 0,679 0,685 0,705

NOK 8,009 8,370 7,985 8,237

DKK 7,452 7,440 7,461 7,439

CAD 1,509 1,617 1,373 1,642

SEK 9,282 9,124 9,389 9,021

BÖRSMEDDELANDEN
Börsmeddelandena publiceras på fi nska, svenska och engelska 

på bolagets hemsida www.fi skars.fi . 
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Verkställande direktörens översikt 

4

Snabba förändringar på marknaderna sätter verksamhets-
modeller och fl exibilitet i fokus

Fiskars har under sin 366-åriga industriella historia stått inför nya situationer många gånger. 

Under det gångna året har utmaningarna varit mer varierade än någonsin och de förändrin-

gar som äger rum i bolagets verksamhetsmiljö sker i allt snabbare takt. Koncernens olika 

delar har mött nya situationer inom sina respektive marknader. Bolagets framtida framgång 

avgörs av dess förmåga att korrekt bedöma nya situationer samt effektivt utnyttja sina

intellektuella och ekonomiska resurser för att reagera snabbt. Fiskars har inlett en omfattande 

omstrukturering av sin konsumentproduktverksamhet för att svara på nya utmaningar.
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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Året 2005 var än en gång ett år av förändring för Fiskars Brands 

och ett år som har förstärkt intrycket av att stora omvälvningar 

pågår i synnerhet på marknaderna i USA; vid sidan av det tra-

ditionella industriella kunnandet uppstår nya kunskapsområden 

som är av avgörande betydelse för hela företagets verksamhet.

Den globalisering av produktionskedjan som vi i Norden har 

sett främst inom tillverkningen i elektronikindustrin pågår som 

bäst internationellt inom Fiskars produktområden och i synner-

het i fråga om de produkter som är mogna i sin utveckling.

Fiskars Brands kommer att följa med i den här utvecklingen 

och få sin del av den tillväxt som är förknippad med den. Un-

der hösten 2005 har företaget inlett en förändring av sin pro-

duktionsstruktur i synnerhet i USA. Samtidigt har man begrän-

sat kapaciteten i koncernens hemland Finland en aning. Målet 

är att under det pågående räkenskapsåret utveckla produktio-

nen så att en betydande del av tillverkningen stegvis fl yttas

till underleverantörer i länder med förmånligare kostnadsnivå. 

Det här gäller i synnerhet produkter som tillverkas av plast

och gummi samt basprodukter av okomplicerad och vedertagen 

tillverkning. Under år 2005 översteg Fiskars anskaffningar från 

underleverantörer för första gången 100 miljoner euro räknat

i försäljningspriser.

Åtgärder inom det pågående omstruktureringsprojektet, 

som under två år beräknas kosta cirka 50 miljoner euro, har un-

der räkenskapsåret 2005 bokförts till 40 miljoner euro. Största 

delen av de åtgärder som ingår i programmet genomförs under 

det pågående räkenskapsåret och effekterna av åtgärderna vän-

tas börja synas i slutet av år 2006. Inverkan konkretiseras till 

fullo först när vissa mycket säsongsbetonade produkter kommer 

i distribution och ut på butikshyllorna. Bland annat för träd-

gårdsprodukternas del kan detta ske tidigast våren 2007.

De mest intressanta landvinningarna under räkenskapsåret 

har gjorts på den omfattande hobby- och handarbetsmarknaden 

i USA. Under det gångna året förvärvades den ansedda saxtill-

verkaren Gingher, som främst marknadsför kvalitetssaxar för 

handarbetssektorn, och två små företag som marknadsför

hobbymateriel, Heidi Grace Designs och Cloud 9 Designs.

Efterfrågan på trädgårdsprodukter var under våren sämre än 

väntat i USA, medan trädgårdssektorn i Europa nådde sina för-

säljningsmål. Gerber gjorde också rätt väl ifrån sig efter ett år 

av speciellt hög efterfrågan som förorsakades av en försäljnings-

kampanj som Gerbers största kund stod för. Superknife, som 

förvärvades under året, blir ett intressant tillägg till produkt-

sortimentet.

Konsumtionselektronikområdet ökade över förväntan och 

vissa produkter, som PowerSquid™, hade framgångar även i

internationella medier.

Inha Bruks utvidgning av produktionshallen nådde taklags-

höjd i början av 2005 och automationsinvesteringarna realise-

rades i augusti. Övergångsskedet förlöpte väl trots att en viss

kapacitetsförlust inte gick att undgå. Ett rekordantal båtar till-

ver kades år 2005 och nu håller man på att öka produktionssiff-

rorna, vilket innebär att år 2006 kan väntas bli ett nytt rekord-

år, eftersom marknadsläget fortsättningsvis är positivt. Båt-

mark naden lever och förändras, men ett tionde år av uppgång 

väntas. 

Fiskars innehav av fastigheter och i synnerhet skog är lång-

siktigt, med respekt för både natur och historia. Fastighets-

verksamhetsbolaget Ferraria Oy Ab blev under året bland de 

första i Finland som tog i bruk FSC-standarden. Eftersom inga 

större försäljningar skedde var fastighetsverksamhetens resultat 

för det gångna räkenskapsåret på grund av den nya redovisnings-

praxisen främst en illustration av hur marknadsvärdet på skogs-

beståndet har utvecklats.

Under räkenskapsåret 2005 omorganiserade Fiskars sitt

viktiga innehav i intressebolaget Wärtsilä i enlighet med sina 

långsiktiga mål. I juni avyttrades sammanlagt cirka 4,4 miljo-

ner av Wärtsiläs B-aktier. Detta innebar ett kassafl öde på cirka 

74 miljoner euro i moderbolaget och ett nettoresultat på 52 

miljoner euro. Under hösten 2005 har Fiskars ökat sitt innehav 

i Wärtsilä genom att förvärva 1,26 miljoner A-aktier. Efter affä-

rerna och med beaktande av utspädningseffekten var Fiskars

innehav i Wärtsilä vid slutet av räkenskapsperioden 16,8 % av

aktierna och 30,6 % av rösterna.

Finansieringsmässigt är Fiskars ställning mycket god och 

balansräkningen visar att bolaget än en gång är starkt och redo 

för förändringar i marknadsläge och -strukturer. Jag tror att vi 

kommer att få ett mycket intressant år 2006 och att de åtgär-

der som vidtogs år 2005 bär frukt mot slutet av det här året.

Jag vill tacka våra aktieägare, samarbetspartners, kunder 

och vår personal för det gångna året och hoppas att vårt goda 

samarbete fortsätter även i framtiden.

Helsingfors, i februari 2006

Heikki Allonen
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Styrelsen

REVISOR KMPG OY AB

GÖRAN J. EHRNROOTH (1934)
Bergsråd. Styrelseordförande 1984, 

medlem i styrelsen 1974. 

Fiskars verkställande direktör 

1969–1983. Vice ordförande 

i Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse. 

Innehar 540 885 Fiskars aktier.

MIKAEL VON FRENCKELL (1947)
Politices magister, kommerseråd. 

Vice ordförande, medlem i styrelsen 

2000. Styrelseordförande och part-

ner i Sponsor Capital Ab. Styrelse-

ordförande i Tamfelt Oyj Abp, vice 

ordförande i Neste Oil Abp samt 

styrelsemedlem i Tamro Oyj.

Innehar 56 000 Fiskars aktier.

OLLI RIIKKALA (1951)
Diplomingenjör, ekonom och MBA. 

Medlem i styrelsen 2002. 

GE Healthcare – Senior Advisor, 

styrelsemedlem i TietoEnator Abp, 

Orion Oyj och Efore Oyj samt

styrelseordförande i Comptel Oyj. 

Innehar 2 550 Fiskars aktier.

KAJ-GUSTAF BERGH (1955)
Diplomekonom, juris kandidat. 

 Medlem i styrelsen 2005. Styrelse-

ordförande i Aktia Sparbank Abp och 

Finaref Group Ab. Styrelsemedlem 

i Agnivi Ab, Ramirent Oyj, Sponda 

Oyj, Julius Tallberg Oy Ab och 

Föreningen Konstsamfundet r.f. 

Innehar 5 000 Fiskars aktier.

ILONA ERVASTI-VAINTOLA (1951)
Vicehäradshövding. Medlem i sty-

relsen 2004. Chefsjurist för Sampo 

Abp, direktör för juridiska ärenden 

och medlem i koncernens led-

ningsgrupp. Styrelsemedlem i OMX 

Exchanges Oy, Stockholmsbörsen 

AB och Finska Litteratursällskapet. 

Innehar 14 000 Fiskars aktier.

GUSTAF GRIPENBERG (1952)
Teknologie doktor, professor vid 

Tekniska Högskolan. Medlem 

i styrelsen 1986. 

Innehar 236 600 Fiskars aktier.

PAUL EHRNROOTH (1965)
Ekonomie magister. 

Medlem i styrelsen 2004. 

Styrelseordförande i Savox 

Oy Ab och Finance Link Ab. 

Innehar 145 304 Fiskars aktier.

KARL GROTENFELT (1944)
Vicehäradshövding. Medlem 

i styrelsen 2005. Styrelse-

ordförande i Famigrobolagen.

Styrelsemedlem i UPM-Kymmene Oyj 

och Ahlström Capital Oy. 

Innehar 11 680 Fiskars aktier.

ALEXANDER EHRNROOTH (1974)
Ekonomie magister och MBA. 

Medlem i styrelsen 2005.

Verkställande direktör i Atine 

Group Oyj och Virala Oy Ab

samt styrelseordförande i Turva-

tiimi Oyj. Innehar 42 101

Fiskars aktier. 
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HUVUDBYGGNADEN I FISKARS BRUK, STENHUSET, stod färdigt år 1822, 

samma år som Johan von Julin köpte bruket. Byggnaden används 

fortfarande av bolaget. Från Julins tid härstammar också många av de 

ståtliga ädla träd som växer i bruksområdet. Brukets läge i en fjordlik 

dal med omgivande skogar har gett upphov till en rik och varierande 

växtlighet.

STYRELSEN

Svalört (Ranunculus Ficaria)
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STYRELSE
Heikki Allonen (1954)

ordförande

Ralf R. Böer (1948)

verkställande direktör, partner, 

Foley & Lardner LLP

aktieinnehav: 5 677 

David J. Drury (1948)

verkställande direktör, partner, 

Poblocki Sign Company LLC

Alexander Ehrnrooth (1974)

Clas Thelin (1954)

affärsområdeschef, Securitas Cash 

Handling Services, Inc.

James S. Purdin (1949)

verkställande direktör

LEDNING
James S. Purdin (1949)

verkställande direktör

anställd sedan 2003

Francis Kint (1962)

direktör - Fiskars Brands Europa

& Trädgårdsprodukter

anställd sedan 2004

Jerome L. Klein (1957)

ekonomidirektör

anställd sedan 2002

Jason R. Landmark (1967)

direktör, Gerber Legendary Blades

anställd sedan 2001

William J. Nee (1960)

personaldirektör

anställd sedan 2004

Mark A. Schaffner (1959)

direktör, Power Sentry

anställd sedan 2002

Chad T. Vincent (1961)

direktör, School, Offi ce & Craft 

anställd sedan 2001

FISKARS BRANDS, INC. INHA BRUK AB FASTIGHETERNA

STYRELSE
Heikki Allonen (1954)

ordförande

Elsa Fromond (1942)

fi losofi e doktor

aktieinnehav: 1 086 382 

Fredrik von Limburg Stirum (1974)

agronomie- och forstmagister

aktieinnehav: 260 178

Ingmar Lindberg (1945) 
verkställande direktör

STYRELSE
Heikki Allonen (1954)

ordförande

Maija Elenius (1956)

Ingmar Lindberg (1945)

LEDNING
Jukka Suonperä (1952)

verkställande direktör

diplomingenjör 

anställd sedan 2003

aktieinnehav: 770 

MODERBOLAGETS FASTIGHETER
Ingmar Lindberg (1945)

Koncernledningen

FISKARS OYJ ABP

MAIJA ELENIUS (1956)
ekonomidirektör

ekonom

anställd sedan 2003

aktieinnehav: 980 

LEENA KAHILA-BERGH (1959)
informationsdirektör

ekonomie magister

anställd sedan 1989

aktieinnehav: 1 127 

JOHAN LANDSDORFF (1949)
direktör, juridik

vicehäradshövding

anställd sedan 2003

innehar inga Fiskars aktier

JUHA RAUHALA (1954)
fi nansdirektör

ekonom

anställd sedan 1989

aktieinnehav: 13 995 

HEIKKI ALLONEN (1954)
verkställande direktör

diplomingenjör

anställd sedan 2003

aktieinnehav: 21 355 

INGMAR LINDBERG (1945)
vice verkställande direktör, fastigheter

diplomekonom

anställd sedan 1985

aktieinnehav: 3 544 
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KONCERNLEDNINGEN

VID UTSTÄLLNINGEN KREATIV INDUSTRI PÅ DESIGNMUSEET I
HELSINGFORS vintern 2005 presenterades Fiskars tillsammans med 

Nokia, Metso, Luhta och Helkama. Utställningen visade ett urval av 

samarbetet mellan industri och formgivare. Utgångspunkten för en

ny Fiskarsprodukt är användarens behov; produkten ska vara lösningen 

på ett problem. Ergonomi och användbarhet är hörnstenar i produkt-

utvecklingen och i den ingår också planeringen av den industriella 

tillverkningsprocessen. Långsiktigt designledarskap har gjort Fiskars 

produkter lätt igenkännliga och har ökat märkeskännedomen.
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USA  57 %

Finland  4 %

Övriga Europa 32 %

Övriga  7 %

Fiskars Brands

James S. Purdin 

Fiskars Brands, Inc. är ett internationellt bolag som har sitt huvudkontor i delstaten Wisconsin i USA. 
Bolaget är verksamt i mer än 20 länder och marknadsför konsumentvaror både genom världen största 
affärskedjor och i lokala affärer.

med sig nya varumärken och produktgrupper som hjälper oss att 

tjäna våra nyckelkunder ännu bättre än förr. Det fi nns också allt 

skäl att tro att framtiden kommer att innebära tillväxt för bolaget.

Många av Fiskars Brands produkter och varumärken repre-

senterar konsumentproduktsbranscher med växande marknader 

världen över. Företagets styrka och nyckeln till dess framgång 

ligger i goda kundrelationer och -samarbete, skapandet av in-

no vativa, banbrytande produkter, upprätthållandet av starka 

varumärken, tilltalande marknadsföring, goda kontakter till 

distributionskanalerna samt ett program för att utveckla de an-

ställdas kunnande – allt sådant som bidrar till att företagsled-

ningen kan svara på framtida utmaningar.

Under år 2005 fokuserade Fiskars Brands på att förstärka de 

varumärken som tillhör bolagets kärnverksamhet. Tyngdpunkts-

områden med ökad produktutveckling och marknadsföring var 

Trädgårdsredskap, Produkter för skola, kontor och hobby samt 

Friluftsredskap. Bolagets varumärken är ansedda och produk-

terna har en lojal kundbas både bland konsumenter och i de-

taljhandeln. Fiskars Brands vill även i framtiden vara en 

föregångare och utveckla nya, innovativa produkter och nå ut 

till konsumenterna via kreativa kampanjer och fl era olika 

medier. Arbetet väntas bära frukt under år 2006 och framöver.

De fyra företagsköp som gjordes år 2005 har förstärkt och 

utvidgat kunnandet inom bolagets kärnområden. Förvärven förde 

OMSÄTTNING 2001 – 2005 milj. €NYCKELTAL 2005 2004

Omsättning, milj. € 513 528

Andel av koncernens omsättning 93 %  93 %

Rörelseresultat, milj. € -2  48

Anställda 2 970 3 105

OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE

05

04
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02

01

513

528

589

693

731

OMSÄTTNING PER PRODUKTGRUPP

Trädgårds- och fritidprodukter 47 %

Skola, kontor och hobby  22 %

Friluftsredskap 15 %

Hushållsprodukter  8 %

Konsumentelektronik 8 %



FISKARS BRANDS

PRODUKTER FÖR SKOLA, KONTOR OCH HOBBY
Fiskars Brands är världens ledande tillverkare och marknadsfö-

rare av hobby- och kontorsprodukter. Den här produktgruppens 

uppgift är att skapa innovativa produkter för människor i alla 

åldrar som vill uttrycka sig själv och sin individualitet genom 

att skapa något eget. Personer som sysslar med sömnad och 

stickning har redan länge uppskattat Fiskars®-saxarnas kvalitet. 

I sortimentet ingår förutom saxar många olika slag av hobby- 

och pappersbearbetningsprodukter för skola, hem och kontor.

Under år 2005 stärktes produktgruppen genom tre företags-

köp. I början av året förvärvades saxbolaget Gingher® som 

stärker produkt- och varumärkesutbudet med högklassiga, 

smidda saxar; bland handarbetsmänniskor har Gingher®-saxarna 

sedan fl era decennier varit kända för sin kvalitet. Nyligen

förvärvade Fiskars Brands Heidi Grace Design® och Cloud 9

Design®, som ytterligare stärker bolagets ställning inom det 

snabbt växande området hobby-produkter.

År 2005 satsade bolaget på innovativa och högklassiga nya 

produktidéer, vilket har lett till att man under år 2006 lanserar 

mer än 300 nya produkter som bygger på en djup marknads-

kännedom och en noggrann analys av kundernas behov.

FISKARS BRANDS

Universalsaxen Fiskars Classic lanserades för första gången 1967. 11



TRÄDGÅRDS- OCH FRITIDSPRODUKTER 
Fiskars® är världens ledande trädgårdsredskapsmärke. Det är

en position som bolaget har arbetat sig upp till genom fl era 

decennier av produktutveckling i form av innovativa klippare 

och långskaftade redskap som gör trädgårdsskötsel både lättare 

och roligare. Vid tillverkningen av Fiskars trädgårdsredskap 

utnyttjas material av bästa kvalitet och den senaste teknologin. 

Våra trädgårdsredskap har fått fl era priser för den unika designen.

Förutom våra världskända trädgårdsredskap marknadsför 

vi också många andra produkter för trädgården; blomkrukor och 

-lådor samt slangar och redskap för yrkesbruk. Bland bolagets 

övriga varumärken fi nns Aquapore, Sankey och Zinc Lysbro.

Liksom inom Fiskars Brands övriga affärsverksamhet är det 

även inom trädgårds- och fritidsprodukter viktigt att skapa 

ett starkt band till konsumenterna. Avsikten med vår marknads-

föring är att klargöra Fiskars Brands ledande ställning vare sig 

det gäller produkter eller information om tillverkningen. 

Vid sidan av traditionell reklam i tidningar och webbprogram 

deltar vi också årligen i fl era branschmässor och når den vägen 

närmare en miljon trädgårdsintresserade konsumenter.

FISKARS BRANDS

Fiskars stora lövkratta med utbytbart skaft.12
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FISKARS BRANDS

Gerbers Multi-Plier Diesel.

system har utvidgats och kompletterats med tekniska förbätt-

ringar; i sortimentet ingår nu t.ex. modeller som utnyttjar den 

nya TRAXTM-teknologin som identifi erar blodspår.

Förvärvet av knivfamiljen SuperKnife™ innebär att produkt-

gruppen nu inbegriper den ursprungliga ihopfällbara hobby-

kniven med utbytbara standardblad och det förstärker bolagets 

ställning i distributionskedjan i branschen.

Gerbers amerikanska prisbelönta reklamkampanj Fend For 

Yourself™ fortsätter att skapa en lojal kundbas och förstärka 

sina relationer i detaljhandelssektorn. I kampanjen år 2005 

ingick inte bara tidningsannonser och PR-verksamhet utan 

också en förnyelse av Gerbers webbsajt. Man lanserade också 

för första gången reklamer som är avsedda att spridas 

av webbanvändarna själva.

FRILUFTSREDSKAP
Produktgruppen friluftsredskap vill främja konsumenternas tro 

på sig själva och svara på människors behov av utrustning för 

friluftsliv. För människor som sysslar med jakt, fi ske och 

cam p ing är märket Gerber® en garanti för god kvalitet. Till 

kärn produkterna i Gerbers sortiment hör de högklassiga 

knivarna och universalverktygen.

Gerber fortsätter att ta nya marknadsandelar genom en 

omfattande produktutvecklingskampanj: årligen lanseras över 

hundra nya och innovativa produkter. År 2005 utvidgades

gruppen friluftsredskap i och med lanseringen av  innovativa 

ryggsäckar med vätskesystem som tagits fram för att betjäna 

våra friluftsintresserade kunder. Även sortimentet av LED-ljus-
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HUSHÅLLSPRODUKTER
Gourmetkockar såväl som andra yrkeskockar litar på Fiskars 

Brands hushållsprodukter, börjande med den klassiska saxen 

med orange handtag; vare sig de arbetar hemma i sitt eget kök 

eller på en lyxkrog kan de räkna med att Fiskars hjälper att 

göra förverkligandet av alla kulinariska drömmar lättare och 

behändigare. I sortimentet ingår förträffl iga europeiska bestick 

och en stor mängd innovativa köksprodukter. Fiskarsprodukter 

fi nns i de kök där världens bästa kockar arbetar.

År 2005 var ett år av stora förändringar i hushållsprodukt-

sortimentet: fem nya knivserier under varumärket Fiskars®

lanserades – från högklassiga Functional Form till den lyxiga 

smidesserien Chef Deluxe. Även i fortsättningen betonas 

utvecklingen av nya produkter för att stärka marknadspositio-

nen samtidigt som sortimentet utökas på samtliga områden 

inom gruppen hushållsprodukter.

Förutom varumärket Fiskars® marknadsför Fiskars Brands 

två andra ledande europeiska hushållsproduktmärken. 

I Danmark har Raadvad® varit en känd serie av kvalitetsbestick 

och köksutrustning sedan 1758 medan Montana® är Italiens 

ledande högklassiga bestickmärke.

FISKARS BRANDS

Köksredskapsserien Fiskars Functional Form

lanserades år 2005.
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Nya grenuttaget PowerSquid.

KONSUMENTELEKTRONIK
Den här produktgruppen som förenar och skyddar elektroniska 

apparater av olika slag är ledande inom sitt område i USA. 

De överspänningsskydd som ingår i sortimentet är föregångare 

inom branschen i både kvalitet och egenskaper. Verksamheten 

är koncentrerad till den nordamerikanska marknaden.

Vid utvecklingen av nya produkter har man fokuserat på

att skapa produkter som utnyttjar de rådande trenderna inom 

konsumentelektroniken, såsom högupplöst TV (HDTV) och hemma-

bio. Den innovativa nya grenuttaget PowerSquid har blivit 

en konsumentfavorit och har också noterats i medier i USA som 

en av de bästa nya produkterna år 2005.

Inom marknadsföringen fortsatte man att använda sig 

av en strategi med två varumärken för skilda produkter och 

marknader. Märket Newpoint® har skapats för toppskiktet inom 

audio/video-världen, medan kärnmärket PowerSentry® är inrik-

tad på den vanliga konsumentens behov och fi nns att köpa 

i stormarknader och järnaffärer.



INHA BRUK

Busterbåtarna målas redan i fabriken, vilket underlättar båtlivet.16



Inha Bruk 

Inha Bruk Ab designar, tillverkar och marknadsför Buster®aluminiumbåtar och Fiskars®gångjärn i Norden 
och Östersjöområdet. De främsta marknadsområdena för bolagets tredje produktgrupp, smidda rälsfästen, 
är Finland och Sverige.

Inha Bruk investerade under år 2005 i en förhöjd produktions-

kapacitet för båtar samt ökad kostnadseffektivitet genom att 

automatisera skärningen och valsningen av aluminiumplåtarna. 

De här åtgärderna möjliggör en ökning av kapaciteten och en 

höjning av graden av fi nish under de kommande åren. Gång-

järnsverksamhetens produktsortiment utvecklades i samarbete 

med dörr- och fönstertillverkare för att motsvara allt mer krä-

vande konsumenters behov.

Inha Bruk har som mål att ytterligare förhöja njutningen i 

båtlivet för innehavare av Busterbåtar. I arbetet för att utveck-

la båtarna satsar man speciellt på att göra dem bekymmerslösa 

i bruk. I och med den ökade automationsgraden i tillverkningen 

kan kunderna nu friare än tidigare välja utrustningsnivå på sin 

båt, i enlighet med sin smak och sina behov. Utbildning inom 

återförsäljarnätet ska i sin tur förbättra kundservicen i de olika 

skedena av att köpa och äga en båt.

Den nya ytbehandlingen av båtarna förstärkte Buster-

båtarnas ledande position på båtmarknaden i Europa. Efter-

frågan på ytbehandlade Busterbåtar ökade både på hemma-

marknaden och utomlands. Leveranserna av alla båtmodeller 

ökade avsevärt i synnerhet i exporten till det övriga Norden.

På grund av säsongsväxlingarna i efterfrågan begränsade

tillverkningskapaciteten båtleveranserna under våren. Under 

hösten ökade Inha Bruk sin produktionskapacitet för båtar för 

att bättre kunna svara på den väntade ökningen i efterfrågan 

under säsongen 2006.

Gångjärnsverksamhetens konkurrenskraft förstärktes genom 

att man förnyade gångjärnssortimentet och ökade kostnadsef-

fektiviteten. Leveranserna av Fiskarsgångjärn till Norden bibe-

hölls nästan på föregående års nivå även om efterfrågan från 

dörr- och fönsterfabriker inte nådde väntad nivå. Exporten till 

Baltikum ökade trots en hårdare priskonkurrens, något som 

också förekom på de övriga exportmarknaderna. Med nya pro-

dukter och effektiverad användning av distributionskanalerna 

strävar man nu efter att öka exporten till Ryssland, där byggan-

det förutspås fortsätta livligt även under år 2006 i synnerhet

i områdena kring S:t Petersburg och Moskva.

Efterfrågan på rälsfästen möjliggjorde en god utnyttjande-

grad av produktionskapaciteten under hela året. Det långvariga 

samarbetet med nordiska järnvägsbolag fortsatte på basis

av ett starkt kunnande inom stålbearbetning och kundbaserad 

service.

Jukka Suonperä
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OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDENYCKELTAL 2005 2004

Omsättning, milj. € 32 29

Andel av koncernens omsättning 6 %  5 %

Rörelsevinst, milj. € 3 4

Anställda 271 248

Finland 54 %

Skandinavien  36 %

Övriga 10 %



Fastighetsgruppen förvaltar bolagets ägor i och omkring Fiskars Bruk och på Hangö udd, en sammanlagdFastighetsgruppen förvaltar bolagets ägor i och omkring Fiskars Bruk och på Hangö udd, en sammanlagd
egendom på 15 000 hektar inklusive byggnader, ekonomi- och naturskog och ett hundratal sjöar. I förvaltning egendom på 15 000 hektar inklusive byggnader, ekonomi- och naturskog och ett hundratal sjöar. I förvaltning 
och underhåll ingår också att bolaget aktivt utvecklar markområden och fastigheter för framtiden.och underhåll ingår också att bolaget aktivt utvecklar markområden och fastigheter för framtiden.

Fastigheterna

Fiskars själ fi nns fortfarande i Fiskars, där Fiskars Bruk grunda-

des år 1649. Bolagets jordegendomar har sina rötter i brukets 

första tid. De stora skogarna garanterade tillgång till det träkol 

som behövdes vid järntillverkningen medan ån som fl yter ge-

nom bruket producerade den vattenkraft som krävdes.

FISKARS BRUK
Fiskars Bruk uppstod som ett industrisamhälle men har i bolagets 

ägo bevarats som en enhetlig kulturmiljö även efter att industrin 

fl yttade från orten. Allt fl er turister har blivit medvetna om den 

historiska bruksmiljön genom de konstnärer och hantverkare som 

fl yttade till bruket på 1990-talet. De värdefulla bruksbyggna-

derna har fått ett nytt liv när ateljéer och verkstäder har inrät-

tats i dem och också bostadshusen har fått nya invånare. Antalet 

hantverkare och formgivare i bruket har ökat stadigt och i dag 

har konstnärsandelslaget i Fiskars Bruk ett hundratal medlemmar. 

I bruket verkar också sågverket Laatupuu – Kvalitetsvirke, som 

ingår i Fastighetsgruppen och som har specialiserat sig på att 

leverera inhemskt virke till bl.a. möbelindustrin. Råvaran kommer 

i första hand från de egna skogarna.

Sedan år 1836 har Finlands veterligen äldsta värdshus,

Fiskars Wärdshus (Wärssy), funnits i bruket. År 2003 utökades 

hotellkapaciteten med en nybyggnad och under år 2005 har 

rummen på ”Gamla Wärssy” renoverats. På så sätt kan man klara 

av den växande efterfrågan på inkvartering. Konferensgäster 

och resenärer har hittat Fiskars Bruk och dess åretruntprogram, 

inklusive olika högklassiga konst- och designutställningar som 

är öppna även vintertid. Bruket är ett levande samhälle med 

närmare 600 invånare och det utvecklas vidare av både bolaget 

och bruksborna. Att bo i bruket är fortfarande ett alldeles eget 

sätt att leva.

SKOGARNA OCH MILJÖN
Fiskarskoncernen känner ansvar för miljön och deltar i olika 

miljöprojekt. Av de markområden som bolaget äger är kring tio 

procent med i olika naturvårdsprojekt i Nyland och Egentliga 

Finland, antingen så att markerna överlåtits till projekten eller 

så att bolaget fortfarande äger marken. Fastighetsgruppen är 

också aktivt med och utvecklar ett modernt skogsbruk. Fiskars 

dotterbolag Ferraria, som äger 4 000 hektar skog på Hangö 

udd, tog under år 2005 i bruk ett nytt FSC-certifi kat. Certifi ka-

tet strävar efter hållbart skogsbruk. Av det område som är med 

i pilotprojektet sköts vissa delar som parkliknande rekreations-

områden medan avverkning förekommer i andra delar av områ-

det så att skogen ska få förnya sig.

Skogarna har inte bara ett stort miljövärde utan är även i 

framtiden en betydande ekonomisk resurs för bolaget.

Ingmar Lindberg

18

Fiskars

Karis

Helsingfors

Hangö

Ekenäs

Helsingfors ca 
85 km



FASTIGHETERNA

Mikko Merz tillverkar möbler i björk, 

ek och klibbal av träd som har vuxit i Fiskars.

Ek (Quercus robur)
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SHIP POWER
Wärtsilä är den ledande leverantören av maskineri- samt 

propulsions- och manöversystem. Wärtsilä levererar motorer 

och generatoraggregat, reduktionsväxlar, propulsionsutrustning, 

övervakningssystem samt tätningslösningar för fartyg och

offshore-tillämpningar.

SERVICE
Wärtsilä stöder kunden under produktens hela livscykel. 

Vi underhåller och reparerar både fartygens maskinerier och 

kraftverk. Serviceverksamheten utökas genom att erbjuda

innovativa tjänster som stöder kundens affärsverksamhet såsom 

märkesobunden service i världens huvudhamnar, förebyggande 

service och service baserad på motorns prestanda samt drifts- 

och underhållsavtal.

KRAFTVERK
Wärtsilä är en betydande leverantör på kraftverksmarknaden 

för decentraliserad energiproduktion. Vi erbjuder kraftverkslös-

ningar som baseras på olje-, gas- och fl erbränslemotorer samt 

biobränsledrivna värmeanläggningar och kraftvärmeverk.

NYCKELTAL 2005 2004

Omsättning, milj. € 710,3 631,2

Orderingång, milj. € 1 545,3 836,7

Orderstock vid utgången av året, milj. € 1 658,5 812,7

Intressebolaget Wärtsilä Oyj Abp

Fiskars ägarandel i Wärtsilä är 16,8 % av aktierna och 30,6 % av rösterna. Balansvärdet av andelen i 
intressebolaget var i slutet av året 232 miljoner euro och marknadsvärdet 394 miljoner euro. 

Wärtsilä levererar lösningar som stöder bolagets kunders verksamhet under produktens hela livscykel. 
Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- 
och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa pro-
dukter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med 
över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.
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NYCKELTAL 2005 2004

Koncernens omsättning, milj. € 2 638,8 2 478,2

Rörelsevinst, milj. € 224,3 112,0

Resultat/aktie, € (utspätt) 1,78 1,42

NYCKELTAL 2005 2004

Omsättning, milj. € 1 093,1 936,8

Orderingång, milj. € 1 077,1 930,8

Orderstock vid utgången av året, milj. € 303,3 290,2

NYCKELTAL 2005 2004

Omsättning, milj. € 710,3 651,9

Orderingång, milj. € 865,2 1 019,5

Orderstock vid utgången av året, milj. € 943,9 752,4

Wärtsiläs kund Fincantieri i Trieste i Italien är ett av värdens
ledande varvsbolag.

Wärtsiläservice i Singapore.

Wärtsilä har levererat ett gaskraftverk till Nevada, USA.
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2005

Fiskarskoncernens omsättning för räkenskapsåret var 551,1 

milj. euro (565,6) eller 2,5 % lägre än under året innan.

Hösten 2005 fattades beslut om att omorganisera verksamheten 

i USA inom det största affärsområdet, Fiskars Brands, Inc.

Planerna förverkligas under två räkenskapsår och ger upphov till 

kostnader av engångsnatur till ett värde av cirka 50 milj. euro. 

I bokslutet för år 2005 upptogs sammanlagt 39,7 milj. euro av 

de här omorganiseringskostnaderna och efter kostnaderna var 

koncernens rörelseresultat 2,0 milj. euro negativt (52,1). Kost-

naderna, som till ungefär hälften bestod av nedskrivningar av 

goodwill, hade en liten inverkan på cirka 1,0 milj. euro på kas-

safl ödet. Rörelseresultatet före poster av engångsnatur var 37,7 

milj. euro (51,5).

Bolagets andel av intressebolaget Wärtsiläs resultat var 

28,6 milj. euro (26,7). Den försäljning av Wärtsilä B-aktier som 

genomfördes under räkenskapsperioden resulterade i en realisa-

tionsvinst på 49,8 milj. euro. Under räkenskapsåret förvärvades 

Wärtsilä A-aktier för totalt 30,2 milj. euro och som en följd av 

de här affärerna steg Fiskars andel av rösterna i Wärtsilä till 

över 30 procent.

Koncernens resultat för räkenskapsperioden var 62,1 milj. 

euro (54,6) och resultatet per aktie var 0,80 euro (0,71). Av-

kastningen på eget kapital var 16,8 % (15,8) och avkastningen 

på sysselsatt kapital var 14,5 % (14,9).

Styrelsen föreslår att för år 2005 utbetalas i dividend 

0,45 euro per A-aktie och 0,43 euro per K-aktie. Den samman-

lagda dividendsumman för år 2005 blir då 34,4 milj. euro.

Koncernstrukturen har förenklats under räkenskapsåret

genom att fusionera och avveckla vilande administrations- och 

mellanbolag.

AFFÄRSVERKSAMHET

FISKARS BRANDS, INC.
Omorganisering av produktionen
Förändringen i marknads- och konkurrenssituationen i USA 

har fortsatt och man har därför beslutat att anpassa Fiskars 

Brands verksamhet och ändra verksamhetsstrukturen så att den 

motsvarar de utmaningar som den nya situationen förutsätter. 

Fiskars Brands Inc. fattade under hösten beslutet att genom-

föra en omfattande omstrukturering av produktionen i USA, 

eftersom en allt större del av de produkter som säljs på den 

amerikanska marknaden i framtiden tillverkas på entreprenad. 

Faktorer som är av avgörande betydelse för en framgångsrik 

verksamhet är en rättdimensionerad egen produktion, en

försnabbad process för att få ut nya produkter på marknaden, 

säkerhet inom leveranskedjan och att bolaget reagerar på 

snabba förändringar i vad kunderna vill ha. Enligt omorganise-

ringsplanen kommer en del av produktionskapaciteten att läg-

gas ned inom det pågående räkenskapsåret 2006 medan vissa 

produktionsanläggningar delvis byggs om till logistikcentraler 

och produktionsmängderna i andra anläggningar justeras så att 

de bättre motsvarar efterfrågan på de produkter som tillverkas 

där. Åtgärderna påverkar antalet anställda vid bolaget i slutet 

av år 2006.

I anknytning till de här planerna upptar bokslutet för år 

2005 nedskrivningar av omsättnings- och anläggningstillgångar 

och i synnerhet goodwill samt extra avskrivningar för förkortad 

ekonomisk livslängd för en del anläggningstillgångar. Den

sammanlagda summan för de här bokföringsposterna är

49,3 milj. USD eller 39,7 milj. euro.

De totala kostnaderna för omstruktureringen beräknas fort-

farande bli kring 50 milj. euro. Resten av kostnaderna infaller 

under räkenskapsåret 2006. Omstruktureringen ger inbesparing-

OMSÄTTNING 
M€

05

04

03

02

01 762

725

620

566

551

RÖRELSERESULTAT M€ OCH 
RÖRELSERESULTAT I PROCENT

Rörelseresultat M€
Rörelseresultatprocent

05

04

03

02

01

-2,0
-0,4

12,1
1,6

27,9
3,8

-51,9
-8,4

52,1
9,2

KONCERNBALANSRÄKNING 
PASSIVA M€

Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

05

04

03

02

01

692

703

678

809

929

KONCERNBALANSRÄKNING
AKTIVA M€

Anläggningstillgångar
Varulager
Övriga omsättningstillgångar

05

04

03

02

01

692

703

678

809

929

2001 – 2003 enligt fi nländsk redovisningsstandard (FAS)
2004 – 2005 enligt internationell bokslutsstandard (IFRS)
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ar under slutet av år 2006, då nya produkter börjar levereras 

till kunderna och antalet anställda minskar.

Nedskrivning av goodwill
För att testa bolagets goodwill har Fiskars Brands delats upp i 

kassagenererande enheter (s.k. cash generating units) och var 

och en av dessa har hänförts sin andel av det goodwillvärde som 

är upptaget i koncernens bokslut. Goodwillvärdena testas årligen 

mot nedskrivningsbehov genom nyttjandevärdeskalkyler på basis 

av uppskattade framtida kassafl öden. På basis av de beräkningar 

som gjorts skrev bolaget ned goodwillvärdet för enheten för 

trädgårds- och fritidsprodukter med 19,7 milj. euro (1,5). Efter 

nedskrivningen var enhetens goodwill i balansräkningen i slutet 

av räkenskapsperioden 4,8 milj. euro. Bolagsledningen bedömer 

att affärsverksamhetens marknadsvärde nu är lika stor som eller 

större än verksamhetens balansvärde efter nedskrivningarna eller 

43,0 milj. euro. För de övriga kassagenererande enheterna fanns 

inget behov av nedskrivning av goodwillvärdet.

Fiskars Brands affärsverksamhet
Fiskars Brands omsättning var 513,3 milj. euro (528,0). Försälj-

ningen i USA uppgick till 372,0 milj. USD (396,9) eller 312,7 

milj. euro (332,6), vilket var 6,3 % mindre än under föregående 

räkenskapsperiod. I Europa var försäljningen på samma nivå 

som året innan, alltså 185,6 milj. euro (186,0). De europeiska 

marknadernas andel av försäljningen var 36 % (34) medan USA 

stod för 59 % (61). 

Fiskars Brands rörelseresultat var -1,6 milj. euro (48,5). 

Kostnader av engångsnatur uppgick till -39,7 milj. euro (+0,6) 

och utan dem hade rörelseresultatet varit 38,1 milj. euro (47,9).

Priserna på plastråvaror och stål steg under räkenskapsperio-

den och den hårda konkurrensen förhindrade en överföring av ef-

fekten av prisstegringen på råvaror till försäljningspriserna. Detta 

försämrade lönsamheten inom hela branschen, i synnerhet i USA.

På den amerikanska marknaden säljs en betydande del av 

produkterna av stora affärskedjor inom detaljhandeln och 

prisnivån påverkar ofta åtgången mer än kvaliteten. Importen 

av i synnerhet arbetsdryga produkter ökade och konkurrens-

kraften för den lokala produktionens del försämrades. För tek-

niskt krävande och innovativa produkter var konkurrensläget 

bättre. I USA ökade endast försäljningen av konsument-

elektronikprodukter. Försäljningen av produkter för skola, kontor 

och hobby, friluftsredskap samt trädgårds- och fritidsproduk-

ter sjönk och eftersom kapaciteten inte utnyttjades till fullo 

försämrades lönsamheten i synnerhet i fråga om mattor och 

blomkrukor. De ökade satsningar på marknadsföring, nya

produkter samt utveckling av underleverantörssystemet som 

har gjorts förväntas att ha en positiv effekt på lönsamheten 

under kommande år.

På den europeiska marknaden är kvalitet en betydande fak-

tor vid sidan av prisnivån. Under räkenskapsperioden satsade 

bolaget på att utveckla en ny generation av hushållsprodukter 

samtidigt som bolagets hobbyprodukter lanserades. Trädgårds-

redskap står i alla fall fortfarande för största delen av försälj-

ningen i Europa och åtgången ökade jämfört med året innan. 

Hushållsprodukter står också för en betydande del av försälj-

ningen, men den minskade något på grund av leveransproblem 

i början av försäljningen av de nya modellerna. I Europa var 

lönsamheten fortfarande på god nivå, även om den sjönk något.

På de övriga marknaderna, av vilka Kanada och Australien 

utgör de största, ökade försäljningen med mer än 20 % och 

lönsamheten förbättrades tydligt.

Fiskars Brands investerade i en utvidgning av affärsverk-

samheten och i produktinnovationer. På våren förvärvades till-

INVESTERINGAR OCH
AVSKRIVNINGAR M€

Investeringar
Avskrivningar
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42

61
59

25

38
31

35
43

40
42

SOLIDITET 
%

05
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49

57

51

53

44

NETTOGEARING 
%
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03
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61

35

57

57

96

RESULTAT/AKTIE 
DIVIDEND/AKTIE €

Dividend/aktie
Resultat/aktie

*) Styrelsens förslag

05
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03

02

01

0,30

0,45 *)

0,29

0,94

0,79

0,22
0,64

-0,16

0,71

0,80
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verkningen och marknadsföringen av kvalitetssaxar av märket 

Gingher och på hösten utökades produktfamiljen genom köpet 

av varumärkena Heidi Grace och Cloud 9, vilket ger större täck-

ning inom det växande området hobbyprodukter. Under hösten 

förvärvades också Superknife-produkterna, vilket förstärkte

Gerbers friluftsredskapsverksamhet. Investeringarna i de här för-

värven kostade sammanlagt 11,9 milj. euro. Övriga investering-

ar, i huvudsak produktutveckling, upprätthållande av tillverk-

ningskapaciteten och effektivering av verksamheten, uppgick 

totalt till 12,2 milj. euro. År 2005 var de sammanlagda investe-

ringarna 24,1 milj. euro (15,8).

INHA BRUK
Inha Bruks omsättning var 32,4 milj. euro (29,2), vilket inne-

bar en ökning på 11 %. Rörelseresultatet 3,5 milj. euro (3,6) 

var något lägre än föregående år på grund av kostnader för 

ibruktagandet av investeringar som gjorts och en höjning av 

priset på aluminium. Efterfrågan på båtar fortsatte att växa 

kraftigt inom bolagets huvudmarknadsområde och försäljningen 

av Busterbåtar ökade i synnerhet i Finland och Norge. Produk-

tionskapaciteten användes till fullo och tidvis var kapaciteten 

en begränsning för försäljningen. De nya målade båtmodellerna 

togs väl emot på marknaden. Även Inha Bruks övriga produkter 

– gångjärn och smidesprodukter – hade fortsatt tillfredsstäl-

lande åtgång.

Under årets lopp gjordes ytterligare investeringar för att 

öka kapaciteten inom båttillverkningen och för att rationalisera 

produktionen. Investeringarna uppgick till sammanlagt 3,4 milj. 

euro (1,3).

FASTIGHETSVERKSAMHETEN
Till bolagets fastighetsverksamhet hör förutom intern och

extern uthyrning av fastigheter också skötseln av bolagets 

skogsegendomar. I enlighet med internationell bokslutsstandard 

bokförs nu förändringen i skogsbeståndets värde som affärs-

verksamhetens avkastning i stället för försäljningen av skog. 

Under räkenskapsperioden har rotpriset på virke sjunkit, vilket 

innebar en sänkning av avkastningen för verksamheten på 0,8 

milj. euro och en motsvarande nedgång i lönsamheten jämfört 

med året innan. År 2004 steg rotpriset, vilket ökade värdet på 

skogsbeståndet med 1,6 milj. euro. Fastighetsverksamhetens 

omsättning var 8,9 milj. euro (11,0) och rörelsevinsten 2,0 

milj. euro (5,2). Under räkenskapsperioden gjordes investe-

ringar bland annat i en ny logistikhall som hyrs ut till Fiskars 

Brands fabrik i Billnäs. De totala investeringskostnaderna under 

året var 2,9 milj. euro (2,2).

Bolaget Hangö Elektriska Ab, som verkar inom elinstalla-

tionsbranschen och som har ingått i fastighetsverksamheten, 

såldes i november till den operativa ledningen. Försäljningen 

hade ingen betydande inverkan på resultatet.

INTRESSEBOLAGET WÄRTSILÄ
Intressebolagets resultatandel år 2005 var 28,6 milj. euro 

(26,7). Fiskars sålde under räkenskapsåret Wärtsilä B-aktier för 

105,0 milj. euro och köpte A-aktier för 30,2 milj. euro. Andelen 

av intressebolagets kapital 31.12.2005 var 16,81 % (20,54), 

med 30,58 % (28,07) av rösterna. Aktieaffärerna gav upphov 

till en realiseringsvinst på 49,8 milj. euro inom koncernen. 

Wärtsilä betalade under räkenskapsperioden 17,1 milj. euro 

(21,3) i dividender till Fiskars. Balansvärdet på Fiskars innehav 

av Wärtsiläaktier var i slutet av räkenskapsperioden 231,9 milj. 

euro (219,1), av vilket 38,1 milj. euro (35,7) utgjordes av 

goodwill. Aktiernas marknadsvärde i slutet av året var 394 milj. 

euro (295).

RESULTAT OCH SKATTER
Koncernens rörelseresultat var -2,0 milj. euro (52,1).

Nettofi nansieringskostnaderna var 7,1 milj. euro (3,8) och i 

dem ingick 2,5 milj. euro intäkter från placeringar (6,3).

Finansieringskostnaderna var på samma nivå som under före-

gående räkenskapsperiod.

Resultatet efter fi nansieringsposter, inklusive intresse-

bolagsandelen från Wärtsilä och realiseringsvinsten av aktie-

försäljningen, var 69,4 milj. euro (75,0). Skatterna för perioden 

var 7,3 milj. euro (15,2). Realiseringsvinsten av försäljningen 

av Wärtsiläaktier var skattefri. Räkenskapsperiodens resultat

var 62,1 milj. euro (54,6) och resultatet per aktie var 0,80 euro 

(0,71).

BALANSRÄKNING OCH FINANSIERINGSPOSITION
Verksamhetens kassafl öde var 62,7 milj. euro (88,1). Driftskapi-

talet var på samma nivå som under föregående räkenskapsperiod 

medan omsättningstillgångarna ökade något. Investeringar från-

sett köp av Wärtsiläaktier underskred de normala avskrivningarna 

av anläggningstillgångar under räkenskapsperioden. Endast en 

ytterst liten del av omstruktureringskostnaderna (1,0 milj. euro) 

påverkade kassafl ödet. Köp och försäljning av Wärtsiläaktier

genererade ett nettokassafl öde på cirka 74 milj. euro.

Koncernens räntebärande nettoskulder sjönk med 66 milj. 

euro till 140,0 milj. euro (206,1). Det kapitallån på 45,1 milj. 

euro som emitterades i slutet av år 2004 och riktades till aktie-

ägarna har upptagits i räntebärande främmande kapital.
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Koncernens betalningsberedskap var god. I slutet av räken-

skapsperioden hade koncernen 21,7 milj. euro (15,6) i kassa-

medel, och därtill hade koncernen betydande outnyttjade

kreditlimiter.

Koncernens egna kapital uppgick i slutet av räkenskaps-

perioden till 402,7 milj. euro (335,8). Under räkenskapsperioden 

utbetalades sammanlagt 22,8 milj. euro i dividender.

Koncernens soliditet var god 57 % (49).

Balansomslutningen var på samma nivå som föregående

räkenskapsår, 702,7 milj. euro (691,7). Bestående aktiva var 

458,5 milj. euro (469,7). Koncernens goodwill på 12,8 milj. 

euro (28,9) var förknippad med Fiskars Brands affärsverksam-

het. De biologiska tillgångarna på 29,9 milj. euro (30,4) fanns 

alla i Finland. Till investeringsfastigheter hörde förutom de 

fastigheter som fastighetsverksamheten hyr ut åt utomstående 

också Fiskars Brands leasingfastigheter i USA, som koncernen 

inte längre själv använde. Intressebolaget Wärtsiläs andel av 

balansomslutningen var 231,9 milj. euro (219,1).

PERSONAL
Koncernens personal uppgick i slutet av året till 3 284 personer 

(3 448). Antalet anställda minskade med 111 personer i USA 

och 72 personer i Finland. Personalminskningen i USA föror-

sakades i första hand av att bolaget i högre grad använder sig 

av underleverantörer och i Finland minskade försäljningen av 

Hangö Elektriska Ab antalet anställda med 52 personer. Som 

en följd av de samarbetsförhandlingar som förts vid fabriken 

i Billnäs under hösten minskar antalet fast anställda med 75 

personer fram till sommaren 2006. Vid Inha Bruk ökade antalet 

anställda under räkenskapsperioden med 23 personer.

KONCERNLEDNINGEN
Inga förändringar har ägt rum i koncernledningen under

räkenskapsperioden. Heikki Allonen fortsatte som verkställande 

direktör och koncernchef.

CORPORATE GOVERNANCE 
Fiskars tillämpar Helsingfors Börs, Centralhandelskammarens 

och Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbunds rekommen-

dation beträffande god förvaltningssed för börsbolag

(Corporate Governance), som trädde i kraft år 2004.

Fiskars följer också Finansinspektionens och Helsingfors 

Börs nya regler för insiderhandel som trädde i kraft 1.7.2005 

och bolaget har dessutom sina egna interna insiderregler.

RISKER OCH RISKHANTERING
Fiskars skyddar sig mot fi nansiella risker i enlighet med praxis 

som godkänts av bolagets styrelse. Likvida medel placeras en-

dast i solida fi nansieringsinstitutioner och andra företag eller 

fonder med låg risk. De övriga fordringarna, som i huvudsak 

består av försäljningsfordringar, är rätt väl utspridda såväl 

geografi skt som i fråga om kunder och de största kunderna har 

i allmänhet hög kreditvärdering. Försäkringar har utnyttjats 

för att täcka både egendomsrisker och betydande verksam-

hetsrisker. I övrigt bedöms de risker som är förknippade med 

balansvärden vara ringa. Koncernen har inte använt sig av 

råvaruderivat.

De risker som är förknippade med informationsteknologi 

och IT-system kartlades under den gångna räkenskapsperioden 

och riskhanteringsnivån höjdes. De mest betydande operativa 

riskerna var förknippade med förändringar i råvarupriser,

marknadsläge och efterfrågan. 

FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV EGNA AKTIER
Bolagets styrelse har befullmäktigande att förvärva och avyttra 

bolagets egna aktier på så sätt att det sammanlagda nominella 

värdet av bolagets egna aktier och det röstetal de representerar 

högst uppgår till fem (5) procent av bolagets aktiekapital och 

det sammanlagda röstetalet av alla aktier i bolaget. Styrelsen 

har inte utnyttjat sitt befullmäktigande under räkenskaps-

perioden. Bolagets innehav av egna aktier uppgick 31.12.2005 

till sammanlagt 127 512 A-aktier och 420 K-aktier. Innehavet 

har inte förändrats under räkenskapsperioden och aktierna

motsvarar 0,2 % av bolagets totala aktiekapital.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2005
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls 23.3.2005, 

beslöt att utdela i dividend för A-aktier 0,30 euro/aktie och för 

K-aktier 0,28 euro/aktie, sammanlagt cirka 22,8 milj. euro.

Bolagsstämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar är sju. 

Till styrelsemedlemmar valdes Göran J. Ehrnrooth, Mikael von 

Frenckell, Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Paul Ehrnrooth, Ilona 

Ervasti-Vaintola och Alexander Ehrnrooth. Styrelsemedlemmarnas 

mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2006.

Vid det möte som styrelsen höll efter bolagsstämman val-

des Göran J. Ehrnrooth till ordförande och Mikael von Frenckell 

till vice ordförande. Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års 

tid från 23.3.2005 förvärva högst 2 619 712 A-aktier och högst 

1 127 865 K-aktier och avyttra högst 2 747 224 A-aktier och 

högst 1 128 285 K-aktier.

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
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EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2005
Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma 27.9.2005 beslöt att 

antalet styrelsemedlemmar är nio. Till nya styrelsemedlemmar 

valdes Kaj-Gustaf Bergh och Karl Grotenfelt. Även de här sty-

relsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolags-

stämman år 2006.

AKTIEKURSER
I slutet av december var kursen för Fiskars A-aktie på Helsing-

forsbörsen 9,60 euro (7,90) medan K-aktiens kurs var 9,90 euro 

(7,90). Marknadsvärdet på bolagets aktiestock ökade med 23 % 

under året och var vid årsskiftet 751 milj. euro (612). Fiskars-

aktien överfördes 1.7.2005 i Helsingforsbörsens nya bransch-

klassifi cering till gruppen Konsumtionsvaror och konsument-

tjänster.

ÖVERGÅNG TILL IFRS-RAPPORTERING
Fiskars koncernbokslut har från och med 1.1.2005 gjorts upp 

enligt den i EU godkända internationella bokslutsstandarden 

IFRS. Även jämförelsetalen för år 2004 har omvandlats till att 

överensstämma med de nya bokslutsprinciperna. Koncernens 

moderbolag Fiskars Oyj Abp:s offi ciella bokslut görs fortfarande 

enligt de bestämmelser som är i kraft i Finland.

UTSIKTER
Fiskars genomför under räkenskapsåret 2006 en omfattande 

omstrukturering av sin verksamhet i USA och i samband med 

det kommer en del produkter att överföras till underleveran-

törer medan tillverkningskapaciteten anpassas till att motsvara 

efterfrågan.

Konkurrensläget är fortsatt skärpt och jämfört med året 

innan kommer man att satsa betydligt mer på marknadsföring 

inom alla kärnområden. Den andel av försäljningen som till-

verkas av underleverantörer ökar i synnerhet på den nord-

amerikanska marknaden.

Lönsamheten för den av koncernen helägda industriella 

verksamheten väntas under början av året vara ungefär på sam-

ma nivå som under motsvarande period förra året.

Effekterna av omstruktureringen torde börja märkas under 

den senare halvan av det här året men till största delen först 

under räkenskapsperioden 2007.

Wärtsiläs konsoliderade intressebolagsresultat utgör fort-

farande en viktig del av Fiskarskoncernens resultat.

Helsingfors, den 14 februari 2006

Fiskars Oyj Abp

Styrelsen

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Affärsområden

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE 2005  2004  förändring
 M€ % M€ % 05/04 %

      

Fiskars Brands 513 93 528 93 -3

Inha Bruk 32 6 29 5 11

Fastigheter 9 2 11 2  -19

Elimineringar -3 -3  

Koncernen sammanlagt 551 100 566 100 -3

      

      

RESULTAT     förändring

 M€ M€  05/04  M€

      

Fiskars Brands -1,6 48,5 -50,1

Inha Bruk 3,5 3,6 -0,1

Fastigheter 2,0 5,2 -3,2

Intern verksamhet, elimineringar -5,8  -5,2   

Rörelseresultat -2,0 52,1 -54,1

Andel i intresseföretag Wärtsilä 28,6 26,7  1,9

Reavinst av Wärtsilä aktier 49,8    

Finansiella kostnader netto -7,1 -3,8 -3,4 

Koncernens resultat efter fi nansiella poster 69,4 75,0 -5,6

      

      

OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE     förändring

 M€ % M€ % 05/04 %

      

Finland 44 8 41 7 8

Övriga Europa 177 32 177 31 0

USA 293 53 311 55 -6

Övriga 38 7 36 6 4

Koncernen sammanlagt 551 100 566 100 -3

      

Export från Finland 55 10 56 0 -1

      

      

PERSONAL PER AFFÄRSOMRÅDE 31.12.2005  31.12.2004  förändring

  %  % 05/04 %

      

Fiskars Brands 2 970 90 3 105 90 -4

Inha Bruk 271 8 248 7 9

Fastigheter 26 1 78 2 -67

Koncernledningen 17 1 17 0 0

Koncernen sammanlagt 3 284 100 3 448 100 -5

      

      

PERSONAL PER VERKSAMHETSOMRÅDE     förändring

  %  % 05/04 %

      

Finland 843 26 915 27 -8

Övriga Europa 832 25 822 24 1

USA 1 458 44 1 586 46 -8

Övriga 151 5 125 4 21

Koncernen sammanlagt 3 284 100 3 448 100 -5

Fiskars Brands  93 %
Inha Bruk  6 %
Fastigheter  2 %

Finland  8 %
Övriga Europa  32 %
USA  53 %
Övriga  7 %

Fiskars Brands  90 %
Inha Bruk  8 %
Fastigheter  1 %
Koncernledningen  1 %

Finland  26 %
Övriga Europa  25 %
USA  44 %
Övriga  5 %

Personalantalet i slutet av 2004 anges utan personal i avvecklad verksamhet.
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Resultaträkning
Koncernbokslut, IFRS 

  2005  2004  
  M€  M€  

Omsättning  551,1 100 % 565,6 100 %

Kostnad för sålda varor  -397,0  -388,1  

Bruttobidrag  154,1 28 % 177,5 31 %

      

Övriga rörelseintäkter (6.1) 2,3  3,6  

Kostnader för försäljning och marknadsföring  -68,9  -63,5  

Administrationskostnader  -46,5  -58,0  

Forsknings- och utvecklingskostnader  -5,6  -4,8  

Övriga rörelsekostnader (6.3) -37,4  -2,7  

Rörelseresultat  -2,0 0 % 52,1 9 %

      

Andel i intresseföretags resultat  28,6  26,7  

Reavinst av Wärtsiläaktier  49,8    

Finansiella kostnader netto (6.10) -7,1  -3,8  

Resultat före skatt  69,4 13 % 75,0 13 %

      

Skatt (6.11) -7,3  -15,2  

Resultat för kvarvarande verksamhet  62,1 11 % 59,8 11 %

      

Resultat från avvecklad verksamhet (6.12)   -5,3  

      

Räkenskapsperiodens resultat  62,1 11 % 54,6 10 %

      

Resultat/aktie, euro  0,80  0,71  

   kvarvarande verksamhet  0,80  0,77  

   avvecklad verksamhet    -0,07  

      

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram.
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 Balansräkning
Koncernbokslut, IFRS 

  31.12.2005  31.12.2004  
  M€  M€  

AKTIVA      

      

Långfristiga      

Immateriella anläggningstillgångar (9.1) 13,5  5,8  

Goodwill (9.2) 12,8  28,9  

Materiella anläggningstillgångar (9.3) 110,9  118,5  

Biologiska tillgångar (9.4) 29,9  30,4  

Förvaltningsfastigheter (9.5) 9,4  14,6  

Andelar i intresseföretag (9.6) 231,9  219,1  

Övriga andelar (9.7) 4,8  3,9  

Övriga placeringar (9.8) 1,3  1,1  

Avoir fi scal -skattefordran (7) 9,0 10,8

Uppskjutna skattefordringar (7) 35,0  36,6  

  458,5 65 % 469,7 68 %

      

Kortfristiga      

Varulager (9.9) 129,3  109,7  

Kundfordringar (9.10) 86,9  83,6  

Övriga fordringar (9.11) 6,4  13,2  

Likvida medel (9.12) 21,7  15,6  

  244,2 35 % 222,0 32 %

      

  702,7 100 % 691,7 100 %

      

      

PASSIVA      

      

Eget kapital (10.1) 402,7 57 % 335,8 49 %

      

Långfristiga skulder      

Räntebärande främmande kapital (10.2) 124,5  144,3  

Räntefritt kapital (10.3) 2,7  3,1  

Uppskjutna skatteskulder (7) 17,6  20,4  

Avsättningar till pensioner (8) 15,5 12,8

Övriga avsättningar (10.4) 2,9  3,8  

  163,1 23 % 184,4 27 %

      

Kortfristiga skulder      

Räntebärande främmande kapital (10.5) 37,2  77,4  

Leverantörskulder och övriga räntefria skulder (10.6) 94,6  84,2  

Skatteskulder (10.7) 5,1  9,9  

  136,9 19 % 171,5 25 %

      

  702,7 100 % 691,7 100 %
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Koncernbokslut, IFRS 

 2005 2004
 M€ M€

Kassafl öde från löpande verksamhet   

Resultat före skatt 69,4 75,0

Justeringar för prestationsprinciper   

   Avskrivningar 58,7 25,1

   Andel i intresseföretags resultat -28,6 -26,7

   Finansiella intäkter (netto) -52,3 -6,3

   Räntekostnader (netto) 9,5 10,0

   Förändring i biologiska tillgångar 0,5 -2,0

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 57,2 75,2

   

Förändring av räntefria fordringar 8,1 -2,6

Förändring av varulager -7,8 -3,5

Förändring av räntefria skulder 3,0 8,8

Kassafl öde från den löpande verksamheten före fi nansposter och skatter 60,5 77,9

   

Dividendinkomster, intresseföretag 17,1 21,3

Dividendinkomster, övriga 0,1 0,9

Betalda fi nansieringskostnader (netto) -8,3 -9,7

Betald inkomstskatt -6,7 -2,3

Kassafl öde från löpande verksamhet (netto) A 62,7 88,1

   

Kassafl öde från investeringar   

Affärsverksamhetsförvärv -11,9  

Intresseföretagsandelar, netto 74,4 -22,2

Förvärv av anläggningstillgångar -19,0 -19,8

Avyttring av anläggningstgångar 2,9 2,7

Överlåtelse av placeringar 1,7 25,4

Investeringar i övriga placeringar -0,2 -1,2

Avvecklad verksamhet  8,4

Kassafl öde från investeringar (netto) B 47,9 -6,7

   

Kassafl öde från fi nansiering   

Köp av egna aktier  -0,3

Återupptagna långfristiga skulder 45,3

Amorteringar av långfristiga skulder -32,8 -51,6

Förändring av kortfristiga skulder -39,8 3,2

Finansiell leasing, amortering -3,7 -2,8

Övriga fi nansieringsposter -3,1 -1,2

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -22,8 -71,8

Kassafl öde från fi nansiering (netto)C -102,3 -79,2

   

Omräkningsdifferens D -2,3 -3,4

Förändring av likvida medel (A+B+C+D) 6,1 -1,2

   

Likvida medel vid periodens början 15,6 16,8

Likvida medel vid periodens slut 21,7 15,6

Kassafl ödesanalys
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M€
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond
Egna

aktier
Övriga
fonder

Omräkn.-
diff.

Balanserad
vinst

Sammanlagt

1.1.2004 IFRS 55,4 21,3 -0,6 0,0 0,0 278,6 354,6

Årets omräkningsdifferenser     -1,4  -1,4

Summa resultatförändringar som
inte redovisas i resultaträkningen     -1,4  -1,4

Periodens resultat      54,6 54,6

Periodens resultatförändringar totalt     -1,4 54,6 53,2

Fondemission 22,1 -21,3    -0,9 0,0

Förvärv och avyttr. av egna aktier   -0,3    -0,3

Utdelning      -71,8 -71,8

31.12.2004 IFRS 77,5 0,0 -0,9 0,0 -1,4 260,5 335,8

Justering för IAS 39        

   Fiskars-koncernen    -0,4  0,4 0,1

   Intresseföretaget Wärtsilä    37,8   37,8

1.1.2005 77,5 0,0 -0,9 37,5 -1,4 261,0 373,7

Årets omräkningsdifferenser     1,4  1,4

Förändring i fonden för gängse värde    0,4   0,4

Förändr. i ägarandel i intresseföretag*    -6,9   -6,9

Övriga förändringar i intresseföretag    -6,3 1,2 -0,1 -5,2

Summa resultatförändringar som
inte redovisas i resultaträkningen    -12,8 2,5 -0,1 -10,3

Periodens nettoresultat      62,1 62,1

Periodens resultatförändringar totalt    -12,8 2,5 62,1 51,8

Utdelning      -22,8 -22,8

31.12.2005 IFRS 77,5 0,0 -0,9 24,7 1,2 300,3 402,7

        

* Påverkan i fonden för gängse värde av den i resultaträkningen bokförda försäljningen av aktier i intressebolaget.

        

Fiskars andel av intresseföretaget Wärtsiläs fond för gängse värde och förändringar i den fonden har ovan inkluderats i Övriga fonder. 

Den fond för gängse värde som ingår i öppningsbalansen i Fiskars koncernbolag har upplösts över resultaträkningen under år 2005 eftersom Fiskars 
inte tillämpar säkringsredovisning.

Förändringar i egna kapitalet hänförligt till moderbolagets 
aktieägare

Koncernbokslut, IFRS 
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1. Koncernens redovisningsprinciper, IFRS

Beskrivning av affärsverksamheten 
Fiskars Oyj Abp är ett börsnoterat fi nländskt bolag med hemort i Pojo. 
Till Fiskarskoncernen hör Fiskars Brands, som tillverkar och marknadsför 
konsumentvaror internationellt, tillverkning och marknadsföring av 
aluminiumbåtar, fastighetsförvaltning och det strategiska ägandet i 
intressebolaget Wärtsilä Oyj Abp. 

Redovisningsprinciper
Bokslutet för Fiskarskoncernen har upprättats enligt de av EU godkända 
internationella redovisningsstandarderna (International Financial 
Reporting Standards, IFRS). Från och med den 1 januari 2005 har 
koncernen övergått till rapportering enligt IFRS. Tidigare bokslut har 
uppgjorts i enlighet med fi nsk redovisningsstandard. Vid övergången 
har övergångsreglerna enligt IFRS 1 tillämpats. Jämförelsesiffrorna för 
2004 och öppningsbalansen 1.1.2004 har justerats i enlighet med IFRS. 
Justeringarna framgår av bokslutsjämförelsen i noterna.

Bokslutet upprättas i euro. Det baserar sig på ursprungliga anskaff-
ningsvärden om inget annat framgår i nedanstående redovisningsprin-
ciper. Bokslutet redovisas i miljoner euro med en decimal.

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med internationell redo-
visningsstandard måste företagsledningen göra bedömningar och 
antaganden som påverkar värderingen och periodiseringen av bok-
slutsposter. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historisk 
erfarenhet och andra begrundade antaganden, som anses vara rimliga 
under rådande förhållanden vid bokslutstidpunkten och vilka utgör 
bedömningsgrund för bokslutsposterna. Det slutliga utfallet kan avvika 
från uppskattade värden.  Bedömningar påverkar närmast inkurans i 
omsättningstillgångar, omstruktureringsplaner, värdering av tillgångar, 
beräkning av pensionsansvar samt möjlighet att utnyttja latenta skat-
tefordringar mot beskattningsbart resultat i framtiden.

Konsolideringsprinciper
I koncernbokslutet har moderbolaget Fiskars Oyj Abp och alla dotter-
bolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av 
röstetalet samt intresseföretag med betydande infl ytande konsoliderats. 
Förvärvade eller grundade dotterbolag ingår i koncernbokslutet från 
den dag bolaget förvärvades eller grundades tills innehavet upphör. 

Koncernens andelar i intresseföretag (innehav av 20 % - 50 % av 
rösterna och betydande infl ytande men inte bestämmandeinfl ytande) 
redovisas i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden. Enligt 
lättnader i IFRS 1 redovisas Fiskars andel i Wärtsilä utgående från 
intressebolagets balans vid dess övergång till IFRS. Koncerninterna 
transaktioner, vinstutdelning, fordringar och skulder samt orealiserade 
bidrag av interna transaktioner elimineras i sammanställningen av 
koncernbokslutet.

Koncernbokslutet är uppgjort enligt förvärvsmetoden. Det förvär-
vade bolagets identifi erbara tillgångar och skulder värderas till verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten; skillnaden mellan anskaffningsvärdet och 
bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten redovisas som goodwill. 
Enligt de lättnader som beviljats i IFRS 1 har förvärvskalkyler för för-
värv gjorda före övergångstidpunkten inte omräknats. De goodwillvär-
den som fanns i koncernbokslutet 31.12.2003 enligt FAS har bibehållits 
ifall bedömningen av återvinningsvärdet inte föranlett nedskrivning. 
Enligt IFRS avskrivs inte goodwillvärden, de är föremål för årligen 
regelbunden bedömning av nedskrivningsbehov på grund av beräknade 
återvinningsvärden. Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.

Utländska dotterbolag
I koncernbokslutet omräknas de utländska dotterbolagens resultaträk-
ningar till euro enligt snittkurser och balansräkningens poster enligt 
valutakurserna på bokslutsdagen. De omräkningsdifferenser som upp-
kommer upptas i koncernens eget kapital. Omräkningsdifferenser efter 
övergången till IFRS rapporteras i sammanställningen över eget kapital. 
Omräkningsdifferenserna före övergången har överförts till balanserade 
vinstmedel enligt lättnader i IFRS 1. Den omräkningsdifferens som upp-
står till följd av att resultat- och balansräkningen omräknas till olika 
kurser ingår som en separat post i det egna kapitalet.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta bokförs till transaktionsdagens kurs. 
Balansräkningens fordringar och skulder vid bokslutstidpunkten har 
värderats till bokslutsdagens kurser. Valutakursdifferenser som uppstått
vid omräkningen ingår i resultaträkningen. Valutakursdifferenser som 
hänför sig till fi nansiella fordringar och skulder redovisas bland fi nan-
siella poster i resultaträkningen.

Omsättning och intäktsföring
Vid beräkning av omsättningen har försäljningsintäkterna minskats 
med indirekt skatt, beviljade rabatter och kursdifferenser. Försäljningen 
redovisas när avgörande risk och kontroll av produkten har överlåtits 
till mottagaren d.v.s. när produkten har levererats till kunden enligt 
leveransvillkoren. I koncernens verksamhet ingår inga långfristiga 
leveransavtal som skulle redovisas enligt färdigställandegrad. 

Nettotillväxten av trädbeståndet och förändringen i verkligt värde 
av biologiska tillgångar redovisas i omsättningen. Kassafl ödet som 
hänför sig till avverkning av skog minskar de biologiska tillgångarnas 
balansvärde och nettotillväxten av trädbeståndet.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader upptas som kostnader för den rä-
kenskapsperiod under vilken de uppkommit, med undantag för utveck-
lingsprojekt som aktiveras då de tillförlitligt kan antas generera fram-
tida ekonomiska fördelar för koncernen och uppfyller även de övriga 
villkoren i IAS 38, d.v.s uppfyller kriterier för produktens tekniska och 
ekonomiska förverkligande. Dessa produktutvecklingskostnader, som 
främst består av direkta personalkostnader och utomstående tjänster, 
upptas som tillgång bland immateriella tillgångar i balansräkningen.

Pensionsarrangemang
I koncernbolagen runt om i världen fi nns olika pensionssystem som ba-
serar sig på de lokala förhållanden och lagstiftning och de klassifi ceras 
antingen som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda planer. Huvud-
delen av pensionsarrangemang i koncernbolagen har klassifi cerats som 
avgiftsbestämda planer och ersättningarna redovisas som kostnad i 
resultaträkningen för den redovisningsperiod till vilken de härrör. 

Kostnader för förmånsbestämda planer redovisas i enlighet med 
föreläggande i planen och baseras på försäkringstekniska beräkningar 
utförda av kvalifi cerade aktuarier. Pensionsförpliktelsen beräknas som 
nuvärde av de uppskattade framtida utbetalningarna med beaktande 
av de förvaltningstillgångar som tillhör pensionsplanen värderade till 
verkligt värde på bokslutsdagen. I enlighet med IFRS 1 har alla försäk-
ringstekniska vinster och förluster redovisats i IFRS öppningsbalansen 
vid övergångstidspunkten. Försäkringstekniska vinster och förluster 
redovisas i sin helhet i resultaträkningen och balansräkningen.

Noter till koncernbokslutet, IFRS 



33

Anläggningstillgångar
Koncernbolagens anskaffade anläggningstillgångar är i balansräkningen 
redovisade till sina direkta anskaffningsutgifter minskade med acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Uppskrivningar 
i markområden om 9,8 milj. euro gjorda enligt fi nska redovisningsprin-
ciper har återförts vid övergången till IFRS. I enlighet med lättnaderna 
i IFRS 1 har jordområdena omvärderats då skogsområden har värderats 
till värdet av enbart mark och värderingen av planerad tomtmark har 
gjorts enhetlig på basis av tidigare omvärderingar. Dessa värden utgör 
i fortsättningen jordområdenas utgångsvärden enligt IFRS. Förvärvade 
dotterbolags anläggningstillgångar värderas till verkligt värde på 
förvärvsdagen. 

De materiella anläggningstillgångarna skrivs av årligen enligt plan 
lineärt och avskrivningarna baseras på estimerad ekonomisk livslängd. 
Prognoserna för livslängderna kontrolleras årligen.

De planenliga avskrivningarna bygger på följande riktlinjer för 
ekonomisk livslängd:
Byggnader    20-40 år
Maskiner och inventarier  3-10 år
Jordområden avskrivs inte.

Leasing
I enlighet med IAS 17 klassifi ceras de leasingavtal där de väsentliga 
ekonomiska risker och fördelar förknippade med ägandet överförs till 
koncernen som fi nansiell leasing. Tillgångar anskaffade genom fi nan-
siell leasing redovisas som anläggningstillgångar till verkligt värde
eller till mindre diskonterat nuvärde av minimileaseavgiften minskad 
med planenliga avskrivningar. Skulden som hänför sig till avtalet 
redovisas bland räntebärande skulder. Utbetalda leasinghyror uppdelas i 
räntekostnad och amortering av leasingskuld. 

Avgifterna för övriga hyresavtal redovisas som Hyreskostnad i 
resultaträkningen under det året då betalningsskyldigheten har uppstått.

Förvaltningsfastigheter
Fastigheter som till ingen del används i eget bruk klassifi ceras som 
 förvaltningsfastigheter. En del av uppskrivningar, som gjordes i enlig-
het med fi nsk redovisningspraxis, hänförde sig till anläggningstill-
gångar, som klassifi ceras som förvaltningsfastigheter. I enlighet med 
lättnader i IFRS 1 har jordområden omvärderats och en del tidigare 
uppskrivningar baserade på dåtida verkliga värden har allokerats 
planerad tomtmark. Dessa värden utgör i fortsättningen fastigheternas 
utgångsvärden i enlighet med IFRS. Fastigheterna värderas till anskaff-
ningsutgift minskad med ackumulerade avskrivningar och nedskrivning-
ar. Riktlinjerna för planenliga avskrivningar för förvaltningsfastigheter 
är 20 - 40 år. Verkliga värden för förvaltningsfastigheter redovisas i 
noter. Fiskars Bruks område bedöms vara unikt och således kan ett 
verkligt värde inte fastställas på ett tillförlitligt sätt utgående från 
jämförbara marknadstransaktioner.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar
Skillnaden mellan anskaffningsvärdet och bolagets eller affärsverk-
samhetens nettotillgångar värderade till verkligt värde vid förvärvstid-
punkten redovisas som goodwill. Goodwill har allokerats till kassage-
nererande enheter och årligen bedöms nedskrivningsbehovet på basis 
av goodwills återvinningsvärde jämfört med balansvärdet. Goodwill för 
intressebolag ingår i andelen i intressebolag.

Övriga immateriella tillgångar är patent, licensrättigheter, 
aktiverade utvecklingsprojekt, programvara och övriga immateriella 
rättigheter som identifi erats vid förvärv av verksamhet. Immateriella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsutgift minskad med 
ackumulerade planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  

Immateriella anläggningstillgångar som härrör till företagsförvärv 
redovisas vid förvärvstidpunkten till verkligt värde. 

Immateriella anläggningstillgångar avskrivs under dess prog-
nostiserad eller känd ekonomisk livslängd. I regel tillämpas följande 
riktlinjer för ekonomisk livslängd:

Utvecklingskostnader   3-6 år
Programvara   3-6 år
Övriga immateriella rättigheter  3-10 år

Om den ekonomiska livslängden är obestämd redovisas inga
avskrivningar och tillgångarna är årligen föremål för regelbunden 
bedömning av nedskrivningsbehovet.

Biologiska tillgångar
Fiskars biologiska tillgångar utgörs av trädbestånd som befi nner 
sig i Finland. Tillgångarna värderas till verkligt värde minskat med 
estimerade försäljningskostnader. Värderingen baserar sig på rotpriser 
vid bokslutsdagen, information om volymer och kvalitet per trädart i 
skogsvårdsplaner och realiserade försäljningskostnader. Tillväxt och 
avverkning samt förändringar i rotpris och kostnader utgör beräknings-
grunden för förändringen i trädbeståndets verkliga värde som ingår i 
rörelseresultatet.

Finansiella instrument
Koncernen har tillämpat standarden Finansiella instrument: redovisning 
och värdering sedan 1.1.2005. Koncernens fi nansieringstillgångar har 
i enlighet med standarden klassifi cerats i följande grupper: fi nansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lån och 
övriga fordringar och fi nansiella tillgångar som kan säljas. Klassifi -
ceringen sker i samband med förvärvet utgående från det ändamål 
för vilket de fi nansiella tillgångarna eller skulderna har skaffats. 
Transaktionskostnaderna ingår i det ursprungliga bokföringsvärdet för 
fi nansiella instrument då det gäller en post som inte kan värderas till 
sitt verkliga värde via resultaträkningen. Alla förvärv och avyttring av 
fi nansiella medel redovisas på likviddagen.

Övriga andelar och övriga placeringar
Investeringar som Fiskars Oyj Abp har gjort i noterade värdepapper 
klassifi ceras som fi nansiella instrument som redovisas enligt verkligt 
värde och förändringarna redovisas i resultaträkningen bland fi nan-
siella intäkter och kostnader. Resultatet ingår i basen för beräkning av  
förändring av latent skatteskuld. Investeringar i onoterade värdepap-
per värderas till anskaffningsvärdet eller till mindre sannolikt värde då 
marknadsmässigt verkligt värde inte tillförlitligt kan fastställas.

Övriga placeringar består av långfristiga fordringar, som redovisas 
vid förvärv till anskaffningsvärde. Vid bokslut bedöms risk för osäkra 
fordringar, som värderas individuellt och upptas högst till sannolikt 
värde.

Investeringar som kan säljas
I fi nansiella tillgångar som kan säljas upptas instrument som specifi kt 
har klassifi cerats till denna grupp eller som inte har klassifi cerats till 
någon annan grupp. Finansiella instrument som kan säljas värderas 
löpande till sitt verkligt värde med värdeförändring beaktande av skat-
teeffekt mot eget kapital. Vid den tidpunkt placeringarna bokas bort 
från balansräkningen omförs tidigare redovisad ackumulerad vinst eller 
förlust i eget kapital till resultaträkningen. Beståenda värdeminskning-
ar redovisas i resultaträkningen.

NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET, IFRS
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Finansiella derivatinstrument
Finansiella derivatinstrument har klassifi cerats som skulder eller ford-
ringar som innehas för handel och de värderas löpande till verkligt vär-
de med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Vid avtalets 
ingång redovisas derivatinstrument i balansräkningen till anskaffnings-
värde som motsvarar deras verkliga värden och därefter värderas de till 
verkligt värde på bokslutsdagen. Även om fi nansiella derivatinstrument 
motsvarar de krav som koncernens riskhanteringspolicy ställer på ef-
fektiv säkring tillämpar koncernen inte säkringsredovisning i enlighet 
med IAS 39 och således förändringen i derivatinstruments verkligt 
värde redovisas i resultaträkningen. Verkligt värde för ränteswappar, 
räntefuturer och ränteterminer beräknas genom diskontering av kom-
mande kassafl öden. Valutaterminer värderas till gällande terminskurser 
på bokslutsdagen.

Försäljnings- och övriga fordringar
Försäljnings- och övriga fordringar redovisas till ursprungligt värde. 
Osäkra fordringar värderas individuellt och upptas högst till sannolikt 
värde.

Likvida medel
Kassa och bank omfattar kontanta medel, bankfordringar samt övriga 
mycket likvida, kortfristiga placeringar. Kreditlimiterna för checkräk-
ning med kredit ingår i kortfristiga skulder.

Finansiella skulder
I fi nansiella skulder upptas i balansräkningen främmande kapital som 
inte är skatteskulder, leverantörsskulder eller resultatregleringar.

Skulderna klassifi ceras som långfristiga och kortfristiga skulder; till 
de senare hör alla skulder som förfaller till betalning inom de närmaste 
12 månaderna.

I bokföringen upptas fi nansiella skulder till det verkliga värde som 
man ursprungligen fått som prestation. Transaktionskostnaderna har 
inkluderats i det ursprungliga bokföringsvärdet för fi nansiella skulder. 
Senare värderas alla fi nansieringsskulder till den periodiserade anskaff-
ningsutgiften med metoden för effektiv ränta.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsutgift eller 
högst till sitt sannolika överlåtelsepris. Anskaffningspris innehåller 
förutom direkta tillverkningskostnader även en andel av de indirekta 
kostnaderna för anskaffning och tillverkning. Vid beräkningen av lager-
värdet tillämpas FIFO-principen.

Långfristiga tillgångar för försäljning och avvecklade verksamhet
Tillgångar och skulder som hänför sig till större verksamheter som är 
avyttrade eller för vilka beslut om avyttring eller avveckling har fattats 
redovisas som separata poster i balansräkningen. Nettoresultatet för 
dessa verksamheter och nettoresultat som uppstått vid försäljningen 
eller avvecklingen redovisas som separat post i resultaträkningen efter 
resultat för kontinuerlig verksamhet.  Dessa verksamheter värderas till 
bokföringsvärde eller till ett lägre gängse värde där försäljningskostna-
derna har beaktats.

Nedskrivningar
Koncernens tillgångar indelas i den minsta kassagenererande enhet vars 
kassafl öde i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar i koncer-
nen. Tillgångarnas balansvärden värderas regelbundet. För att fastställa 
eventuella nedskrivningsbehov jämförs tillgångarnas balansvärde med 
det diskonterade estimerade framtida kassafl ödet eller med det even-
tuellt större estimerade nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning redovisas 

då tillgångarnas balansvärde överstiger återvinningsvärdet. Tidigare 
redovisade nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar återförs 
när det skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 
nedskrivningen. Nedskrivningen återförs högst upp till det balansvärde 
som tillgångarna skulle ha haft efter planenliga avskrivningar ifall 
ingen nedskrivning hade redovisats. Nedskrivning av goodwill återförs 
inte.

Avsättningar
Poster som bygger på avtal eller andra befi ntliga förpliktelser som 
härrör från tidigare händelser och som även motparten är medveten om 
och förpliktelser som har sitt upphov i existerande lag och stadganden 
har redovisats som avsättningar i balansräkningen om en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Sådana poster är t.ex. kostnader 
för omstruktureringar. Avsättning för omstruktureringsutgifter görs när 
en detaljerad och adekvat omstruktureringsplan har fastställts och de 
berörda parterna är medvetna om planen.

Inkomstskatt
I resultaträkningen har som inkomstskatt bokförts skatter på kon-
cernbolagens resultat för räkenskapsperioden enligt lokala skattebe-
stämmelser, rättelser av skatter för tidigare räkenskapsperioder samt 
uppskjutna skatter. 

Den uppskjutna skatteskulden eller -fordran har beräknats på 
tillfälliga differenser mellan beskattning och bokslut enligt skat-
tesatsen för följande år, sådan den fastställts på bokslutsdagen. I 
balansräkningen upptas uppskjuten skatteskuld i sin helhet och latenta 
skattefordran till sitt beräknade sannolika belopp.

Dividend
Styrelsens förslag till dividend redovisas inte i bokslutet. Dividenden 
bokförs först efter bolagsstämmans beslut.

Kostnaderna för främmande kapital
Kostnaderna för främmande kapital redovisas i resultaträkningen den
räkenskapsperiod de uppstår.

Tvistemål och rättsprocesser
Koncernen är part i tvistemål och rättsprocesser som gäller affärsverk-
samheten. I bokslutet förbereder man sig för de kostnader som detta 
kan förorsaka i det skede då det går att göra en bedömning av eventu-
ella belopp och det verkar sannolikt att kostnaderna förverkligas.

De nya IFRS-standarderna och tolkningarna
IASB har utfärdat och EU har godkänt vissa ändringar i standarderna 
samt vissa nya tolkningar som träder i kraft antingen i början av eller 
under räkenskapsåret 2006. Fiskars tar de nya standarderna i bruk år 
2006. Enligt koncernens bedömning påverkas koncernens framtida 
bokslut inte i väsentlig grad av de förändrade standarderna och nya 
tolkningarna.
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2. Segmentsrapportering     

Rörelsegrenarna har defi nierats som primära segment och geografi ska områden som sekundära segment. Indelningsgrunden baserar sig på 
koncernens interna rapporteringsstruktur. Segmentsrapportering upprättas i enlighet med koncernens redovisningsprinciper.

Rörelsegrenarna
Fiskars Brands: Segmentets intäkter består av försäljning av konsumentvaror till detaljhandel.
Försäljningen koncentreras i nordamerikanska och europeiska marknader.
Inha Bruk: Största delen av intäkterna består av försäljning av aluminiumbåtar till återförsäljare närmast i Finland och i de övriga nordiska 
länderna.
Fastighetsförvaltning: segmentet är verksamt i Finland och de externa hyresinkomsterna uppstår närmast inom Fiskars Bruks område. Även 
skogsbruk hör till fastighetsverksamhet.
Intresseföretaget Wärtsilä: Andel i intresseföretagets resultat rapporteras som rörelsegrenens intäkt. Försäljning rörelsegrenar emellan är li-
tet, fastighetsförvaltningen äger produktionsfastigheterna i Finland och hyr dem till dotterbolagen.

Geografi ska områden 
USA
Europa
Övriga länder
Segmentens intäkter rapporteras enligt kundernas lokalisering. Tillgångarna rapporteras enligt tillgångarnas lokalisering. 
Internförsäljning är obetydlig.

Ofördelade poster
Ofördelade intäkter och kostnader består av poster som är inte direkt hänförbara till rörelsegrenar t.ex. koncernförvaltningens kostnader. 
Ofördelade tillgångar består närmast av poster hänförliga till koncernens förvaltning, skattefordringar, fi nansiella fordringar och placeringar. 
Ofördelade skulder består av långfristiga och kortfristiga lån och skatteskulder.

NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET, IFRS
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M€

 Fiskars
Brands

Inha
Bruk

Fastigheter Intresse-
företaget
Wärtsilä

Ofördelade
och 

elimineringar

Koncernen
sammanlagt

2.1 Segmentsrapportering per rörelsegren       

 2005       

 Extern omsättning 513,2 32,4 6,4 -0,9 551,1

 Intern omsättning 0,1 2,5 -2,6

 Omsättning totalt 513,3 32,4 8,9 -3,5 551,1

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

 Andel i intresseföretags resultat 28,6 28,6

 Reavinst av Wärtsiläaktier 49,8 49,8

 Finansiella kostnader netto -7,1 -7,1

 Resultat före skatt      69,4

 Skatt     -7,3 -7,3

 Periodens resultat      62,1

        

 Tillgångar 316,8 15,4 61,9 231,9 76,8 702,7

 Skulder 109,1 4,5 1,4 184,9 300,0

 Investeringar 24,1 3,4 2,9 30,2 0,4 60,9

 Avskrivningar 36,2 1,0 1,3 0,5 39,0

 Nedskrivningar 19,7 19,7

 Övriga kostnader av engångsnatur 0,2     0,2

        

 2004       

 Extern omsättning 527,9 29,2 8,5 565,6

 Intern omsättning 0,1 2,6 -2,6

 Omsättning totalt 528,0 29,2 11,0 -2,6 565,6

 Rörelseresultat 48,5 3,6 5,2 -5,2 52,1

 Andel i intresseföretags resultat 26,7 26,7

 Finansiella kostnader netto -3,8 -3,8

 Resultat före skatt      75,0

 Skatt     -15,2 -15,2

 Resultat från kvarvarande verksamhet      59,8

 Resultat från avvecklad verksamhet     -5,3 -5,3

 Periodens resultat      54,6

        

 Tillgångar 318,1 11,9 62,6 219,1 80,0 691,7

 Skulder 94,7 5,5 2,5 253,1 355,9

 Investeringar 15,8 1,3 2,2 22,2 0,6 42,2

 Avskrivningar 21,2 0,8 1,3 0,3 23,6

 Nedskrivningar 1,5 0,0 1,5

 Övriga intäkter av engångsnatur 2,1     2,1
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M€

 Europa USA Övriga Ofördelade
och 

elimineringar

Koncernen
sammanlagt

2.2 Segmentsrapportering per geografi ska områden      

 2005      

 Omsättning      

    -efter kundernas lokalisering 220,1 292,9 38,1 551,1

    -efter tillgångarnas lokalisering 234,8 312,7 31,8 -28,1 551,1

 Tillgångar 437,7 188,0 16,3 60,7 702,7

 Investeringar 43,7 16,8 0,5 60,9

 Rörelseresultat      

    -efter tillgångarnas lokalisering 15,8 -20,0 0,9 1,3 -2,0

       

 2004      

 Omsättning      

    -efter kundernas lokalisering 219,9 311,3 34,4 565,6

    -efter tillgångarnas lokalisering 237,5 332,6 26,1 -30,6 565,6

 Tillgångar 417,9 198,8 11,8 63,2 691,7

 Investeringar 34,0 7,8 0,4 42,2

 Rörelseresultat      

    -efter tillgångarnas lokalisering 26,1 27,5 -0,7 -0,8 52,1

      

3. Restruktureringskostnader     

 

Fiskars Brands Inc. strategi och struktur granskades i slutet av år 2005.
Samtidigt blev nedskrivningsbehov av en enhet uppenbart dvs Trädgårds- och fritidsprodukter. 
Styrelsen godkände två rationaliseringsprogram för verksamheten.
De sammanlagda kostnaderna för programmen estimerades bli 50 milj. euro.
En första del av utgifterna har bokförts i bokslutet för år 2005 och består i huvudsak av nedskrivningar av omsättnings- och anläggnings-
tillgångar och nedskrivningar för förkortad ekonomisk livslängd för anläggningstillgångar samt nedskrivningar av goodwill.
Omstruktureringskonstaderna ingår i resultaträkningens rader enligt följande:

  M€

 Kostnad för sålda varor 3,2

 Övriga rörelsekostnader 36,5

 Totalt 39,7
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4. Förvärv och avyttring av rörelser     

 

Fiskars har endast gjort smärre affärsverksamhetsförvärv under år 2005. Fiskars Brands Inc. har under årets lopp utvidgat sin verksamhet ge-
nom att i februari förvärva den saxtillverknings- och marknadsföringsverksamhet som sker under varumärket Gingher, i november respektive 
december förvärva hobbyverksamheterna under varumärkena Heidi Grace och Cloud 9 samt i september förvärva knivverksamheten under varu-
märket Superknife. Alla förvärv har gjorts som rörelseförvärv och en betydande del av kostnaderna för förvärven hänförde sig till immateriella 
rättigheter: varumärken, kundkontakter och patenter. För största delen av de immateriella rättigheterna tillämpas linjär avskrivning i enlig-
het med den ekonomiska livslängden, men för vissa varumärkens del går det inte att slå fast livslängden. Omsättningen för de förvärvade af-
färsverksamheterna var 5,3 milj. euro år 2005. Det resultat som de förvärvade enheterna genererat under räkenskapsåret 2005 kan inte pre-
senteras separat eftersom nyförvärven har slagits samman med existerande enheter (Skola, kontor och hobby respektive Friluftsredskap).

 
 M€

Förvärv totalt

Erlagd köpeskilling, kontant 11,9

Förvärvskostnad, totalt 11,9

Förvärvade nettotillgångar -11,1

Goodwill 0,7

  

Verkligt värde av förvärvade tillgångar  

Materiella anläggningstillgångar 0,2

Immateriella tillgångar 7,9

Varulager 2,4

Fordringar 1,7

Icke räntebärande skulder -1,0

Totalt 11,1

  

 

Avyttringar
Fiskars sålde Hangö Elektriska Ab i november. Företagets aktier såldes mot kontantbetalning. Tillgångarna i företaget var 1,2 milj. euro och 
de överförda icke räntebärande skulderna 0,7 milj. euro.

Under räkenskapsperioden 2004 gjordes inga materiella företagsförvärv.
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5. Övergång till IFRS-rapportering     

 

Allmänt 

Fiskarskoncernen har från 1.1.2005 i sin ekonomiska rapportering övergått till internationella redovisningsstandarder (IFRS). Tidigare har 
rapporteringen gjorts enligt bestämmelserna för i Finland börsnoterade bolag (FAS).  

Vid upprättandet av den ingående balansen har Fiskars tillämpat undantag som övergångsreglerna i IFRS 1 (Första gången International 
 Financial Reporting Standards tillämpas) tillåter. De främsta lättnaderna för Fiskars del gäller värdering av anläggningstillgångar och för-
värvsanalyser.

De viktigaste skillnaderna jämfört med årsredovisningen 2004 (FAS) utgörs av att det verkliga värdet av trädbeståndet inkluderas i balan-
sen, av en noggrannare klassifi cering av leasingavtal som fi nansiella instrument, av separat redovisning av ekonomisk information för sålda 
verksamheter och av en noggrannare redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner.

Den under hösten 2004 avyttrade trädgårdsmöbelverksamheten redovisas bland avvecklade verksamheter och detta påverkar nästan alla 
justeringsposter i resultat- och balansräkningen. Intresseföretaget Wärtsilä har övergått till redovisning enligt IFRS-standarderna vid sam-
ma tidpunkt som Fiskars och skillnaderna i Wärtsiläs resultat och eget kapital syns även i Fiskars jämförbara bokslutssiffror. Nedskrivnings-
prövningen av den goodwill som ingår i det redovisade värdet av ägandet i Wärtsilä ledde inte till något nedskrivningsbehov.

Den goodwill på 32,5 milj. euro som ingår i den ingående balansen 1.1.2004 hänför sig enbart till Fiskars Brands verksamhet. Varje kassa-
genererande enhets goodwill har testats för eventuella nedskrivningsbehov i slutet av år 2003 och 2004. Den här prövningen har baserat 
sig på diskonterade  kassafl ödesprognoser. På basis av det test som utfördes i början av 2004 förelåg inget nedskrivningsbehov. Största 
 delen av goodwillen hänför sig till enheten för Trädgårds- och fritidsprodukter.

 M€ FAS Justering IFRS

 Resultaträkning 2004    

 Omsättning 597,0 -31,5 565,6

 Anskaffning och tillverkning -420,3 32,2 -388,1

 Bruttobidrag 176,7 0,7 177,5

     

 Övriga rörelseintäkter 3,6 0,0 3,6

 Kostnader för försäljning och marknadsföring -64,5 1,0 -63,5

 Administrationskostnader -60,6 2,7 -58,0

 Forsknings- och utvecklingskostnader -5,1 0,3 -4,8

 Övriga rörelsekostnader -11,1 8,3 -2,7

 Rörelseresultat 39,0 13,0 52,1

     

 Andel i intresseföretags resultat 20,9 5,8 26,7

 Finansiella intäkter och kostnader -3,3 -0,5 -3,8

 Resultat före skatt 56,7 18,3 75,0

     

 Skatt -11,8 -3,4 -15,2

 Resultat för kvarvarande verksamhet 44,9 14,9 59,8

     

 Resultat från avvecklad verksamhet  -5,3 -5,3

     

 Periodens resultat 44,9 9,6 54,6
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 M€ FAS Justering IFRS

 Balans 1.1.2004    

     

 AKTIVA    

     

 Långfristiga    

 Immateriella anläggningstillgångar 1,6 3,0 4,5

 Goodwill 33,0 -0,5 32,5

 Materiella anläggningstillgångar 139,1 -0,4 138,7

 Biologiska tillgångar  28,7 28,7

 Förvaltningsfastigheter 6,0 6,0

 Andelar i intresseföretag  191,8 191,8

 Övriga andelar 215,0 -191,8 23,2

 Övriga placeringar 1,6  1,6

 Uppskjutna skattefordringar 48,0 1,7 49,7

  438,1 38,5 476,6

     

 Kortfristiga    

 Varulager 124,4 -14,9 109,4

 Kundfordringar 89,2 -4,7 84,5

 Övriga fordringar 9,9  9,9

 Likvida medel 16,9 -0,1 16,8

  240,3 -19,8 220,5

     

 Tillgångar till avyttringsgrupp  28,2 28,2

     

  678,4 46,9 725,3

     

 PASSIVA    

     

 Eget kapital 348,3 6,3 354,6

     

 Långfristiga skulder    

 Räntebärande främmande kapital 114,6 21,0 135,7

 Räntefritt kapital 6,4 -1,4 5,0

 Uppskjutna skatteskulder 2,4 15,2 17,5

Avsättningar till pensioner 1,6 11,1 12,7

 Övriga avsättningar 7,3 -6,2 1,1

  132,3 39,7 172,1

     

 Kortfristiga skulder    

 Räntebärande främmande kapital 100,9 -0,3 100,6

 Leverantörskulder och övriga räntefria skulder 86,1 -3,3 82,8

 Skatteskuld 10,8 0,0 10,8

  197,8 -3,6 194,2

     

 Skulder hänförliga till tillgångar till avyttringsgrupp  4,4 4,4

     

  678,4 46,9 725,3
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 M€ FAS Justering IFRS

 Balans 31.12.2004    

     

 AKTIVA    

     

 Långfristiga    

 Immateriella anläggningstillgångar 3,2 2,5 5,8

 Goodwill 47,0 -18,1 28,9

 Materiella anläggningstillgångar 124,7 -6,2 118,5

 Biologiska tillgångar  30,4 30,4

 Förvaltningsfastigheter 14,6 14,6

 Andelar i intresseföretag 192,2 26,9 219,1

 Övriga andelar 3,3 0,6 3,9

 Övriga placeringar 1,1  1,1

 Uppskjutna skattefordringar 40,6 6,8 47,4

  412,2 57,5 469,7

     

 Kortfristiga    

 Varulager 110,9 -1,2 109,7

 Kundfordringar 85,6 -2,0 83,6

 Övriga fordringar 10,7 2,5 13,2

 Likvida medel 15,6  15,6

  222,8 -0,8 222,0

     

     

  635,0 56,7 691,7

     

 PASSIVA    

     

 Eget kapital 318,8 17,0 335,8

     

 Långfristiga skulder    

 Räntebärande främmande kapital 128,8 15,6 144,3

 Räntefritt kapital 5,3 -2,2 3,1

 Uppskjutna skatteskulder 9,3 11,1 20,4

Avsättningar för pensioner 4,3 8,5 12,8

 Övriga avsättningar 3,0 0,8 3,8

  150,6 33,7 184,4

     

 Kortfristiga skulder    

 Räntebärande främmande kapital 71,1 6,3 77,4

 Leverantörskulder och övriga räntefria skulder 85,0 -0,8 84,2

 Skatteskuld 9,4 0,5 9,9

  165,5 6,0 171,5

     

  635,0 56,7 691,7
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 M€ FAS Justering IFRS

 Segmentinformation 2004    

     

 Omsättning    

 Fiskars Brands 561,4 -33,4 528,0

 Inha Bruk 29,2  29,2

 Fastigheter 9,0 2,0 11,0

 Elimineringar -2,6  -2,6

 Koncernen sammanlagt 597,0 -31,5 565,6

     

 Rörelseresultat och resultat efter fi nansiella poster    

 Fiskars Brands 37,5 11,0 48,5

 Inha Bruk 3,3 0,3 3,6

 Fastigheter 3,5 1,7 5,2

 Intern verksamhet, elimineringar -5,2  -5,2

 Rörelseresultat 39,0 13,0 52,1

     

 Andel i intresseföretagets resultat, Wärtsilä 20,9 5,8 26,7

 Finansiella kostnader netto -3,3 -0,5 -3,8

 Koncernens resultat efter fi nansiella poster 56,7 18,3 75,0
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Avstämning av nettoresultat
 M€     1-12/2004

 Nettoresultat enligt FAS    44,9

 Förändring i biologiska tillgångar (1)    2,0

 Redovisning av intäkter (3)    -0,2

 Värdering av varulagret (4)    -0,1

 Ersättningar till anställda (5)    3,1

 Produktutvecklingsutgifter (6)    0,1

 Goodwillavskrivningar och -nedskrivningar (7)    2,5

 Finansiella leasingavtal (8)    -0,5

 Uppskjutna skatter (9)    -2,8

 Intresseföretaget Wärtsilä (10)    5,8

 Övriga justeringar (11)    -0,2

 Nettoresultat enligt IFRS    54,6

      

 Avstämning av eget kapital     

 M€   1.1.04 31.12.04

 Eget kapital enligt FAS   348,3 318,8

 Biologiska tillgångar (1)   28,7 30,4

 Annullering av uppskrivningar (2)   -9,8 -9,8

 Värdering av jordområden (2)   1,1 0,9

 Redovisning av intäkter (3)   -0,8 -0,8

 Värdering av varulagret (4)   -2,6 -2,4

 Ersättningar till anställda (5)   -9,7 -6,6

 Produktutveckling (6)   2,5 2,5

 Goodwill avskrivningar och nedskrivningar (7)   0,0 3,5

 Finansiella leasingavtal (8)   0,0 -0,4

 Uppskjutna skatter (9)   -2,9 -6,0

 Intresseföretaget Wärtsilä (10)   0,0 5,3

 Övriga justeringar (11)   0,0 0,3

 Summa IFRS-justeringar   6,3 16,9

 Eget kapital enligt IFRS   354,6 335,8

      

 Nyckeltal 1.1.2004 31.12.2004

  FAS IFRS FAS IFRS

 Resultat/aktie, euro  0,58 0,71

 Eget kapital/aktie, euro 4,49 4,58 4,12 4,34

 Soliditet 51 % 49 % 50 % 49 %

 Nettogearing 57 % 62 % 58 % 61 %

 Eget kapital, meur 348,3 354,6 318,8 335,8

 Räntebärande nettoskulder, meur 198,6 219,5 184,3 206,1
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1. I enlighet med standarden IAS 41 Jordbruk och skogsbruk har de biologiska tillgångarna värderats till verkligt värde efter avdrag för upp-
skattade försäljningskostnader. Fiskars skogar fi nns i Finland och värderingen bygger på prisnivån vid periodens utgång, volym- och kvali-
tetsinformation i planer för skogsvård samt de förverkligade försäljningskostnaderna.

 
2. Uppskrivningar som är gjorda i jordområden enligt fi nska redovisningsprinciper har återförts. Undantagsregeln i enlighet med IFRS 1 har 

tillämpats och jordområden har omvärderats: skogsområden har värderats till värdet av enbart mark, värderingen av planerad tomtmark har 
gjorts enhetlig på basis av tidigare omvärderingar.

 
3. Periodisering av redovisade försäljningsintäkter har preciserats i enlighet med IAS 18 Intäkter.
 
4. Värdering av varulagret har förenhetligats inom koncernen och preciserats i enlighet med IAS 2 Varulager.
 
5. De aktuariella vinster och förluster som uppstått genom skillnaden mellan förpliktelser för förmånsbestämda pensionsplaner och motsvaran-

de förvaltningstillgångar ingår i balansen i sin helhet. Skulden för invaliditetspensionsansvaret i pensionssystemet i Finland (APL) av de 
fi nska koncernbolagen ingår i den ingående balansen 1.1.2004. Den har återförts i resultatet för sista kvartalet 2004 i och med att den har 
förändrats till en avgiftsbestämd plan. Skulderna redovisas som pensionsskulder.

 
6. Produktutvecklingskostnaderna har aktiverats i den utsträckning de uppfyller förutsättningarna i IAS 38 Immateriella tillgångar.
 
7. Enligt IFRS avskrivs goodwill inte. I stället för avskrivningar är de föremål för regelbunden bedömning av nedskrivningsbehov. Goodwill som 

har uppstått i december 2003 eller senare har redovisats enligt de nya principerna. På basis av den beräkning av återvinningsvärde för 
Trädgårds- och fritidsproduktverksamheten som gjordes i slutet av 2004 fattades ett beslut om att bokföra en nedskrivning.

 
8. Klassifi ceringen av leasingavtal har gjorts konsekvent och några avtal som enligt fi nsk redovisningspraxis har redovisats som övriga hyres-

avtal har nu klassifi cerats som fi nansiella leasingavtal.
 
9. En justering av uppskjutna skatter är en följd av IFRS-justering av skatteeffekter.
 
10. Ägandet i Wärtsilä redovisas bland intressebolag i den ingående balansen i enlighet med IFRS. I konsolideringen av intressebolaget Wärtsilä 

har man tillämpat en lättnad enligt IFRS 1 och förvärvskalkylen bygger på den ingående IFRS-balansen för Wärtsilä. Skillnaderna mellan re-
dovisningsprinciperna och periodiseringen enligt IFRS och de fi nska redovisningsprinciperna är såpass stor att justeringen av intressebola-
gets resultat som ingår i Fiskars jämförelsesiffror är positiv även om IFRS-justeringarna har haft en negativ inverkan på Wärtsiläs resultat.

    
11. De övriga justeringarna är närmast en följd av omräkningen av realiseringsvinsterna på tomtmark på grund av omvärderingen.

12. Syroco trädgårdsmöbelverksamhetens resultat- och balansposter har överförts till Avyttrade verksamheter fr.o.m. 31.12.2003.
    
13. Det kapitallån som defi nierats enligt fi nsk lagstiftning ingår i långfristiga räntebärande skulder i IFRS-balansräkningen.
    
14. De verkliga värdena av de derivatinstrument som tryggar kassafl öden i utländska valutor införs i balansräkningen och förändringarna i värde 

redovisas i resultaträkningen från och med 1.1.2005.
    
15. Fiskars äger några fastigheter som kan klassifi ceras som förvaltningsfastigheter. Dessa redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 

 avskrivningar och nedskrivningar. Fiskars Bruks område bedöms vara unikt och således kan ett verkligt värde inte fastställas på ett tillförlit-
ligt sätt utgående från jämförbara marknadstransaktioner.

Tilläggsinformation
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6. Resultaträkning, specifi cationer (omräknad till medelkurs)   

6.1 Övriga rörelseintäkter   

Vinst från avyttring av anläggningstillgångar 1,5 1,3

 Övriga 0,8 2,3

 Övriga rörelseintäkter sammanlagt 2,3 3,6

    

6.2 Rörelsens kostnader   

 Råvaror och förnödenheter 218,6 180,2

 Förändring av lager -10,1 -4,4

 Personalkostnader 128,2 138,1

 Avskrivningar 39,0 23,6

 Goodwill nedskrivning 19,7 1,5

 Övriga rörelsens kostnader 158,4 178,1

 Rörelsens kostnader totalt 553,9 517,1

    

6.3 Övriga rörelsekostnader   

 Nedskrivningar av anläggningstillgångar 15,9 0,2

 Goodwill nedskrivning 19,7 1,5

 Övriga kostnader 1,9 1,0

 Övriga rörelsekostnader sammanlagt 37,4 2,7

    

6.4 Personalkostnader   

 Löner och ersättningar för arbetstiden 87,8 94,6

 Pensionskostnad, avgiftsbestämda 8,0 10,8

 Pensionskostnad, förmånsbestämda 2,5 1,2

 Övriga socialkostnader 28,8 30,4

 Övriga personalbikostnader 1,1 1,1

 Personalkostnader totalt 128,2 138,1

    

6.5 Personalkostnader per funktion   

 Kostnad för sålda varor 73,3 76,2

 Försäljning och marknadsföring 22,8 24,4

 Administration 26,7 31,6

 Forskning och utveckling 2,7 3,5

 Övriga rörelsens kostnader 2,8 2,4

 Personalkostnader per funktion totalt 128,2 138,1

    

6.6 Ersättningar och löner till moderbolagets ledning och styrelseledamöter   

 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 0,8 0,6

 Pensionskostnader 0,1 0,1

 Sammanlagt 0,9 0,7

    

 Verkställande direktören har rätt till pension från 62 år och pensionen skall utgöra minst 60 % av APL-lönen.  

 Närmare information om löner och ersättningar i avsnittet Förvaltning (Corporate Governance).  

6.7 Arvode och ersättningar till revisorer   

 Revisionsuppdrag 0,9 0,7

 Andra uppdrag 0,4 0,5

 Sammanlagt 1,3 1,2
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 2005 2004
 M€ M€

6.8 Avskrivningar enligt plan per funktion   

 Anskaffning och tillverkning 17,1 13,7

 Försäljning och marknadsföring 0,9 1,1

 Administration 5,4 7,3

Forskning och utveckling 1,3 1,2

 Rörelsens övriga kostnader 33,9 1,7

 Sammanlagt 58,7 25,1

6.9 Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar per anläggningstillgångsgrupp   

 Byggnader 10,0 4,8

 Maskiner och inventarier 26,6 16,8

 Immateriella tillgångar 2,4 2,0

 Goodwill nedskrivning 19,7 1,5

 Sammanlagt 58,7 25,1

    

6.10 Finansiella kostnader netto   

 Utdelningar 0,1 1,3

 Ränteintäkter från långfristiga placeringar 0,0 0,0

 Finansiella intäkter från långfristiga placeringar sammanlagt 0,1 1,3

    

 Ränteintäkter på kortfristiga placeringar 0,8 0,5

 Netto vinst vid avyttring av fi nansiella tillgångar 1,3 5,5

 Netto värdeförändringar vid omvärdering till verkligt värde av fi nansiella tillgångar 1,0

 Finansiella intäkter från fi nansiella tilllgångar 3,2 7,4

    

 Nedskrivningar av långfristiga placeringar  -0,6

 Räntekostnader -9,1 -8,0

 Räntekostnad för fi nansiell leasing -1,3 -1,1

 Netto vinst från derivatinstrument 0,6

 Netto valutakursförändringar 0,5 -0,4

 Övriga fi nansiella kostnader -1,0 -1,1

 Finansiella kostnader totalt -10,4 -11,2

    

 Finansiella kostnader netto -7,1 -3,8

    

6.11 Skatt   

 Periodens skattekostnad -7,9 -21,9

 Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,6 -1,0

 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 6,9 1,3

 Uppskjuten skatt till följd av förändringar av skattesatser -0,6 -0,6

 Uppskjuten skatt vid omprövning av det redovisade värdet av skattefordringar -5,2 -1,3

 Övriga förändringar i uppskjuten skatt -1,0 -0,2

 Avoir fi scal, intresseföretag  8,6

 Skatt redovisad i resultaträkningen -7,3 -15,2

    

6.12 Resultat för avvecklad verksamhet -5,3
 

I USA avyttrade koncernen år 2004 en verksamhet för tillverkning och marknadsföring av plastmöbler inom Fiskars Brands. 
Verksamheten hade klassifi cerats som avvecklad i öppningsbalansen i enlighet med IFRS-standardena. 
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  2005 2004
  M€ M€

6.13 Resultat per aktie   
 

Det outspädda resultatet per aktie räknas ut genom att dividera det resultat från räkenskapsperioden som tillkommer stamaktiernas ägare 
med det vägda medeltalet av antalet utestående aktier under året. Fiskarskoncernen har inga aktiva optionsprogram, så det utspädda 
 resultatet per aktie är det samma som det outspädda. Koncernen har inte heller några minoritetsägare. 

 

 

 Årets resultat hänförlig till moderbolagets stamaktieägare 62,1 54,6

    

 Antal aktier (1000) 77 510 77 510

 Vägt genomsnittlig antal utestående stamaktier (1000) 77 382 77 382

    

 Resultat per aktie, euro 0,80 0,71

7. Avstämning av effektiv skatt   

    

 Gällande skattesats för moderbolaget 26 % 29 %

 Resultat före skatt 69,4 75,0

 Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -18,0 -21,7

 Ej skattepliktiga intäkter 20,6 1,7

 Ej avdragsgilla kostnader -7,8 -0,8

 Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag 2,4 -1,6

 Effekt av ändrade skattesatser 0,6 0,6

 Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -6,0 -1,6

 Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 0,7 1,5

 Skatt hänförliga till tidigare år 0,6 -1,0

 Avoir fi scal, intresseföretag 8,6

 Övrigt -0,5 -0,7

 Redovisad effektiv skatt -7,3 -15,2

    

 Redovisade uppskjutna skattefordringar   

 Materiella anläggningstillgångar 13,4 12,1

 Varulager 4,3 3,5

 Pensionsavsättningar och övriga avsättningar 1,5 1,4

Uppskjutna avdrag för interna räntekostnader 9,3 6,5

 Underskottsavdrag 40,6 36,8

Omvärdering av skattefordringar -44,2 -36,1

 Övriga temporära skillnader 10,2 12,3

 Skattefordringar totalt 35,0 36,6

    

 Redovisade uppskjutna skatteskulder   

 Bokslutsdispositioner 1,1 1,0

 Biologiska tillgångar 8,4 8,5

Materiella anläggningstillgångar 6,9 9,5

 Övriga temporära skillnader 1,2 1,4

 Skatteskulder totalt 17,6 20,4

    

 Skattefordringar / -skulder, netto 17,4 16,3 

    

 Någon uppskjuten skatteskuld hänförlig till investeringar i dotterbolag utomlands har inte redovisats, då företaget har kontroll över när 
skatteskulden realiseras och detta kommer inte att ske inom en överskådlig framtid. 
Inga skatteposter har redovisats direkt mot eget kapital.
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  M€ M€

8. Pensioner och andra förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång   

    

 Största delen av Fiskarskoncernens pensionsarrangemang klassifi ceras som avgiftsbestämda pensioner. Förmånsbestämda pensioner fi nns 
t.ex. i USA, Storbritannien och Tyskland. I huvudsak är dessa förmånsbestämda pensionsarrangemang slutna så att framtida löneförhöjning-
ar inte ytterligare ökar skuldmängden och inte heller tillkommer nya deltagare. Koncernen har därutöver vissa specifi ka tilläggspensionsar-
rangemang som klassifi ceras som förmånsbestämda. Siffrorna nedan bygger på beräkningar av kvalifi cerade aktuarier. I Italien fi nns det för-
måner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång och de redovisas löpande som skuld. Bolaget ansvarar för denna skuld som är slutgiltig 
och de här pensionsarrangemangen klassifi ceras således som avgiftsbestämda.

 

 

 

 

    

 Avsättningar för förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång 2,2 2,2 

 Förmånsbestämda pensioner 13,2 10,6 

 Redovisad avsättning för pensioner 15,5 12,8 

    

 Redovisade avsättningar för förmånsbestämda pensioner   

    

 Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser 28,3 23,2

 Verkligt värde på förvaltningstillgångar -15,3 -13,2

 Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 0,0 -0,1

 Oredovisade aktuariella vinster oh förluster 0,3 0,6

 Oredovisade kostnader avseende tjänstgöring tidigare period 0,0 0,0

 Nettobelopp i balansräkningen 13,2 10,6

    

 Förändringar av den i balansräkningen redovisade nettoförpliktelsen för förmånsbestämda planer  

 Nettoförpliktelsen per den 1 januari 10,6 12,7

 Valutakursdifferenser 0,9 -0,4

 Kostnad redovisad i resultaträkningen 2,6 -1,2

 Utbetalda ersättningar -1,0 -0,8

 Inbetalda avgifter 0,1 0,4

 Nettoförpliktelse per den 31 december 13,2 10,6

 Kostnad redovisad i resultaträkningen   

    

 Kostnader avseende tjänstgöring innevarande period 0,3 0,3

 Räntekostnad för förpliktelsen 1,3 1,3

 Effekter av reduceringar och regleringar 0,0 -2,1

 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar -0,8 -0,8

 Redovisade aktuariella vinster(-) och förluster (+) 1,7 0,1

 Kostnader för tjänstgöring tidigare perioder 0,2 -0,1 

 Summa nettokostnad i resultaträkningen 2,6 -1,2

    

 Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen   

 Kostnad för sålda varor 0,0 0,1

 Försäljning och marknadsföring 0,0 0,0

 Administration 2,4 0,7

 Forskning och utveckling 0,0 0,0

 Övriga rörelsekostnader 0,2 -1,9

 Totalt 2,6 -1,2

    

 Verklig avkastning på förvaltningstillgångar 2,0 1,0

Förändring i de beräkningsgrunder som används för den fi nska APL-försäkringen i slutet av 2004 ledde till att det redovisades i resultat-
räkningen en kostnadsreducerande justeringspost av engångsnatur i raden övriga rörelsekostnader. Justeringen redovisas här i raden 
 effekter av reduceringar och regleringar.
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  % %

 Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser   

    

 Diskonteringsränta per den 31 december -%   

  Storbritannien 4,8 5,3

  Tyskland 4,5  5,5

  Finland 4,5 5,0

  USA 6,25 6,25

    

 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar per den 31 december -%   

  Storbritannien 6,2 6,7

  Tyskland n/a n/a 

  Finland 4,5 5,0

  USA n/a n/a

    

 Framtida löneökning -%   

  Storbritannien n/a 4,3

  Tyskland n/a n/a 

  Finland 2,5 2,5

  USA 0 0

    

 Framtida ökning av pensioner -%   

  Storbritannien 2,8 2,8

  Tyskland 1,0 1,0 

  Finland 2,0 2,0

  USA 0 0
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  2005 2004
  M€ M€

9. Balansräkning, specifi cationer till aktiva (omräknad till bokslutsdagens kurs)   

    

9.1 Immateriella anläggningstillgångar   

 Anskaffningsvärde 1.1. 21,7 19,3

 Omräkningsdifferens 0,7 -0,3

 Anskaffningsvärde vid årets början 22,4 19,0

Förvärvat via rörelseförvärv 7,9

 Investeringar 2,0 2,6

 Minskningar -1,6 0,1

 Överföringar 0,0 0,0

 Anskaffningsvärde 31.12. 30,6 21,7

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 15,9 14,8

 Omräkningsdifferens 0,4 -0,2

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 16,3 14,6

 Periodens avskrivningar 2,4 1,9

 Minskningar -1,7 -0,7

 Överföringar 0,0  

 Ackumulerade avskrivningar 31.12. 17,1 15,9

    

 Bokföringsvärde 31.12. 13,5 5,8

    

9.2 Goodwill   

 Anskaffningsvärde 1.1. 71,8 78,1

 Omräkningsdifferens 8,5 -3,5

 Anskaffningsvärde vid årets början 80,3 74,7

 Investeringar 0,8  

 Minskningar  -2,9

 Anskaffningsvärde 31.12. 81,1 71,8

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 42,9 46,7

 Omräkningsdifferens 4,7 -2,5

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 47,6 44,2

 Nedskrivningar 20,8 1,4

 Minskningar  -2,7

 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12. 68,3 42,9

    

 Bokföringsvärde 31.12. 12,8 28,9

 Planenliga avskrivningar av goodwill upphörde 1.1.2004   

    

 Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill   

    

 Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade goodwillvärden:   

 Trädgårds- och fritidsprodukter / Fiskars Brands, USA 4,8 22,1

 Skola, kontor och hobby /Fiskars Brands, USA 1,5 0,6

 Konsumentelektronik /Fiskars Brands, USA 1,4 1,2

 Europa/ Fiskars Brands 4,9 4,7

 Enheter utan betydande goodwillvärden, sammantagna 0,2 0,2

 Sammanlagt 12,8 28,9
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 Nedskrivningsprövningen för enheterna baserades på beräkning av nyttjandevärde. Nyttjandevärdet har beräknats utgående ifrån kassafl ödes-
prognoser som har diskonterats. Följande fem års kassafl öde baserar sig på upprättade affärsplaner och de kassafl öden som prognostiserats 
efter de första fem åren har baserats på en årlig tillväxttakt på 2%. Företagsledningen bedömer att denna tillväxt är rimlig för verksamhete-
nas utveckling under den långa perioden som använts i prognoserna. Samma tillväxtakt har använts för alla enheter.  De prognostiserade kas-
safl ödena har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta på 10,2 % före skatt för verksamheter i USA och 11,0% i Europa. Företagsledning-
en bedömer att rimliga förändringar i de viktigaste antagandena som använts för att skatta värden skulle inte ge upphov till nedskrivnigsbe-
hov av goodwillvärden förutom för enheten trädgårds- och fritidsprodukter för vilken en nedskrivning av goodwill har redovisats.

 

 

 

 

 

  2005 2004
  M€ M€

9.3 Materiella anläggningstillgångar   

 Jord- och vattenområden   

 Anskaffningsvärde 1.1. 14,1 14,2

 Omräkningsdifferens 0,0 0,0

 Anskaffningsvärde vid årets början 14,1 14,2

 Investeringar 0,1 0,1

 Minskningar 0,0 0,0

 Nedskrivningar -0,2 -0,1

 Överföringar 0,2  

 Bokföringsvärde 31.12. 14,2 14,1

    

 Byggnader   

 Anskaffningsvärde 1.1. 52,5 56,2

 Omräkningsdifferens 1,8 -1,0

 Anskaffningsvärde vid årets början 54,4 55,2

 Investeringar 0,5 2,0

 Minskningar -2,1 -1,3

 Överföringar -0,4 -3,3

 Anskaffningsvärde 31.12. 52,3 52,5

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 25,7 24,4

 Omräkningsdifferens 1,0 -0,5

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 26,7 24,0

 Periodens avskrivningar 2,6 2,3

 Minskningar -1,3 -0,6

 Överföringar -1,6 0,0

 Ackumulerade avskrivningar 31.12. 26,4 25,7

    

 Bokföringsvärde 31.12. 25,9 26,8

    

 Leasingfastigheter   

 Anskaffningsvärde 1.1. 13,5 20,7

 Omräkningsdifferens 2,1 -1,5

 Anskaffningsvärde vid årets början 15,6 19,2

 Överföringar 1,1 -5,7

 Anskaffningsvärde 31.12. 16,7 13,5

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 1,0  

 Omräkningsdifferens 0,1  

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 1,1  

 Periodens avskrivningar 2,8 2,0

 Nedskrivningar 0,2  

 Överföringar 1,6 -1,0

 Ackumulerade avskrivningar 31.12. 5,6 1,0

    

 Bokföringsvärde 31.12. 11,1 12,5
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 Maskiner och inventarier   

 Anskaffningsvärde 1.1. 193,6 199,6

 Omräkningsdifferens 17,9 -8,5

 Anskaffningsvärde vid årets början 211,4 191,1

 Investeringar 6,4 5,4

 Minskningar -18,7 -12,7

 Överföringar 12,6 9,8

 Anskaffningsvärde 31.12. 211,6 193,6

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 133,5 134,0

 Omräkningsdifferens 11,8 -5,4

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 145,4 128,6

 Periodens avskrivningar 27,7 15,8

 Minskningar -16,7 -10,9

 Nedskrivningar  0,1

 Överföringar 0,0 0,0

 Ackumulerade avskrivningar 31.12. 156,4 133,5

    

 Bokföringsvärde 31.12. 55,3 60,0

 Pågående nyanläggningar   

Anskaffningsvärde 1.1. 5,0 6,5

Omräkningsdifferens 0,6 -0,4

Anskaffningsvärde vid årets början 5,7 6,1

Investeringar 12,0 9,3

Överföringar -13,3 -10,3

Bokföringsvärde 31.12. 4,4 5,0

 Materiella tillgångar, sammanlagt   

 Anskaffningsvärde 1.1. 278,7 297,1

 Omräkningsdifferens 22,4 -11,4

 Anskaffningsvärde vid årets början 301,1 285,7

 Investeringar 19,0 16,7

 Minskningar -20,9 -14,1

 Nedskrivningar -0,2 -0,1

 Överföringar 0,2 -9,6

 Anskaffningsvärde 31.12. 299,3 278,7

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 160,2 158,4

 Omräkningsdifferens 13,0 -5,9

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 173,2 152,5

 Periodens avskrivningar 33,1 20,1

 Minskningar -18,1 -11,5

 Nedskrivningar 0,2 0,1

 Överföringar 0,0 -1,0

 Ackumulerade avskrivningar 31.12. 188,4 160,2

    

 Bokföringsvärde 31.12. 110,9 118,5
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9.4 Biologiska tillgångar   

 Anskaffningsvärde 1.1. 30,4 28,7

 Förvärv  0,0

 Ökning via årlig tillväxt 1,2 1,1

 Förändring av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader -0,8 1,6

 Avverkad skog -0,9 -0,7

 Avyttringar 0,0 -0,2

 Bokföringsvärde 31.12. 29,9 30,4

9.5 Förvaltningsfastigheter   

 Anskaffningsvärde 1.1. 18,4 8,9

 Omräkningsdifferens 1,5 0,0

 Anskaffningsvärde vid årets början 19,9 8,9

 Investeringar 0,8 0,1

 Minskningar -3,0 -0,1

 Överföringar 9,6

 Anskaffningsvärde 31.12. 17,7 18,4

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 3,9 2,8

 Omräkningsdifferens 0,2 0,0

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 4,0 2,8

 Periodens avskrivningar och nedskrivningar 5,1 0,1

 Minskningar -0,8 -0,1

 Överföringar 1,0

 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12. 8,3 3,9

    

 Bokföringsvärde 31.12. 9,4 14,6

    

 Verkligt värde   

 Förvaltningsfastigheterna utgörs av Fiskars Bruks område som moderbolaget äger i Finland och Fiskars Brands Inc:s fi nansieringsleasing-
fastigheter som bolaget inte själv utnyttjar för produktion i USA. Bruksområdet är unikt och därmed går det inte att ange ett verkligt värde 
som bygger på jämförelse. Fastigheterna i USA är efter nedskrivningar redovisade till verkligt värde. 

Överföringarna består av fastigheter som under årets lopp klassifi cerats som förvaltningsfastigheter.

 

 

    

9.6 Andelar i intresseföretag   

 Bokföringsvärde 1.1. 219,1 191,8

 Förvärv 30,2 22,2

 Avyttringar -49,8  

 Justeringar i kapitalandelet 37,4 5,1

 Övriga förändringar i intresseföretagets egna kapital 4,9  

 Bokföringsvärde 31.12. 231,9 219,1

    

 Goodwill som ingår i redovisat balansvärde. 38,1 35,7

 Justeringar i kapitalandelen består av andel av resultatet och andel av direkta justeringar i intresseföretagets egna kapital reducerat med 
erhållen utdelning. Effekt av förändring av ägarandelen i direkta justeringar i det egna kapitalet redovisas som övriga förändringar. 

 Intresseföretag Wärtsilä Oyj Abp:s ekonomiska nyckeltal M€ (100%)  Eget  Periodens

  Ägd andel-% Tillgångar Skulder kapital Omsättning resultat

 2005 16,8 2869 1706 1163 2639 168

 2004 20,5 2397 1497 901 2478 131

Andelen av intresseföretagets röster var 30,58 % (28,07)
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9.7 Övriga andelar, innehas för försäljning   

 Anskaffningsvärde 1.1. 3,9 23,2

 Investeringar 0,3 0,5

 Minskningar -0,4 -19,9

 Överföringar  0,1

 Värdeförändring via resultaträkningen 1,0 0,0

 Bokföringsvärde 31.12. 4,8 3,9

 Övriga aktier består av noterade och icke-noterade aktier i koncernens ägo. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde och de föränd-
ringar i verkligt värde som således uppstår redovisas i resultaträkningen. Icke-noterade aktier redovisas till anskaffningspris, eftersom det 
inte går att få fram tillförlitliga uppgifter om deras verkliga värde. 

    

9.8 Övriga placeringar   

 Anskaffningsvärde 1.1. 1,1 1,6

 Omräkningsdifferens -0,1 0,1

 Anskaffningsvärde vid årets början 1,3 1,6

 Investeringar 0,2 0,2

 Minskningar -0,2 -0,6

 Bokföringsvärde 31.12. 1,3 1,1

Övriga placeringar består av långfristiga fordringar som redovisas till anskaffningsvärde eller till mindre verkligt värde.

9.9 Varulager   

 Rå- och driftsmaterial 25,2 24,3

 Halvfärdiga arbeten 10,2 9,3

 Färdiga varor 93,2 75,6

 Övriga omsättningstillgångar 0,1  

 Förskottsbetalningar 0,4 0,5

 Sammanlagt 31.12. 129,3 109,7

    

9.10 Kundfordringar   

 Kundfordringar 80,4 76,2

 Upplupna intäkter 6,5 7,4

 Sammanlagt 31.12. 86,9 83,6

 
Kundfordringarna är  relativt vitt utspridda både geografi skt och i fråga om kunder, de enstaka riskerna för kreditförluster anses vara rela-
tivt obetydliga. Koncernen har några större kunder som är detaljhandelskedjor med hög kreditvärdighet.

    

9.11 Övriga fordringar   

 Lånefordringar 0,0 1,4

 Övriga fordringar 2,5 3,9

 Derivatinstrument 0,7 3,7

 Resultatregleringar 3,2 4,2

 Sammanlagt 31.12. 6,4 13,2

    

 Resultatregleringar, övriga   

 Räntefordringar 0,4 0,1

 Skattefordringar  2,3

 Mervärdeskattefordringar 2,7 1,4

 Övriga resultatregleringar 0,1 0,3

 Sammanlagt 31.12. 3,2 4,2

    

9.12 Likvida medel   

 Kassa och banktillgodohavanden 21,7 15,6

 Sammanlagt 31.12. 21,7 15,6
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  2005 2004 2005 2004
  1000 st 1000 st M€ M€

10. Balansräkning, specifi cationer till passiva     

      

10.1 Eget kapital     

      

 Aktiekapital     

 A-aktier     

 1.1. 54 944 39 246 54,9 39,2

 Fondemission  15 698  15,7

 31.12. 54 944 54 944 54,9 54,9

 K-aktier     

 1.1. 22 566 16 118 22,6 16,1

 Fondemission  6 447  6,4

 31.12. 22 566 22 566 22,6 22,6

 Aktiekapital 31.12. 77 510 77 510 77,5 77,5

      

 Överkursfond     

 1.1.   21,3

 Överfört till aktiekapital, fondemission    -21,3

 Överkursfond 31.12.   0,0

      

 Egna aktier     

 A-aktier     

 1.1. 128 62 -0,9 -0,6

 Ökning  30  -0,3

 Minskning  -1  0,0

 Fondemission  36   

 31.12. 128 128 -0,9 -0,9

 K-aktier     

 1.1. 0 0 0,0 0,0

 Fondemission  0   

 31.12. 0 0 0,0 0,0

 Egna aktier 31.12. 128 128 -0,9 -0,9

      

 Övrigt eget kapital 1.1.   259,1 278,6

 Dividend   -22,8 -71,8

 Omräkningsdifferens   1,2 -1,4

 Övriga fonder   24,7  

 Överfört till aktiekapital, fondemission   -0,9

 Periodens vinst   62,1 54,6

 Övrigt eget kapital 31.12.   326,2 259,1

 - omräkningsdifferens   -1,2 1,4

 - egna aktier   -0,9 -0,9

 - gängse värde fonden (inkl. i övriga fonder)   -24,7 0,0

 Utdelningsbart eget kapital 31.12.   299,4 259,6
  



56

NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET, IFRS

  2005  2004  
  M€ M€ M€ M€
  verkligt värde visat värde verkligt värde visat värde

10.2 Långfristigt räntebärande främmande kapital     

 Kapitallån *) 46,5 45,1 45,1 45,1

 Lån från penninginrättningar 57,9 57,9 78,9 78,9

 Pensionslån 0,9 0,9 0,9 0,9

 Finansieringsleasingskulder 22,6 20,6 21,5 19,3

 Övriga skulder   0,0 0,0

 Sammanlagt 31.12. 127,9 124,5 146,5 144,3

      

 *) Lånevillkoren i korthet     

 Lånekapitalet, ränta och annan gottgörelse i samband med att bolaget upplöses eller försätts i konkurs får betalas endast med sämre för-
månsrätt än andra skulder. Lånekapitalet kan återbetalas endast om det fi nns full täckning för det bundna egna kapitalet och andra icke ut-
delningsbara 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 ba-
lansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden. Lånets förfallodag är 17.6.2010 och på kapitalet betalas en fast ränta om 6,25%. 
Lånet noteras publikt.

Alla räntebärande skulder är lån som bolaget emitterat och de redovisas till periodiserat anskaffningsvärde. De räntebärande skuldernas 
verkliga värde har kalkylerats genom att diskontera framtida kassafl öden till bokslutsdagens marknadsränta.

 

 

 

 

 

 

   2005 2004

   M€ M€

 Finansiella leasingskulder    

 Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:    

   Inom ett år  3,2 2,9

   Mellan ett och fem år  13,2 11,2

   Senare än om fem år  12,9 14,2

 Minimileaseavgifter  29,3 28,3

     

 Nuvärde av fi nansiella leasingskulder    

   Inom ett år  2,0 2,1

   Mellan ett och fem år  9,5 7,6

   Senare än om fem år  11,0 11,9

 Nuvärde sammanlagt  22,6 21,6

     

 Icke förfallna räntor  6,8 6,7

     

10.3 Långfristigt räntefritt kapital    

 Övriga skulder  2,7 3,1

 Sammanlagt 31.12.  2,7 3,1

     

10.4 Avsättningar    

 Avsättningar 1.1  3,8 1,1

 Valutakursförändringar  0,3 0,3 

 Avsättningar som gjorts under perioden  1,2 4,4 

 Belopp som tagits i anspråk under perioden  -0,6 -1,6 

 Outnyttjade belopp som har återförts under perioden och förändringar i estimat  -1,9 -0,4 

 Avsättningar 31.12  2,9 3,8

     

 Garantier  1,1 0,3

 Avsättning för omstruktureringskostnader  0,9 3,4

 Förlustkontrakt och övriga avsättningar  0,9 0,1

 Avsättningar sammanlagt  2,9 3,8
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  2005  2004  
  M€ M€ M€ M€
  verkligt värde visat värde verkligt värde visat värde

10.5 Kortfristigt räntebärande främmande kapital     

 Lån från penninginrättningar 26,5 26,5 66,5 66,5

 Finansieringsleasingskulder 2,0 2,0 2,3 2,3

 Övriga skulder 8,7 8,7 8,6 8,6

 Sammanlagt 31.12. 37,2 37,2 77,4 77,4

      

  2005 2004

  M€ M€

10.6 Leverantörskulder och övriga räntefria skulder   

 Leverantörsskulder 39,5 32,3

 Erhållna förskott 0,5 0,5

 Övriga skulder 3,2 2,0

 Resultatregleringar 51,4 49,4

 Sammanlagt 31.12. 94,6 84,2

    

 Resultatregleringar   

 Räntor 2,3 1,0

 Löner och sociala kostnader 19,5 18,5

 Övriga resultatregleringar 29,5 29,8

 Sammanlagt 31.12. 51,4 49,4

    

 Övriga resultatregleringar består av periodisering av materialinköp, årsrabatter som beviljas kunder och övriga diverse kostnader.

    

10.7 Skatteskulder   

 Inkomstskatteskuld 5,1 9,9

 Sammanlagt 31.12. 5,1 9,9

11. Finansiell information        
         

 Förfallostruktur av långfristiga räntebärande skulder

         

  2007 2008 2009 2010 Senare Sammanlagt

 Kapitallån    45,1  45,1

 Lån från penninginrättningar 12,7  30,2 15,0  57,9

 Pensionslån    0,9  0,9

 Finansieringsleasing 2,1 2,3 2,5 2,7 11,0 20,6

 Sammanlagt 31.12. 14,8 2,3 32,7 63,7 11,0 124,5

  11,9 % 1,8 % 26,3 % 51,1 % 8,9 % 100,0 %

  12 månaders transaktionsposition fördelar sig på olika valutor enligt följande (utan säkringar) 2005 2004

  M€ M€

 USD -18,3 -7,1

 CAD 10,0 2,5

 AUD 5,4 6,5

 GBP 9,3 2,8

 DKK 1,5 3,8

 NOK 4,6 2,4

 SEK 7,7 -0,1

 Övriga -2,2 -2,4
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 Nettoskuld* fördelad på olika valutor och omvärderad** (med säkringar) 2005  2004  
    M€ snittränta M€ snittränta

 EUR   -84,8 2,4% -16,8 1,8%

 USD   87,6 4,9% 115,1 3,2%

 CAD   10,9 3,3% 3,7 2,9%

 AUD   6,3 5,5% 1,9 5,6%

 GBP   14,7 4,5% 6,8 5,0%

 DKK   16,5 2,6% 17,6 2,4%

 NOK   5,9 2,4% -0,8 2,3%

 SEK   6,8 1,8% -2,4 2,3%

 Övriga   -0,8  3,0  

 Sammanlagt   63,1  128,1  

        

 * Nettoskuld utan övriga skulder, kapitallån och fi nansiella leasingskulder
** Den genomsnittliga kvarvarande livslängden för alla lån och banktillgodohavande är under 6 månader.

  

   

 Lånestruktur  2005   2004  

 Lånetyp Lyft Olyft Sammanlagt Lyft Olyft Sammanlagt

 Kapitallån 45,1  45,1 45,1  45,1

 Bindande fi nansieringslimiter*  215,0 215,0  266,5 266,5

 Lån från penninginrättningar 61,0  61,0 86,3  86,3

 Företagscertifi kat 17,9  17,9 57,5  57,5

 Sammanlagt 124,0 215,0 339,0 188,9 266,5 455,4

 *Av fi nansieringslimiterna förfaller 75 milj. euro till betalning år 2009 och 85 milj. euro år 2010, resten senare.  

        

 Leasingbetalningar nästa och därpå följande år    2005 2004

     M€ M€

 Operationell leasing, utbetalningar inom 1 år    6,7 6,4

 Operationell leasing, senare utbetalningar    16,5 24,4

 Operationell leasing sammanlagt 31.12.    23,2 30,8

       

 Nuvärdet av uppgjorda fi nansieringsleasingavtal har upptagits som skuld i koncernbalansräkningen.  

     

     2005 2004

     M€ M€

 Ansvarsförbindelser      

 Som säkerhet för egna förbindelser      

 Fastighetsinteckningar     0,6

 Givna panter     0,5

 Växelansvar    0,4 0,5

 Leasing- och hyresansvar    23,2 30,8

 Övrigt    0,8 3,8

 Ansvarsförbindelser sammanlagt 31.12.    24,4 36,2
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2005 2004
 M€ M€

Skulder för vilka säkerhet givits   

Inteckningar   

  Pensionslån   

  -Utestående lånebelopp  0,3

  -Inteckningarnas belopp  0,3

   

Givna panter   

  Pensionslån   

  -Utestående lånebelopp  0,7

  -Panternas bokföringsvärde  0,7

   

Derivativernas nominella belopp   

Valutaterminer och valutaswappar 144,7 113,5

Valutaoptioner 4,2 0,0

Ränteswappar  22,0

Ränteterminer och -futurer 59,3 29,4

   

Derivativinstrumentens dagsvärden jämfört med nominella belopp   

(+ kalkylmässig intäkt, - kalkylmässig kostnad)   

Valutaterminer och valutaswappar -1,5 4,2

Valutaoptioner 0,1 0,0

Ränteswappar  -0,5

Ränteterminer och -futurer 0,1 0,1

   

Valutaterminer och valutaswappar har i boksluten upptagits till dagsvärde.

   

Resultatet av värderingen av ränteswappar, ränteterminer och -futurer till dagsvärde utgörs av det belopp man skulle ha varit tvungen att 
erlägga (respektive erhållit) om ingångna avtal skulle ha stängts med nya avtal enligt det per bokslutsdatum gällande ränteläget.
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Hantering av fi nansiella risker

Hanteringen av koncernens fi nansiering och fi nansiella risker har 
koncentrerats till bolagets huvudkontor i Helsingfors.

Valutarisker
Av koncernens affärsverksamhet utövas ungefär hälften i Nordamerika 
medan resten huvudsakligen utövas i Europa. Intern och extern export 
och import samt lån och eget kapital i valuta utsätter bolaget för 
valutakursrisker. Verksamhetens intäkter och kostnader uppstår i Nord-
amerika huvudsakligen i US-dollar. I Europa sker affärsverksamheten i 
huvudsak i europeiska valutor.

Transaktionsrisker:
Målet med hanteringen av transaktionsrisker är att minska effekten av 
fl uktuationer i valutakurserna på bolagets budgeterade bruttobidrag. 
Under budgetperioden ansvarar verksamhetsenheterna för hanteringen 
av valutariskerna för kassafl ödets del. Enheterna skyddar i huvudsak 
sina fi nansiella positioner genom valutaterminer med koncernens 
fi nansieringsavdelning.

Koncernens fi nansieringsavdelning ansvarar för hanteringen av 
koncernens nettovalutaposition och är verksam på valuta- och derivat-
marknaden. Nettopositionen består av den kommersiella positionen och 
koncernens fi nansieringsbehov i valuta. Huvudsakliga instrument är 
valutaterminer och -swappar. Koncernen använder inte derivatinstru-
ment i spekulativt syfte.

Fiskars tillämpar inte säkringsredovisning enligt IAS 39. Alla 
vinster och förluster som orsakats av valutaderivat har bokförts i 
resultat räkningen.

Translationsrisker:
Fiskars säkrade inte sina utländska dotterbolags egna kapital under år 
2005. Dotterbolagens egna kapital som inte är i euro utgör minde än 
10 % av hela koncernens egna kapital.

Ränterisker
Största delen av koncernens fi nansieringsbehov är i US-dollar. I euro 
räknat är koncernen en nettodeponent. Alla koncernens lån, med 
undantag för ett kapitallån på 45 milj. euro och fi nansieringsleasing-
skulder på 23 milj. euro, är lån med rörliga räntor. Ränteterminer till 
ett belopp om 70 milj. US-dollar minskar ränterisken för år 2006.

Likviditets- och återfi nansieringsrisk
För säkerställande av likviditeten hade koncernen betydande oanvända 
kreditlimiter. I slutet av året hade bolaget outnyttjade kreditfaciliteter 
till ett värde av 215 milj. euro. Dessutom har moderbolaget företags-
certifi katprogram i de viktigaste samarbetsbankerna till ett sammanlagt 
belopp om 200 milj. euro. Den dagliga likviditeten hanteras med 
koncern konton med kredit.

Koncernen hanterar återfi nansieringsriskerna genom att balansera 
låns och kreditlimiters maturitet mot väntat kassafl öde.

Kreditrisker
Koncernens fi nansieringsavdelning bedömer och övervakar den mot-
partsrisk som ingår i fi nansieringen. Risken har minimerats genom att 
man endast gör affärer med stora banker och fi nansieringsinstitutioner 
inom de gränser som bolagets Audit Committee har slagit fast. I slutet 
av året hade ingen betydande kreditrisk koncentrerats till någon 
enskild motpart.

Kundernas kreditrisker övervakas av verksamhetsenheterna. De vikti-
gaste kunderna är internationella detaljhandlare som har hög kredit-
värdighet. Koncernen har inte förorsakats några betydande kredit-
förluster.
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 2005 2004 

13. Övrig information   

    

 Antal anställda i genomsnitt   

 Finland 944 903

 Övriga Europa 842 856

 USA 1 552 1 908

 Övriga 139 115

 Sammanlagt 3 476 3 782

    

 Anställda vid utgången av perioden   

 Arbetare 2 170 2 320

 Tjänstemän 1 114 1 128

 Sammanlagt 3 284 3 448

12. Närstående       

        

 Koncernen har inga betydande transaktioner eller skulder eller fordringar gentemot intresseföretaget Wärtsilä.  

        

 Styrelsens och ledningens aktieägande  2005   2004  

  A-aktier K-aktier Sammanlagt A-aktier K-aktier Sammanlagt

 Allonen Heikki 10 155 11 200 21 355 10 155 11 200 21 355

 Bergh Kaj-Gustaf 5 000 0 5 000    

 Ehrnrooth Alexander 41 171 930 42 101 41 171 930 42 101

 Ehrnrooth Göran J 391 407 149 478 540 885 391 407 149 478 540 885

 Ehrnrooth Paul 48 512 96 792 145 304 48 512 96 792 145 304

 Ervasti-Vaintola Ilona 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000

 von Frenckell Mikael 56 000 0 56 000 56 000 0 56 000

 Gripenberg Gustaf 203 000 33 600 236 600 203 000 33 600 236 600

 Grotenfelt Karl 11 680 0 11 680    

 Lindberg Ingmar 3 544 0 3 544 3 544 0 3 544

 Riikkala Olli 2 550 0 2 550    

 Tallberg Thomas    450 252 702

        

Koncernen har i Finland ett s.k. intressekontorssystem som man kan göra depositioner i och beviljas lån ur.
Företagsledningen och styrelsemedlemmarna har inga intressekontorslån eller övriga lån från bolaget; inte heller hade bolaget ställt panter 
eller  tagit på sig andra ansvar för deras del.
Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse hade depositioner till ett värde av 2,5 milj. euro (2,3) i intressekontoret 31.12.2005.
En ränta på 2,25 % betalades för depositionerna.
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     Andel av Andel Versamhetens
    Hemort   aktiekapitalet av röster natur
      % %  

 Aktier och andelar      

 Dotterbolagsaktier      

  Fiskars Brands, Inc. Wisconsin US 100,0 100,0 T

   Fiskars Brands (Australia) Pty Limited Melbourne AU 100,0 100,0 M

   Fiskars Brands Europe SPRL Bryssel BE 100,0 100,0 H

   Fiskars Brands Canada, Inc. Toronto CA 100,0 100,0 M

   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 Consumer Europe ApS Silkeborg DK 100,0 100,0 H

   Fiskars Brands Danmark A/S Silkeborg DK 100,0 100,0 T

   Fiskars Brands Finland Oy Ab Pojo FI 100,0 100,0 T

   Predium Oy Ab Helsingfors FI 100,0 100,0 H

   Fiskars Brands France S.A.R.L. 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

   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 Hong Kong HK 100,0 100,0 H

   Fiskars Brands Hungary Ltd. Budapest HU 100,0 100,0 M

   Fiskars Brands Italia S.r.l. Premana IT 100,0 100,0 T

   Fiskars Brands Japan K.K. Tokio JP 100,0 100,0 M

   Fiskars Brands Global Holdings LLC Wisconsin MX 100,0 100,0 H

   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 M

   Puntomex Internacional, S.A. de C.V. Tijuana MX 100,0 100,0 H

   Fiskars Brands Holding AS Oslo NO 100,0 100,0 H

   Fiskars Brands Norge AS 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 H

   Fiskars Brands Sverige AB Motala SE 100,0 100,0 M

  Inha Bruk Ab Etseri FI 100,0 100,0 T

  Ferraria Oy Ab Pojo FI 100,0 100,0 T

  Fastighets Ab Danskog Gård Ekenäs FI 100,0 100,0 T

  Ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö Oy Åbo FI 100,0 100,0 L

Andelar i intresseföretag

Wärtsilä Oyj Abp 15 817 476 Helsingfors FI 16,8 30,6

Aktier och andelar i övriga bolag

Elisa Abp 14 356 FI x x

Rautaruukki Oyj 72 916 FI x x

Turvatiimi Oyj 1 140 000 FI x x

Förvaltning eller holding H, Produktion och marknadsföring T, Marknadsföring M, Vilande L
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I den följande beskrivningen av riskhantering ingår antaganden 

om risker och osäkerhetsfaktorer som är avsedda att illustrera 

framtida skeenden. Verkliga risker och följder kan avvika från 

det presenterade i betydande grad.

KUNDRELATIONER OCH DISTRIBUTION
Fiskars produkter säljs i allmänhet genom bolagets organisa-

tion, försäljare och distributörer till affärskedjor, partiaffärer, 

andelslag, företagare och institutioner. Distributionen av 

produkterna sköts genom distributionscentraler, centrallager 

och lager som ägs av bolaget eller andra parter. Försäljning till 

storkunder och genom vissa specialiserade distributionskanaler 

är av stor betydelse för en del av verksamheten. Förlusten av 

fl era stora kunder eller en allvarlig störning i en specialiserad 

distributionskanal kan ha en negativ inverkan på verksamheten 

och resultatet. Fiskars största kunds andel av den totala för-

säljningen var kring 15 % år 2005, medan de tjugo största kun-

derna sammanlagt stod för ungefär hälften av försäljningen.

LEVERANTÖRSKEDJAN
Det ingår en risk i att utveckla bolagets verksamhet så att af-

färsverksamhetsmodellens tyngdpunkt i enlighet med planerna 

fl yttas från produktion till samarbete med underleverantörer 

och marknadsföring. Den här riskfaktorn är huvudmålet för 

utvecklandet av bolagets riskhantering under räkenskapsåret 

2006, eftersom en allt större del av bolagets underleverantörs-

arbete kommer att utföras i avlägsna länder med lägre kost-

nadsnivå.

RÅVARUPRISER OCH -TILLGÅNG SAMT LEVERANSKONTRAKT
Fiskars produkter tillverkas av många olika råvaror, men de 

främsta är stål, aluminium och plast. Bolaget har mångårig er-

farenhet av att hantera variationer i pris och tillgång. Föränd-

ringar som övergår de normala fl uktuationerna kan ändå ha en 

inverkan på bolagets operativa resultat. Bolaget kan använda 

sig av terminsaffärer för att skydda sig mot framtida prisfl uk-

tuationer.

INNOVATION
Den väntade tillväxten i affärsverksamheten bygger delvis på 

bolagets förmåga att kontinuerligt utveckla och sälja nya pro-

dukter och förbättringar av äldre produkter som är av intresse 

för konsumenterna. Det viktiga är att kombinera innovation med 

forskning och produktutveckling och tekniskt kunnande så att 

nya produkter och förbättringar snabbt kan tas i produktion.

VARUMÄRKEN OCH ANSEENDE
Fiskars äger ett antal globalt och lokalt kända varumärken. En 

händelse om har en negativ inverkan på konsumenternas för-

troende eller tillgången till ett visst varumärke påverkar också 

bolagets affärsverksamhet. Bolaget följer noga med sina varu-

märkens framgångar och vidtar alltid vid behov åtgärder för att 

skydda sina varumärkens värde.

Fiskars har ett gott anseende. Bolaget säljer produkter under 

sina varumärken i många länder och produkterna bör uppfylla 

alla de säkerhets- och kvalitetskrav som ställs på dem. För att 

upprätthålla sitt anseende måste bolaget också i sin verksamhet 

sköta alla sina sociala, miljömässiga och etiska åligganden.

SÄSONGSVÄXLINGAR OCH VÄDER
På kort sikt påverkar väder och säsongsväxlingar efterfrågan. 

Vissa produkter köps och levereras till försäljning i enlighet 

med normala väderleksförväntningar. Förhållanden som avviker 

från det statistiskt normala kan påverka försäljningen på ett 

negativt sätt.

PENSIONER OCH ÖVRIGA FÖRPLIKTELSER
Förändringar på aktiemarknaden, i räntenivån och den förvän-

tade livslängden kan för vissa enskilda pensionsarrangemangs 

del öka bolagets pensionsansvar. De förpliktelser som ingår i 

Fiskars så kallade defi ned benefi t-pensionsprogram är ringa och 

den risk som är förknippad med dem anses inte vara betydande.

INTRESSEFÖRETAG
Fiskars har gjort en betydande investering i intresseföretaget 

Wärtsilä Oyj Abp. Stora förändringar i aktiepriser, lönsamhet 

eller Wärtsiläs dividendbetalningsförmåga kan ha en betydande 

inverkan på Fiskars.
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Fiskars Oyj Abp förvaltas enligt bolagsordningen, den fi nska 

aktiebolagslagen och de regler och bestämmelser för noterade 

bolag som Helsingfors Börs utfärdat. Fiskars tillämpar också 

Helsingfors Börs, Centralhandelskammarens och Industrins och 

Arbetsgivarnas Centralförbunds rekommendation beträffande 

god förvaltningssed för börsbolag (CG-rekommendationen), som 

trädde i kraft 1.7.2004. 

För bolagets ledning ansvarar bolagsstämman, styrelsen 

och verkställande direktören. 

BOLAGSSTÄMMA
Ordinarie bolagsstämma hålls en gång per år före utgången av 

juni månad antingen i Pojo eller i Helsingfors. Bolagsstämman 

fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt ak-

tiebolagslagen, såsom fastställande av bokslut och dividendut-

betalning, beviljande av ansvarsfrihet 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. 

STYRELSEN 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Enligt bolagsstämman består styrelsen av minst 5 och högst 9 

medlemmar. Bolagsstämman kan också välja högst 3 supplean-

ter. Styrelsemedlemmarnas och suppleanternas mandattid utgår 

vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls näst efter 

valet. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. 

Vid ordinarie bolagsstämma 23.3.2005 fastställdes styrelse-

medlemmarnas antal till sju. Göran J. Ehrnrooth är styrelseord-

förande och Mikael von Frenckell vice ordförande. De övriga 

styrelsemedlemmarna är Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Paul 

Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola och Alexander Ehrnrooth.

Extra bolagsstämma 27.9.2005 godkände förslaget om att utö-

ka antalet styrelsemedlemmar från sju till nio. Till nya styrelse-

medlem valdes direktör Kaj-Gustaf Bergh och vicehäradshöv-

ding Karl Grotenfelt.

Ingen av styrelsemedlemmarna är i bolagets tjänst. 

En presentation av styrelsens medlemmar återfi nns på bola-

gets hemsida och sidan 6 i årsberättelsen. 

STYRELSENS UPPGIFTER OCH ARBETSORDNING
Styrelsens uppgifter och ansvar fastställs i den fi nska aktiebo-

lagslagen och bolagsordningen. 

Enligt den arbetsordning som styrelsen godkänt har styrel-

sen ansvar för koncernens verksamhet, administration och or-

ganisation. Styrelsen väljer verkställande direktör och godkän-

ner villkoren för dennes arbetsförhållande samt väljer det antal 

direktörer som behövs och godkänner deras löneförmåner. Sty-

relsen kan också tillsätta kommittéer och ge dem uppgifter. 

Dessutom utvärderar styrelsen regelbundet sin egen verksam-

het och sitt samarbete med bolagsledningen. Kommittéernas 

uppgift är att förbereda frågor som tas upp och avgörs vid 

styrelsemöten. 

Styrelsen ombesörjer att förslag till bolagsstämman om val 

av styrelseledamot publiceras i kallelsen till bolagsstämman, 

förutsatt att förslaget understödes av minst 10 % av rösterna 

som bolagets aktier berättigar till och kandidaten gett sitt 

samtycke till nominering. Kandidater som uppställts efter pub li-

cering av kallelse till bolagsstämma publiceras skilt, förutsatt 

att villkoren ovan uppfylls. 

Styrelsen sammanträdde 15 gånger under år 2005. Med 

några undantag deltog styrelsemedlemmarna i samtliga möten. 

Samtliga nio medlemmar i styrelsen är oberoende av bola-

get. Av styrelsens medlemmar är Kaj-Gustaf Bergh, Ilona Ervas-

ti-Vaintola, Mikael von Frenckell, Gustaf Gripenberg, Karl Gro-

tenfelt och Olli Riikkala oberoende av aktieägarna. 

STYRELSENS KOMMITTÉER 2005
Styrelsen har under år 2005 utsett två kommittéer: Audit Com-

mittee och Compensation Committee. 

1. Audit Committee har som uppgift att styra och övervaka 

koncernens fi nansiella rapportering och revision. Kommitténs 

ordförande är Gustaf Gripenberg och medlemmar Paul Ehrnrooth 

och Ilona Ervasti-Vaintola. Audit Comitteen sammanträdde fem 

gånger under år 2005. 

2. Compensation Committee har som uppgift att förbereda 

bolagets löne- och belöningsärenden. Kommitténs ordförande 

är Göran J. Ehrnrooth och medlemmar Mikael von Frenckell, Olli 

Riikkala och Kaj-Gustaf Bergh. Compensation Committeen sam-

manträdde tre gånger under år 2005. 

Styrelsen beslöt att det på basis av bolagets aktieägare-

struktur inte föreligger behov att utse en nomineringskommitté 

inom styrelsen. 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Bolagets styrelse utser och vid behov avskedar verkställande 

direktören, som samtidigt är koncernchef. Den verkställande 

direktören leder bolagets affärsverksamhet och förvaltning i 

enlighet med bolagsordningen, fi nländsk aktiebolagslag och 

styrelsens anvisningar. Verkställande direktören har stöd i led-

ningsgruppen. Verkställande direktör är Heikki Allonen. 

VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Vid behov utnämner styrelsen en eller fl era vice verkställande 

direktörer. Bolaget har för närvarande en vice verkställande di-

rektör. Vice verkställande direktör är Ingmar Lindberg. 

Förvaltning (Corporate Governance)
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KONCERNLEDNINGEN
Till moderbolagets ledning hör de direktörer som ansvarar för 

koncernförvaltningen. Ledningen samlas under verkställande 

direktörens ledning - beroende på de ärenden som behandlas i 

olika sammansättningar - för att förbereda förslag för styrelsen 

och för att diskutera fi nansiering, ekonomiska frågor, informa-

tion, juridiska frågor, personalutveckling samt informationsför-

valtnings- och andra utvecklingsfrågor. Dessutom hör relatio-

nerna till intressegrupperna till ledningens uppgifter. 

Uppgifter om koncernledningen presenteras på koncernens 

hemsida och på sidan 8 i årsberättelsen. 

DOTTERBOLAGENS FÖRVALTNING
Dotterbolagen har sina egna verksamma styrelser, som leder 

deras verksamhet. I Fiskars Brands, Inc.:s styrelse sitter även 

av bolaget oberoende och utomstående medlemmar med kän-

nedom om lokal och internationell affärsverksamhet. Styrelse-

medlemmarna presenteras på koncernens hemsida och på sidan 

8 i årsberättelsen. 

Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att bo-

lagets resurser står i rätt förhållande till verksamheternas be-

hov, att personalen utvecklas, att verksamheten uppfyller de 

krav som kvalitetssystemet ställer och att verksamheten följer 

ifrågavarande lands lagstiftning samt god affärssed. 

ARVODEN
Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av ordinarie bolags-

stämma. År 2005 beslöt bolagsstämman att styrelseordföran-

dens årsarvode utgör 50 000 euro, vice ordförandens 37 500 

euro och de övriga medlemmarnas 25 000 euro. Därtill tillkom-

mer styrelsemedlem ett mötesarvode för styrelse- och därtill 

anslutna kommittémöten om 550 euro per möte samt ersätt-

ning för resor och utlägg i bolagets ärenden enligt räkning. 

Till verkställande direktören utbetalas utöver lönen ett bo-

nusarvode. Styrelsen fattar beslut om villkor för bonusarvodet. 

Verkställande direktörens lön med naturaförmåner och bonusar-

voden var 391 600 euro år 2005. Av den summan utgjordes 

125 000 euro av bonusarvoden. Pensionsåldern för verkställan-

de direktören är 62 år och pensionen är 60 % av inkomst som 

omfattas av APL. Vid uppsägning från bolagets sida utgörs av-

gångsvederlaget av 12 månaders lön utöver en uppsägningslön 

på 6 månader. 

Till vice verkställande direktören och andra medlemmar i 

ledningsgruppen kan förutom lön också utbetalas bonusarvo-

den enligt villkor som styrelsen fastställer. 

Inom Fiskars Oyj Abp fi nns det för närvarande inget op-

tionsprogram 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 kontrollmekanis-

mer fungerar. 

Bolagets ekonomiska utveckling följs upp månatligen ge-

nom ett system som täcker hela koncernen. Systemet inbegri-

per resultaträkning, balansräkning, kassafl ödet och de viktigas-

te nyckeltalen samt händelser som är av betydelse för affärs-

verksamheten. 

Verksamheterna leds genom och av sina egna styrelser. Sty-

relsen för den största underkoncernen (Fiskars Brands, Inc.) har 

hjälp av en skild Audit Committee samt av underkoncernens in-

terna revisor, som i sin tur rapporterar till Audit Committeens 

ordförande. 

De olika verksamheterna ansvarar för hanteringen av dagli-

ga affärsverksamhetsrisker, i vilket de drar nytta av koncernens 

specialkunnande. 

Moderbolaget ansvarar för hanteringen av fi nansieringsris-

ker och global riskförsäkring enligt de principer som godkänts 

av styrelsen. Dotterbolagen skyddar sig mot fi nansierings- och 

valutarisker via moderbolaget i enlighet med interna skyddsreg-

ler. 

INSIDERFÖRVALTNING
Bolaget tillämpar de insiderregler för börsnoterade företag som 

fastställdes av Helsingfors Börs 1.7.2005. Bolaget har också 

interna insiderregler som trädde i kraft 1.1.2006. Till bolagets 

offentliga insiderkrets hör till följd av sin ställning styrelse-

medlemmarna, verkställande direktören, vice verkställande di-

rektören och revisorerna. Till det offentliga insiderregistret hör 

även medlemmarna i koncernens ledningsgrupp samt Fiskars 

Brands, Inc:s styrelsemedlemmar och verkställande direktör. Till 

det bolagsspecifi ka insiderregistret hör verkställande direktö-

rens och koncernledningens assistenter och sekreterare, perso-

nalen på bolagets ekonomi- och fi nansavdelning, de anställda 

som ansvarar för kommunikation och personalen vid bolagets 

juridiska avdelning liksom också Fiskars Brands, Inc:s ekonomi- 

och  fi nansdirektör och verkställande direktörens assistent samt 

Inha Bruk Ab:s verkställande direktör. För projekt som om de 

förverkligas kan påverka bolagets aktiekurs upprätthålls ett 

skilt projektspecifi kt register. Fiskars håller sina insiderregister 

i Finlands Värdepapperscentral Ab’s SIRE-register.

REVISION
Koncernens revisor är KPMG Oy Ab med Sixten Nyman, CGR, 

som huvudansvarig revisor. Fiskars Brands, Inc. ìs revisor är 

PricewaterhouseCoopers med Ray Wilson som huvudansvarig 

revisor. 

FÖRVALTNING (CORPORATE GOVERNANCE)
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Fem år i översikt

  IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
  2005 2004 2004 2003 2002 2001

Omsättning M€ 551 566 597 620 725 762

      varav utomlands M€ 507 525 556 583 688 726

      i procent av omsättningen   % 92,0 92,8 93,2 93,9 94,9 95,2

      export från Finland M€ 55 56 56 53 51 40

Procentuell förändring av omsättningen   % -2,5 -8,8 -3,7 -14,5 -4,8 -7,5

Resultat före avskrivningar M€ 57 77 64 -19 71 54

      i procent av omsättningen   % 10,3 13,6 10,7 -3,0 9,7 7,1

Rörelsevinst M€ -2 52 39 -52 28 12

      i procent av omsättningen   % -0,4 9,2 6,5 -8,4 3,8 1,6

Finansnetto M€ 43 -4 -3 22 44 24

      i procent av omsättningen   % 7,8 -0,7 -0,5 3,5 6,1 3,1

Vinst före skatter M€ 69 75 57 -30 72 36

      i procent av omsättningen   % 12,6 13,3 9,5 -4,8 9,9 4,7

Direkta skatter M€ -7 15 12 -17 23 13

Räkenskapsperiodens vinst M€ 62 55 45 -13 50 23

      i procent av omsättningen   % 11,3 9,6 7,5 -2,1 6,8 3,0

Investeringar (inkl. företagsförvärv mm.) M€ 61 42 41 38 35 40

      i procent av omsättningen   % 11,1 7,5 6,9 6,1 4,9 5,2

Forsknings- och utvecklingskostnader M€ 6 5 5 4 5 6

      i procent av omsättningen   % 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8

Aktiverade utvecklingskostnader M€ 1 1     

Eget kapital M€ 403 336 319 348 429 407

Räntebärande främmande kapital M€ 162 222 200 216 266 400

Räntefritt främmande kapital M€ 138 134 116 115 115 122

Balansomslutning M€ 703 692 635 678 809 929

Avkastning på sysselsatt kapital (ROI)   % 14 15 12 -3 12 8

Avkastning på eget kapital (ROE)   % 17 16 13 -3 12 6

Soliditet   % 57 49 50 51 53 44

Nettogearing   % 35 61 58 57 57 96

Antal anställda i genomsnitt  3 476 3 782 3 782 3 633 4 095 4 489

Antal anställda vid periodens slut  3 284 3 448 3 448 3 877 4 206 4 556

      av vilka utomlands  2 441 2 533 2 533 3 004 3 298 3 731

Avkastning på sysselsatt kapital i % (ROI) = Årets resultat + skatt 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 sammanlagt 
(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, emissionsjusterad, 31.12.

Formler för 
uträkning av 
relationstal

Vinst/aktie (EPS), kvarvarande verksamhet = Årets resultat från kvarvarande verksamhet hänförlig till moderbolagets stamaktieägare
Vägt genomsnittlig antal utestående stamaktier, emissionsjusterad, 31.12.

Nominell dividend/ aktie =   Utdelning per aktieslag enligt bolagsstämmans beslut, emissionsjusterad

Eget kapital/aktie = Eget kapital
Antal utestående stamaktier 31.12.

Emissionsjusterad medelkurs  = Börsomsättning i euro
Emissionsjusterat antal aktier som omsatts under året

Price/earnings (P/E)  = Emissionsjusterad börskurs 31.12.
Vinst/aktie

Aktiestockens börsvärde  =   Antal utestående stamaktier x aktiens avslutskurs 31.12.

Dividend/resultat i %  = Utdelad dividend x 100
Resultat (uträknat som i vinst /aktie- relationstalet)

Dividend/aktie  = Utdelad dividend
Antal utestående stamaktier 31.12.

Effektiv dividendavkastning i %  = Dividend/aktie x 100
Emissionsjusterad avslutskurs 31.12.
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Uppgifter om Fiskars aktier

  IFRS  IFRS FAS FAS FAS FAS
  2005 2004 2004 2003 2002 2001

Aktiekapital M€ 77,5 77,5 77,5 55,4 55,4 55,4

         

Resultat/aktie **) (utspätt och outspätt) € 0,80 0,71 0,58 -0,16 0,64 0,29

   kvarvarande verksamhet  0,80 0,77     

   avvecklad verksamhet   -0,07     

         

Nominell dividend/aktie **) €/A-aktie 0,45*) 0,30 0,30 0,94 0,79 0,22

 €/K-aktie 0,43*) 0,28 0,28 0,91 0,76 0,21

Dividend M€ 34,4*) 22,8 22,8 71,8 60,3 16,8

         

Eget kapital/aktie **) € 5,20 4,34 4,12 4,50 5,54 5,25

         

Aktiens emissionsjusterade medelkurs €/A-aktie 9,75 7,60 7,60 6,36 6,15 5,51

 €/K-aktie 9,32 7,40 7,40 6,39 5,88 5,66

         

Aktiens emissionsjusterade lägsta kurs €/A-aktie 7,91 6,58 6,58 5,18 4,93 4,38

 €/K-aktie 8,00 6,57 6,57 5,34 5,36 4,43

         

Aktiens emissionsjusterade högsta kurs €/A-aktie 12,00 10,07 10,07 7,86 6,86 6,43

 €/K-aktie 11,50 10,21 10,21 8,93 6,89 6,79

         

Aktiens emissionsjusterade kurs 31.12. €/A-aktie 9,60 7,90 7,90 6,71 5,57 6,07

 €/K-aktie 9,90 7,90 7,90 7,46 5,79 5,71

         

Aktiestockens börsvärde M€ A-aktie 527,5 434,1 434,1 368,9 306,1 333,6

 M€ K-aktie 223,4 178,3 178,3 168,4 130,6 128,9

 Sammanlagt, M€ 750,9 612,3 612,3 537,3 436,7 462,5

         

Antal aktier, 1000 st. **) A-aktier 54 944,5 54 944,5 54 944,5 54 944,5 54 944,5 54 944,5

 K-aktier 22 565,7 22 565,7 22 565,7 22 565,7 22 565,7 22 565,7

 Sammanlagt 77 510,2 77 510,2 77 510,2 77 510,2 77 510,2 77 510,2

         

Egna aktier, 1000 st. **) A-aktier 127,5 127,5 127,5 87,1   

 i % av totalantalet 0,2 0,2 0,2 0,2   

 K-aktier 0,4 0,4 0,4 0,4   

 i % av totalantalet 0,0 0,0 0,0 0,0   

         

Aktiernas omsättning, 1000 st. **) A-aktie 10 452,4 11 659,1 11 659,1 6 243,5 5 519,5 1 768,6

 i % av totalantalet 19,0 21,2 21,2 11,4 10,0 3,2

 K-osake 2 144,4 3 173,6 3 173,6 631,9 1 824,5 65,7

 i % av totalantalet 9,5 14,1 14,1 2,8 8,1 0,3

         

P/E-tal A-aktie 12 11 14 neg. 9 21

 K-aktie 12 11 14 neg. 9 20

Dividend/resultat  55,4 41,7 50,7 neg. 121,4 74,4

Effektiv dividendavkastning, % A-aktie 4,7 3,8 3,8 13,9 14,1 3,6

 K-aktie 4,3 3,5 3,5 12,2 13,1 3,6

         

Antal aktieägare  6 114 5 591 5 591 4 958 3 948 3 402

         

*) Styrelsens förslag.         

**) Emissionsjusterade nyckeltal, aktieantal justerade med bonusemission i enlighet med beslut per 3.12.2004. 
Det utspädda och det outspädda resultatet/aktie är lika, eftersom bolaget inte har några öppna optionsprogram.
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Övriga uppgifter om aktier och aktieägare

Aktieinnehavets fördelning 31.12.2005   Antal    

Ägarstruktur Antal ägare % aktier % Röstetal %

Företag      355 5,81 35 590 346 45,92 248 860 710 49,16

Penninginrättningar 35 0,57 2 504 222 3,23 25 037 424 4,95

Offentliga sammanslutningar         13 0,21 5 134 876 6,62 30 192 304 5,96

Allmännyttiga sammanslutningar 147 2,40 10 187 785 13,14 51 190 051 10,11

Privata personer 5 501 89,97 22 823 108 29,45 148 193 943 29,27

Utlänningar 62 1,01 1 211 857 1,56 2 493 996 0,49

Övriga 1 0,02 58 006 0,07 290 224 0,06

Sammanlagt 6 114 100,00 77 510 200 100,00 506 258 652 100,00

Antalet aktier, röstetal och aktiekapital   31.12.2005   31.12.2004

 st. röstetal € st. röstetal €

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

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

Sammanlagt 77 510 200 506 258 652 77 510 200 77 510 200 506 258 652 77 510 200

       
Då ordinarie bolagsstämma beslutar att dividend skall utdelas, skall för A-aktierna utgå en minst två (2) procentenheter högre dividend än för 
K-aktierna. Såväl A-aktiens som K-aktiens bokföringsmässiga motvärde är en euro.

       

   
Minimi- och maximiantal aktier och aktiekapital   31.12.2005   31.12.2004
enligt bolagsordningen  minst högst  minst högst
  st; € st; €  st; € st; €

A- och K-aktier sammanlagt  35 000 000 140 000 000  35 000 000 140 000 000

       

Aktiernas beskattningsvärden i Finland

  2005   2004

Aktieslag   €   €

A-aktie   6,67   5,45

K-aktie   6,90   5,45

       

Antalet aktier, fondemissioner och delningar av aktier (split) 1994 - 2005   

 A-aktie K-aktie sammanlagt    

Aktier sammanlagt 31.12.1994 2 236 392 3 362 814 5 599 206    

22.3.1995 1 866 402  1 866 402 Fondemission: mot tre A- och/eller K-aktier en ny A-aktie.

23.11.1998 23 364 335 13 431 970 36 796 305 Split: mot en aktie sex nya aktier.

28.10.1999 11 072 886  11 072 886 Fondemission: mot fyra A- och/eller K-aktier  en ny A-aktie.

3.12.2004 15 698 426 6 447 344 22 145 770 Fondemission: mot fem A-aktier två nya A-aktier

    och mot fem K-aktier två nya K-aktier.

Övriga ändringar 706 051 -676 420 29 631    

Aktier sammanlagt 31.12.2005 54 944 492 22 565 708 77 510 200    

       

    
Omsättningen på Helsingfors Börs (emissionsjusterats)  2005   2004
Aktieslag  M€ st.  M€ st.

       

A-aktie  101,9 10 452 401  90,1 11 659 085

K-aktie  20,0 2 144 442  23,4 3 173 583

       

Sammanlagt  121,9 12 596 843  113,5 14 832 668
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ÖVRIGA UPPGIFTER OM AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Egna aktier   
31.12.2005 hade bolaget ett innehav på 127 512 st. A-aktier och 420 st. K-aktier.

Styrelsens fullmakter
Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid räknat från 23.3.2005 i ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande vid Hel-
singfors Börs till vid vart tillfälle gällande börskurs av bolagets egna aktier förvärva högst 2 619 712 A-aktier och högst 1 127 865 K-aktier.

Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid räknat från 23.3.2005 besluta om avyttring av högst 2 747 224 Fiskars A-aktier 
och högst 1 128 285 K-aktier, vilka förvärvats på basis av styrelsens förvärvsfullmakt. 

Styrelsen har inte utnyttjat den fullmakt som bolagsstämman 2005 beviljade för återköp eller avyttring av aktier.

Optionsprogram
31.12.2005 hade bolaget inget optionsprogram.

Ledningens aktieinnehav
Styrelsemedlemmarnas, verkställande direktörens och vice verkställande direktörens samt av dem ägarkontrollerade samfunds ägarandel av bolagets 
aktier uppgick 31.12.2005 till 31 261 965 st. aktier, vilket motsvarar 40,3 % av bolagets aktier och 42,3 % av rösterna.

Insideranvisningar
Bolaget tillämpar de av Helsingfors Börs den 1 juli 2005 fastställda insiderreglerna. Uppgifter om aktieinnehav bland bolagets permanenta insider-
krets fi nns att få genom Finlands Värdepapperscentrals SIRE-register: Finlands Värdepapperscentral Ab, Urho Kekkonens gata 5 C, 00100 Helsingfors, 
tfn 020 770 6000.

      

Fördelning av aktier 31.12.2005 Antal   Antal    

Aktieantal           aktieägare % aktier % Röstetal %

1 - 100 839 13,71 106 054 0,14 490 405 0,10

101 - 500 2 142 35,04 603 479 0,78 2 078 772 0,41

501 - 1 000 1 139 18,63 856 594 1,11 2 928 962 0,58

1 001 - 10 000 1 668 27,29 4 807 209 6,20 20 411 244 4,03

10 001 - 100 000 245 4,01 6 524 072 8,42 32 384 801 6,40

100 001 - 81 1,33 64 612 792 83,36 447 964 468 88,49

Sammanlagt 6 114 100,00 77 510 200 100,00 506 258 652 100,00

       

    

Bolagets största aktieägare enligt aktieregistret 31.12.2005    Andel % Andel %

  A-aktier K-aktier Sammanlagt röster aktier

Agrofi n Oy Ab  9 064 506 2 332 882 11 397 388 11,0 14,7

Virala Oy Ab  5 174 458 3 000 277 8 174 735 12,9 10,5

Hambo Oy Ab  4 023 479 2 404 137 6 427 616 10,3 8,3

Oy Holdix Ab  3 089 122 1 727 594 4 816 716 7,4 6,2

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolag Varma  2 001 650 1 305 878 3 307 528 5,6 4,3

I.A. von Julins Sterbhus  1 456 000 1 027 600 2 483 600 4,3 3,2

Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse  1 741 964 674 856 2 416 820 3,0 3,1

Oy Julius Tallberg Ab  800 798 1 218 648 2 019 446 5,0 2,6

Försäkringsaktiebolag Sampo Liv  0 1 142 326 1 142 326 4,5 1,5

Åberg Karin Margareta Albertina  764 233 314 772 1 079 005 1,4 1,4

Fromond Elsa Margaretha Louise  825 482 260 900 1 086 382 1,2 1,4
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Resultaträkning 
Moderbolagets bokslut, FAS

Balansräkning

  2005  2004  
  M€  M€  

Omsättning (4) 19,3 100,0 % 27,6 100,0 %

Sålda varor  -2,8  -2,6  

Bruttobidrag  16,5 85,6 % 25,0 90,6 %

      

Administrationskostnader  -6,2  -5,6  

Övriga rörelseintäkter (5) 1,5  2,7  

Övriga rörelsekostnader  0,0  -0,7  

Rörelsevinst  11,8 61,2 % 21,3 77,4 %

      

Realisationsvinst av Wärtsiläaktier  52,5    

Finansiella intäkter och kostnader (6) 16,3  37,3  

Vinst före extraordinära poster  80,6 417,3 % 58,6 212,6 %

      

Extraordinära poster (7) 2,3  2,0  

Vinst efter extraordinära poster  82,9 429,1 % 60,6 219,7 %

      

Bokslutsdispositioner  0,1  -0,1  

Direkta skatter (8) -2,6  -19,0  

      

Räkenskapsperiodens vinst  80,3 415,7 % 41,5 150,6 %

 31.12.2005 31.12.2004  
  M€  M€  

      

AKTIVA      

      

Anläggningstillgångar och andra långfristiga placeringar  

Immateriella tillgångar (9) 0,2  0,2  

Materiella tillgångar (10) 33,3  31,8  

Placeringar (11,12) 319,3  302,1  

  352,8 64,6 % 334,1 61,9 %

      

Omsättnings- och fi nansieringstillgångar 

Varulager (13) 0,2  0,1  

Långristiga fordringar (14) 0,1  0,0  

Avoir fi scal skattefordran (15) 9,0  10,8  

Kortfristiga fordringar (16,17) 165,5  182,6  

Likvida medel (18) 18,8  12,0  

  193,5 35,4 % 205,4 38,1 %

      

      

      

      

      

      

      

  546,3 100,0 % 539,5 100,0 %

 31.12.2005 31.12.2004  
  M€  M€  

      

PASSIVA      

      

Eget kapital (19)    

Aktiekapital  77,5  77,5  

Uppskrivningsfond  3,9  3,9  

Egna aktier  -0,9  -0,9  

Övriga fonder  3,2  3,2  

Balanserad vinst från tidigare år  205,3  186,6  

Räkenskapsperiodens vinst  80,3 41,5 

  369,3 67,6 % 311,8 57,8 %

      

Kapitallån (20) 45,1 8,3 % 45,1 8,4 %

Ackumulerade      

bokslutsdispositioner (21) 2,1 0,4 % 2,1 0,4 %

      

Avsättningar (22) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 %

      

Främmande kapital      

Långfristigt  (23) 58,8  76,8  

Kortfristigt (24,25) 71,0  103,7  

  129,8 23,8 % 180,5 33,5 %

      

      

  546,3 100,0 % 539,5 100,0 %
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Kassafl ödesanalys
Moderbolagets bokslut, FAS

 2005 2004
 M€ M€

Kassafl öde från rörelsen   

Resultat före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter 80,6 58,6

Justeringar för prestationsprinciper   

   Avskrivningar 1,4 1,3

   Nedskrivning av aktier  0,6

   Kursdifferenser -0,3 0,1

   Finansiella intäkter -79,3 -46,3

   Finansiella kostnader 10,9 8,5

Kassafl öde från rörelsen före förändringar i rörelsekapital 13,2 22,7

   

Förändring av kortfristiga fordringar -2,6 0,4

Förändring av varulager 0,0 0,0

Förändring av kortfristiga räntefria skulder 6,2 -0,1

Förändring från rörelsen före fi nansiella poster och skatter 16,8 22,9

   

Finansieringsinkomster 8,1 8,4

Dividendinkomster 17,2 23,7

Finansieringsutgifter -8,8 -9,5

Betalda skatter -0,9 4,8

Koncernbidrag 3,6 1,4

Rörelsens kassafl öde (netto) A 36,0 51,7

   

Kassafl öde från investeringar   

Investeringar i placeringar -72,9 -22,5

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -3,0 -2,3

Överlåtelsepris för placeringar 106,1 25,2

Övrig försäljning av anläggningstillgångar 0,1 0,1

Kassafl öde från investeringar (netto) B 30,3 0,5

   

Kassafl öde efter investeringar 66,3 52,2

   

Kassafl öde från fi nansiering   

Återköp av egna aktier  -0,3

Kapitallån  45,1

Förändring av långfristiga skulder -18,0 -59,3

Förändring av kortfristiga räntebärande skulder -40,6 -10,2

Förändring av kortfristiga fordringar 19,1 -16,9

Förändring av långfristiga fordringar 2,8 63,7

Betald dividend -22,8 -71,8

Kassafl öde från fi nansiering (netto) C -59,5 -49,6

Förändring av likvida medel (A+B+C) 6,8 2,6

   

Likvida medel vid periodens början 12,0 9,4

Likvida medel vid periodens slut 18,8 12,0
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Förändringar i eget kapital
Moderbolagets bokslut, FAS

 
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond
Uppskrivnings-

fond
Egna

aktier
Övriga
fonder

Vinst-
medel Sammanlagt

 M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€

31.12.2003 55,4 21,3 3,9 -0,6 3,2 259,2 342,3

        

Fondemission 22,1 -21,3    -0,9 0,0

Överföring från uppskrivningsfond        

i samband med försäljning        

av jordegendomar   0,0   0,0 0,0

Utdelning      -71,8 -71,8

Egna aktier, förändring    -0,3   -0,3

Räkenskapsperiodens vinst      41,5 41,5

31.12.2004 77,5 0,0 3,9 -0,9 3,2 228,1 311,8

        

Överföring från uppskrivningsfond        

i samband med försäljning        

av jordegendomar   0,0   0,0 0,0

Utdelning      -22,8 -22,8

Räkenskapsperiodens vinst      80,3 80,3

        

31.12.2005 77,5 0,0 3,9 -0,9 3,2 285,6 369,3
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Fiskars Oyj Abp’s bokslut har uppgjorts i enlighet med i Finland gäl-
lande redovisningsstadganden. 

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 bokslutspos-
ter.  Utfallet kan avvika från gjorda uppskattningar.

Investeringar i intressebolag och i övriga bolag upptas i balansräk-
ningen till ursprunglig anskaffningsutgift;  vid behov sker nedskrivning 
till gängse värde.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta bokförs löpande till transaktionsdagens 
kurs.  Fordringar och skulder i valuta har upptagits till balansdagens 
kurs med undantag för erhållna och betalda förskott som redovisas till 
betalningsdagens kurs.  Skyddsinstrument för öppna poster i utländsk 
valuta har upptagits till dagsvärdet varvid hänsyn tagits till räntefak-
torer. Både realiserade och orealiserade kursdifferenser ingår i resultat-
räkningens fi nansiella poster.

Omsättning
Vid beräkning av omsättningen har försäljningsintäkterna minskats med 
indirekt skatt och beviljade rabatter.

Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter för forskning och utveckling upptas som årskostnad i resultat-
räkningen.

Pensionsåtaganden
Det lagstadgade pensionsansvaret och eventuellt tilläggspensions-
skydd för i Finland anställd personal  har huvudsakligen skötts genom  
teckning av försäkringar i pensionsförsäkringsbolag.  Ett mindre antal 
pensionärer hör dock till moderbolagets pensionsstiftelse.  Förändringar 
i pensionsstiftelsens ansvarsunderskott ingår i moderbolagets resultat, 
och ansvarsunderskottet upptas som skuld i moderbolagets balansräk-
ning.  Pensionsstiftelsens ansvarsunderskott har täckts i sin helhet. 

Extraordinära intäkter och kostnader
Koncernbidrag, fusionsvinster och likvidationsförluster redovisas som 
extraordinära intäkter och kostnader. För övrigt endast väsentliga in-
täkter och kostnader utan samband med den egentliga rörelsen redovi-
sas som extraordinära poster.

Anläggningstillgångar och övriga långfristiga investeringar
Anläggningstillgångarna  värderas till kostnaderna för tillgångarnas an-
skaffning eller tillverkning med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
enligt plan.  I värdet för jordområden ingår uppskrivningar.

Uppskrivningarnas belopp grundar sig på gängse värden.  Om gängse 
värde vid ett senare bokslutsdatum är lägre än bokfört värde inklusive 
uppskrivning, återförs uppskrivningen så att gängse värde ej över-
skrids.

Anläggningstillgångarna avskrivs lineärt på basis av uppskattad 
ekonomisk livslängd.  Allmänna riktlinjer inom koncernen 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 samt värdeförhöjningar på dessa avskrivs 
inte.

Försäljningsvinster och -förluster vid avyttring av anläggningstill-
gångar ingår i rörelseresultatet medan frigjorda uppskrivningar av an-
läggningstillgångar förs direkt mot eget kapital. 

Omsättnings- och fi nansieringstillgångar
Omsättningstillgångarna upptas i balansräkningen till direkta och 
indirekta anskaffnings- eller tillverkningskostnader, eller där sannolikt 
överlåtelsepris är lägre, till detta lägre värde.  Överlåtelsepris defi neras 
som gängse pris minskat med sedvanliga säljkostnader.  Vid beräkning 
av lagervärdet tillämpas fi fo-principen.  

Leasing 
Utgifter för operationell leasing har upptagits som hyreskostnader i 
resultaträkningen och bokförs enligt fakturering.  Delbetalningsobjekt 
aktiveras i balansräkningen. Kvarvarande ansvar redovisas under an-
svarsförbindelser.

Avsättningar
I balansräkningen upptas avsättningar för sådana framtida utgifter och 
förluster till vilka man förbundit sig eller vilka annars bedöms sanno-
lika och ej längre genererar motsvarande intäkter.

Ackumulerade bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner utgörs av avskrivningar över plan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av årets inkomstskatter, uträknade på basen av 
gällande skattelagstiftning, justering av tidigare års skatter samt för-
ändringar i uppskjuten skatteskuld.  

Uppskjuten skatteskuld och -fordran har uträknats på periodise-
ringsdifferenser mellan redovisning och beskattning varvid sådan för 
kommande år gällande skattesats använts som varit känd vid boksluts-
tidpunkten.  I balansräkningen ingår uppskjuten skatteskuld till fullt 
belopp medan uppskjuten skattefordran beaktats endast till den del 
den bedömts sannolik.

Dividend
Det förslag till dividendutdelning som styrelsen gjort till bolagsstäm-
man har ej bokförts som skuld utan beaktas först efter bolagsstämmans 
beslut.

Moderbolagets bokslut, FAS

Moderbolagets bokslutsprinciper, FAS
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Noter till moderbolagets bokslut, FAS

  2005 2004
  M€ M€

Resultaträkning   

    

1. Löner   

 Löner för arbetad tid 2,4 2,3

 Pensionskostnader 0,4 0,3

 Lönebikostnader 0,7 0,6

 Löner och bikostnader sammanlagt 3,5 3,3

    

2. Antal anställda   

 I genomsnitt 47 49

 Vid utgången av perioden 43 45

    

3. Avskrivningar enligt plan per funktion   

 Kostnad för sålda varor 1,2 1,1

 Administration 0,2 0,2

 Avskrivningar enligt plan, sammanlagt 1,4 1,3

    

4. Omsättning   

 Hyresintäkter 2,6 2,4

 Royaltyintäkter 14,9 23,4

 Övriga 1,8 1,7

 Sammanlagt 19,3 27,6

    

5. Övriga rörelseintäkter   

 Försäljningsvinst på anläggningstillgångar 1,5 1,3

 Övriga intäkter  1,4

 Sammanlagt 1,5 2,7
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NOTER TILL MODERBOLAGETS BOKSLUT, FAS

  2005 2004
  M€ M€

6. Finansiella intäkter och kostnader   

 Dividendintäkter   

    Från koncernbolag  2,0

    Från intressebolag 17,1 30,0

    Från övriga 0,1 1,3

 Dividendintäkter, sammanlagt 17,2 33,2

    

 Ränteintäkter från långfristiga placeringar   

    Från koncernbolag 1,5 4,5

    Från övriga 0,8 4,8

 Ränteintäkter från långfristiga placeringar, sammanlagt 2,3 9,3

    

 Övriga ränte- och fi nansiella intäkter   

    Från koncernbolag 6,6 3,8

    Från övriga 1,1 0,2

 Övriga ränte- och fi nansiella intäkter, sammanlagt 7,7 4,0

    

 Ränte- och fi nansiella intäkter, sammanlagt 10,0 13,3

    

 Nedskrivningar av långfristiga placeringar   

    Från koncernbolag -1,1  

    Från övriga  -0,6

 Nedskrivningar av långfristiga placeringar, sammanlagt -1,1 -0,6

    

 Ränte- och övriga fi nansiella kostnader   

    Till koncernbolag -0,3 0,0

    Till övriga -9,5 -8,7

 Ränte- och övriga fi nansiella kostnader, sammanlagt -9,8 -8,7

    

    

 Finansiella intäkter och kostnader, sammanlagt 16,3 37,3

    

 I fi nansiella intäkter och kostnader ingår kursdifferenser, netto 0,3 -0,1

    

7. Extraordinära poster   

 Likvidationsvinst 0,0  

 Koncernbidrag 2,3 2,0

 Extraordinära intäkter och kostnader, sammanlagt 2,3 2,0

    

8. Direkta skatter   

 Skatter för periodens resultat -3,5 -19,0

 Förändring av uppskjuten skattefordran 0,8  

 Räkenskapsperiodens skatter enligt resultaträkningen -2,6 -19,0

    



76

NOTER TILL MODERBOLAGETS BOKSLUT, FAS

  2005 2004
  M€ M€

Balansräkning, aktiva   

9. Immateriella tillgångar   

 Anskaffningsvärde 1.1. 0,9 0,8

 Investeringar 0,0 0,1

 Minskningar 0,0 0,0

 Anskaffningsvärde 31.12. 0,9 0,9

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 0,6 0,6

 Periodens avskrivningar 0,0 0,1

 Minskningar 0,0 0,0

 Ackumulerade avskrivningar 31.12. 0,7 0,6

    

 Bokföringsvärde 31.12. 0,2 0,2

    

10. Materiella tillgångar   

    

10.1 Jord- och vattenområden   

 Anskaffningsvärde 1.1. 4,7 4,6

 Investeringar 0,1 0,1

 Minskningar 0,0 0,0

 Anskaffningsvärde 31.12. 4,7 4,7

    

 Värdeförhöjningar 1.1. 9,8 9,8

 Minskningar 0,0 0,0

 Värdeförhöjningar 31.12. 9,8 9,8

    

 Bokföringsvärde 31.12. 14,6 14,5

    

10.2 Byggnader   

 Anskaffningsvärde 1.1. 28,0 26,1

 Investeringar 1,0 1,9

 Minskningar 0,0 0,0

 Anskaffningsvärde 31.12. 29,0 28,0

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 12,7 11,8

 Periodens avskrivningar 0,9 0,9

 Minskningar 0,0  

 Ackumulerade avskrivningar 31.12. 13,6 12,7

    

 Pågående nyanläggningar 1,3 0,0

    

 Bokföringsvärde 31.12. 16,7 15,3
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NOTER TILL MODERBOLAGETS BOKSLUT, FAS

  2005 2004
  M€ M€

10.3 Maskiner och inventarier   

 Anskaffningsvärde 1.1. 5,1 4,9

 Investeringar 0,6 0,3

 Minskningar -0,3 -0,1

 Anskaffningsvärde 31.12. 5,4 5,1

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 3,2 2,8

 Periodens avskrivningar 0,4 0,4

 Minskningar -0,2 -0,1

 Ackumulerade avskrivningar 31.12. 3,4 3,2

    

 Bokföringsvärde 31.12. 2,0 1,9

    

10.4 Materiella tillgångar, sammanlagt   

 Anskaffningsvärde 1.1. 37,8 35,6

 Investeringar 1,7 2,3

 Minskningar -0,3 -0,1

 Anskaffningsvärde 31.12. 39,2 37,8

    

 Ackumulerade avskrivningar 1.1. 15,9 14,7

 Periodens avskrivningar 1,4 1,3

 Minskningar -0,2 -0,1

 Ackumulerade avskrivningar 31.12. 17,0 15,9

    

 Värdeförhöjningar 1.1. 9,8 9,8

 Minskningar 0,0 0,0

 Värdeförhöjningar 31.12. 9,8 9,8

    

 Pågående nyanläggningar 1,3 0,0

    

 Bokföringsvärde 31.12. 33,3 31,8

    

11. Placeringar, andelar i intressebolag   

 Bokföringsvärde 1.1. 214,0 0,0

 Ökningar 30,2 22,2

 Minskningar -52,5  

 Överföringar  191,8

 Bokföringsvärde 31.12. 191,7 214,0

    

12. Placeringar, övriga   

    

12.1 Dotterbolagsaktier   

 Anskaffningsvärde 1.1. 71,8 81,7

 Investeringar 42,5 0,8

 Minskningar -16,2 -10,8

 Anskaffningsvärde 31.12. 98,1 71,8

    

 Nedskrivningar 1.1. -52,4 -61,5

 Minskningar 16,2 9,1

 Nedskrivningar 31.12. -36,3 -52,4

    

 Bokföringsvärde 31.12. 61,9 19,4
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NOTER TILL MODERBOLAGETS BOKSLUT, FAS

  2005 2004
  M€ M€

12.2 Övriga aktier och andelar   

 Anskaffningsvärde 1.1. 3,5 214,6

 Investeringar 0,3 0,5

 Minskningar -0,4 -19,9

 Överföringar  -191,7

 Anskaffningsvärde 31.12. 3,4 3,5

    

 Nedskrivningar 1.1 -0,6 -0,6

    

 Bokföringsvärde 31.12. 2,8 2,9

    

12.3 Fordringar hos bolag inom samma koncern   

 Anskaffningsvärde 1.1. 65,8 129,0

 Minskningar -2,8 -63,2

 Bokföringsvärde 31.12. 63,0 65,8

    

12.4 Övriga fordringar   

 Anskaffningsvärde 1.1.  0,1

 Överföringar  -0,1

 Bokföringsvärde 31.12.  0,0

    

12.5 Övriga placeringar, sammanlagt   

 Anskaffningsvärde 1.1. 141,1 425,4

 Investeringar 42,8 1,3

 Minskningar -19,4 -93,8

 Överföringar  -191,8

 Anskaffningsvärde 31.12. 164,5 141,1

    

 Nedskrivningar 1.1. -53,0 -61,5

 Ökningar  -0,6

 Minskningar 16,2 9,1

 Nedskrivningar 31.12. -36,8 -53,0

    

 Bokföringsvärde 31.12. 127,6 88,1

    

13. Varulager   

 Halvfärdiga arbeten 0,0 0,0

 Färdiga varor 0,2 0,1

 Sammanlagt 31.12. 0,2 0,1

    



79

NOTER TILL MODERBOLAGETS BOKSLUT, FAS

  2005 2004
  M€ M€

14. Långfristiga fordringar   

 Lånefordringar 0,1 0,0

 Sammanlagt 31.12. 0,1 0,0

    

15. Avoir fi scal skattefordran   

 Avoir fi scal skattefordran 9,0 10,8

 Sammanlagt 31.12. 9,0 10,8

    

16. Kortfristiga fordringar   

    

 Försäljningsfordringar, externa 0,3 0,3

    

 Fordringar på koncernbolag   

    Försäljningsfordringar 0,5 0,3

    Lånefordringar 148,1 171,0

    Övriga fordringar 9,5 6,0

    Resultatregleringar 6,0 3,1

  164,1 180,4

 Övriga externa fordringar   

    Lånefordringar 0,0 0,0

    Övriga fordringar 0,1 1,7

    Resultatregleringar 0,9 0,2

  1,0 1,9

    

 Sammanlagt 31.12. 165,5 182,6

    

17. Resultatregleringar   

 Räntefordringar 0,8 0,1

 Övriga resultatregleringar 0,1 0,0

 Sammanlagt 31.12. 0,9 0,2

    

18. Likvida medel   

 Kassa och banktillgodohavanden 18,8 12,0

 Sammanlagt 31.12. 18,8 12,0
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  2005 2004
  M€ M€

Balansräkningen, passiva   

    

19. Eget kapital   

    

 Aktiekapital   

 A-aktier   

 1.1. 54,9 39,2

 Fondemission  15,7

 31.12. 54,9 54,9

 K-aktier   

 1.1. 22,6 16,1

 Fondemission  6,4

 31.12. 22,6 22,6

 Aktiekapital 31.12. 77,5 77,5

    

 Överkursfond   

 1.1.  21,3

 Överfört till aktiekapital, fondemission  -21,3

 Överkursfond 31.12.  0,0

    

 Uppskrivningsfond   

 1.1. 3,9 3,9

 Minskning i samband med försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0

 Uppskrivningsfond 31.12. 3,9 3,9

    

 Egna aktier   

 A-aktier   

 1.1. -0,9 -0,6

 Ökning  -0,3

 Minskning  0,0

 31.12. -0,9 -0,9

 K-aktier   

 1.1. 0,0 0,0

 31.12. 0,0 0,0

 Egna aktier 31.12. -0,9 -0,9

    

 Övriga fonder   

 1.1. 3,2 3,2

 Övriga fonder 31.12. 3,2 3,2

    

 Vinstmedel   

 1.1. 228,1 259,2

 Dividend -22,8 -71,8

 Överfört till aktiekapital, fondemission  -0,9

 Överfört från uppskrivningsfond 0,0 0,0

 Periodens vinst 80,3 41,5

 Fritt eget kapital 31.12. 285,6 228,1

 -egna aktier -0,9 -0,9

 Utdelningsbart eget kapital 31.12. 284,7 227,2
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  2005 2004
  M€ M€

20. Kapitallån 45,1 45,1

 

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 fi nns full täckning för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelningsbara poster enligt bo-
lagets 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 fastställ-
da balansräkning för den senast avslutade räkenskapsperioden.
Lånets förfallodag är 17.6.2010 och på kapitalet betalas en fast ränta om 6,25%. Lånet noteras publikt.

    

21. Ackumulerade bokslutsdispositioner   

 Ackumulerade överavskrivningar 1.1. 2,1 2,0

 Periodens förändring -0,1 0,1

 Ackumulerade överavskrivningar 31.12. 2,1 2,1

    

 Uppskjuten skatteskuld om sammanlagt 0,5 miljoner euro (0,6) ingår i moderbolagets bokslut bland obeskattade reserver.

    

22. Avsättningar   

 Pensionsåtaganden 0,0 0,0

 Avsättningar sammanlagt 31.12. 0,0 0,0

    

23. Långfristigt främmande kapital   

 Lån från penninginrättningar 57,9 75,9

 Pensionslån 0,9 0,9

 Lån från koncernbolag 0,0 0,0

 Långfristigt främmande kapital 31.12. 58,8 76,8

    

24. Kortfristigt främmande kapital   

 Lån från penninginrättningar 23,4 62,3

 Erhållna förskott 0,1 0,0

 Leverantörsskulder 0,3 0,4

  23,9 62,8

    

 Lån från koncernbolag   

    Leverantörsskulder 0,0 0,2

    Övriga skulder 31,7 33,1

    Resultatregleringar 6,4 0,1

  38,2 33,4

    

 Övriga skulder 5,3 5,7

 Resultatregleringar 3,7 1,8

 Sammanlagt 31.12. 71,0 103,7

    

25. Resultatregleringar   

 Räntor 2,8 1,1

 Löner och sociala kostnader 0,3 0,3

 Periodisering av inköp mm. 0,6 0,4

 Sammanlagt 31.12. 3,7 1,8
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  2005 2004
  M€ M€

26. Leasing- och hyresutbetalningar nästa och därpå följande år   

 Operationell leasing, utbetalningar inom 1 år 0,3 0,4

 Operationell leasing, senare utbetalningar 0,0 0,0

 Operationell leasing sammanlagt 31.12. 0,3 0,4

    

27. Ansvarsförbindelser   

 Som säkerhet för egna förbindelser   

 Fastighetsinteckningar 0,3

 Givna panter 0,7

 Leasing- och hyresansvar 0,3 0,4

 Övrigt 0,8 3,8

 Sammanlagt 1,1 5,2

    

 Garantier som säkerhet för koncernbolags ansvar 17,7 17,3

    

 Ansvarsförbindelser sammanlagt 31.12. 18,8 22,5

    

28. Skulder för vilka säkerhet givits   

 Inteckningar   

   Pensionslån   

   -Utestående lånebelopp 0,3

   -Inteckningarnas belopp 0,3

   

 Givna panter  

   Pensionslån  

   -Utestående lånebelopp 0,7

   -Panternas bokföringsvärde 0,7

    

  Antal Hemort Andel av Andel Bokförings-
  aktier aktiekapital av röster värde
     % % (€ 1000)

29. Aktier och andelar       

        

 Intressebolagsaktier       

 Wärtsilä Oyj Abp, A 8 651 676 Helsingfors FI 36,7 36,7 121 497

 Wärtsilä Oyj Abp, B 7 165 800  FI 10,2 10,2 70 217

 Wärtsilä sammanlagt 15 817 476   16,8 30,6 191 713

        

 Aktier och andelar i övriga bolag       

 Elisa Abp 14 356  FI x x 34

 Rautaruukki Oyj 72 916  FI x x 143

 Turvatiimi Oyj 1 140 000  FI x x 433

 Övriga aktier och andelar ägda av Fiskars Oyj Abp      2 172

       2 783

        

 Dotterbolagsaktier       

 Fiskars Brands, Inc. 22 924 913 Wisconsin US 100 100 42 484

 Inha Bruk Ab 5 000 Etseri FI 100 100 1 199

 Ferraria Oy Ab 750 000 Pojo FI 100 100 17 660

 Fastighets Ab Danskog gård 4 000 Ekenäs FI 100 100 505

 Ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö Oy 150 Åbo FI 100 100 3

       61 851
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7.4.2005
Långsam start på Fiskars Brands vårsäsong

11.5.2005
Fiskarskoncernens delårsrapport januari-mars 2005

14.6.2005
Fiskars erbjuder 4 miljoner Wärtsilä B-aktier till försäljning

14.6.2005
Fiskars försäljning av 4 miljoner Wärtsilä B-aktier har avlutats

30.6.2005
Anmälan om ändring av ägarandelen enligt 2 kap. 10 § värde-

pappersmarknadslagen

12.8.2005
Fiskarskoncernens delårsrapport januari-juni 2005 

24.8.2005
Kallelse till extra bolagsstämma

27.9.2005
Fiskars extra bolagsstämmas beslut

17.10.2005
Fiskars startar samarbetsförhandlingar som en del av ett omfat-

tande program för omorganisering av produktionskapaciteten

9.11.2005
Fiskarskoncernens delårsrapport januari-september 2005 

25.11.2005
Fiskars ekonomiska information 2006 

Börsmeddelanden och -anmälningar 2005

5.1.2005
Anmälan om ändring av ägarandelen enligt 2 kap. 10 § värde-

pappersmarknadslagen

14.1.2005
Fiskars aktier som inte överförts till värdeandelar

4.2.2005
Förändrad publiceringstidpunkt för Fiskars bokslutskommuniké 

2004

16.2.2005
Fiskarskoncernens bokslutskommuniké 2004

16.2.2005
Kallelse till bolagsstämma

16.2.2005
Fiskars har köpt amerikanska saxtillverkaren Gingher

11.3.2005
Anmälan om ändring av ägarandelen enligt 2 kap. 10 § värde-

pappersmarknadslagen

14.3.2005
Förslag till sammansättning av Fiskars styrelse

14.3.2005
Fiskars årsredovisning 2005 har publicerats

21.3.2005
Fiskars ekonomiska information från år 2004 enligt IFRS-stan-

darderna

23.3.2005
Fiskars ordinarie bolagsstämma 2005

Börsmeddelandena fi nns i sin helhet på Fiskars hemsida www.fi skars.fi 
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Vid utgången av räkenskapsperioden 2005 är koncernens utdelningsbara egna kapital 299,4 milj. euro (259,6 milj. euro). Moder-

bolagets utdelningsbara egna kapital är 284,7 milj. euro (227,2 milj. euro). 

Bolagets styrelse föreslår att för år 2005 i dividend utdelas för A-aktier 0,45 euro/aktie och för K-aktier  0,43 euro/aktie. Det fi nns 

54 816 980 A-aktier och 22 565 288 K-aktier den 14 februari 2006 som är berättigade till utdelning, totalt 77 382 268 aktier.

Som dividend skulle sålunda utdelas:

för A-aktier, 54 816 980 st 0,45 euro/aktie, sammanlagt 24 667 641,00 euro

för K-aktier, 22 565 288 st 0,43 euro/aktie, sammanlagt 9 703 073,84 euro

utdelning totalt 34 370 714,84 euro 

Därefter återstår 250 336 687 euro utdelningsbara medel i moderbolaget. 

Styrelsens underskrift av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2005:

Helsingfors, den 14 februari 2006

Styrelsens förslag till disposition
av moderbolagets vinstmedel

Göran J. Ehrnrooth

Gustaf Gripenberg

Paul Ehrnrooth

Alexander Ehrnrooth

Karl Grotenfelt

Mikael von Frenckell

Olli Riikkala

Ilona Ervasti-Vaintola

Kaj-Gustaf Bergh

Heikki Allonen

verkställande direktör
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Revisionsberättelse

Vi har granskat Fiskars Oyj Abp:s bokföring, bokslut och för-

valtning för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2005. Styrelsen 

och verkställande direktören har avgett verksamhetsberättelsen 

och koncernbokslutet, uppgjort i enlighet med internationella 

redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, samt 

moderbolagets bokslut uppgjort i enlighet med ikraftvarande 

bestämmelser i Finland, omfattande moderbolagets balans-

räkning, resultaträkning, fi nansieringsanalys och noter till 

bokslutet. Efter utförd granskning avger vi vårt utlåtande om 

koncern bokslutet samt om moderbolagets bokslut och förvalt-

ning.  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokfö-

ringen, de tillämpade redovisningsprinciperna och innehållet

i bokslutet samt bokslutspresentationen har härvid granskats i 

tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte inne-

håller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvalt-

ningen har vi utrett huruvida medlemmarna i moderbolagets 

styrelse samt verkställande direktören handhaft förvaltningen 

av bolagets angelägenheter i enlighet med stadgandena i aktie-

bolagslagen.

Koncernbokslutet
Koncernbokslutet, som uppgjorts i enlighet med internationella 

redovisningsstandarder sådana de antagits av EU, ger på sätt 

som avses i de internationella redovisningsstandarderna IFRS 

sådana de antagits av EU och på sätt som avses i bokförings-

lagen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncer-

nens verksamhet och dess ekonomiska ställning. Koncern-

bokslutet kan fastställas.

Moderbolagets bokslut och förvaltning
Moderbolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och 

övriga stadganden och bestämmelser om hur bokslut skall upp-

rättas. Bokslutet ger på sätt som avses i bokföringslagen riktiga 

och tillräckliga uppgifter om resultatet av moderbolagets 

verksam het och dess ekonomiska ställning. Bokslutet kan fast-

ställas och medlemmarna i moderbolagets styrelse samt verkstäl-

lande direktören kan beviljas ansvarsfrihet för den av oss gran-

skade räkenskapsperioden. Styrelsens förslag till de utdelnings-

bara vinstmedlen beaktar stadgandena i aktiebolagslagen.

Helsingfors den 14 februari 2006

KPMG OY AB

Sixten Nyman

CGR

Till Fiskars Oyj Abp:s aktieägare
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KONCERNLEDNINGEN

Fiskars Oyj Abp
PB 235
(Mannerheimvägen 14 A)
FIN-00101 Helsingfors, Finland
Tfn +358 9 618 861
Fax +358 9 604 053
info@fi skars.fi 
fornamn.efternamn@fi skars.fi 
www.fi skars.fi 

FO-nummer FI0214036-5

FISKARS BRANDS

Fiskars Brands, Inc. 
Huvudkontor
2537 Daniels Street
Madison, WI 53718, USA
Tfn +1 608-259-1649
Fax +1 608-294-4790
corpinfo@fi skars.com 
www.fi skarsbrands.com 

USA

Fiskars Garden & Outdoor Living
780 Carolina Street
Sauk City, WI 53583, USA
Tfn +1 608-643-2380
Fax +1 608-643-4812
consumeraffairs@fi skars.com   
www.fi skarsbrands.com 

Power Sentry 
17300 Medina Road, Suite 800
Plymouth, MN 55447, USA 
Tfn +1 763-557-8889
Fax +1 763-557-8868
klesch@powersentry.com 
www.fi skarsbrands.com

Gerber Legendary Blades
14200 SW 72nd Avenue
Portland, OR 97224, USA
Tfn +1 503-639-6161
Fax +1 503-620-3446
sales@gerberblades.com 
www.fi skarsbrands.com

Fiskars School, Offi ce & Crafts
2537 Daniels Street
Madison, WI 53718, USA
Tfn +1 715-842-2091
Fax +1 715-845-5001
consumeraffairs@fi skars.com
www.fi skarsbrands.com

EUROPA

Fiskars Brands, Inc. 
Kleine Kloosterstraat 6
1932 Zaventem
Bryssel, Belgien
Tfn +32 2 709 85 80
Fax +32 2 709 85 88
corpinfo@fi skars.com
www.fi skarsbrands.com

Fiskars Brands Danmark A/S
Postbox 360
Vestre Ringvej 45
DK 8600 Silkeborg, Danmark
Tfn +45 87 2011 00
Fax +45 86 8159 68
reb@fi skars.dk 
www.fi skarsbrands.com

Fiskars Brands Finland Oy Ab
Fin-10330 Billnäs, Finland
Tfn +358 19 277 721
Fax +358 19 230 986
info@fi skarsbrands.fi 
www.fi skarsbrands.com

Fiskars Brands Finland Oy Ab
Österviksgatan 25 
FIN-00210 Helsingfors, Finland
Tfn +358 9 350 9000
Fax +358 9 350 900 90
exports@fi skarsbrands.fi   
info@fi skarsbrands.fi 
www.fi skarsbrands.com

Fiskars Brands France S.A.R.L. 
21-23 Boulevard Arago
F-91325 Wissous Cedex, Frankrike
Tfn +33 1 69 75 15 15
Fax +33 1 69 75 15 19
ctouret@fi skars.fr 
www.fi skarsbrands.com

Fiskars Brands Germany GmbH
Oststrasse 23
D-32051 Herford, Tyskland
Tfn +49 5221 935 0
Fax +49 5221 935 199
info.garten@fi skars.de
www.fi skarsbrands.com

Fiskars Magyarorxzág Ltd. 
Csillaghegyi út 13
H-1037 Budapest, Ungern
Tfn +36 1 453 0945
Fax +36 1 453 2375
fi skars@fi skars.hu 
www.fi skarsbrands.com

Fiskars Brands Italia S.r.L.
Via Provinciale 15
I-23862 Civate (Lecco), Italien
Tfn +39 0341 215 111
Fax +39 0341 551 654
mailbox@fi skars.it
www.fi skarsbrands.com

Adresser
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INHA BRUK

Inha Bruk Ab
Saarikyläntie 21
FIN-63700 Etseri, Finland
Tfn +358 6 535 5111
Fax +358 6 533 4125
info@inha.fi  
www.inha.fi 

FASTIGHETERNA

Fiskars Oyj Abp
Fastighetsgruppen
FIN-10470 Fiskars, Finland
Tfn +358 19 2771
Fax +358 19 277 7630
johanna.dyhr@fi skars.fi 
www.fi skars.fi 

Ferraria Oy Ab
FIN-10470 Fiskars, Finland
Tfn +358 19 2771
Fax +358 19 277 7630
johanna.dyhr@fi skars.fi 

Fiskars Brands Norge AS 
Postboks 4215 Nydalen
(Nydalsveien 32 B)
N-0401 Oslo, Norge
Tfn +47 23 00 64 40
Fax +47 23 00 64 50
epost@fi skars.no 
www.fi skarsbrands.com
 
Fiskars Brands Polska Sp. Zo.o. 
Biuro Handlowe 
Ul. Marywilska 22
03-228 Warszawa, Polen
Tfn +48 22 676 0400
Fax +48 22 676 0404
warsaw.offi ce@fi skars.pl

ZAO Fiskars Brands Rus 
Offi ce 5/1, Building 93A
Obvodniy Canal
St. Petersburg, 191119, Ryssland
Tfn +7 812 320 4323
Fax +7 812 320 4323
sales@fi skarsco.ru  

International Business Centre 
C/ Isabel Colbrand nº 6, 5th fl oor
28050 Madrid, Spanien
Tfn +34 91 344 67 03
Fax +34 91 344 69 11 
gallego.fi skars@telefonica.net 
 

Fiskars Brands Sverige AB
Box 34
(Ringtrastvägen 4)
S-591 21 Motala, Sverige
Tfn +46 161 472 50
Fax +46 161 465 94
info@fi skars.se 
www.fi skarsbrands.com

Richard Sankey & Son Ltd. 
Bennerly Road, Bullwell
Nottingham NG6 8PE
Storbritannien
Tfn +44 1 159 277 335
Fax +44 1 159 770 197
info@rsankey.co.uk
www.rsankey.co.uk 

Fiskars Brands UK Ltd. 
Brackla Industrial Estate
Bridgend, Mid-Glamorgan
Wales CF31 3XJ
Storbritannien
Tfn +44 1 656 655 595
Fax +44 1 656 659 582
anthonyl@fi skars.demon.co.uk 

ÖVRIGA

Fiskars Brands (Australia)
Pty Ltd.  
16 Rocklea Drive
Port Melbourne, Victoria 3207
Australien
Tfn +61 3 8645 2400
Fax +61 3 9646 1722
australia@fi skars.com

Fiskars Brands Canada, Inc. 
275 Renfrew Drive, Suite 208
Markham, Ontario L3R OC8
Kanada 
Tfn +1 905-940-8460
Fax +1 905-940-8469
canadaweb@fi skars.com

Excalibur Management Consulting 
(Shanghai) Co., Ltd.
3F, Building #6
879 Zhongjiang Road
Putou District, Shanghai, 200333, 
Kina
Tfn +8621 6265-1687
Fax +8621 5282-7136
corpinfo@fi skars.com

Fiskars Brands Japan, K.K.
ASO Bldg. 5F
4-8-20 Akasaka
Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
Tfn +81 3-5413-4561
Fax +81 3-5413-2766
lfi sher@fi skars.com
www.fi skarsbrands.com

Fiskars de México, S.A. de C.V. 
Prol. Paseo del Reforma #61
Col Paseo de las Lomas
Santa Fe C.P. 01330
Mexico, D.F.
Tfn +525 55 258 5667
Fax +525 55 258 5666
aeyssautier@fi skars.com.mx 
www.fi skarsbrands.com

ADRESSER

produktion och försäljning 

försäljning, underleverantör

distributör






