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Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen 

den 21 mars 2007 kl. 15.00 i Helsingforssalen i Finlandia-

huset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 

senast den 9 mars 2007 är antecknad i bolagets aktie-

ägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscen-

tral. Aktieägare skall meddela om sitt deltagande senast 

den 15 mars kl. 15.

Div idendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att det för räken-

skapsåret 2006 utdelas i dividend 0,60 euro för A-aktier 

och 0,58 euro för K-aktier. Avstämningsdagen är den 26 

mars och dividenden utbetalas den 2 april 2007.

I N F O R M A T I O N  T I L L  A K T I E Ä G A R N A

Delårsrapporterna år 2007
Fiskars publicerar delårsrapporter år 2007: 

januari – mars  10.5.2007 

januari – juni  10.8.2007 

januari – september  1.11.2007 

Delårsrapporterna publiceras på fi nska, svenska och eng-

elska på bolagets hemsida www.fi skars.fi . På anmodan 

skickas delårsrapporterna även per post. Beställningar: 

info@fi skars.fi , tfn (09) 618 861 eller fax (09) 604 053.

Börsmeddelanden
Börsmeddelandena publiceras på fi nska, svenska och 

engelska på bolagets hemsida www.fi skars.fi . 

Årsredovisning för år 2006
Fiskars årsredovisning publiceras på fi nska, svenska och 

engelska. Årsredovisningen fi nns också tillgänglig på bola-

gets hemsida www.fi skars.fi . 
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Fiskars bolagsstämma 21.3.2007 fattar beslut 
om bl.a. utdelning av dividend.
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Fiskarsaktien har varit noterad på Helsingforsbörsen sedan 

år 1915. Bolagets aktier har fördelats på två aktieserier och 

de är föremål för handel inom Helsingforsbörsens Nordic 

Mid Cap -segment. Aktiernas handelskoder är FISAS (A-

aktien) och FISKS (K-aktien).
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Fiskars är en internationell koncern som 

grundades år 1649. Till koncernen hör 

dotterbolagen Fiskars Brands och Inha 

Bruk samt Fastighetsgruppen. Även intressebolaget Wärtsilä 

är en betydande del av koncernen.  Fiskars sysselsätter 

ungefär 3 000 personer runt om i världen.

Fiskars Brands verksamhet är indelad i fyra konsu-

mentproduktområden: Hobby, Trädgård, Hushållsproduk-

ter samt Friluftsredskap. Internationellt mest kända bland 

F I S K A R S K O N C E R N E N  I  K O R T H E T

bolagets produkter är saxen med orange handtag och 

olika trädgårdsredskap.

Inha Bruk tillverkar aluminiumbåtar av märket Buster, 

gångjärn och smidesprodukter främst för den nordiska 

marknaden.

Fastighetsgruppen förvaltar bolagets mark- och skogs-

egendomar på cirka 15 000 hektar i sydvästra Finland, 

inklusive Fiskars Bruk.

Nyckeltal                        F i sk ars  Brands                     Inha  Bruk          Fast igheterna
2006 2005 2006 2005 2006 2005

Omsättning, milj. € 490 472 37 32 10 9

Andel av koncernens omsättning 92 % 93 % 7 % 6 % 2 % 2 %

Rörelseresultat, milj. € 21 -6 4 3 8 2

Anställda 2 659 2 906 301 271 27 26

Omsät tn ing 2002–2006,  milj. €Koncernens  nyckeltal*) 2006 2005

Omsättning, milj. € 535 510 

Rörelseresultat, milj. € 86 23

Nettoresultat, milj. € 82 62

Balansomslutning, milj. € 707 703

Soliditet 60 % 57 %

Relat ionstal/akt ie

Resultat/aktie, € 1,06 0,80

Eget kapital/aktie, € 5,45 5,20

Anställda vid utgången av året 3 003 3 320
*) Fullständiga nyckeltal fi nns på sidan 72.
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Fiskars 

köper 

svenska Silva

Å R E T  2 0 0 6  I  K O R T H E T

Fiskars förvärvade svenska Silva och 
lanserade betydande produktnyheter
Fiskarskoncernens dotterbolag Fiskars Brands stärkte sitt 

sortiment av friluftsredskap och fortsatte sin strategi som 

fokuserar på starka varumärken genom att köpa svenska 

Silva och dess amerikanska dotterbolag Brunton Company. 

Silva är känt för sina kompasser, men bolaget är också en 

ledande leverantör av andra sport- och friluftsprodukter, 

som kikare, stegmätare och pannlampor. Friluftsredskaps-

tillverkaren Gerber Legendary Blades utvidgade bland 

annat sitt sortiment av jakt- och fi skeknivar samt LED-ljus-

system.

Fiskars Brands fortsatte under år 2006 en omfat-

tande omstrukturering av produktionen i USA. Bland annat 

genom minskad egen produktion och ökad outsourcing 

samt genom att fokusera på bolagets kärnprodukter strä-

var man efter en betydande förbättring av lönsamhet 

och konkurrenskraft.

Man kan läsa Fiskars börsmeddelanden från år 2006 på bolagets hemsida www.fi skars.fi .

Lansering 

av prisbelönt 

universalkratta

Fiskars 

Brands 

omstruktu-

rering 

i  USA fortgår

I juli sålde Fiskars Brands verksamheten Power Sen-

try till nederländska Royal Philips Electronics. Power Sen-

try tillverkar konsumentelektroniktillbehör och tillhörde 

inte bolagets kärnverksamhet.

Fiskars olika enheter lanserade många nyhetsproduk-

ter under årets lopp. Fiskars Brands introducerade bland 

annat lätta och långskaftade trädgårdsredskap i serien 

Garden Light, den lilla kvistsaxen PRO, en universalkratta 

samt mer än 300 nya produkter för hobby och pyssel. 

Inom gruppen hushållsprodukter lanserade bolaget bland 

annat i Norden en ny Functional Form-serie kok- och stek-

kärl i rostfritt stål med non-slip-silikonhandtag.

Fiskars båtfamilj Buster fi ck ett nytt tillskott i den popu-

lära femmetersklassen när Buster X lanserades. Utgångs-

punkten för designen av den nya båtmodellen var att för-

ena de traditionella, robusta Busteregenskaperna med 

möjlighet till variation.

Feb Mars Apr i l Ma j Jun i Jul i Aug Sept Okt Nov DecJan

Fiskars säl jer 

Power Sentry 

t ill Phil ips

Fiskars presenterar den 

nya båtmodellen Buster X

Extraordinarie bolags-

stämma fattar beslut 

om extra dividend för 

räkenskapsåret 2005
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F I S K A R S S A X E N  4 0  Å R

Olavi Lindéns kreati-
vitet flödar även 
utanför arbetstid. 
Verkstaden hemma 
har bevittnat många 
experiment och sett 
många lösningar 
födas. Men Lindén är 
inte bara ingenjör 
utan också musiker 
och violinbyggare.

Läs mera på: www.fi skars.fi 
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Naturen är en viktig inspirations-

källa för Lindén men den påminner 

också om människans begränsningar. Naturens 

lösningar, utvecklingsbågar, planerade tillfälligheter 

– hemligheten med en lyckad produkt är ofta över-

raskande enkel.

Fiskarssaxen är Saxen med stort S – den som 

Fiskars är känd för. Fiskarssaxen designades 

1967 av Olof Bäckström och innebar en ny använ-

darvänlig ergonomi och en helt ny tillverkningsmetod. 

Saxen var banbrytande men har samtidigt en anknytning 

till Fiskars tidigare historia: de skräddarsaxar som bolaget 

tillverkade i slutet av 1800-talet påminner till sin design 

om de orange handtagens former. Att handtagen gjordes i 

formgjuten plast gjorde dem billigare och saxen blev en 

universalsax för alla.

Att saxhandtagen blev orange var en tillfällighet; 

maskinisten hade orange färg kvar i maskinen efter ett 

annat jobb och för att tömma behållaren gjorde han ett 

par orange handtag också, utöver de testfärger han hade 

blivit ombedd att gjuta. En omröstning ordnades på kon-

toret och den orange färgen avgick med segern. Saxens 

orange färg, Fiskars Orange®, registrerades som ett offi ci-

ellt varumärke i Finland år 2003 och i USA i januari 2007.

Under årens lopp har saxen genomgått många förny-

elser; ergonomin har fi nslipats och tillverkningstekniken 

utvecklats. Dagens orange saxar är den tredje generatio-

nen. Den vänsterhänta saxen kom ut på marknaden år 

1972. Många av de förbättringar som har gjorts har Olavi 

Lindén stått för.

Jubileumsåret till ära lanseras en jubileumsmodell av 

skräddarsaxen. Den kommer till försäljning hösten 2007.

Mannen bakom des ignen
Olavi Lindén (f. 1946) är mannen bakom många av Fiskars 

trädgårdsprodukter och saxar. Lindén började jobba på 

Fiskars år 1971. Chefsdesigner har han varit sedan 1984.

Enligt Lindén utgår designarbetet från ett problem; 

formgivande och design ger lösningen. Tillverknings-

metod, råvaror och produktionskostnader beaktas i arbe-

tet. Användarvänlighet är viktigt, eftersom ingen behöver 

vackra redskap som inte fungerar. När en produkt, som 

Fiskarssaxen, både fungerar och har en tidlöst modern 

design, kan den leva vidare i decennier.

Design är grupparbete. Var och en bidrar med sin syn 

och sina idéer och det är genom att man kombinerar olika 

synsätt och idéer i nya tankemönster som innovativa lös-

ningar föds.

Lindéns formgivning är prisbelönt: år 2002 fi ck han 

Statspriset för konstindustri, år 2005 tilldelades han Indu-

strikonstförbundets Ornamos formgivarpris och år 2006 

mottog han Kaj Franck Design Prize. Flera av hans skapelser 

har också vunnit ansedda designpris, bland dem multi-

grenklipparen, universalklipparen för trädgården med tele-

skopskaft och häcksaxen.
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F Ö R Ä N D R I N G A R  I  S T R U K T U R 
O C H  P R O C E S S  F Ö R B Ä T T R A R 
K O N K U R R E N S K R A F T E N
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Räkenskapsår 2006 infriade bolagets förväntningar i fråga om både verksam-

hetens omfattning och dess resultat. Utvecklandet av Fiskars verksamhet 

samt de företagsaffärer som genomfördes under året har fortsatt fokuseringen 

på bolagets kärnområden. Det omfattande omstruktureringsprojekt som 

tillkännagavs för ett drygt år sedan i avsikt att förbättra konkurrensförmågan 

genom ökade underleveranser i USA har till alla väsentliga delar avslutats.
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Försäljningen inom Fiskarskoncernens helägda industriella 

verksamhet fördelade sig jämnt mellan den amerikanska 

kontinenten (48 %) och Europa (48 %). Att tyngdpunk-

ten fl yttades en aning mot Europa berodde närmast på 

avyttrandet av konsumentelektronikverksamheten och 

den försvagade dollarn. Inom Fiskars Brands fortsatte den 

positiva utvecklingen i Europa i fråga om både trädgårds-

produkter och hushållsprodukter. Det kärva konkurrenslä-

get fortsatte i USA.

Strukturförändringar 
i  produkt ionen
I USA fortsatte den strukturomvandling som har lett till 

betydande ändringar i produktionsledet. En allt större del 

av produktionen sköts under det pågående året av under-

leverantörer.

Effekterna av de åtgärder som vidtagits märks efter-

hand i verksamheterna och varierar enligt försäljningssä-

songen för varje verksamhet. Utvecklingen har hunnit 

längst inom hobbyprodukter, där försäljningstoppen i USA 

infaller vid skolstarten i början av hösten. Däremot reagerar 

trädgårdssektorn långsammast, eftersom största delen av 

de produkter som säljs under våren ännu har tillverkats 

med gammal kapacitet.

Hur omfattande förändringarna har varit illustreras väl 

av att antalet koncernanställda har minskat under 2000-

talet. Som mest uppgick antalet anställda till mer än 5 600 

i slutet av år 1999, medan den siffran i slutet av det gångna 

räkenskapsåret var nere i cirka 3 000. Den utvecklingstren-

den kommer också att fortsätta under den första delen av 

år 2007.

Starkare kärnområden
Under år 2006 genomfördes två företagsaffärer som 

fortsätter fokuseringen på bolagets kärnområden. Fiskars 

Brands bantade sin portfölj genom att avstå från sin kon-

sumentelektronikverksamhet i USA till förmånliga villkor 

samtidigt som förvärvet av Silva AB och dess dotterbolag 

The Brunton Company förstärkte en central produktkate-

gori, friluftsredskapen. Vi kommer att arbeta för att fortsätta 

den här utvecklingen även under det pågående året.

För ett konsumentvaruföretag som Fiskars, som säljer 

och marknadsför säsongsvaror, innebar år 2006 en utma-

ning. Vårens försäljningsperiod var kortare än normalt 

både i USA och i Europa medan det osedvanligt varma 

vädret under hösten påverkade bland annat försäljningen 

av snöredskap. Delvis kunde man ändå kompensera bort-

fallet med försäljning utanför säsongsperioderna, så på 

det hela taget klarade vi av de här utmaningarna helt till-

fredsställande.

Saxen 40 år ,  Buster 30 år
Världen över är Fiskars bäst känt för sina saxar med orange 

handtag. I svallet efter saxens segertåg – som nu har 

pågått i 40 år -- har en hobby- och pysselverksamhet vuxit 

upp i USA. Pysselivern håller på att ta fart även i Europa, 

med start i de engelsktalande områdena.

Inom trädgårdsprodukterna är vi som starkast när det 

gäller handredskapsmarknaden i Europa. I Norden har 

även hushållsprodukter haft väldigt god åtgång.

Våra friluftslivs- och fritidsprodukter håller på att bli mer 

internationella och en framgångsrik integrering av Gerber, 

Brunton och Silva är av stor betydelse för framtiden.

Inha Bruk och i synnerhet bolagets 30-årsjubilerande 

Busterbåtar fortsätter sin tillväxt som en ledande aktör på 

den nordiska båtmarknaden.

Ansvarskänsla och långsiktighet är värderingar som 

Fiskars står för i vården och utvecklingen av sin fastighets-

egendom, inklusive det kända Fiskars Bruk.

De här är de affärsområden som vi tänker utveckla 

vidare. Inom varje produktområde fi nns det ändå fortfa-

rande små öar som inte helt överensstämmer med vårt 

fokus antingen i fråga om produkter eller geografi skt mark-

nadsområde.

Tillväx t  i  Wärts il ä
Vårt intressebolag Wärtsilä utvecklades ytterst positivt 

under räkenskapsåret 2006 och bolagets orderstock var 

än en gång rekordstor vid årsskiftet. För Fiskars innebär 

Wärtsilä förutom resultatandelar och dividender också ett 

ansvar. Fiskars är den klart största aktieägaren i Wärtsilä 

och har förbundit sig att ta sitt ansvar när det gäller utveck-

landet av bolaget.

Jag vill tacka våra kunder, våra aktieägare och våra samar-

betspartners för det gångna året. För oss på Fiskars har det 

varit ett arbetsdrygt år och därför vill jag rikta ett speciellt 

tack till alla anställda. Utmaningarna förändras och föränd-

ringarna fortsätter – men vår förmåga att möta utmaning-

arna har förbättrats.

Helsingfors, februari 2007

Heikki Allonen

Verkställande direktör
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Fiskars Brands produkter och varumärken representerar 

produktsegment med växande marknader i olika delar av 

världen: efterfrågan på fritidsprodukter ökar i takt med att 

vi har mer fritid och möjligheterna att syssla med olika 

hobbyverksamheter ökar.

Under år 2006 fokuserade Fiskars Brands på att stärka 

marknadsföringen av de varumärken som är kopplade till 

bolagets kärnverksamhet samt på att omorganisera sin 

produktion i USA. Förvärvet av svenska Silva och dess dot-

S K I C K L I G  I  S M Å T T  S O M  S T O R T

Nyckeltal  2006 2005

Omsättning, milj. € 490 472

Andel av koncernens omsättning 92 % 93 %

Rörelseresultat, milj. € 21 -6

Anställda 2 659 2 906 

Omsät tn ing
per  produktgrupp

Trädgård 50 %
Hobby 22 %
Friluftsredskap 19 %
Hushållsprodukter 9 %

Omsät tn ing
per  marknadsområde

USA 48 %
Finland 5 %
Övriga Europa 39 %
Övriga 9 %

Omsät tn ing 2002–2006,  milj. €

terbolag Brunton förstärkte sortimentet inom produktgrup-

pen Friluftsredskap både i Europa och på den amerikan-

ska marknaden.

Bolaget bygger sin framtida tillväxt på starka kundrela-

tioner och partnerskap, på att skapa innovativa föregång-

arprodukter och slå vakt om starka varumärken, på till-

talande marknadsföring och på goda kontakter med sina 

distributionskanaler samt på ett program för att stöda 

utvecklandet av personalens kunskaper.

F iskars Brands ledning:
James S. Purdin, verkställande direktör

Francis Kint, direktör – Fiskars Brands Europa & Garden

Jerome L. Klein, ekonomidirektör

Jason R. Landmark, direktör – Outdoor Recreation

William J. Nee, personaldirektör

Chad T. Vincent, direktör – Craft

Fiskars Brands är ett konsumentproduktbolag med 

verksamhet i mer än 20 länder och populära 

produkter bland pysslare och trädgårdsvänner samt 

matlagningsentusiaster och friluftsmänniskor. Bola-

gets huvudkontor fi nns i delstaten Wisconsin i USA.
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P Y S S E L I D É E R  P Å  W E B B E N

Fiskars är en betydande tillverkare och aktör inom 

produkter för hobby och pyssel. År 2006  lanserade

bolaget mer än 300 nya produkter bland annat för 

den växande amerikanska pysselmarknaden.

När skolelever som tvingades fl y undan 

orkanen Katrina återvände till skolan gav 

Fiskars dem en hjälpande hand genom att 

donera mer än 160 000 skoltillbehör till skolorna 

i fl era amerikanska städer.

I USA fi ras den nationella pysselmånaden i mars och 

för att fi ra det publicerar Fiskars varje dag ett nytt 

pysseltips på webben.

Pyssel är en populär hobby runt om i världen och för allt 

fl er människor blir pysslandet ett sätt att uttrycka sig själv 

och koppla av. I USA har pyssel blivit en hobby som unga 

människor gärna sysslar med och hobby- och pysselmark-

naden uppskattas till och med ha vuxit sig större än mark-

naden för videospel och DVD-fi lmer. Amerikansk teve 

visar bland annat ett dussin pysselprogram för unga.

I amerikanska pysselkretsar är Fiskars innovativa pro-

dukter – liksom produkter från Heidi Grace Design® och 

Cloud 9 Design® som Fiskars förvärvade år 2005 – mycket 

populära. Fiskars har skapat ett eget webbsamhälle som 

både ger konkreta tips och samtidigt fungerar som ett 

gemensamt forum för pysselentusiaster. På Internet kan 

man varje vecka följa med webbtevesändningar som 

bland annat går igenom grunderna för scrapbooking.

Genom att använda 
böjd sax, nål och tråd 
kan du göra skojiga 
fingerdockor av knap-
par och filttyg i olika 
färger. Anvisningar 
och mer idéer hittar 
du på adresserna 
www.fiskarscrafts.com 
www.fiskateers.com.

www.heidigrace.com, www.cloud9design.biz   

www.gingher.com 
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Fiskars är ett av världens ledande trädgårdsredskapsmärken. 

För att alla trädgårdsentusiaster ska ha möjlighet att 

förverkliga sin trädgårdsdröm utvecklar Fiskars ergonomiska 

och behändiga trädgårdsredskap av hög kvalitet.

T R Ä D G Å R D E N  – 
E N  I N S P I R A T I O N S K Ä L L A  Å R E T  O M

En novemberdag 
i Rhode St. Genèse. 
Lise och Per Ole Jensen 
tycker att trädgårds-
skötsel är både givande 
och kreativt.
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Årets trädgårds-
trender 
presenteras 
på Chelsea Flower 
Show i London.
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Trädgårdar är inne. En grönskande 

innergård eller balkong blir en förläng-

ning på vardagsrummet och ger plats 

för matlagning, avslappning och arbete. • Klättrande 

trädgård. Låt gårdsväxter fi nna sin egen väg upp eller 

ner från balkongen. • Tillbaka till naturen. Grönsaker 

och örter man odlat själv kan vara startskottet till 

ett hälsosamt liv. • Njut av din trädgård året om.

Prunkande grönt

Fruktträd ska gärna beskäras på våren. Om 

trädet har fått en dubbeltopp så tar man bort 

den, liksom skott som växer in i kronan. Även 

torra och skadade kvistar avlägsnas. Bekanta dig med hur 

du får dina fruktträd att ge en bättre skörd och andra träd-

gårdstips på webben på adressen www.fi skars.com.

Allt fl er amerikaner är intresserade av trädgårds-

skötsel – enligt en undersökning som National Gar-

den Association lät göra år 2006 är hela 83 procent 

av de amerikanska hushållen trädgårdsintresserade. 

Ett vackert 
stängsel i trä 

på Chelsea 
Flower Show.

År 2006 fortsatte Fiskars Trädgårdsprodukter att stärka sin 

ställning på den europeiska marknaden. Till årets nyheter 

hörde bland annat serien Garden Light med spadar som 

väger hälften av vad traditionella trädgårdsspadar väger. I 

serien ingår också olika krattor, hackor och en borste för 

utomhusbruk. I framtiden väntar man sig att trädgårds-

redskap ska vara lätta och innovativa – egenskaper som 

underlättar trädgårdsarbetet i synnerhet för äldre och 

kvinnliga trädgårdsvänner.

Fiskars klippande trädgårdsredskap är kända för sitt 

innovativa grepp; det unika utväxlingssystemet ger ökad 

kraft i klippmomentet medan redskapens ergonomiska 

design gör dem bekväma och lätta att använda. I sorti-

mentet ingår kvist- och röjningssaxar, universalklippare 

samt häck- och grässaxar. Var och en kan hitta lämpliga 

redskap bland de olika modellerna. Under årets lopp lan-

serades också en långskaftad version av grässaxen – 

med den kan man arbeta utan att behöva böja på ryg-

gen. Sortimentet omfattar också yxor samt skogs- och 

snöredskap.

Vid sidan av Fiskars® är gruppens varumärken Sankey, 

Ebert, Werga, Zinck-Lysbro och Wilkinson Sword.

Trädgården lockar även på hösten
Trädgårdsarbete är inte bara givande, det är också inspire-

rande och avslappnande. Det anser åtminstone Lise och 

Per Ole Jensen, som bor i Rhode St. Genèse-området i 

Bryssel. Trots att det är en kulen höstdag är paret ute i sin 

trädgård och beskär träden. Några färggranna rosor och 

kamelior påminner om den gångna sommaren.

– Det fi nns mycket att göra även under hösten. Träd, 

buskar och rosor måste beskäras; det fi nns löv att kratta 

och växter som inte tål frost ska täckas över med träfl is, 

förklarar Per Ole. Trädgården är en färggrann värld där sin-

nena väcks till liv av olika ytor och dofter, som lavendel 

och jasmin. 

– Vi vill vara ekologiska, så vi använder så lite bekämp-

ningsmedel som möjligt och vi återvinner allt trädgårdsav-

fall. Det här är väldigt viktigt för oss, framhåller Per Ole.

Han har nyligen gått i pension och njuter nu av sin fri-

tid och av att kunna tillbringa mer tid i trädgården.

 – En del av njutningen kommer av att använda välde-

signade redskap av god kvalitet. En bra sekatör och gren-

sax är ofta A och O.
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Genom innovativ produktutveckling stärker Fiskars sin 

ställning i Norden och svarar på den utmaning som det 

innebär att kombinera formgivning med funktionalitet 

och hållbarhet.

År 2006 innebar ökad centralisering för att göra sorti-

mentet i Europa mer enhetligt. Under årets lopp fi ck euro-

peiska hem också bekanta sig med nya Functional Form-

kokkärl och -stekpannor – en serie där nordisk design 

framgångsrikt har kombinerats med säkerhetstänkande.

Känsla för form
Designern Tobias Wandrups samarbete med Fiskars bör-

jade för åtta år sedan. Nu senast har han arbetat med en 

sjätte serie köksknivar för Fiskars.

– Liksom den klassiska saxen är knivarna också ergo-

nomiska i sin design. Ett smalt handtag underlättar arbetet 

och non-slip-materialet gör dem dessutom trygga.

Tobias Wandrup blir ivrig när han talar om sitt arbete. 

Ett arbetsskede som den danske formgivaren känner all-

deles speciellt för är det konkreta arbetet med att få en 

idé att bli en skiss och därefter en modell.

– Den unga generationen förlitar sig på datorer. Hand-

gjorda tredimensionella prototyper är nästan en utdöende 

tradition. Ändå tycker jag själv att det är det bästa sättet att 

få fram rätt ergonomi för en produkt.

Wandrup arbetar som freelancer och ser Fiskars med 

en utomståendes ögon. Ändå tycker han att hans tanke-

D E S I G N  H J Ä L P E R  H E M M A K O C K A R

sätt och värderingar går hand i hand med Fiskars. – Jag 

kan utan tvekan stå för bolagets designfi losofi . Jag upp-

skattar att man fokuserar på att kombinera innovation och 

kvalitetsmaterial. Det är en glädje att jobba för Fiskars.

Att samarbetet är framgångsrikt visar bland annat 

designpriset Red Dot som Tobias Wandrup har fått för sin 

Functional Form-knivserie.

Skedar sköna som smycken
Guldsmeden och industriformgivaren Tobias Jacobsen är 

upphovsman till bland annat bestickserien Functional 

Form. Han har lagt märke till att hushållsprodukter allt 

oftare också fungerar som inredningselement i köket.

– Kök och vardagsrum förenas och det lyfter fram 

designens betydelse. Kokkärl är inte längre bara arbetsred-

skap. En gryta på spisen blir en symbol för ett idealliv där 

man har tid för matlagning mitt i vardagsjäktet.

Formgivaren i Tobias Jacobsen utgår ifrån att en pro-

dukt ska fungera väl, men guldsmeden i honom kräver att 

den också ska vara estetiskt tilltalande.

– Varje produkt jag designar är som ett smycke. Jag vill 

skapa föremål som man ser på med välbehag.
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Tobias Wandrups 
idéer utvecklas 
genom skisser 
och tredimensio-
nella modeller.

Fiskars Hushållsprodukter har en stark position på den 

europeiska marknaden. Produktgruppens sorti ment – 

kokkärl, knivar och bestick – lämpar sig såväl för 

professionella kockar som matlagningsentusiaster.

Matlagning är en trendig hobby 

överallt i världen. Till exempel web-

bokhandeln Amazon.com säljer mer 

än 15 500 olika böcker om mat och 

matlagning samt prenumerationer på cirka 200 mattid-

skrifter. Boktrenden visar tydligt att det är inne att 

vara hemmakock: antalet kokböcker för barn och 

famil jer har ökat kraftigt.

Dansken Tobias Jacobsen 
är barnbarn till formgivar-
legenden Arne Jacobsen, 
som bland annat skapade 
stolklassikern Myran.
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I väntan på sommaren kan man mätta sin jordgubbs-

längtan med ett recept av keramikkonstnärerna Anneli 

och Risto Paatero från Fiskars Bruk.

Rosmarinjordgubbar
Smält honung i en platt panna. Tillsätt färsk, fi nhackad rosmarin 

och låt badda en liten stund. Lägg hela frusna jordgubbar i den 

bubblande röran. Blanda och servera direkt med vispad grädde eller 

glass. Rekommenderad dryck: Pinot Gris eller Gewürztraminer från 

Alsace. Receptet är ur Brukets Kokbok av Anna Paljakka.

I många hem har matlagning blivit en trevlig hobby som förenar hela familjen.

Non-slip-handtagen 
gör det lätt att 
använda kokkärlen 
i Fiskars Functional 
Form-serien.
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P Å  R Ä T T  S P Å R  I  N Y  T E R R Ä N G

Fiskars friluftsredskap erbjuder människor som är intresserade av ödemarks- och 

friluftsliv högklassig, innovativ och trygg utrustning. Produktgruppen omfattar  Gerber

Legendary Blades jakt-, fi ske- och friluftsredskap – med en stark position på den ameri-

kanska marknaden – samt svenska Silvas och dess dotterbolag Bruntons produkter.

Björn Rydvall leder Team Lundhags upp för ett snötäckt fjäll i svenska Lappland.
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Gerber tillverkar 
också ryggsäckar 
med vätskesystem. 
På bilden modellen
Caleo XC.
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Under 2006 lanserade Gerber än en gång många nya 

produkter. Knivhandtagen fi ck framför allt bättre ergonomi, 

medan patenterade låssystem var en nyhet bland univer-

salverktygen.

Förvärvet av Silva innebär att friluftsredskapsgruppen 

tar ett steg ut i ny terräng samtidigt som sortimentet i 

gruppen ökar. Samgången stärker Fiskars position på frilufts-

marknaden, där efterfrågan på tekniskt avancerade och 

högklassiga produkter ökar. Till Gerbers kärnprodukter hör 

ansedda jakt- och fi skeknivar samt universalverktyg, 

medan Silvas kärna utgörs av orienteringsutrustning och 

outdoorprodukter, till exempel GPS-navigatorer, kompas-

ser och pannlampor. Av Silvas produkter säljs ungefär 

60 % i Europa och resten främst i USA, där produkterna 

säljs under varumärket Brunton.

En utmaning för kartläsaren
Äventyrssporten multisport är fysiskt krävande. Det som 

avgör i den här grenen är strategiskt tänkande, oriente-

ringsförmåga och vägval. Multisport har sina rötter i Nya 

Zeeland och är en uthållighetsgren där man löper, klättrar, 

cyklar mountainbike eller paddlar från kontroll till kontroll 

för att ta sig i mål så fort som möjligt. I sin mest krävande 

form pågår tävlingarna – som kan gå i snöstorm eller ste-

kande solsken – i fl era dygn.

Det svenska multisportlaget Team Lundhags har i fl era 

år framgångsrikt letts av den 25-årige miljöingenjören Björn 

Rydvall. Kartläsarens arbetsredskap är karta, kompass och 

höjdmätare. – Man måste kunna tolka kartan och passa in 

den på den verkliga omgivningen, förklarar Björn. Föråld-

rade kartor hör till utmaningarna i disciplinen, så för att hitta 

en pålitlig rutt måste man hitta fl era fasta punkter i ter-

rängen. På 20 år kan till exempel bäckar och små gölar lätt 

torka bort. Därför är det bättre att orientera sig efter berg 

och större fl oder.

– Höjdmätaren är oersättlig i en backig terräng och 

dåligt väder, så det är något jag rekommenderar att man 

lär sig använda. På lång sikt hittar man också rätt om man 

i första hand litar på sin egen bedömningsförmåga i stället 

för att blint följa dem som är framför, tipsar Björn.

Silvas 5JET-kompass är 
Björns favoritmanick.
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(Övre bilden) Enastående vyer belö-
nar fotvandraren i de italienska 
Alperna.
(Nedre bilden) Gerbers kvalitetskni-
var är populära bland jägare.

GPS-navigatorer hjälper frilufts-
människor att hitta rätt.

Gerbers knivar och universalverktyg med 

patenterade låssystem och ergonomiska 

handtag är pålitliga och trygga att 

använda.

Trygga redskap

Den äldsta – och fortfarande den mest utmanande – 

lagtävlingen i multisport är Raid Gauloises, som 

grundades av fransmannen Alain Gaimard år 1989. 

I dag heter tävlingen Raid World Championship. 

Läs om årets tävling på www.theraid.org.
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Vi har allt mer fritid, men vi vill ha kvalitet och inte bara 

kvantitet – och det innebär att våra fritidsbåtar ska vara 

både pålitliga och lättskötta. Samtidigt håller genomsnitts-

båten på att öka i storlek och efterfrågan på aluminium båtar 

växer snabbare än efterfrågan på andra båtar. För Fiskars 

omfattande sortiment av Busterbåtar passar den här utveck-

lingen bra. I dag är det allt oftare hela familjen som fattar 

beslut om att skaffa båt och då framhävs behovet av en 

mångsidig båt. I modellen Buster X, som lanserades år 

2006, är just mångsidigheten en framträdande egenskap.

I framtiden utgår man ifrån att en båt ska klara av att 

förändras och omvandlas – och det är också utgångs-

punkten för designen av nya Busterbåtar. Det är ett måste, 

eftersom behoven är olika redan inom Norden: svenskar 

och norrmän använder i huvudsak sina båtar som nöjes-

båtar och för utfärder, medan man i Finland tycker det är 

viktigt att båten också fungerar som fi skebåt och förbindel-

sebåt. Busters trumfkort på den internationella båtmarkna-

den är ett omfattande sortiment och ett starkt varumärke i 

kombination med överlägsen kvalitet.

Buster i  Roslagen
Om somrarna kan man ofta se Kerstin Johansson ute på 

en båttur i Roslagen norr om Stockholm. – Vår Buster är 

en familjebåt. Den fungerar som buss när jag för gäster 

och utrustning till stugan på holmen och som fi skebåt när 

vi fi skar strömming eller kastar efter gädda – och ibland är 

den uteslutande en nöjesbåt, berättar hon.

I skärgården och i kustvatten är en Buster som bäst.

Kerstin Johansson har drivit det familjeägda konferens-
slottet Engsholm söder om Stockholm i 20 års tid.

Busterbåtarna är de mest populära aluminium-

båtarna i Norden. Huvudmarknadsområdet är 

de nordiska länderna och Östersjöområdet. År 

2006 utvidgades Busterfamiljen med Buster X.

I  S K Ä R G Å R D E N  U P P S K A T T A R 
M A N  B U S T E R S  B E K Y M M E R S L Ö S H E T

En ren båt hålls 

blänkande längre 

om man behandlar 

ytan med bilvax.
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Buster fi rar sitt 30-årsjubileum i stark 

medvind år 2007. • Mer än 70 000 

Busterbåtar har tillverkats sedan år 1977. • Mer än 

hälften av båtarna går på export. • I dag fi nns det sju 

båtar i olika storlekar i Bustersortimentet: Buster 

Magnum, Buster XXL, Buster XL, nyheten Buster X, 

Buster L, Buster M, Buster XS och Buster S.

Förutom Busterbåtarna är Inha Bruk 

känt som gångjärnstillverkare och leve-

rantör av rälsfästen. Exporten av Fis-

karsgångjärn ökade både till Norden 

och till Baltikum. Genom att lansera nya produkter 

och effektivera distributionskanalerna vill man nu 

öka exporten också till Ryssland. Efterfrågan på 

rälsfästen möjliggjorde en god användningsgrad 

under hela året.

Ökad export av gångjärn 
och rälsfästen

Omsät tn ing
per  marknadsområde

Finland 51 %
Skandinavien 38 %
Övriga 11 %

Buster X är en nyhet i den populära femmetersklassen.

Kerstins familj skaffade sin Buster XXL för fem år 

sedan. – Det var en aha-upplevelse för mig: kan en båt 

vara så här stabil och ändå lättmanövrerad? Den känslan 

har hållit i sig och jag har inte en gång känt mig osäker i 

båten. Att båten är robust och enkel att använda är viktiga 

egenskaper för Kerstin, eftersom hon ofta använder den 

ensam eller tillsammans med sin son. – Att lägga till vid 

steniga skär kan vara nog så knepigt. I hård sjögång har 

jag varit glad åt att min båt är av aluminium!

Kerstin Johansson driver Engsholms konferensslott 

utanför Stockholm och använder sin båt bara om som-

rarna, även om den också tål höstbruk. – När båten sjö-

sätts börjar semestern för mig!
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Markegendom har varit en del av Fiskars sedan 1600-

talet. I bolagets ägo har Fiskars Bruk bevarats som en 

enhetlig kulturmiljö även efter att den industriella verk-

samheten fl yttade från orten. Bruket har utvecklats till en 

uppskattad bo- och arbetsplats som också lockar många 

besökare. Målet är att bevara den historiska omgivningen 

men samtidigt utveckla brukets mångsidiga potential. Som 

en del av det här utvecklingsarbetet inledde Fiskars år 

2006 en genomgång av planeringen för området.

De omkringliggande skogarna utgör en betydande 

ekonomisk resurs. I fråga om skogsvård har Fiskars känt 

Fiskarskoncernens rötter fi nns i Fiskars Bruk, som 

grundades år 1649, och vid sidan om bolagets 

jord- och skogsegendomar utgör bruket fortfa-

rande en viktig del av Fiskars fastighetsverksam-

het. De 15 000 hektar mark som bolaget förval-

tar fi nns i bruket med omnejd samt på Hangö 

udd. Bolaget äger förutom fastigheter också eko-

nomi- och naturskog samt ett hundratal sjöar.

En flygbild från maj 
visar kasernerna som 
ritades av C.L. Engel 
och J.E. Wiik 
på 1800-talet.

F I S K A R S  R Ö T T E R  F I N N S  I  B R U K E T
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Fiskars Bruk ligger vid Fiskarsån och 

är en unik plats också i fråga om sin 

natur. Flera hundra år gamla ädla 

lövträd ger området sin egen prägel. 

Genom att vandra längs den trädslagsstig som har 

anlagts i bruket kan man bekanta sig med mer än 30 

olika trädslag. Om man vill bekanta sig med områdets 

historia kan man ta en vandring längs med skogssti-

gen, där olika typer av skogar varvas med gamla 

boplatser och man till och med kan se fornlämningar 

från järnåldern.

F iskars natur

Magasinet erbjuder en enastående ram 
för högklassiga utställningar.

Karin Widnäs keramikarbeten  uppskattas 
av inredningsarkitekter även utomlands.
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sitt ansvar i fl era hundra år; att utveckla skogen på ett sätt 

som är ekonomiskt och miljömässigt hållbart är viktigt för 

bolaget. Träförädling sker också i bruket: sågen Fiskars 

Kvalitetsvirke levererar specialvirke av hög kvalitet till 

många möbelsnickare.

I takt med att industrin har fl yttat bort har Fiskars Bruk 

blivit ett internationellt erkänt och levande centrum för 

konst, design och hantverk. Andelslaget för hantverkare, 

formgivare och konstnärer i Fiskars grundades år 1996 

och har i dag mer än hundra medlemmar. Fiskars har 

också inlett en residensverksamhet för att främja interna-

tionellt konstnärsutbyte. Den historiska miljön, den mångsi-

diga naturen och de olika utställningarna och eveneman-

gen gör att Fiskars Bruk året om är ett intressant utfl yktsmål 

för både fi nländska och utländska gäster.

Konstnärshem och levande samhälle
Karin Widnäs utställning Kotona sommaren 2006 är det 

senaste exemplet på hur denna internationellt ansedda 

keramikkonstnär tänker. Hennes hemgalleri öppnade sina 

dörrar för kollegers arbeten och skapade samtidigt ett nytt 

och individuellt besöksmål för sommargäster i bruket.

Hasselbackatomten erbjöd Karin en möjlighet att för-

verkliga sina drömmar och bygga ett hus som samtidigt 

var både ateljé och hem. Karin, som fl yttade till bruket på 

1990-talet, visste redan från början att hon ville göra så 

mycket som möjligt själv – och resultatet är ett hus där 

keramik går över i arkitektur på ett naturligt sätt. Huset har 

ritats av arkitekten Tuomo Siitonen, men Karins eget ska-

pande fi nns med i husets olika spännande tegel- och 

kakelväggar samt kakelugnar. De konstfärdiga detaljerna i 

trähuset vittnar i sin tur om lokal yrkeskunskap. Virket till 

huset fanns också nära till hands, eftersom det beställdes 

från sågen i bruket. Inget gick till spillo i bygget: Karin 

värmde huset med restbitarna från plankorna – och askan 

som blev kvar använde hon till den svarta glaseringen i 

kökskaklen.

Byggnaden och hela tomten andas samma atmosfär 

som i tiden fi ck Karin att välja just den platsen och ge sig 

in på ett mer än tio år långt och krävande byggprojekt.

Gästerna från olika delar av världen kan njuta av utsik-

ten från altanen som sträcker sig runt huset.

– Samhället och livet här fungerar. Folk kommer hit 

från Japan och andra ställen för att se hur vi gör det, kon-

staterar Karin.
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Hyggesbränning är 
en planerad skogs-
vårdsåtgärd där åter-
stående växtlighet 
på ett hygge antänds 
under kontrollerade 
omständigheter, 
oftast mot vind-
riktningen.

Röd skogslilja – Cephalanthera rubra • Den röda skogsliljan – eller rödsysslan – är en orkidéart med känn-

spaka rosaröda blommor som är mycket sällsynt i Europa och Asien. • I Finland påträffas arten endast på 20 växtplatser, 

bland dem Fiskars skyddsområde i Kisko. • Växten kan gömma sig under jorden i fl era års tid och skjuter skott först under 

gynnsamma förhållanden.

Det skogsområde som brändes sommaren 2006 är ett 

exempel på de projekt som Fiskars satsar på för att trygga 

en artrik och mångsidig natur på sina ägor. Hyggesbrän-

ning ingår som ett krav i ett FSC-certifi kat (Forest Steward-

ship Council) för hållbar skogsvård. Projektet inleddes år 

2005 i 4 000 hektar av Fiskars dotterbolag Ferrarias sko-

gar. Ett certifi kat förutsätter att växt- och djurarter i området 

bevaras bl.a. genom hyggesbränning.

Efter hyggesbränning spirar nytt liv ur den sotiga, kväve-

haltiga jorden och jordmånen lockar till sig sällsynta invå-

nare. Den brända jorden lämpar sig också för sådd av tall. 

Historiskt har den här metoden i första hand utnyttjats för 

skogsförbättring. I dag används metoden för att skapa en 

sådan biotop som vissa arter kräver; många utrotnings-

hotade växt- och djurarter trivs speciellt bra på bränd mark.

Hyggesbränning
•  Hyggesbränning används runt om i världen för skogs-

förbättring och till exempel i USA och Australien också 

för att förhindra buskbränder.

•  I allmänhet förbättrar hyggesbränning de ekologiska 

förutsättningarna i olika växtmiljöer eftersom brän-

ningen frigör kväve för växterna.

•  Hyggesbränning utförs alltid av yrkesmänniskor och 

efter anmälan till de lokala brandmyndigheterna.

Plats  för rara arter
Under året fortsatte Fiskars den återställning av lundar 

som inleddes i bolagets naturskyddsområde i Kisko år 

2004. De senaste åren har barrträden i området glesats 

ut för att skapa bättre förutsättningar för ädla lövträd, 

som alm och lind. Gallringen ger också plats åt den vär-

defulla växtligheten på kalkbergen i området. Bland de 

raraste bekantskaperna fi nns den röda skogsliljan, som 

på sina ställen förekommer på sydliga kalksluttningar i 

skyddsområdet i Kisko.

Miljöhänsyn är en integrerad del av Fiskars affärs-

verksamhet och av vården av bolagets skogsegen-

domar. Fiskars värnar om miljövärdena i sina 

ekonomiskogar och skyddsområden bland annat 

genom hyggesbränning.

M
il
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N Y T T  L I V  U R  K O L S V A R T  J O R D
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I N N O V A T I V  H I S T O R I A

Fiskars historia börjar med det järnbruk som grundades i Fiskars ådal år 1649. 

Där ser många av Finlands och Europas första industriella maskiner dagens ljus.

Finland är en del av det förmögna svenska 
riket när holländaren Peter Thorwöste får 
tillstånd att grunda ett järnbruk i Fiskars. 
Stångjärn exporteras i synnerhet till Stockholm.

1649

1822

1850

1837

En korrekturpress som tillver-
kats i Fiskars maskinverkstad

Fiskars grun-
dar den första 
maskinverksta-
den i Finland

Fiskars avdelning 
på en industriutställ-
ning i S:t Petersburg

1848

Bruksvy i Fiskars

Apotekare Julin 
köper Fiskars

Fiskars börjar 
tillverka plogar i slutet 
av 1800-talet

Peter Thorwöstes 
namnteckning

1883

USA blir 
självständigt 4.71776

1809

Fiskars börjar
 tillverka knivar, 

gafflar och saxar

1830

1851
H
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1870

Finland blir ett autonomt 
storfurstendöme under den ryska kronan

Fiskars blir ett aktiebolag

Fiskars 
skräddarsax

Finlands första ångfartyg 
Majava tillverkas i Fiskars

1880
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1917

1921

1965

1967

1977

1984

1990

1977

Under 1900-talet har Fiskars lanserat många unika och framgångsrika produkter.

Finland blir självständigt

Inha Bruk blir 
en del av Fiskars

Fiskars är bland de 
första i Europa att tillverka 
bl.a. mikrovågsugnar

Fiskars lanserar den första 
saxen med orange handtag

Fiskars grundar 
en saxfabrik i USA

Fiskars börjar 
tillverka 
Busterbåtar

Fiskars, Inc. 
grundas i USA

Fiskars blir 
en betydande aktie-
ägare i Wärtsilä

. . . I N N O V A T I V  H I S T O R I A

1999
Fiskars fyller 350 år

1915

Fiskars aktier 
börsnoteras
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Läs mer om Fiskars historia på 

www.fi skars.fi 
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I N T R E S S E B O L A G E T  W Ä R T S I L Ä

Wärtsiläkoncernen är en global leverantör av fartygs- och 

energianläggningar, lösningar och service. Wärtsiläs lös-

ningar stöder kundernas verksamhet under produktens 

hela livscykel. Bolaget utvecklar tekniska lösningar som 

gynnar såväl kunder som miljö.

Inom fartygsindustrin är Wärtsilä en ledande leveran-

tör av kraftsystem samt offshore-tillämpningar. Bolaget till-

verkar motorer och generatoraggregat, reduktionsväxlar, 

propulsionsutrustning, övervakningssystem samt tätnings-

lösningar.

Wärtsilä utvidgar 
sin produktion i 

Kina för att svara 
på kraftig efter-

frågan.

Inom energisektorn är Wärtsilä en betydande leveran-

tör på marknaden för kraftverk för decentraliserad energi-

produktion. Wärtsilä erbjuder kraftverkslösningar som byg-

ger på tjockolje- och gas- och fl erbränslemotorer samt på 

biokraft.

Wärtsiläs omfattande serviceverksamhet stöder sys-

temleveranser under hela deras livscykel.

Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster 

vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samar-

betspartner. Bolaget har mer än 14 000 professionella 

medarbetare i över 130 Wärtsiläenheter i cirka 70 länder.

Intressebolaget Wärtsilä Oyj Abp är en väsentlig 

del av Fiskarskoncernen. Fiskars är den största 

enskilda ägaren i Wärtsilä: i slutet av år 2006 

var Fiskars andel av Wärtsilä 16,6 % av aktierna 

och 30,4 % av rösterna.

Nyckeltal  2006 2005

Koncernens omsättning, milj. € 3 189,6 2 638,8

Rörelsevinst, milj. € 261,6 224,3

Resultat/aktie, € (utspätt) 3,71 1,78

Personal 14 346 12 000

W
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S T Y R E L S E N

Kaj-Gustaf Bergh (1955)
Diplomekonom, juris kandidat. Styrelse-
ordförande fr.o.m. 6.10.2006, medlem 
i styrelsen 2005. Verkställande direktör 
i Föreningen Konstsamfundet r.f., 
styrelseordförande i Aktia Sparbank Abp, 
Finaref Group Ab och Hufvudstads-
bladet Ab samt styrelsemedlem 
i Ramirent Oyj och Julius Tallberg Oy Ab. 
Innehar 5 000 Fiskars aktier.

Alexander Ehrnrooth (1974)
Ekonomie magister och MBA. 
Vice ordförande, medlem i styrelsen 
2005. Verkställande direktör i Atine 
Group Oyj och Virala Oy Ab, styrelse-
ordförande i Oral Hammaslääkärit Abp 
samt styrelsemedlem i Tiimari Oyj Abp 
och Turvatiimi Oyj. 
Innehar 5 930 Fiskars aktier. 

REVISOR KMPG OY AB

Paul Ehrnrooth (1965)
Ekonomie magister. Vice ordförande, 
medlem i styrelsen 2004. Styrelse-
ordförande i Savox Oy Ab och Finance 
Link Ab. Innehar 10 100 Fiskars aktier.

Ilona Ervasti-Vaintola (1951)
Vicehäradshövding. Medlem i styrelsen 
2004. Koncernens chefsjurist, direktör 
för juridiska ärenden för Sampo Abp och 
medlem i koncernens ledningsgrupp. 
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.

Karl Grotenfelt (1944)
Vicehäradshövding. Medlem i 
styrelsen 2005. Styrelseordförande 
i Famigrobolagen. Styrelsemedlem
i UPM-Kymmene Abp och Ahlström 
Capital Oy. Innehar 11 680 Fiskars 
aktier.

Olli Riikkala (1951)
Diplomingenjör, ekonom och MBA. 
Ordförande 20.3-5.10.2006, medlem 
i styrelsen 2002. Styrelsemedlem 
i TietoEnator Abp. Styrelseordförande i 
Comptel Oyj, Oriola-KD Abp, PaloDEx 
Group Oy och Helvar Merca Oy Ab. 
Innehar 2 550 Fiskars aktier.

Kaj-Gustaf Bergh
Styrelseordförande

Alexander Ehrnrooth
Vice ordförande

Paul Ehrnrooth
Vice ordförande

Gustaf GripenbergIlona Ervasti-Vaintola Olli RiikkalaKarl Grotenfelt
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Heikki Allonen (1954)
verkställande direktör
diplomingenjör
medlem i ledningsgruppen
anställd sedan 2003
aktieinnehav: 21 355

Ingmar Lindberg (1945)
vice verkställande direktör, 
fastigheter
diplomekonom
medlem i ledningsgruppen
anställd sedan 1985
aktieinnehav: 3 544

Juha Rauhala (1954)
fi nansdirektör
ekonom
medlem i ledningsgruppen
anställd sedan 1989
aktieinnehav: 13 995 

Jutta Karlsson (1963)
chefsjurist
juris kandidat, LL.M.
anställd sedan 2006
innehar inga Fiskars aktier

K O N C E R N L E D N I N G E N
FISKARS OYJ ABP

Leena Kahila-Bergh (1959)
informationsdirektör
ekonomie magister 
medlem i ledningsgruppen
anställd sedan 1989
aktieinnehav: 1 127

Maija Elenius (1956)
ekonomidirektör
ekonom
medlem i ledningsgruppen
anställd sedan 2003
aktieinnehav: 980

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)
James S. Purdin (1949)
verkställande direktör

FISKARS BRANDS, INC.

James S. Purdin (1949)
verkställande direktör
anställd sedan 2003

Francis Kint (1962)
direktör – Fiskars Brands Europa & 
Garden
anställd sedan 2004
Jerome L. Klein (1957)
ekonomidirektör
anställd sedan 2002
Jason R. Landmark (1967)
direktör, Outdoor Recreation
anställd sedan 2001
William J. Nee (1960)
personaldirektör
anställd sedan 2004
Chad T. Vincent (1961)
direktör, Craft
anställd sedan 2001

Jukka Suonperä (1952)
verkställande direktör
diplomingenjör
anställd sedan 2003
aktieinnehav: 770 

FASTIGHETERNA

Moderbolagets fastigheter
Ingmar Lindberg (1945)

FERRARIA OY AB

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

Ledning

Styrelse
Heikki Allonen (1954)
ordförande
Maija Elenius (1956)
Ingmar Lindberg (1945)

INHA BRUK AB

Ledning

L
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Flera Fiskarsprodukter 
har fått internationella 
designpris, som Reddot 
Award, iF-Design Prize 
och Good Design Award.
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Styrelsens verksamhetsberättelse

Koncernbokslut,  I FRS

 Resultaträkning

 Balansräkning

 Kassaflödesanalys

 Förändringar i  det egna kapitalet 

 Noter t ill koncernbokslutet

  Koncernens redovisningsprinciper

  Segmentsrapportering

  Omstruktureringskostnader

  Förvärv av företag och rörelser 

  Avvecklad verksamhet 

  Resultaträkning,  spec if ikationer

  Avstämning av effektiv skatt

  Pensioner och andra förmåner som förfaller efter 

  arbetsförhållandets utgång
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Förvaltning (Corporate Governance)
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Bokslutsböcker från 
1750-talet. Fiskars äldsta 
bevarade huvudbok är 
från år 1734.
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Koncernbokslutet i denna årsredovisning har upprättats enligt 
de internationella redovisningsstandarderna (International Finan-
cial Reporting Standards, IFRS). Under år 2006 avyttrade Fiskars 
sin Power Sentry-verksamhet. Verksamheten har klassifi cerats 
som avvecklad verksamhet. Resultatet av försäljningen redovi-
sas separat i resultaträkningen efter resultatet för koncernens 

kontinuerlig verksamhet. Beloppen i resultaträkningen för år 
2005, men inte för tidigare år, har justerats så att de är jämförliga.
     Grafer och tabeller för åren 2004–2006 presenteras i enlig-
het med IFRS och tidigare år enligt fi nsk redovisningsstandard.
Samtliga belopp i årsredovisningen är avrundade och avrund-
ningsdifferenser kan därför förekomma.
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S T Y R E L S E N S  V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 
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Rörelseresultat  M€

och  rörel seresultat ,  %
Omsät tn ing
M€

Omsättning, M€

Rörelseresultatprocent
2002–2003 enligt fi nländsk redovisningsstandard (FAS)

2004–2006 enligt internationell bokslutsstandard (IFRS)

Fiskarskoncernens omsättning ökade med 4,9 % under 

räkenskapsåret och var 534,9 milj. euro (509,9). Av omsätt-

ningen uppstod 47,7 % i Europa (43,1) och 44,1 % i USA 

(49,6). Förskjutningen av tyngdpunkten påverkades av de 

företagsköp som genomförts under året, den allmänna 

utvecklingen på marknaderna samt i liten utsträckning även 

förändringar i valutakurserna.

Kostnaderna för den omstrukturering av verksamhe-

ten i USA inom koncernens största affärsområde, Fiskars 

Brands, som aviserades hösten 2005, förverkligades enligt 

de ursprungliga planerna och uppgick sammanlagt till 

50,3 milj. euro. 

Personalstyrkan uppgick i slutet av året till 3 003 

(3 220). Antalet anställda minskade i synnerhet i USA, där 

tre produktionsanläggningar stängdes och två omvandla-

des till främst förpacknings- och distributionscentraler. 

Användningen av underleverantörer har ökat i USA och de 

nya produkter som har lanserats har fått ett gott motta-

gande på marknaden. Av de produkter som säljs i början 

av våren 2007 är en betydande del ännu tillverkade med 

den produktionskapacitet som sedan dess har lagts ned, 

vilket innebär att kostnadseffekten av användningen av 

underleverantörer inte syns förrän efter årets första kvartal.

Koncernens rörelsevinst var 85,8 milj. euro (22,7). De 

kostnader av engångsnatur på 10,6 milj. euro (39,7) som 

rapporterades i anknytning till omorganiseringen motsva-

rade förhandskalkylerna. Rörelseresultatet för den egna 

verksamheten före poster av engångsnatur uppgick till 37,8 

milj. euro (33,8). Den jämförbara lönsamheten på rörelse-

resultatsnivå steg till 7,1 procent (6,6).

Fiskars andel i intressebolaget Wärtsiläs resultat var 

58,6 milj. euro (28,6).

Räkenskapsårets resultat före skatt var 76,7 milj. euro 

(65,4). I fjolårsresultatet ingår en reavinst på 49,8 milj. 

euro för försäljningen av Wärtsiläaktier.

Power Sentry-verksamheten som såldes under räken-

skapsåret redovisas bland avvecklade verksamheter, sepa-

rat från kvarvarande verksamhet och resultaträkningen har 

justerats så att den är jämförbar.

Resultatet för räkenskapsåret var 82,0 milj. euro (62,1). 

Resultatet per aktie för moderbolagets aktieägare var 1,06 

euro (0,80).

Nyckeltal för verksamheten över en längre period fi nns 

i femårsöversikten i Noterna på sidan 72. 

Affärsverksamhet

Fiskars brands
Omstrukturering
I slutet av juni såldes Power Sentry-verksamheten, som 

marknadsförde hemelektroniktillbehör i USA. Affären var 

ett led i Fiskars Brands strategi att fokusera på sina kärn-

områden. Enheten opererade med sina egna varumärken 

och hade ingen betydande operativ koppling till de övriga 

affärsområdena inom Fiskars Brands. Power Sentry omsatte 

år 2005 var 41,9 milj. euro, hade en personal på 42 per-

soner och verksamhetens bundna kapital var 5,5 milj. 

euro. Reavinsten och det sammanlagda resultatet för årets 

första halva uppgår till 15,2 milj. euro (3,9) och redovisas 

under avvecklade verksamheter. Affärsverksamheten sål-

des i en kontantaffär, affären var slutlig och i slutet av räken-

skapsåret fi nns inga öppna poster som kunde påverka 

köpeskillingen.

Förvärvet av den svenska koncernen Silva slutfördes i 

slutet av augusti. Företagsköpet omfattar Silva Sweden AB:

n, dess amerikanska dotterbolag The Brunton Company, 

koncernens europeiska försäljningsbolag i Storbritannien, 

Frankrike och Tyskland samt en majoritetsandel i ett pro-

duktionsbolag i Kina. Köpeskillingen var 25,6 milj. euro. 
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Silvagruppens omsättning på årsnivå har varit över 30 milj. 

euro. Silva och Brunton förstärker Fiskars Outdoor-verk-

samhet genom att utvidga sortimentet i synnerhet i fråga 

om produkter avsedda för frisksportare. Förvärvet ger Fis-

kars Brands också nya kunder och distributionskanaler i 

synnerhet på den europeiska marknaden. Silvas och Brun-

tons omfattande sortiment med kompasser, pannlampor 

och kikare är väl kända och varumärkena har ett gott anse-

ende. Silvagruppens siffror är konsoliderade i Fiskarskon-

cernen från och med början av september.

Den nedskärning av den egna produktionskapaciteten 

som ingick i den omstrukturering som inleddes i USA hös-

ten 2005 har i huvudsak genomförts och under 2006 för-

orsakade omstruktureringsåtgärderna kostnader av engångs-

natur till ett värde av 10,6 milj. euro (39,7). Av de här kost-

naderna utgjordes 3,8 milj. euro främst av kostnader i 

anknytning till minskning av personalen, medan de reste-

rande 6,8 milj. euro var nedskrivningar av balansvärdet på 

anläggningstillgångar. Effekten av åtgärderna syns stegvis i 

produktion och underleveranser under årets första halva. 

Som ett led i omorganiseringen avstod Fiskars Brands från 

tillverkning och marknadsföring av vattenslangar och gum-

mimattor. De två fabriker som hade tillverkat de här pro-

dukterna stängdes under sommaren. Verksamheternas 

sammanlagda omsättning år 2005 var under 21 milj. euro 

och de sysselsatte 130 personer.

I USA har man avstått från största delen av tillverk-

ningen av pysselprodukter och en betydande del av tillverk-

ningen av trädgårdsprodukter. Craft- och Garden-enheterna 

fokuserar i framtiden allt mer på produktutveckling och 

marknadsföring. En av produktionsanläggningarna inom de 

här sektorerna har stängts helt medan två fabriker har 

omvandlats till förpacknings- och distributionscentraler. 

Som ett led i effektiveringen av Fiskars koncernstruktur 

likviderades i slutet av räkenskapsåret ett numera onödigt 

holdingbolag i Sverige och Fiskars Brands Europe Aps, som 

äger Fiskars Brands europeiska dotterbolag, överfördes 

direkt i moderbolagets ägo. I slutet av räkenskapsperioden 

grundades ett försäljningsbolag i Spanien.

Fiskars Brands affärsverksamhet
Fiskars Brands omsättning ökade med 3,8 % och var 489,9 

milj. euro (472,0). Försäljningen i huvudmarknadsområ-

dena uppgick till 214,3 milj. euro i Europa (185,6) och 

233,5 milj. euro i USA (254,9). Europas andel av försälj-

ningen ökade och var 43,7 % (39,3) medan USA:s andel 

var 47,7 % (54,0). Silvagruppens andel av den ökade 

omsättningen var 12,5 milj. euro.

Fiskars Brands rörelseresultat var 21,1 milj. euro (-5,6). 

Kostnader av engångsnatur på grund av omstrukturerings-

projektet uppgick till 10,6 milj. euro (39,7) och utan dem 

var rörelseresultatet som väntat på fjolårsnivå, 31,7 milj. 

euro (34,1). Rörelseresultatet i relation till försäljningen var 

4,3 % (-1.2).

Konkurrensen inom Fiskars produktsegment var fortsätt-

ningsvis spänd i USA. De största detaljhandelskedjorna änd-

rar kontinuerligt på tyngdpunkterna i sitt sortiment och det 

har inte alltid legat i Fiskars intresse; andelen dagligvaror i 

den här distributionskanalen håller på att öka samtidigt som 

utrymmet för säsongsbetonade konsumentvaror minskar.

Räkenskapsåret innebar en ökad satsning på utveckling 

och marknadsföring av nya produkter och marknadsföringen 

tog ett steg närmare konsumenterna i synnerhet inom Craft-

sektorn. Leveranskedjan blir mer krävande på grund av ökad 

användning av underleverantörer, vilket innebär att bolaget 

satsade på kvalitetskontroll och på att utveckla smidighet i 

leveranserna. De kostnader de här åtgärderna medförde 

belastade lönsamheten under räkenskapsåret.
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Marknadsutvecklingen i Europa var positiv; av försälj-

ningsökningen på 16 % var mer än 10 % organisk tillväxt. 

Försäljningen ökade både inom de marknadsområden som 

traditionellt varit starka och i länderna i östra Centraleuropa. 

Den positiva försäljningsutvecklingen återspeglades i lön-

samheten, som förbättrades jämfört med året innan. Även 

inom andra betydande marknader, som Kanada och Aust-

ralien, ökade försäljningen samtidigt som lönsamheten 

förbättrades.

Av Fiskars Brands investeringar på 37,5 milj. euro 

(24,1) utgjordes den största enskilda delen av förvärvet av 

Silvagruppen för 25,6 milj. euro. Året innan använde bola-

get 11,9 milj. euro till företagsförvärv. I övrigt gällde inves-

teringarna i första hand verktyg för tillverkning av nya pro-

dukter, distributionscentraler och upprätthållandet av pro-

duktionen. Medan en allt större del av produktionen sköts 

av underleverantörer har Fiskars som mål att äga de strate-

giska verktyg och formar som används vid tillverkningen.

Utgifterna för produktutveckling var 5,5 milj. euro (4,9), 

vilket utgjorde 1,1 % av omsättningen (1,0). Produktut-

vecklingsinvesteringarna uppgick till 0,4 milj. euro (0,5). De 

viktigaste produktinnovationerna i fråga om trädgårdsred-

skap togs fram vid produktutvecklingsenheten i Billnäs och 

av den produktutveckling som sker i USA gällde största 

delen nya Craft- och Outdoor-produkter.

Fiskars Brands goodwill, som ökade i och med förvär-

vet av Silvagruppen, var 22,4 milj. euro i slutet av räken-

skapsåret (12,8). Goodwillvärdena testas årligen mot ned-

skrivningsbehov genom nyttjandevärdeskalkyler på basis 

av uppskattade framtida kassafl öden. På basis av de beräk-

ningar som gjorts har inget behov av impairment av goo-

willvärdet konstaterats för någon av de kassagenererande 

enheterna. År 2005 gjordes en nedskrivning på 19,7 milj. 

euro för Garden-enheten i USA.

Inha Bruk
Inha Bruks omsättning ökade med 14,5 % till 37,2 milj. 

euro (32,4). Rörelseresultatet var 3,7 milj. euro (3,5). Den 

kraftiga uppgången i aluminiumpriset fortsatte, vilket belas-

tade lönsamheten. Rörelseresultatsprocenten var 9,9 (10,8). 

Efterfrågan på båtar fortsatte att växa i huvudmarknadsom-

rådet och försäljningen av Busterbåtar ökade i Finland, 

Skandinavien och Ryssland.

Produktionskapaciteten var i fullt bruk hela året och de 

mindre båtmodellerna tillverkades av underleverantörer. 

Den nya båtmodellen Buster X lanserades under hösten 

och försäljningen av modellen fi ck en god start. Den nya 

modellen erbjuder fl era alternativa layoutlösningar och i 

fråga om storlek platsar den mellan modellerna Buster L 

och Buster XL.

Busterbåtarna fi rar 30-årsjubileum år 2007.

Även försäljningen av Inha Bruks övriga produkter –

gångjärn och smidesprodukter – var fortsättningsvis tillfreds-

ställande, vilket också gäller verksamhetens lönsamhet.

Under årets lopp investerade bolaget 1,2 milj. euro (3,4) 

främst i utveckling av produktionen samt verktyg för den nya 

båtmodellen. Produktutvecklingskostnaderna uppgick till 0,6 

milj. euro (0,5) eller 1,6 % av omsättningen (1,6). Utgifterna 

hänför sig i huvudsak till utvecklandet av båtmodellerna.

Fast ighetsverksamheten
Till bolagets fastighetsverksamhet hör förutom intern och 

extern uthyrning av fastigheter också skötseln av bolagets 

skogsegendomar. Till affärsverksamhetens avkastning räk-

nas förändringen i skogsbeståndets värde. Under räken-

skapsåret 2006 steg rotpriset på virke efter att ha sjunkit 

under föregående räkenskapsår. Värdet på växande skog 

steg under året med 4,8 milj. euro (-0,8). Fastighetsverk-

samhetens omsättning, som till en betydande del bestod 

av värdestegringen, uppgick till 10,3 milj. euro (8,9) medan 

rörelsevinsten var 7,6 milj. euro (2,0). Investeringskostna-

derna under räkenskapsåret var 1,9 milj. euro (2,9).

Intressebolaget Wärtsilä
Resultatandelen i intressebolaget var 58,6 milj. euro (28,6). 

Den betydande ökningen berodde dels på en positiv 

utveckling av Wärtsiläs verksamhet och dels på de vinster 

från affärer av engångsnatur som bolaget gjort. Sådana är 

i första hand reavinster av försäljning av aktier i Assa Abloy 

och Wärtsiläs intressebolag Ovako; effekten av reavin-

sterna på Fiskars resultatandel var 28,6 milj. euro (1,9).
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Fiskars innehav i Wärtsilä var i slutet av räkenskapsåret 

16,55 % (16,81) och andelen av rösterna var 30,44 % 

(30,58). Wärtsiläs aktiekapital och antal aktier förändrades 

under räkenskapsperioden eftersom personer med optio-

ner tecknade aktier för sina optioner. Under räkenskaps-

året 2006 förde Fiskars inte handel med Wärtsiläaktier; 

under föregående räkenskapsperiod resulterade försälj-

ning av aktier i en reavinst på 49,8 milj. euro.

Wärtsilä betalade dividender till Fiskars till en samman-

lagd summa på 47,5 milj. euro (17,1). Fiskars andels balans-

värde var i slutet av räkenskapsperioden 239,1 milj. euro

(231,9) och av den summan var 37,7 milj. euro goodwill 

(38,1). I det egna kapitalet i Fiskars bokslut ingick en andel 

i de gängsevärdesfonderna i Wärtsiläs eget kapital och den 

andelen uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 21,6 

milj. euro (24,7). Aktiernas marknadsvärde i slutet av året 

var 645 milj. euro (394).

Koncernens resultat och skatter
Koncernens rörelseresultat, i vilket Fiskars andel av intresse-

bolaget Wärtsiläs resultat ingår, var 85,8 milj. euro (22,7). 

Nettofi nansieringskostnaderna var 9,1 milj. euro (7,1) och i 

dem ingick 0,8 milj. euro intäkter från placeringar (2,5). 

Finansieringskostnaderna var på samma nivå som under 

föregående räkenskapsperiod.

Resultatet efter fi nansieringsposter var 76,7 milj. euro 

(65,4).

Periodens skatter för kvarvarande verksamhet var 9,8 

milj. euro (7,3).

I resultatet för avvecklad verksamhet ingår reavinsten för 

försäljningen av Power Sentry-verksamheten efter avdrag för 

latenta skatter tillsammans med Power Sentry-enhetens 

resultat för perioden före försäljningen och motsvarande 

resultat för jämförelseperioden.

Resultatet för räkenskapsåret var 82,0 milj. euro (62,1). 

Nya minoritetsintressens andel av resultatet var ytterst litet.

Resultatet per aktie var 1,06 euro (0,80) och den kvar-

varande verksamhetens andel av det var 0,86 euro (0,75).

Balansräkning och 
finansieringsposit ion
Verksamhetens kassafl öde var 99,0 milj. euro (58,6). 

Driftskapitalet minskade jämfört med föregående räken-

skapsperiod. Omsättningstillgångarna minskade med 7,6 

milj. euro, trots att en förlängning av leveranskedjan och 

-tiderna ökar lagermängderna. Kontrollen över styrproces-

sen för omsättningstillgångar förbättrades under årets 

lopp. Av omstruktureringskostnaderna under räkenskaps-

året hade 3,8 milj. euro (1,0) inverkan på kassafl ödet. 

Wärtsiläs dividender på 47,5 milj. euro (17,1) hade än en 

gång en betydande effekt på verksamhetens kassafl öde.

Investeringarna uppgick sammanlagt till 45,5 milj. 

euro (30,7). Av dem var 26,0 milj. euro företagsköp (11,9) 

medan förvärven av anläggningstillgångar på 19,5 milj. 

euro (18,8) underskred avskrivningarna. Kassafl ödet från 

investeringar var 10,1 milj. euro negativt (52,0).

Koncernens räntebärande nettoskulder sjönk med 

38,1 milj. euro och var i slutet av året 101,9 milj. euro 

(140,0). Det kapitallån på 45,1 milj. euro som emittera-

des i slutet av år 2004 har upptagits i räntebärande främ-

mande kapital.

Koncernens betalningsberedskap var god. I slutet av 

räkenskapsperioden hade koncernen 44,9 milj. euro (21,7) 

i likvida medel, och därtill hade koncernen betydande out-

nyttjade kreditlimiter.

Koncernens egna kapital uppgick i slutet av räken-

skapsperioden till 421,8 milj. euro (402,7). Under räken-

skapsperioden utbetalades sammanlagt 57,1 milj. euro 

(22,8) i dividender. Avkastningen på eget kapital var 19,9 

% (16,8). Koncernens soliditet ökade och var 60 % (57). 

Nettoskuldsättningen sjönk ytterligare och var 24 % (35).

Balansomslutningen var på samma nivå som föregå-

ende räkenskapsår, 707,2 milj. euro (702,7). Bestående 

tillgångar var 460,0 milj. euro (458,5). De långfristiga skat-

tefordringarna minskade med 13,6 milj. euro och var 30,4 

milj. euro (44,0). Fiskars koncerngoodwill på 22,4 milj. 

euro var förknippad med Fiskars Brands verksamhet. De 

biologiska tillgångarna på 35,0 milj. euro (29,9) fanns alla 

i Finland. Till förvaltningsfastigheter hörde förutom de fast-

igheter som fastighetsverksamheten hyr ut åt utomstående 

i Finland också Fiskars Brands leasingfastigheter i USA, som 

koncernen inte längre själv använder. Av de produktionsan-

läggningar som stängts i samband med omstruktureringen 

inom Fiskars Brands har anläggningstillgångarna för två 

anläggningar sålts i sin helhet under räkenskapsperioden 

medan anläggningstillgångarna för de anläggningar som 

omvandlats till logistikcentraler redovisas till ett värde av 7,7 

milj. euro och ledningens bedömning är att inget behov av 

nedskrivning föreligger.



34

Personal
Koncernens personal uppgick i slutet av året till 3 003 per-

soner (3 220). I jämförelsetalet ingår inte de 42 personer 

som arbetade inom Power Sentry-verksamheten som sål-

des under räkenskapsåret. Omstruktureringen av produk-

tionen inom Fiskars Brands hade också inverkan på perso-

nalstyrkan och största delen av de förändringarna ägde 

rum under verksamhetsåret; på grund av omorganise-

ringen minskade antalet anställda med 400 personer. För-

värvet av Silvagruppen ökade personalstyrkan med 273 

personer. Vid fabriken i Billnäs i Finland minskade antalet 

anställda till 435 personer (529) medan antalet anställda 

vid Inha Bruk ökade med 30 till 301 (271). I genomsnitt 

var antalet anställda 3 167 personer (3 426) vilket innebär 

en minskning på 259 personer.

Under räkenskapsåret betalade bolaget ut löner och 

arvoden för 121,3 milj. euro (125,9). 

Längre tidsperioder återfi nns i femårsöversikten på 

sidan 72. 

Koncernledningen
Heikki Allonen var verkställande direktör och koncernchef. 

Jutta Karlsson har varit koncernens chefsjurist och styrel-

sens sekreterare sedan 14.6.2006. År 2006 fattade styrel-

sen beslut om ett treårigt incitamentprogram för verkstäl-

lande direktören. Programmet är bundet till bolagets aktie-

utveckling. Det fi nns ett tak som begränsar bonus.

Corporate Governance
Fiskars tillämpar Helsingfors Börs, Centralhandelskamma-

rens och Finlands Näringslivs Centralförbunds rekommen-

dation beträffande god förvaltningssed för börsbolag (Cor-

porate Governance), som trädde i kraft år 2004.

Fiskars följer också Finansinspektionens och Helsing-

fors Börs nya regler för insiderhandel som trädde i kraft 

1.1.2006 och bolaget har dessutom sina egna interna 

insiderregler som trädde i kraft 1.7.2006.

Risker och osäkerhetsfaktorer 
i  affärsverksamheten
De mest betydande affärsverksamhetsriskerna för Fiskars 

är förknippade med hantering av leveranskedjan, struktu-

rella förändringar i minuthandeln och delvis också prisut-

vecklingen för råvaror. Bolaget har satsat på ökad manage-

ment av leveranskedjan genom ökad kvalitetskontroll, nära 

samarbete med leverantörerna samt kontroll av immateri-

alrättigheter. Den strukturella förändringen inom distribu-

tionskanalerna är en risk främst på den amerikanska mark-

naden, men effekten av strukturomvandlingen minskas 

genom fl exibel marknadsföring och god förmåga att förutse 

utvecklingen. Råvaruprisernas utveckling påverkar direkt kost-

nadsnivån för den egna produktionen och indirekt kostna-

derna för underleveranser. Koncernen har inte använt sig av 

råvaruderivat, men man strävar efter att sluta långvariga leve-

ranskontrakt med viktiga råvaruleverantörer. Produktutveck-

lingsenheternas förmåga att ta fram innovativa, nya pro-

dukter som svarar på kundernas behov är av speciellt stor 

betydelse för affärsverksamhetens tillväxt.

Intressebolaget Wärtsiläs resultatutveckling har en avse-

värd betydelse för Fiskars resultatutveckling, dess förmåga 

att betala ut dividender påverkar Fiskars kassafl öde och en 

betydande nedgång i börskursen skulle kanske kunna leda 

till en nedskrivning av balansvärdet.

Fiskars skyddar sig mot fi nansiella risker i enlighet med 

praxis som godkänts av bolagets styrelse. Likvida medel 

placeras endast 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. Inga 

betydande kreditförluster har förverkligats under räken-

skapsåret.

Försäkringar har utnyttjats för att täcka både egendoms-

risker och betydande verksamhetsrisker. I övrigt bedöms de 

risker som är förknippade med balansvärden vara ringa.

En närmare beskrivning av koncernens risker och risk-

hantering fi nns i Noterna på sidan 69. 

Förvärv och avyttring av egna aktier
Bolagets styrelse hade fram till ordinarie bolagsstämman 

den 20 mars fullmakt att förvärva och avyttra aktier i det 

egna bolaget så att det sammanlagda nominella värdet och 

det röstetal aktierna representerade var högst fem procent 

(5 %) av bolagets aktiekapital och samtliga aktiers röstetal.

Vid bolagsstämman fi ck styrelsen fullmakt att förvärva 

och avyttra aktier i det egna bolaget så att det samman-

lagda nominella värdet och det röstetal aktierna represen-

terade var högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapi-

tal och samtliga aktiers röstetal. Styrelsen har inte utnyttjat 

sin fullmakt under perioden.

Den 30.12.2006 uppgick bolagets innehav av egna 

aktier till sammanlagt 127 512 A- aktier och 420 K-aktier. 
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Innehavet har inte förändrats under perioden och antalet 

aktier uppgår till 0,2 % av bolagets aktiestock och 0,03 % 

av rösterna.

Ordinarie bolagsstämma 2006
Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 20.3.2006 beslöt 

att i dividend utdela 0,45 euro/aktie för A-aktier, samman-

lagt 24 667 641 euro, och 0,43 euro/aktie för K-aktier, 

sammanlagt 9 703 073,84 euro.

Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till sju. Till 

styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander 

Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf 

Gripenberg, Karl Grotenfelt och Olli Riikkala. Styrelse-

medlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolags-

stämman år 2007.

Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att 

under ett års tid räknat från 20.3.2006 i ett annat förhål-

lande än aktieägarnas ägoförhållande förvärva eller besluta 

om avyttring av aktier i det egna bolaget så att det samman-

lagda nominella värdet och det röstetal aktierna represente-

rar är högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital och 

samtliga aktiers röstetal, alltså högst 5 494 449 A-aktier och 

högst 2 256 570 K-aktier av bolagets egna aktier vid Hel-

singfors Börs till vid vart tillfälle gällande börskurs.

Styrelsens konstituerande möte
På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde sty-

relsen Olli Riikkala till ordförande och Alexander Ehrnrooth 

och Paul Ehrnrooth till vice ordförande. Till ordförande för 

Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till 

medlemmar Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och 

Ilona Ervasti-Vaintola. Till ordförande för Compensation 

Committee valde styrelsen Olli Riikkala och till medlem-

mar Kaj-Gustaf Bergh och Karl Grotenfelt.

Den 4.10.2006 meddelade styrelsens ordförande Olli 

Riikkala bolaget att han är sjukledig till årets slut. Styrelsen 

valde vid ett möte 5.10.2006 Kaj-Gustaf Bergh till ordfö-

rande för återstoden av perioden.

Styrelsen grundade en Nomination Committee 

13.12.2006. Till ordförande för kommittén valdes Kaj-Gustaf 

Bergh och till dess medlemmar Alexander Ehrnrooth och 

Paul Ehrnrooth.

Extra bolagsstämma 2006
Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma 12.12.2006 beslöt 

att dela ut en extra dividend för räkenskapsåret som avslu-

tades 31.12.2005. En extra dividend utdelades: 0,30 euro 

per A-aktie, sammanlagt 16 445 094,00 euro, och 0,28 

euro per K-aktie, sammanlagt 6 318 280,64 euro.

Aktier och aktiekurser
Fiskars Oyj Abp:s aktiekapital i slutet av räkenskapsåret var 

77 510 200 euro och inga ändringar ägde rum i aktiekapi-

talet eller antalet aktier under årets lopp. Bolaget har två 

aktieserier, serierna A och K, vilka båda är noterade på Hel-

singforsbörsens nordiska lista. A-aktierna har en röst/aktie 

och K-aktierna 20 röster/aktie. Enligt bolagsordningen är 

dividenden per aktie för A-aktien minst 2 % större än divi-

denden för K-aktier.

Antalet aktier 31.12.2006 var 54 944 492 A-aktier 

och 22 565 708 K-aktier, totalt 77 510 200 aktier. A-

aktierna hade 54 944 492 röster och K-aktierna 451 314 

160 röster, totalt 506 258 652 röster.

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

Helsingforsbörsen 12,29 euro (9,60 i början av året) 

medan K-aktiens kurs var 12,11 euro (9,90). Marknads-

värdet på bolagets aktiestock ökade under årets lopp med 

26 % och var i slutet av året 947 milj. euro (750).

Euron i  andra  valutor 

                               Resultaträkning               Balansräkning
2006 2005 2006 2005

USD 1,256 1,244 1,317 1,180

GBP 0,682 0,684 0,672 0,685

DKK 7,459 7,452 7,456 7,461

SEK 9,254 9,282 9,040 9,389

NOK 8,047 8,009 8,238 7,985

CAD 1,424 1,509 1,528 1,373

Euron i  doll ar

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

-02 -03 -04 -05 -06
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Styrelsens förslag till bolagsstämman
Moderbolagets utdelningsbara egna kapital den 31.12.2006 

är 287 874 854,39  euro, av vilket räkenskapsperiodens 

vinst är 60 258 394,35 euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman som samlas 

21.3.2007 att man av de utdelningsbara vinstmedlen 

utbetalar en dividend på 0,60 euro per utestående A-aktie 

och 0,58 euro per utestående K-aktie.

Som dividend skulle sålunda utdelas:

 st euro sammanlagt
  /aktie

för A-aktier,  54 816 980,  0,60 32 890 188,00

för K-aktier,  22 565 288,  0,58 13 087 867,04

Utdelning totalt   45 978 055,04

De kvarvarande vinstmedlen på 241 896 799,35 euro 

lämnas kvar i det fria egna kapitalet.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekono-

miska ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets 

likviditet är god och enligt styrelsens uppfattning äventyras 

bolagets likviditet inte av den föreslagna vinstutdelningen.

Utsikter
Fiskars omsättning och rörelseresultat för bolagets helägda 

verksamhet väntas vara på föregående års nivå under årets 

första månader. Hela årets omsättning ökar något och 

resultatet väntas överstiga föregående års resultat från och 

med våren.

Intressebolaget Wärtsiläs resultat utgör än en gång en 

betydande del av koncernens resultat.

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

Formler för uträkning av relationstal

Resultat före avskrivningar och andel i intresseföretagets resultat =

Avkastning på sysselsatt kapital i % (ROI) =

Avkastning på eget kapital i % (ROE) =

Soliditet i % =

Nettogearing i % =

Vinst/aktie (EPS) =

Vinst/aktie (EPS), kvarvarande verksamhet =

Nominell dividend/ aktie =

Eget kapital/aktie =

Emissionsjusterad medelkurs =

Aktiestockens börsvärde =

Price/earnings (P/E) =

Dividend/resultat i % =

Dividend/aktie =

Effektiv dividendavkastning i % =

Rörelseresultat + avskrivningar + nedskrivningar - andel i intresseföretagets resultat

Årets resultat + skatt
Balansräkningens omslutningssumma - räntefria skulder (medeltalet av årets början och årets slut)

Årets resultat
Eget kapital sammanlagt (medeltalet av årets början och årets slut)

Eget kapital sammanlagt
Balansräkningens omslutningssumma - erhållna förskott

Räntebärande främmande kapital - kassa och bank
Eget kapital sammanlagt

Årets resultat hänförlig till moderbolagets stamaktieägare
Vägt genomsnittlig antal utestående stamaktier

Årets resultat från kvarvarande verksamhet hänförlig till moderbolagets stamaktieägare
Vägt genomsnittlig antal utestående stamaktier

Utdelning per aktieslag enligt bolagsstämmans beslut, emissionsjusterad

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Antal utestående stamaktier 31.12.

Börsomsättning i euro
Emissionsjusterat antal aktier som omsatts under året

Antal utestående stamaktier x aktiens avslutskurs 31.12.

Emissionsjusterad börskurs 31.12.
Vinst/aktie

Utdelad dividend
Resultat (uträknat som i vinst /aktie- relationstalet)

Utdelad dividend
Antal utestående stamaktier 31.12.

Dividend/aktie
Emissionsjusterad avslutskurs 31.12.

Relationstal från år 2002–2006 fi nns på sidan 72
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Omsättning per affärsområde 2006 2005 2004 förändring
M€ % M€ % M€ % 06/05 %

Fiskars Brands 490 92 472 93 528 93 4

Inha Bruk 37 7 32 6 29 5 15

Fastigheter 10 2 9 2 11 2 15

Elimineringar -2  -3  -3  

Koncernen sammanlagt 535 100 510 100 566 100 5

       

Resultat    förändring
M€  M€  M€  06/05  M€

Fiskars Brands 21,1  -5,6  48,5  26,7

Inha Bruk 3,7  3,5  3,6  0,2

Fastigheter 7,6  2,0  5,2  5,6

Andel i intresseföretaget Wärtsilä 58,6  28,6  26,7  29,9

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

Rörelseresultat 85,8  22,7  78,8  63,1

Reavinst av Wärtsiläaktier   49,8    

Finansiella kostnader netto -9,1  -7,1  -3,8  -2,0

Koncernens resultat efter fi nansiella poster 76,7  65,4  75,0  11,3

       

Omsättning per marknadsområde    förändring
M€ % M€ % M€ % 06/05 %

Finland 43 8 44 9 41 7 -1

Övriga Europa 208 39 176 34 177 31 18

USA 235 44 253 50 311 55 -7

Övriga 48 9 37 7 36 6 31

Koncernen sammanlagt 535 100 510 100 566 100 5

       

Export från Finland 59 11 55 11 56 10 6

       

Personal per affärsområde 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 förändring
%  %  % 06/05 %

Fiskars Brands 2 659 89 2 906 90 3 105 90 -8

Inha Bruk 301 10 271 8 248 7 11

Fastigheter 27 1 26 1 78 2 4

Koncernledning 16 1 17 1 17 0 -6

Koncernen sammanlagt 3 003 100 3 220 100 3 448 100 -7

       

Personal per verksamhetsområde       förändring
%  %  % 06/05 %

Finland 779 26 843 26 915 27 -8

Övriga Europa 975 32 832 26 822 24 17

USA 1 025 34 1 394 43 1 586 46 -26

Övriga 224 7 151 5 125 4 48

Koncernen sammanlagt 3 003 100 3 220 100 3 448 100 -7

       

Personalantalet i slutet av 2004 och 2005 anges utan personal i avvecklad verksamhet.    

Affärsområden 

Fiskars Brands  92 %
Inha Bruk  7 %
Fastigheter  2 %

Finland 8 %
Övriga Europa  39 %
USA  44 %
Övriga 9 %

Fiskars Brands  90 %
Inha Bruk 10 %
Fastigheter  1 %
Koncernledningen 1 %

Finland  26 %
Övriga Europa  32 %
USA  34 %
Övriga 7 %
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Koncernbokslut,  I FRS

Resultaträkning

   2006  2005 
   M€  M€

Omsättning 534,9 100 % 509,9 100 %

Kostnad för sålda varor  -375,4  -364,2 

Bruttobidrag 159,6 30 % 145,6 29 %

     

Övriga rörelseintäkter (6.1) 1,3  2,3 

Kostnader för försäljning och marknadsföring  -73,3  -65,9 

Administrationskostnader -45,3  -45,3 

Forsknings- och utvecklingskostnader  -6,1  -5,3 

Övriga rörelsekostnader (6.3) -9,0  -37,4 

Andel i intresseföretagets resultat  58,6  28,6 

Rörelseresultat 85,8 16 % 22,7 4 %

     

Reavinst av Wärtsiläaktier    49,8 

Finansiella intäkter (6.9) 1,8  4,1 

Finansiella kostnader (6.9) -10,9  -11,2 

Resultat före skatt 76,7 14 % 65,4 13 %

     

Inkomstskatt (6.10) -9,8  -7,3 

Resultat för kvarvarande verksamhet 66,9 12 % 58,2 11 %

     

Resultat från avvecklad verksamhet (6.11) 15,2  3,9 

     

Räkenskapsperiodens resultat 82,0 15 % 62,1 12 %

     

Hänförlig till     

minoritetsägare 0,0

     

Innehavare av moderbolagets stamaktier 82,0 15 % 62,1 12 %

     

Resultat/aktie, euro     

hänförlig till innehavare av     

stamaktier i moderbolaget  1,06  0,80 

 kvarvarande verksamhet  0,86  0,75 

     avvecklad verksamhet  0,20  0,05 

     

Resultat/aktie är outspätt. Bolaget har inga öppna optionsprogram eller andra fi nansiella instrument med utspädningseffekt.   
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   31.12.2006  31.12.2005 
   M€  M€

AKT IVA      

     

Långfristiga tillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar (9.1) 19,2  13,5 

Goodwill (9.2) 22,4  12,8 

Materiella anläggningstillgångar (9.3) 98,7  110,9 

Biologiska tillgångar (9.4) 35,0  29,9 

Förvaltningsfastigheter (9.5) 8,7  9,4 

Andelar i intresseföretag (9.6) 239,1  231,9 

Övriga andelar (9.7) 5,0  4,8 

Övriga placeringar (9.8) 1,5  1,3 

Avoir fi scal-skattefordran (7) 5,5  9,0 

Uppskjutna skattefordringar (7) 24,9  35,0 

Långfristiga anläggningstillgångar sammanlagt 460,0 65 % 458,5 65 %

     

Kortfristiga tillgångar     

Varulager (9.9) 114,6  129,3 

Kundfordringar (9.10) 82,7  86,9 

Övriga fordringar (9.11) 5,0  6,4 

Likvida medel (9.12) 44,9  21,7 

Kortfristiga tillgångar sammanlagt 247,2 35 % 244,2 35 %

     

Aktiva sammanlagt 707,2 100 % 702,7 100 %

     

PASSIVA     

     

Eget kapital (10.1) 421,8 60 % 402,7 57 %

     

Långfristiga skulder     

Räntebärande främmande kapital (10.2) 120,7  124,5 

Räntefria, långfristiga skulder (10.3) 2,6  2,7 

Uppskjutna skatteskulder (7) 20,8  17,6 

Pensionsförpliktelser (8) 12,8  15,5 

Övriga avsättningar (10.4) 4,2  2,9 

Långfristiga skulder sammanlagt 161,1 23 % 163,1 23 %

     

Kortfristiga skulder     

Räntebärande främmande kapital (10.5) 26,1  37,2 

Leverantörskulder och övriga räntefria skulder (10.6) 92,6  94,6 

Skatteskulder (10.7) 5,7  5,1 

Kortfristiga skulder sammanlagt 124,4 18 % 136,9 19 %

     

Passiva sammanlagt 707,2 100 % 702,7 100 %

Koncernbokslut ,  I FRS

Balansräkning
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Koncernbokslut,  I FRS

Kassaflödesanalys

2006 2005
M€ M€

Kassafl öde från löpande verksamhet 

Resultat före skatt 76,7 65,4

Justeringar

    Avskrivningar 28,6 58,5

    Andel i intresseföretags resultat -58,6 -28,6

    Finansiella intäkter  -0,8 -52,3

   Räntekostnader  9,9 9,5

    Förändring i biologiska tillgångar -5,0 0,5

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 50,8 53,1

Förändring av rörelsekapital 

   Förändring av räntefria fordringar -5,4 8,1

   Förändring av varulager 7,6 -7,8

   Förändring av räntefria skulder 7,6 3,0

Kassafl öde från den löpande verksamheten före fi nansposter och skatter 60,6 56,4

Dividendinkomster, intresseföretag 47,5 17,1

Dividendinkomster, övriga 3,6 0,1

Betalda fi nansieringskostnader och erhållna inkomster  -7,4 -8,2

Betalad inkomstskatt -5,1 -6,7

Kassafl öde från löpande verksamhet  A 99,0 58,6

Kassafl öde från investeringar 

Företags- och affärsverksamhetsförvärv -26,0 -11,9

Intresseföretagsandelar, netto 0,0 74,4

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -19,3 -18,8

Överlåtelseinkomster från anläggningstillgångar 5,4 2,9

Överlåtelseinkomster från placeringar 2,2 1,7

Investeringar i övriga placeringar -5,3 -0,2

Överlåtelseinkomster från avvecklad verksamhet 33,0 3,9

Kassafl öde från investeringar B -10,1 52,0

Kassafl öde från fi nansiering 

Upptagna långfristiga skulder 15,0

Amortering av långfristiga skulder -4,6 -32,8

Förändring av kortfristiga skulder (ökning+, minskning -) -21,4 -39,8

Finansiell leasing -2,8 -3,7

Övriga fi nansieringsposter 0,1 -3,1

Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare -57,1 -22,8

Kassafl öde från fi nansiering C -70,8 -102,3

Förändring av likvida medel (A+B+C) 18,2 8,4

Likvida medel vid periodens början 21,7 15,6

Omräkningsdifferens 5,0 -2,3

Likvida medel vid periodens slut 44,9 21,7
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Koncernbokslut,  I FRS

Förändringar i egna kapitalet

  Aktie- Egna Övriga Omräknings- Balanserad Minoritets- Sammanlagt
M€  kapital aktier fonder differens vinst intressen

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

Tillämpning av IAS 39/32       

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

   Intresseföretaget Wärtsilä   37,8    37,8

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

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 resultatförändr. som inte redovisas i resultaträkn.   -12,8 2,6 -0,1 0,0 -10,3

Periodens nettoresultat     62,1  62,1

Periodens resultatförändringar totalt   -12,8 2,6 62,0 0,0 51,8

Utdelning     -22,8  -22,8

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

Omräkningsdifferenser    -2,0   -2,0

Förändring i fonden för gängse värde, intresseföretag   -3,1    -3,1

Övriga förändringar i intresseföretag    -0,7 -0,1  -0,8

Övriga förändringar      0,0 0,0

Summa resultatförändr. som inte redovisas i resultaträkn.   -3,1 -2,7 -0,1 0,0 -5,9

Periodens nettoresultat     82,0 0,0 82,0

Periodens resultatförändringar totalt   -3,1 -2,7 81,9 0,0 76,2

Utdelning     -57,1  -57,1

31.12.2006 IFRS 77,5 -0,9 21,6 -1,5 325,0 0,0 421,8

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

Till moderbolagets aktieägare:
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Noter till koncernbokslutet, IFRS

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 mark-

nadsföring av aluminiumbåtar (Inha Bruk), fastighetsförvaltning 

och det strategiska ägandet i intressebolaget Wärtsilä Oyj Abp.

Redovisningsprinciper
Fiskars koncernbokslut har upprättats enligt de internationella redo-

visningsstandarderna (International Financial Reporting Standards, 

IFRS) enligt 31.12.2006 gällande IAS- och IFRS-standarder samt 

SIC- och IFRIC-tolkningar. Med de internationella redovisningstan-

darderna avses de standarder och deras tolkningar som angivits i 

fi nsk bokföringslag och i föreskrifter som har utgivits med dess stöd 

och som har accepterats för tillämpning inom EU i enlighet med 

den stadgade förfarande i EU:s förordning (EG) nr 1606/2002. 

Noterna till koncernbokslutet har också uppgjorts i enlighet med 

fi nsk bokförings- och samfundslagstiftning.

Koncernbokslutet baserar sig på ursprungliga anskaffningsvär-

den med undantag för fi nansiella tillgångar som kan säljas, fi nansiella 

tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen  samt deri-

vatinstrument som har värderats till verkligt värde. 

Fiskars har tagit i bruk följande ändrade och nya IFRS-standar-

der från och med 1.1.2006:

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering: 

ändringar sedan 31.3.2004:

–  cash fl ow hedges of forecast intragroup transactions; given 

14.4.2005; trädde i kraft 1.1.2006.

–  fi nancial guarantee contracts; given 18.8.2005; trädde i kraft 

1.1.2006

Tillämpningen av dessa förändringar har inte haft någon materiell 

inverkan på koncernbokslutet.

IAS 19: Ersättningar till Anställda: Ändring i  Actuarial gains and 

losses, group plans and disclosures; given 16.12.2004; trädde i 

kraft 1.1.2006.

Genom ändringen införs möjligheten till ett alternativt sätt att 

redovisa aktuariella vinster och förluster och dessutom ökar kraven 

på noter.

Eftersom koncernen inte har för avsikt att ändra redovisnings-

principerna gällande redovisning av aktuariella vinster och förluster, 

kommer tillämpningen av denna ändring att endast påverka noterna 

som presenteras i årsredovisningen.

IFRIC 4-tolkning: Fastställande av huruvida ett avtal innehåller 

ett leasingavtal; given 2.12.2004; trädde i kraft 1.1.2006.

Tillämpningen av denna tolkning har inte haft någon materiell 

inverkan på koncernbokslutet.

Användning av bedömningar
Vid upprättandet av bokslutet i enlighet med internationell redovis-

ningsstandard måste företagsledningen göra bedömningar och 

antaganden som påverkar värderingen och periodiseringen av bok-

slutsposter. Dessa bedömningar och antaganden baseras på histo-

risk erfarenhet och andra begrundade antaganden, som anses vara 

rimliga under rådande förhållanden vid bokslutstidpunkten och 

som 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 skattefordringar mot beskattningsbart resultat i framtiden.

Konsolideringsprinciper
I koncernbokslutet har moderbolaget Fiskars Oyj Abp och alla dot-

terbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än hälf-

ten av röstetalet samt intresseföretag med betydande infl ytande 

konsoliderats. Förvärvade eller grundade dotterbolag ingår i kon-

cernbokslutet 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 y-

tande) 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 elimine-

ras i sammanställningen av koncernbokslutet. Koncernbokslutet är 

uppgjort enligt förvärvsmetoden. Det förvärvade bolagets identi-

fi erbara tillgångar och skulder värderas till verkligt värde vid för-

värvstidpunkten; skillnaden mellan anskaffningsvärdet och bola-

gets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten redovisas som goodwill. 

Enligt de lättnader som beviljats i IFRS 1 har förvärvskalkyler för 

förvärv gjorda före övergångstidpunkten inte omräknats. De good-

willvärden 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 före-

mål för årligen regelbunden bedömning av nedskrivningsbehov på 

grund av beräknade återvinningsvärden. Nedskrivningar redovisas 

i resultaträkningen.

Uppskattning av verkligt värde av tillgångar som förvärvats 
i samband med samgående av företag
Fastslagning av ett verkligt värde för immateriella tillgångar bygger 

på estimerade kassafl öden knutna till tillgångarna. För materiella 

tillgångar har man gjort jämförelser med marknadspriserna på mot-

svarande tillgångar och uppskattat nedskrivning på basis av tillgång-

arnas ålder, slitage och andra liknande faktorer.
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Utländska dotterbolag
I koncernbokslutet omräknas de utländska dotterbolagens resultat-

räkningar till euro enligt snittkurser och balansräkningens poster 

enligt valutakurserna på bokslutsdagen. De omräkningsdifferenser 

som uppkommer upptas i koncernens eget kapital. Omräkningsdif-

ferenser efter övergången till IFRS rapporteras i sammanställningen 

över eget kapital. Omräkningsdifferenserna före övergången har 

överförts till  balanserade vinstmedel enligt lättnader i IFRS 1 och 

de skall inte heller bokas via resultaträkningen vid en eventuell för-

säljning av dotterbolaget. Den omräkningsdifferens som uppstår 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 upp-

stått vid omräkningen ingår i resultaträkningen. Valutakursdifferen-

ser som hänför sig till fi nansiella fordringar och skulder redovisas 

bland fi nansiella poster i resultaträkningen.

Omsättning och intäktsföring
Vid beräkning av omsättningen har försäljningsintäkterna minskats 

med indirekt skatt, beviljade rabatter och kursdifferenser. Försälj-

ningen redovisas när avgörande risk och kontroll av produkten har 

överlåtits till mottagaren d.v.s. när produkten har levererats till kun-

den enligt leveransvillkoren. I koncernens verksamhet ingår inga 

långfristiga leveransavtal som skulle redovisas enligt färdigställan-

degrad. 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 till-

gångarnas balansvärde och nettotillväxten av trädbeståndet.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader upptas som kostnader för 

den räkenskapsperiod under vilken de uppkommit, med undantag 

för utvecklingsprojekt som aktiveras då de tillförlitligt kan antas 

generera framtida ekonomiska fördelar för koncernen och även 

uppfyller de övriga villkoren i IAS 38, d.v.s uppfyller kriterier för pro-

duktens tekniska och ekonomiska förverkligande. Dessa produktut-

vecklingskostnader, som främst består av direkta personalkostna-

der och utomstående tjänster, upptas som tillgång bland immate-

riella tillgångar i balansräkningen.

Rörelseresultat
Begreppet rörelseresultat defi nieras inte i IAS 1-standarden Upprät-

tandet av bokslutet. Wärtsilä har defi nierats som en rörelsegren i 

segmentsrapportering för koncernen. Därför ingår resultatandelen 

i intresseföretaget i rörelseresultatet på samma sätt som resultat 

från andra rörelsegrenar. Andelen i intresseföretagets resultat ingår 

i rörelseresultatet i och med från början av 1.1.2006 och jämförel-

seperiodernas siffror har justerats på lika sätt.

Pensionsförpliktelser
I koncernbolagen runt om i världen fi nns olika pensionssystem som 

baserar sig på lokala förhållanden och lagstiftning och klassifi ceras 

antingen som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda planer. 

Huvuddelen av pensionsarrangemangen i koncernbolagen har klassi-

fi cerats som avgiftsbestämda planer och ersättningarna redovisas 

som kostnad i resultaträkningen för den redovisningsperiod till vil-

ken de härrör.

Kostnader för förmånsbestämda planer redovisas i enlighet med 

föreläggande i planen och baseras på försäkringstekniska beräk-

ningar utförda av kvalifi cerade aktuarier. Pensionsförpliktelsen beräk-

nas 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 förrsäkringstekniska vinster och förluster redovisats i IFRS 

öppningsbalansen vid övergångstidspunkten. Försäkringstekniska 

vinster och förluster redovisas i sin helhet i resultaträkningen och 

balansräkningen. Beräkningen av pensionsplanerna utförs av kvalifi -

cerade aktuarier. Förändringar i uppskattade försäkringstekniska vär-

den kan påverka pensionsförpliktelserna och -kostnaderna.

Anläggningstillgångar
Koncernbolagens anskaffade anläggningstillgångar är i balansräk-

ningen redovisade till sina direkta anskaffningsutgifter minskade 

med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Uppskrivningar i markområden om 9,8 milj. euro gjorda enligt 

fi nska redovisningsprinciper 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 vär-

deringen av planerad tomtmark har gjorts enhetlig på basis av tidi-

gare omvärderingar. Dessa värden utgör i fortsättningen jordområ-

denas utgångsvärden enligt IFRS.

Förvärvade dotterbolags anläggningstillgångar värderas till verk-

ligt värde på förvärvsdagen. De materiella anläggningstillgångarna 

skrivs av årligen lineärt enligt plan och avskrivningarna baseras på 

estimerad ekonomisk livslängd. Prognoserna för livslängderna kon-

trolleras 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 nansiell 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 leasing-

hyror uppdelas i räntekostnad och amortering av leasingskuld. 
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Avgifterna för övriga hyresavtal redovisas som hyreskostnad i resul-

taträkningen under det året då betalningsskyldigheten har upp-

stått.

Förvaltningsfastigheter
Fastigheter som till ingen del används i eget bruk, klassifi ceras som 

förvaltningsfastigheter. En del av uppskrivningar, som gjordes i 

enlighet med fi nsk redovisningspraxis, hänförde sig till anläggnings-

tillgångar 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 allo-

kerats planerad tomtmark. Dessa värden utgör fastigheternas 

anskaffningsutgift i enlighet med IFRS. Fastigheterna värderas till 

anskaffningsutgift minskad med ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar. Riktlinjerna för planenliga avskrivningar för förvalt-

ningsfastigheter är 20–40 år. Verkliga värden för förvaltningsfastig-

heter 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 förvärvs-

tidpunkten redovisas som goodwill. Goodwill har allokerats till kas-

sagenererande 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 utveck-

lingsprojekt, programvara och övriga immateriella rättigheter som 

identifi erats vid förvärv av verksamhet. Immateriella anläggningstill-

gångar redovisas till anskaffningsutgift minskad med ackumulerade 

planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immate-

riella 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 avskriv-

ningar och tillgångarna är årligen föremål för regelbunden bedöm-

ning av nedskrivningsbehovet. Detta gäller t.ex. för varumärken som 

har anskaffats i samband med företagsköp.

Biologiska tillgångar
Fiskars biologiska tillgångar utgörs av trädbestånd som befi nner sig 

i Finland. Tillgångarna värderas till verkligt värde minskat med esti-

merade försäljningskostnader. Värderingen baserar sig på rotpriser 

invid bokslutsdagen, information om volymer och kvalitet per träd-

art i skogsvårdsplaner och realiserade försäljningskostnader. Tillväxt 

och avverkning samt förändringar i rotpris och kostnader utgör 

beräkningsgrunden för förändringen i trädbeståndets verkliga värde 

som ingår i rörelseresultatet.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsutgift eller 

högst till sitt sannolika överlåtelsepris. Anskaffningspris innehåller 

förutom direkta tillverkningskostnader även en andel av de indi-

rekta kostnaderna för anskaffning och tillverkning. Vid beräkningen 

av lagervärdet tillämpas FIFO-principen.

Finansiella instrument
Koncernen har tillämpat standarden Finansiella instrument: redo-

visning och värdering sedan 1.1.2005. Koncernens fi nansieringstill-

gångar har i enlighet med standarden klassifi cerats i följande grup-

per: fi nansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-

ningen, 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 bokfö-

ringsvärdet 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 verk-

ligt värde och förändringarna redovisas i resultaträkningen bland 

fi nansiella intäkter och kostnader. Resultatet ingår i basen för beräk-

ning av förändring av latent skatteskuld. Investeringar i onoterade 

värdepapper värderas till anskaffningsvärdet eller till mindre sanno-

likt 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 speci-

fi kt har klassifi cerats till denna grupp eller som inte har klassifi cerats 

till någon annan grupp. Finansiella instrument som kan säljas vär-

deras löpande till sitt verkliga värde och värdeförändring skatteef-

fekt beaktad redovisas direkt mot gängse värde fonden i eget kapi-

tal. Då placeringarna har sålts, omförs tidigare redovisad ackumule-

rad vinst eller förlust i gängse värde fonden till resultaträkningen. 

Bestående värdeminskningar redovisas i resultaträkningen.

Finansiella derivatinstrument
Finansiella derivatinstrument har klassifi cerats som skulder eller 

fordringar som innehas för handel och de värderas löpande till 
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verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträk-

ningen. Vid avtalets ingång redovisas derivatinstrument i balansräk-

ningen till anskaffningsvärde som motsvarar deras verkliga värden 

och därefter värderas de till verkligt värde på bokslutsdagen. Även 

om fi nansiella derivatinstrument motsvarar de krav som koncer-

nens riskhanteringspolicy ställer på effektiv säkring tillämpar kon-

cernen inte säkringsredovisning i enlighet med IAS 39 och således 

förändringen i derivatinstruments verkligt värde redovisas i resultat-

räkningen. Verkligt värde för ränteswappar, räntefuturer och ränte-

terminer beräknas genom diskontering av kommande kassafl ö-

den. Valutaterminer värderas till gällande terminskurser på bok-

slutsdagen.

Försäljnings- och övriga fordringar
Försäljnings- och övriga fordringar redovisas till ursprungligt värde. 

Osäkra fordringar värderas individuellt och upptas högst till sanno-

likt värde.

Likvida medel
Kassa och bank omfattar kontanta medel, bankfordringar samt 

övriga mycket likvida, kortfristiga placeringar. Kreditlimiterna för 

checkräkning med kredit ingår i kortfristiga skulder.

Finansiella skulder
I fi nansiella skulder upptas i balansräkningen främmande kapital 

som inte är skatteskulder, leverantörsskulder eller resultatregle-

ringar.

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 bokfö-

ringsvärdet för fi nansiella skulder. Senare värderas alla fi nansie-

ringsskulder till den periodiserade anskaffningsutgiften med meto-

den för effektiv ränta.

Långfristiga tillgångar för försäljning och 
avvecklad  verksamhet
En verksamhet är avyttrad eller på väg att avyttras när bolaget på 

basis av en speciell avyttringsplan fattar beslutet att avyttra, och 

denna avyttring är sannolik, en skild och betydande affärsverksam-

het vars tillgångar och skulder och ekonomiska resultat fysiskt, ope-

rativt samt rapportmässigt kan separeras från företagets övriga 

verksamheter. Det operativa nettoresultatet av verksamheten och 

det nettoresultat som försäljningen eller avvecklingen gett upphov 

till redovisas i resultaträkningen som en skild post. Även resultat-

räkningsuppgifterna för jämförelseåret justeras på motsvarande 

sätt. Tillgångar och skulder som hänför sig till verksamheter som 

har avyttrats eller som är på väg att avyttras redovisas separat från 

fortgående verksamheters tillgångar och skulder i balansräkningen 

från och med att de klassifi cerats som varande till försäljning. Net-

toresultatet 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 försäljningskostnaderna har beaktats.

Nedskrivningar
Koncernens tillgångar indelas i den minsta kassagenererande enhet 

vars kassafl öde i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar i 

koncernen. Tillgångarnas balansvärden värderas regelbundet. För 

att fastställa eventuella nedskrivningsbehov jämförs tillgångarnas 

balansvärde med det diskonterade estimerade framtida kassafl ö-

det eller med det eventuellt större estimerade nettoförsäljningsvär-

det. Nedskrivning redovisas då tillgångarnas balansvärde överstiger 

återvinningsvärdet. Tidigare redovisade nedskrivningar på materi-

ella 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 medve-

ten om och förpliktelser, som har sitt upphov i existerande lag eller 

stadganden redovisas som avsättningar i balansräkningen om en 

tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Sådana poster är 

t.ex. kostnader för omstruktureringar. Avsättning för omstrukture-

ringsutgifter görs när en detaljerad och adekvat omstrukturerings-

plan har fastställts och de berörda parterna är medvetna om pla-

nen eller förpliktelsen annars är ofrånkomlig.

Inkomstskatt
I resultaträkningen har som inkomstskatt redovisats skatter på kon-

cernbolagens resultat för räkenskapsperioden enligt lokala skatte-

bestämmelser, rättelser av skatter för tidigare räkenskapsperioder 

samt uppskjutna skatter. Den uppskjutna skatteskulden eller -for-

dran har beräknats på tillfälliga differenser mellan beskattning och 

bokslut enligt skattesatsen för följande år, såsom den fastställts på 

bokslutsdagen. I balansräkningen upptas uppskjuten skatteskuld i 

sin helhet och latenta skattefordran till sitt beräknade sannolika 

nyttjandevärde.

Dividend
Styrelsens förslag till dividend redovisas inte i bokslutet. Dividen-

den bokförs först efter bolagsstämmans beslut.

Kostnaderna för främmande kapital
Kostnaderna för främmande kapital redovisas i resultaträkningen 

den räkenskapsperiod de uppstår.
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Tvistemål och rättsprocesser
Koncernen är part i tvistemål och rättsprocesser som gäller affärs-

verksamheten. I bokslutet förbereder man sig för de kostnader 

som detta kan förorsaka i det skede då det går att göra en bedöm-

ning av eventuella belopp och det är sannolikt att kostnaderna för-

verkligas.

De nya IFRS-standarderna och tolkningarna
IASB har utfärdat och EU har godkänt vissa ändringar i standarderna 

samt vissa nya tolkningar. De nedanstående standarderna, tolk-

ningarna eller ändringarna i dem har getts men de har inte trätt i 

kraft och koncernen har inte tillämpat dem inför att de måste tas i 

bruk. Koncernen tillämpar år 2007 följande nya eller förnyade IASB-

standarder och tolkningar som har getts åren 2005 och 2006:

• IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar (i kraft för räken-

skapsperioder som börjar 1.1.2007 eller senare). IFRS 7 förut-

sätter en mer omfattande presentation av upplysningar om 

betydelsen av fi nansiella instrument för företagets ekonomiska 

ställning och resultat. Standarden förutsätter presentation av 

kvalitativa och kvantitativa upplysningar angående risker som 

hänförs till fi nansiella instrument som företaget utsätter sig för 

och inbegriper minimikrav angående upplysningar om kredit-, 

likviditets- och marknadsrisker. Standarden inför också krav på 

känslighetsanalyser för marknadsrisker. Koncernen bedömer 

att tillämpningen av IFRS 7 närmast påverkar Noterna i koncer-

nens nästa bokslut.

• Ändringen i standarden IAS 1, IAS 1 Utformning av fi nansiella 

rapporter – Kapitaluppgifter i bokslutet (i kraft för räkenskaps-

perioder som börjar 1.1.2007 eller senare). Efter ändringen för-

utsätter IAS 1 att företaget presenterar uppgifter angående sin 

kapitalnivå och hanteringen av kapitalet under räkenskapsperi-

oden. Koncernen bedömer att tillämpningen av IAS 1 närmast 

påverkar Noterna i koncernens nästa bokslut.

• IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat (i kraft för räken-

skapsperioder som börjar 1.6.2006 eller senare). IFRIC 9 krä-

ver att ett företag måste bedöma huruvida ett inbäddat derivat 

behöver särredovisas från värdkontraktet och redovisas som 

ett derivat vid tidpunkten då företaget blir part i kontraktet. 

Efterföljande omprövningar tillåts inte ifall inte villkoren i kon-

traktet förändras med avsevärd effekt på kassafl ödet. Koncer-

nen bedömer i nuläget att den här tolkningen inte kommer att 

påverka koncernbokslutet, eftersom inget företag inom koncer-

nen har ändrat villkor i kontrakt som avses i tolkningen.

• IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment (i kraft 

för räkenskapsperioder som börjar 1.11.2006 eller senare). 

IFRIC 10 förbjuder senare återföring av nedskrivning av good-

will, aktieinvesteringar och fi nansiella tillgångar redovisade till 

anskaffningskostnad som nedskrivits i en delårsrapport. Kon-

cernen bedömer att den nya tolkningen inte har någon inver-

kan på koncernbokslutet.
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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 litet, 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. Oför-

delade tillgångar består närmast av poster hänförliga till koncernens förvaltning, skattefordringar, fi nansiella fordringar och placeringar. Oför delade

skulder består av långfristiga och kortfristiga lån och skatteskulder.
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      Intresse- Ofördelade 
   Fiskars Inha  företaget och Koncernen
 M€  Brands Bruk Fastigheter Wärtsilä elimineringar sammanlagt

2.1 Segmentsrapportering per rörelsegren      

2006      

       

 Extern omsättning 489,9 37,2 7,9   534,9

 Intern omsättning 0,0  2,4  -2,4 0,0

 Omsättning totalt 489,9 37,2 10,3  -2,4 534,9

 Andel i intresseföretagets resultat    58,6  58,6

 Rörelseresultat 21,1 3,7 7,6 58,6 -5,2 85,8

 Finansiella kostnader netto     -9,1 -9,1

 Resultat före skatt      76,7

 Inkomstskatt     -9,8 -9,8

 Resultat från kvarvarande verksamhet      66,9

 Resultat från avvecklad verksamhet     15,2 15,2

 Periodens resultat      82,0

        

 Tillgångar 298,3 17,7 66,9 239,1 85,3 707,2

 Skulder 102,5 6,4 1,5  175,0 285,5

 Investeringar 37,5 1,2 1,9  0,3 40,8

 Avskrivningar 25,8 1,2 1,4  0,1 28,6

 Nedskrivningar 0,4     0,4 

 Övriga kostnader av engångsnatur 10,2     10,2 

        

2005

         

 Extern omsättning 472,0 32,4 6,4  -0,9 509,9

 Intern omsättning 0,1  2,5  -2,6 0,0

 Omsättning totalt 472,0 32,4 8,9  -3,5 509,9

 Andel i intresseföretagets resultat    28,6  28,6

 Rörelseresultat -5,6 3,5 2,0 28,6 -5,8 22,7

 Reavinst av Wärtsiläaktier    49,8  49,8

 Finansiella kostnader netto     -7,1 -7,1

 Resultat före skatt      65,4

 Inkomstskatt     -7,3 -7,3

 Resultat från kvarvarande verksamhet      58,2

 Resultat från avvecklad verksamhet     3,9 3,9

 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 36,0 1,0 1,3  0,5 38,8

 Nedskrivningar 19,7     19,7

 Övriga intäkter av engångsnatur 0,2     0,2

Noter till koncernbokslutet, IFRS
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3. Omstruktureringskostnader

Fiskars Brands Inc. strategi och struktur granskades i slutet av år 2005. Samtidigt blev nedskrivningsbehov av en enhet uppenbart dvs Garden i 
USA. Det har rapporterats sammanlagt kostnader på 50,3 milj. euro under åren 2005 och 2006 kostnader för de av styrelsen på hösten 2005 
godkända omstruktureringsprojekt. En första del av utgifterna har bokförts i bokslutet för år 2005 och består i huvudsak av nedskrivningar av 
omsättnings- och anläggningstillgångar samt nedskrivningar av goodwill. Kostnader, som redovisades år 2006, hänför sig till uppsägningskost-
nader för personalen, skrotning av anläggningstillgångar i samband med stängning av fabriker samt nedskrivningar av anläggningstillgångar.

 Omstruktureringskonstaderna ingår i resultaträkningens rader enligt följande:  

   2006 2005
   M€ M€

 Kostnad för sålda varor 3,2

 Kostnader för försäljning och marknadsföring 0,4

 Övriga rörelsekostnader 10,2 36,5

 Totalt 10,6 39,7

      Ofördelade 
       och Koncernen
 M€  Europa USA Övriga elimineringar sammanlagt

2.2 Segmentsrapportering per geografi ska områden     

      

 2006     

      

 Omsättning      

   – efter kundernas lokalisering 256,2 235,2 43,5  534,9

   – efter tillgångarnas lokalisering  269,7 258,5 35,5 -28,8 534,9

 Tillgångar  483,1 139,6 16,6 67,9 707,2

 Investeringar  30,8 9,6 0,4  40,8

 Rörelseresultat      

  -efter tillgångarnas lokalisering  86,3 -2,5 1,5 0,5 85,8

2005     

      

 Omsättning

  – efter kundernas lokalisering  219,3 253,3 37,3  509,9

  – efter tillgångarnas lokalisering  234,8 271,4 31,8 -28,1 509,9

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

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

 Rörelseresultat      

     – efter tillgångarnas lokalisering 44,4 -23,9 0,9 1,3 22,7
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4. Förvärv av företag och rörelser

Under räkenskapsåret förvärvades den svenska Silva Sweden AB med dotterbolag och en tilläggsköpeskilling betalades för Superknife -verksam-

heten som köptes i USA år 2005. Den konsoliderade omsättningen för Silvagruppen var 12,5 milj. euro och rörelseresultatet var -0,9 milj. euro. 

Silva proformaomsättning för hela året var cirka 30 milj. euro, vilket skulle ha inneburit en omsättning på 553 milj. euro för Fiskarskoncernen.

Någon proformarörelseresultat för år 2006 går inte att räkna ut, eftersom Fiskars inte förvärvade hela Silvagruppen. En betydande del av köpe-

skillingen hänförde sig till emmateriella rättigheter och en del av dem avskrivs planenligt på basen av den ekonomiska livslängden. För varumär-

kena Silva och Brunton bokas inga avskrivningar, utan deras värde testas årligen för nedskrivningsbehov. En tilläggsköpeskilling på 0,4 milj. euro 

betalades för den 2005 förvärvade Superknife -verksamheten och summan redovisas i sin helhet som goodwill.

    2006

Silva köpeskilling, specifi kation M€

 Erlagd köpeskilling, kontant  25,6

 Förvärvade nettotillgångar  -14,6

 Goodwill  11,1

    gängse
Förvärvade tillgångar och skulder balansvärden värden

 Materiella och immateriella anläggningstillgångar 1,9 10,8

 Varulager 7,9 8,4

 Fordringar 5,3 5,3

 Likvida medel 0,2 0,2

 Minoritetsandel 0,0 0,0

 Latent skatteskuld  -3,1

 Långfristiga skulder -1,0 -1,0

 Kortfristiga skulder -6,0 -6,0

Totalt 8,3 14,6

 År 2005

Fiskars har endast gjort smärre affärsverksamhetsförvärv under år 2005. Fiskars Brands Inc. har under årets lopp utvidgat sin verksamhet genom 

att i februari förvärva den saxtillverknings- och marknadsföringsverksamhet som sker under varumärket Gingher, i november respektive decem-

ber förvärva hobbyverksamheterna under varumärkena Heidi Grace och Cloud 9 samt i september förvärva knivverksamheten under varumär-

ket Superknife.

Alla förvärv har gjorts som rörelseförvärv och en betydande del av kostnaderna för förvärven hänförde sig till immateriella rättigheter: varumär-

ken, kundkontakter och patenter. För största delen av de immateriella rättigheterna tillämpas linjär avskrivning i enlighet med den ekonomiska 
livslängden, men för vissa varumärkens del går det inte att slå fast livslängden.

2005

Förvärv totalt M€

 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

Noter till koncernbokslutet, IFRS
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5.  Avyttringar

2006

I slutet av juni sålde Fiskars Power Sentry -verksamheten, som marknadsförde hemelektroniktillbehör i  USA. Efter avdrag för kostnader hän-

förliga till försäljningen och skatter på 7,4 milj. euro resulterade affären i en reavinst på 13,0 milj. euro.

Power Sentrys omsättning år 2006 var 25,2 milj. euro (41,9) och rörelseresultatet var 1,5 milj. euro (2,2) medan a rörelsens kassafl öde var 

1,8 milj. euro (2,4). Verksamheten var en del av en juridisk person, vilket innebär att inga räntor, skatter eller fi nansieringsposter har rappor-

terats skilt för den löpande verksamheten. Verksamheten klassifi cerades som avvecklad verksamhet efter avyttringen och rapporteras sepa-

rat från den kvarvarande verksamheten. De poster, som redovisas i resultaträkningen har specifi cerats i punkt 6.11.

 Den avyttrade verksamhetens balansvärden per 30.6.2006 M€

 Materiella anläggningstillgångar 0,3

 Immateriella anläggningstillgångar 1,3

 Varulager 7,8

 Fordringar 9,5

 Icke räntebärande skulder -8,9

 Totalt 10,0

2005

Fiskars sålde Hangö Elektriska Ab i november. Företagets aktier såldes mot kontanbetalning. Tillgångarna i företaget var 1,2 milj. euro och de 

överförda icke räntebärande skulderna 0,7 milj. euro.
      2006 2005
      M€ M€

6. Resultaträkning, specifi kationer (omräknad till medelkurs)     

      

6.1 Övriga rörelseintäkter     

 Vinst från avyttring av anläggningstillgångar    2,0 1,5

 Övriga    -0,7 0,8

 Övriga rörelseintäkter sammanlagt    1,3 2,3
      

6.2 Rörelsens kostnader     

 Råvaror och förnödenheter    209,4 191,7

 Förändring av lager    8,1 -10,1

 Personalkostnader    121,3 125,9

 Avskrivningar    28,6 38,8

 Goodwill nedskrivning    0,0 19,7

 Övriga rörelsens kostnader    144,9 150,5

 Rörelsens kostnader totalt    512,3 516,6

      

6.3 Övriga rörelsekostnader     

 Nedskrivningar av anläggningstillgångar    2,8 15,9

 Goodwill nedskrivning    0,0 19,7

 Övriga rörelsens kostnader    6,2 1,9

 Övriga rörelsekostnader sammanlagt    9,0 37,4

      

6.4 Personalkostnader     

 Löner och ersättningar för arbetstiden    83,9 86,3

 Pensionskostnad, avgiftsbestämda    7,9 7,9

 Pensionskostnad, förmånsbestämda    0,1 2,5

 Övriga socialkostnader    28,3 28,4

 Övriga personalbikostnader    1,0 0,8

 Personalkostnader totalt    121,3 125,9
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      2006 2005
      M€ M€

6.5 Personalkostnader per funktion     

 Kostnad för sålda varor    63,6 73,0

 Försäljning och marknadsföring    23,4 21,8

 Administration    25,9 25,9

 Forskning och utveckling    3,2 2,5

 Övriga rörelsekostnader    5,1 2,8

 Personalkostnader per funktion totalt    121,3 125,9
      

6.6 Arvode och ersättningar till revisorer     

 Revisionsuppdrag    0,9 0,9

 Andra uppdrag    0,2 0,4

 Sammanlagt    1,1 1,3
      

6.7 Avskrivningar enligt plan per funktion     

 Kostnad för sålda varor    13,7 17,0

 Försäljning och marknadsföring    2,5 0,9

 Administration    4,9 5,4

 Forskning och utveckling    1,5 1,3

 Övrita rörelsekostnader    6,1 33,9

  Sammanlagt    28,6 58,5
      

6.8 Avskrivningar enligt plan och nedskrivningar per anläggningstillgångsgrupp     

 Byggnader    3,8 10,0

 Maskiner och inventarier    21,3 26,4

 Immateriella tillgångar    3,5 2,4

 Goodwill nedskrivning    0,0 19,7

 Sammanlagt    28,6 58,5
      

6.9 Finansiella intäkter och kostnader      

 Dividendinkomst    3,6 0,1

 Ränteintäkter från långfristiga placeringar    0,0 0,0

 Finansiella intäkter från långfristiga placeringar sammanlagt    3,6 0,1
      

 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar    0,9 0,8

 Nettovinst vid avyttring av fi nansiella tillgångar    -3,0 1,3

 Netto värdeförändringar vid omvärdering till verkligt värde av fi nansiella tillgångar   0,3 1,0

 Vinst från valutakursförändringar     0,9

 Finansiella intäkter från kortfristiga placeringar sammanlagt    -1,8 4,0

      

 Finansiella intäkter sammanlagt    1,8 4,1
      

 Nedskrivningar av långfristiga placeringar    0,0 0,0

 Räntekostnader    -7,8 -9,1

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

 Netto förlust från derivatinstrument    -0,1 0,6

 Förlust från valutakursförändringar    -1,0 -0,4

 Övriga fi nansiella kostnader    -0,8 -1,0

      

 Finansiella kostnader sammanlagt    -10,9 -11,2

Noter till koncernbokslutet, IFRS
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      2006 2005
      M€ M€

6.10 Skatt     

 Periodens skattekostnad    -9,1 -7,9

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

 Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader    -1,5 6,9

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

 Uppskjuten skatt vid omprövning av det redovisade värdet av skattefordringar    6,5 -5,2

 Övriga förändringar i uppskjuten skatt    -5,6 -1,0

 Inkomstskatt redovisad i resultaträkningen    -9,8 -7,3

      

6.11 Resultat för avvecklad verksamhet     

 I USA avyttrade koncernen år 2006 Power Sentry -verksamheten som var en del av Fiskars Brands, Inc.    

 Verskamheten rapporterades under avvecklad verksamhet år 2006 och 2005.     

 Resultat från avvecklad verksamhet före avyttring    2,2 3,9

 Vinst från avyttring av avvecklad verksamhet exclusive skatter    20,4

 Skatter hänförliga till avvecklad verksamhet    -7,4

 Resultat från avvecklad verksamhet sammanlagt    15,2 3,9

6.12 Resultat per aktie 

Det outspädda resultatet per aktie räknas ut genom att dividera det resultat från räkenskapsperioden som tillkommer stam-

aktiernas ägare med det vägda medeltalet av antalet utestående aktier under året. Fiskarskoncernen har inga aktiva 

optionsprogram eller andra fi nansiell instrument som skulle innebära utspädning, så det utspädda resultatet per aktie är 

det samma som det outspädda. Koncernen har en minoritetsägare från och med år 2006, men dess andel av resultatet 

är mycket liten. 

 Årets resultat hänförlig till moderbolagets stamaktieägare    82,0 62,1

      

 Antal aktier (1000)    77 510 77 510

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

      

 Resultat per aktie, euro    1,06 0,80

 Resultat per aktie (euro) från kvarvarande verksamhet    0,86 0,75

 Resultat per aktie (euro) från avvecklad verksamhet    0,20 0,05
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7. Avstämning av effektiv skatt           

 Gällande skattesats för moderbolaget    26 % 26 %

 Resultat före skatt    76,7 65,4

 Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget    -19,9 -17,0

 Effekt från ej skattepliktiga intäkter    17,2 20,6

 Effekt från ej avdragsbara kostnader    -14,8 -7,8

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

 Effekt av ändrade skattesatser    0,0 0,2

 Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt    -1,4 -7,0

 Förändring i värderingen av skattefordringar från tidigare förluster    6,5 0,8

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

 Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag    1,2 0,0

 Övrigt    -0,1 -0,1

 Redovisad effektiv skatt    -9,8 -7,3
   
      köp och
    redovisad omräknings- avyttring 

Redovisade uppskjutna skattefordringar 1.1.2006 i resultatr. differens av företag 31.12.2006

 Materiella anläggningstillgångar 12,3 -2,9 -0,6  8,7

 Varulager 4,4 0,5 -0,6  4,4

 Pensionsavsättningar och övriga avsättningar 3,8 1,1 -0,4  4,4

 Uppskjutna avdrag för interna räntekostnader 10,3 -8,2 -1,1  1,0

 Underskottsavdrag 40,2 0,5 -7,1  33,7

 Omvärdering av skattefordringar -44,2 0,6 7,2  -36,5

 Övriga temporära skillnader 8,3 1,6 -0,7  9,2

 Sammanlagt 35,0 -6,7 -3,3  24,9

 Övriga långfristiga skattefordringar 9,0 -3,5 0,0  5,5
       

Redovisade uppskjutna skatteskulder     

 Bokslutsdispositioner 1,1 -0,3 0,0 0,2 1,0

 Biologiska tillgångar 9,4 1,6 0,0  11,1

 Långfristiga anläggningstillgångar 6,3 2,7 -0,7 3,0 8,3

 Övriga temporära skillnader 0,8 -0,1 0,0  0,5

 Sammanlagt 17,6 3,9 -0,7 3,2 20,8

   26,4    9,7
 Skattefordringar / -skulder, netto

Någon uppskjuten skatteskuld hänförlig till dotterbolagenas outdelade vinstmedel har inte redovisats, eftersom koncernen har kontroll över divi-
dendutdelningen och detta är inte sannolikt att ske inom en överskådlig framtid. Intresseföretaget Wärtsilä är ett börsbolag och dess dividend-
utdelning är skattefri för Fiskars. Största delen av skattefria intäkter hänför sig till resultatandelen i intresseföretaget. Inga skatter har redovisats 
direkt mot det egna kapitalet. Koncernen har i slutet av räkenskapsperioden tillgång till underskottsavdrag och därtill hänförliga skattefordringar 
för 33,7 milj. euro. Omvärderingen av skattefordringar hänför sig till dessa fordringar till motsvarande belopp, vilket innebär att deras inverkan 
på balansräkningen är 0 euro. Underskottsavdragen förfaller inte under de närmaste fem åren. En specifi cering av de skatter som redovisats i 
resultaträkningen återfi nns i punkt 6.10.

8. Pensioner och andra förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång

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

      2006 2005
      M€ M€

Noter till koncernbokslutet, IFRS
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      2006 2005
      M€ M€

 Avsättningar för förmåner som förfaller efter arbetsförhållandets utgång 2,3 2,2

 Förmånsbestämda pensionsförpliktelser    10,5 13,2

Pensionsförpliktelser sammanlagt    12,8 15,5

      

 Redovisade avsättningar för pensionsförpliktelser     

 Förändringar i nuvärdet av förpliktelser     

 Ingående balans    28,1 23,1

 Omräkningsdifferenser    -0,4 1,2

 Förmåner intjänade under året    0,3 0,4

 Räntekostnader    1,3 1,3

 Försäkringstekniska vinster + och förluster -    -1,0 2,6

 Kursdifferenser    0,0 0,0

 Betalda förmåner    -0,7 -0,6

 Förpliktelsen, utgående balans    27,6 28,1

      

 Förändringar i nuvärdet för förvaltningstillgångar     

 Ingående balans    14,8 13,1

 Omräkningsdifferenser    0,7 0,3

 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar    0,9 0,9

 Försäkringstekniska vinster + och förluster -    0,2 0,6

 Betalda förmåner    -0,5 -0,6

 Tillskjutna medel från arbetsgivaren    1,0 0,9

 Kursdifferenser    0,0 -0,4

 Förvaltningstillgångar, utgående balans    17,1 14,8

 Förmånsbestämda pensionsförpliktelser, netto    10,5 13,2

      

 Kostnad redovisad i resultaträkningen     

 Pensioner intjänade under året    0,3 0,3

 Ränta på pensionsavsättning    1,3 1,3

 Inlösen av pensionsförpliktelser    0,0 0,0

 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar    -0,9 -0,8

 Redovisade försäkringstekniska vinster(-) och förluster (+)    -1,6 1,7

 Kostnader för intjänande under tidigare perioder    -0,1 0,2

 Summa pensionskostnad i resultaträkningen    -1,0 2,6

      

 Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen     

 Kostnad för sålda varor    0,0 0,0

 Försäljning och marknadsföring    0,0 0,0

 Administration    -0,8 2,4

 Forskning och utveckling    0,0 0,0

 Övriga rörelsekostnader    -0,2 0,2

 Sammanlagt    -1,0 2,6

      

 Verklig avkastning på förvaltningstillgångar    0,3 2,1
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   2006 2005

 Försäkringstekniska beräkningsantaganden 

   

 Diskonteringsränta -% 

 Storbritannien 4,9–5,1 4,8

 Tyskland 4,5 4,5

 Finland 4,75 4,5

 USA  5,75 6,25

   

 Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar -%  

 Storbritannien 5,2–6,3 6,2

 Tyskland n/a n/a

 Finland 4,75 4,5

 USA  n/a n/a

   

 Förväntad löneökning -% 

 Storbritannien n/a–5,3 n/a

 Tyskland n/a n/a

 Finland 2,5 2,5

 USA  0 0

   

 Pensionsuppräkning -% 

 Storbritannien 3,0 2,8

 Tyskland 1,0 1,0

 Finland n/a 2,0

 USA  0 0

      2006 2005
      M€ M€

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

   

9.1 Immateriella anläggningstillgångar 

 Anskaffningsvärde 1.1 30,8 21,8

 Omräkningsdifferens -1,8 0,7

 Anskaffningsvärde vid årets början 29,0 22,5

 Förvärvat via rörelseförvärv 8,8 7,9

 Investeringar 1,5 2,0

 Minskningar -0,2 -1,6

 Överföringar 0,0 0,0

 Anskaffningsvärde 31.12 39,0 30,8

   

 Ackumulerade avskrivningar 1.1 17,2 16,0

 Omräkningsdifferens -0,7 0,4

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 16,5 16,4

 Periodens avskrivningar 3,4 2,4

 Minskningar -0,2 -1,6

 Överföringar  0,0

 Ackumulerade avskrivningar 31.12 19,8 17,2
   

 Bokföringsvärde 31.12 19,2 13,5

   

Noter till koncernbokslutet, IFRS
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 9.2 Goodwill 

 Anskaffningsvärde 1.1 35,1 30,2

 Omräkningsdifferens -3,4 4,0

 Anskaffningsvärde vid årets början 31,7 34,3

 Företagsförvärv 11,7

 Investeringar  0,8

 Minskningar -1,3 0,0

 Anskaffningsvärde 31.12 42,2 35,1

   

 Ackumulerade nedskrivningar 1.1 22,3 1,3

 Omräkningsdifferens -2,5 0,2

 Ackumulerade nedskrivningar vid årets början 19,8 1,5

 Nedskrivningar  20,8

 Ackumulerade nedskrivningar 31.12 19,8 22,3

   

 Bokföringsvärde 31.12 22,4 12,8

 Anskaffningsvärden för goodwill redovisas enligt IAS 1-standardens övergångsprinciper som balansvärden 

 per 1.1.2004. Goodwill avskrivs inte, men testas löpande för nedskrivningsbehov.   

   

 Nedskrivningsprövningar för kassagenererande enheter innehållande goodwill  

   

Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade goodwillvärden:

 Fiskars Brands Garden / USA 4,3 4,8

 Fiskars Brands Craft / USA 1,4 1,5

 Fiskars Brands Power Sentry / USA 0,0 1,4

 Fiskars Brands Outdoor Recreation 11,8 0,2

 Fiskars Brands, Europa 5,0 4,9

 Sammanlagt 22,4 12,8

   

Nedskrivningsprövningen för enheterna baserades på beräkning av 

nyttjandevärde. Nyttjandevärdet har beräknats utgående ifrån kassa-

fl ödesprognoser som har diskonterats. Följande fem års kassafl öde 

baserar sig på upprättade affärsplaner och de kassafl öden som prog-

nostiserats efter de första fem åren  har baserats på en årlig tillväxt-

takt på 2 %. Samma tillväxttakt har använts för alla enheter. Diskon-

teringsräntorna som har använts i beräkningarna var: USA 12,5 % 

och Europa 12,1 %. På basis av de nyttjandevärdeskalkyler som 

gjorts har man inte konstaterat något behov av nedskrivning (impair-

ment) av goodwillvärdet för någon enhet. Under räkenskapsperio-

den 2005 redovisades en nedskrivning på 19,7 milj. euro  av good-

willvärdet för Garden-enheten i USA. Infär förvekligandet av omstruk-

tureringsprojektets effekter var enhetens utveckling långsam. Bolags-

ledningen bedömer på basis av nyttjandevärdeskalkyler samt utred-

ningar som gjorts och företagsförvörv inom branschen att enhetens 

marknadsvärde är klart sörre än dess balansvärde på 23,5 milj. euro 

(43,0). Övriga kassagenererande enheters nyttjandevärden översteg 

klart deras balansvärden. Rimliga förändringar i de antaganden som 

använts i kalkylerna påverkar enligt ledningens bedömning inte ned-

skrivningsbehover för goodwillvärden, men förverkligandet och tid-

punkten för omstruktureringsprojektets resultatförbättring har en bety-

dande inverkan på nyttjandevärdena för Craft och Garden-enheterna.

      2006 2005
      M€ M€
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9.3 Materiella anläggningstillgångar 

 Jord- och vattenområden 

 Anskaffningsvärde 1.1 14,2 14,1

 Omräkningsdifferens 0,0 0,0

 Anskaffningsvärde vid årets början 14,2 14,1

 Företagsförvärv 0,2

 Investeringar 0,1 0,1

 Minskningar -0,3 0,0

 Nedskrivningar  -0,2

 Överföringar  0,2

 Bokföringsvärde 31.12 14,2 14,2
   

 Byggnader 

 Anskaffningsvärde 1.1 52,2 52,4

 Omräkningsdifferens -1,6 1,8

 Anskaffningsvärde vid årets början 50,6 54,2

 Företagsförvärv 0,2 0,0

 Investeringar 1,6 0,5

 Minskningar -1,3 -2,1

 Överföringar 1,2 -0,4

 Anskaffningsvärde 31.12 52,3 52,2
   

 Ackumulerade avskrivningar 1.1 26,2 25,6

 Omräkningsdifferens -1,2 1,0

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 25,1 26,6

 Periodens avskrivningar 2,0 2,6

 Minskningar -0,8 -1,3

 Överföringar 0,0 -1,6

 Ackumulerade avskrivningar 31.12 26,2 26,2
   

 Bokföringsvärde 31.12 26,1 25,9
   

 Leasingfastigheter 

 Anskaffningsvärde 1.1 16,7 13,5

 Omräkningsdifferens -1,7 2,1

 Anskaffningsvärde vid årets början 15,0 15,6

 Investeringar 1,9

 Överföringar  1,1

 Anskaffningsvärde 31.12 16,9 16,7

   

 Ackumulerade avskrivningar 1.1 5,6 1,0

 Omräkningsdifferens -0,6 0,1

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 5,0 1,1

 Periodens avskrivningar 1,1 2,8

 Nedskrivningar  0,2

 Överföringar 1,6

 Ackumulerade avskrivningar 31.12 6,1 5,6

   

 Bokföringsvärde 31.12 10,8 11,1

      2006 2005
      M€ M€
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 Maskiner och inventarier 

 Anskaffningsvärde 1.1 211,6 193,5

 Omräkningsdifferens -17,7 17,9

 Anskaffningsvärde vid årets början 193,9 211,4

 Företagsförvärv 1,5 0,2

 Investeringar 6,3 6,2

 Minskningar -33,0 -18,7

 Överföringar 6,1 12,6

 Anskaffningsvärde 31.12 174,7 211,6

   

 Ackumulerade avskrivningar 1.1 156,3 133,5

 Omräkningsdifferens -14,7 11,8

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 141,6 145,4

 Periodens avskrivningar 21,5 27,7

 Minskningar -33,2 -16,7

 Överföringar 0,0 0,0

 Ackumulerade avskrivningar 31.12 129,8 156,3
   

 Bokföringsvärde 31.12 44,8 55,3
   

 Pågående nyanläggningar 

 Anskaffningsvärde 1.1 4,4 5,0

 Omräkningsdifferens -0,3 0,6

 Anskaffningsvärde vid årets början 4,1 5,7

 Företagsförvärv 0,1

 Investeringar 6,6 12,0

 Minskningar -0,7

 Överföringar -7,3 -13,3

 Bokföringsvärde 31.12 2,8 4,4
   

 Materiella tillgångar, sammanlagt 

 Anskaffningsvärde 1.1 299,1 278,6

 Omräkningsdifferens -21,3 22,4

 Anskaffningsvärde vid årets början 277,8 301,0

 Företagsförvärv 1,9 0,2

 Investeringar 16,5 18,8

 Minskningar -35,3 -20,9

 Nedskrivningar  -0,2

 Överföringar 0,0 0,2

 Anskaffningsvärde 31.12 260,9 299,1
   

 Ackumulerade avskrivningar 1.1 188,2 160,0

 Omräkningsdifferens -16,5 13,0

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 171,7 173,1

 Periodens avskrivningar 24,5 33,1

 Minskningar -34,0 -18,1

 Nedskrivningar 0,2

 Överföringar 0,0 0,0

 Ackumulerade avskrivningar 31.12 162,2 188,2
   

 Bokföringsvärde 31.12 98,7 110,9

      2006 2005
      M€ M€
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9.4 Biologiska tillgångar 

 Anskaffningsvärde 1.1 29,9 30,4

 Ökning via årlig tillväxt 1,1 1,2

 Förändring av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 4,8 -0,8

 Avverkad skog -0,9 -0,9

 Avyttringar (hänförlig till försäljning av skogsmark) 0,0 0,0

 Bokföringsvärde 31.12 35,0 29,9

   

9.5 Förvaltningsfastigheter 

 Anskaffningsvärde 1.1 17,7 18,4

 Omräkningsdifferens -1,4 1,5

 Anskaffningsvärde vid årets början 16,3 19,9

 Investeringar 0,2 0,8

 Minskningar 0,0 -3,0

 Anskaffningsvärde 31.12 16,5 17,7

   

 Ackumulerade avskrivningar 1.1 8,3 3,9

 Omräkningsdifferens -1,1 0,2

 Ackumulerade avskrivningar vid årets början 7,2 4,0

 Periodens avskrivningar och nedskrivningar 0,7 5,1

 Minskningar 0,0 -0,8

 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12 7,8 8,3

   

 Bokföringsvärde 31.12 8,7 9,4

 Verkligt värde

Förvaltningsfastigheterna utgörs av Fiskars Bruks område som moderbolaget äger i Finland och Fiskars Brands Inc:s fi nansie-

ringsleasingfastigheter 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 år 2005 till verk-

ligt värde.

9.6 Andelar i intresseföretag 

 Bokföringsvärde 1.1 231,9 219,1

 Förvärv 0,0 30,2

 Avyttringar 0,0 -49,8

 Justeringar i kapitalandelet 11,1 37,4

 Övriga förändringar i intresseföretagets egna kapital -3,9 -4,9

 Bokföringsvärde 31.12 239,1 231,9

 Goodwill som ingår i redovisat balansvärde 37,7 38,1

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. Wärtsiläs resultat inne-

höll intäkter av engångsnatur, vilka hade en inverkan i Fiskars resultatandel på 28,6 milj. euro (1,9).

Noter till koncernbokslutet, IFRS

      2006 2005
      M€ M€
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 Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp:s ekonomiska nyckeltal M€ (100 %)

      Eget  Periodens
   Ägd andel-% Tillgångar Skulder kapital Omsättning resultat

 2006 16,6 3 188 1 958 1 230 3 190 353

 2005 16,8 2 869 1 706 1 163 2 639 168

 Andelen av intresseföretagets röster var 30,44 % (30,58).

      2006 2005
      M€ M€

9.7 Övriga andelar, innehas för försäljning 

 Anskaffningsvärde 1.1 4,8 3,9

 Investeringar 0,0 0,3

 Minskningar -0,1 -0,4

 Värdeförändring via resultaträkningen 0,3 1,0

 Bokföringsvärde 31.12 5,0 4,8

   

Övriga aktier består av noterade och icke-noterade aktier i koncernens ägo. Noterade aktier har värderats till sitt börsvärde 

och de förändringar 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 verkligt värde.

9.8 Övriga placeringar 

 Anskaffningsvärde 1.1 1,3 1,1

 Omräkningsdifferens -0,1 0,1

 Anskaffningsvärde vid årets början 1,2 1,3

 Investeringar 0,4 0,2

 Minskningar 0,0 -0,2

 Överföringar 0,0

 Bokföringsvärde 31.12 1,5 1,3

   

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

9.9 Varulager 

 Rå- och driftsmaterial 23,3 25,2

 Halvfärdiga arbeten 9,8 10,2

 Färdiga varor 80,9 93,2

 Övriga omsättningstillgångar 0,0 0,1

 Förskottsbetalningar 0,6 0,4

 Sammanlagt 31.12 114,6 129,3

   

9.10 Kundfordringar 

 Kundfordringar 77,8 80,4

 Upplupna intäkter 4,9 6,5

 Sammanlagt 31.12 82,7 86,9

   

Kundfordringarna är relativt vitt utspridda både geografi skt och i fråga om kunder, enstaka risk för kreditförluster anses  vara relativt obetydliga. 

Koncernen har några större kunder som är detaljhandelskedjor med hög kreditvärdighet.  
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9.11 Övriga fordringar 

 Lånefordringar 0,0 0,0

 Övriga fordringar 2,4 2,5

 Derivatinstrument 0,0 0,7

 Mervärdeskattfordringar 1,7 2,7

 Resultatregleringar 0,8 0,4

 Sammanlagt 31.12 5,0 6,4
   

 Resultatregleringar, övriga 

 Räntefordringar 0,1 0,4

 Övriga resultatregleringar 0,7 0,1

 Sammanlagt 31.12 0,8 0,4
   

9.12 Likvida medel 

 Kassa och banktillgodohavanden 11,4 6,5

 Likvida placeringar i penningmarknaden 33,5 15,2

 Sammanlagt 31.12 44,9 21,7

     2006 2005 2006 2005
     st st M€ M€

10. Balansräkning, specifi kationer till passiva 
   

10.1 Eget kapital      

 Aktiekapital      

 A-aktier      

 1.1    54 944 492 54 944 492 54,9 54,9

 31.12   54 944 492 54 944 492 54,9 54,9

 K-aktier      

 1.1    22 565 708 22 565 708 22,6 22,6

 31.12   22 565 708 22 565 708 22,6 22,6

 Aktiekapital 31.12   77 510 200 77 510 200 77,5 77,5
       

 Egna aktier      

 A-aktier      

 1.1    127 512 127 512 -0,9 -0,9

 31.12   127 512 127 512 -0,9 -0,9

 K-aktier      

 1.1    420 420 0,0 0,0

 31.12   420 420 0,0 0,0

 Egna aktier 31.12   127 932 127 932 -0,9 -0,9
       

 Övrigt eget kapital 1.1     326,1 259,1
 Dividend     -57,1 -22,8
 Omräkningsdifferens     -2,8 2,9
 Övriga fonder      -3,1 24,7
 Periodens vinst     82,0 62,1
 Övrigt eget kapital 31.12     345,1 326,1
       
 Minoritetsandel 1.1     0,0
 Omräkningsdifferens     0,0
 Periodens minoritetsandel     0,0
 Minoritetsandel 31.12     0,1

 Eget kapital sammanlagt 31.12     421,8 402,7

        

      2006 2005
      M€ M€
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    2006  2005  
    M€ M€ M€ M€

    verkligt värde redovisat värde verkligt värde  redovisat värde

10.2 Långfristigt räntebärande främmande kapital      

 Kapitallån *)  45,3 45,1 46,5 45,1

 Lån från penninginrättningar  57,1 57,1 57,9 57,9

 Pensionslån    0,9 0,9

 Finansiella leasingskulder  18,8 18,5 22,6 20,6

 Sammanlagt 31.12  121,2 120,7 127,9 124,5

 *) Lånevillkoren i korthet

Lånekapitalet, ränta och annan gottgörelse i samband med att bolaget upplöses eller försätts i konkurs får betalas endast med sämre förmåns-

rätt än andra skulder. Lånekapitalet kan återbetalas endast om det fi nns full täckning för det bundna egna kapitalet och andra icke utdelnings-

bara poster enligt bolagets och enligt koncernens balansräkning fastställda för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ränta på lånet kan 

betalas årligen endast om det belopp som betalas kan användas för vinstutdelning enligt bolagets och koncernens fastställda balansräkning för 

den senast avslutade räkenskapsperioden. Lånets förfallodag är 17.6.2010 och på kapitalet betalas en fast ränta om 6,25 %. 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.

      2006 2005
      M€ M€

 Finansiella leasingskulder      

 Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:      

   Inom ett år    3,0 3,2

   Mellan ett och fem år    12,8 13,2

    Senare än om fem år    11,5 12,9

 Minimileaseavgifter    27,3 29,3
      

 Nuvärde av fi nansiella leasingskulder      

    Inom ett år    1,9 2,0

    Mellan ett och fem år    9,4 9,5

    Senare än om fem år    9,1 11,0

 Nuvärde sammanlagt    20,4 22,6

 Icke förfallna räntor    6,9 6,8

10.3 Långfristigt räntefritt kapital    

 Övriga skulder    2,6 2,7

 Sammanlagt 31.12    2,6 2,7

10.4 Avsättningar     

 Avsättningar 1.1    2,9 3,8

 Omräkningsdifferenser    0,3 0,3

 Avsättningar som gjorts under perioden    2,6 1,2

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

 Förändringar i estimat    -0,2 -1,9

 Avsättningar 31.12    4,2 2,9
       

 Garantier    1,1 1,1

 Avsättning för omstruktureringskostnader    2,4 0,9

 Förlustkontrakt och övriga avsättningar    0,6 0,9

 Avsättningar sammanlagt    4,2 2,9
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    2006  2005  
    M€ M€ M€ M€

    verkligt värde redovisat värde verkligt värde  redovisat värde

10.5 Kortfristigt räntebärande främmande kapital     

 Checkräkningskrediter  3,7 3,7 3,1 3,1

 Lån från penninginrättningar  11,4 11,4 23,4 23,4

 Finansieringsleasingskulder  1,9 1,9 2,0 2,0

 Pensionsskulder  0,1 0,1

 Övriga skulder  9,0 9,0 8,7 8,7

 Sammanlagt 31.12  26,1 26,1 37,2 37,2

    2006  2005 
    M€  M€

10.6 Leverantörskulder och övriga räntefria skulder     

 Leverantörsskulder  39,4  39,5 

 Erhållna förskott  0,2  0,5 

 Övriga skulder  2,2  3,2 

 Resultatregleringar  50,8  51,4 

 Sammanlagt 31.12  92,6  94,6 

      

 Resultatregleringar     

 Räntor  2,4  2,3 

 Löner och sociala kostnader  17,8  19,5 

 Övriga resultatregleringar  30,6  29,5 

 Sammanlagt 31.12  50,8  51,4 

      

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

10.7 Skatteskulder     

 Inkomstskatteskuld  5,7  5,1 

 Sammanlagt 31.12  5,7  5,1 

11. Finansiell information

 Förfallostruktur av långfristiga räntebärande skulder

   2008 2009 2010 2011 Senare Sammanlagt

 Kapitallån   45,1   45,1

 Lån från penninginrättningar  27,1 15,0  15,0 57,1

 Finansiella leasingsskulder 2,1 2,3 2,5 2,6 9,0 18,5

 Sammanlagt 31.12 2,1 29,3 62,6 2,6 24,0 120,7

   1,7 % 24,3 % 51,8 % 2,2 % 19,9 % 100,0 %

      

 Bundna fi nansieringslimiter 75,0 85,0 20,0 20,0 200,0 

   37,5 % 42,5 % 10,0 % 10,0 % 100,0 %
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 12 månaders transaktionsposition fördelar sig på olika valutor enligt följande (utan säkringar)  

   

   2006 2005
   M€ M€

 USD -27,2 -18,3

 CAD 7,3 10,0

 AUD 9,1 5,4

 GBP 10,8 9,3

 DKK -1,3 1,5

 NOK 2,9 4,6

 SEK  7,9 7,7

 Övriga -3,6 -2,2

 Nettoskuld*) fördelad på olika valutor och omvärderad**) (med säkringar)     
    2006  2005 
    M€ snittränta M€ snittränta

 EUR   -26,9 3,1 % -84,8 2,4 %

 USD  1,9 5,6 % 87,6 4,9 %

 CAD  6,2 4,4 % 10,9 3,3 %

 AUD  10,5 6,3 % 6,3 5,5 %

 GBP  16,4 5,2 % 14,7 4,5 %

 DKK 9,8 3,9 % 16,5 2,6 %

 NOK  5,1 3,8 % 5,9 2,4 %

 SEK   7,7 3,1 % 6,8 1,8 %

 Övriga  4,4  -0,8 

 Sammanlagt  35,2  63,1

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

 Leasingbetalningar nästa och därpå följande år     

   2006 2005
   M€ M€

 Operationell leasing, utbetalningar inom 1 år 5,9 6,7

 Operationell leasing, senare utbetalningar 13,1 16,5

 Operationell leasing sammanlagt 31.12 18,9 23,2

 Nuvärdet av uppgjorda fi nansiella leasingavtal har upptagits som skuld i koncernbalansräkningen.

 Ansvarsförbindelser  

 Som säkerhet för egna förbindelser 

 Växelansvar 0,5 0,4

 Leasing- och hyresansvar 18,9 23,2

 Övrigt 8,6 0,8

 Sammanlagt 28,0 24,4
   

 Garantier som säkerhet för andras förbindelser  

 Fastighetsinteckningar 1,5 1,5

 Ansvarsförbindelser sammanlagt 31.12 29,6 25,9
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 Derivativernas nominella belopp     

 Valutaterminer och valutaswappar    94,1 144,7

 Valutaoptioner     4,2

 Ränteterminer och -futurer     59,3
      

Derivativinstrumentens dagsvärden jämfört med nominella belopp     

 (+ kalkylmässig intäkt, - kalkylmässig kostnad)     

 Valutaterminer och valutaswappar    -0,1 -1,5

 Valutaoptioner     0,1

 Ränteterminer och -futurer     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.

   2006 2005
   M€ M€

Hantering av fi nansiella risker
Hanteringen av koncernens fi nansiering och fi nansiella risker har kon-

centrerats till bolagets huvudkontor i Helsingfors.

Valutarisker:
Intern och extern export och import samt lån och nettoinvesteringar i 

utländska enheter i valuta utsätter bolaget för valutakursrisker. Verk-

samhetens intäkter och kostnader uppstår i Europa huvudsakligen i 

europeiska valutor medan affärsverksamheten i Nordamerika huvud-

sakligen sker i US-dollar. Med ökad import från länder med låga pro-

duktionskostnader följer ändå indirekt också en risk att leverantörer-

nas lokala valutor genomgår förändring. Den främsta av de här valu-

torna är Kinas renminbi.

Transaktionsrisker:
Målet med hanteringen av transaktionsrisker är att minska effekten 

av fl uktuationer i valutakurserna på bolagets budgeterade bruttobidrag. 

Under budgetperioden ansvarar verksamhetsenheterna för hante-

ringen av valutariskerna för kassafl ödets del. Enheterna skyddar i 

huvudsak sina kommersiella risker genom valutaterminer med kon-

cernens fi nansieringsavdelning.

Koncernens fi nansieringsavdelning ansvarar för hanteringen av kon-

cernens nettovalutaposition och är verksam på valuta- och derivat-

marknaden.

       Koncernens nettovalutaposition består av kommersiella positio-

ner och koncernens fi nansieringsbehov i valuta. De instrument som 

används är i allmänhet valutaterminer och -swappar. Koncernen använ-

der inte derivatinstrument i spekulativt syfte.

        Fiskars tillämpar inte säkringsredovisning enligt IAS 39. Alla vinster 

och förluster som orsakats av valutaderivat har bokförts i resultat räk-

ningen. Inverkan av periodiseringsdifferenser på resultatet år 2006 

var -1,3 milj. euro (+0,6 milj. euro år 2005).

Translationsrisker:
Fiskars säkrade inte nettoinvesteringar gjorda i utländska enheter 

under år 2006. Dotterbolagens egna kapital som inte är i euro utgör 

mindre än 10 % av hela koncernens egna kapital.

På grund av försäljning av verksamheter samt förändringar i koncern-

strukturen ökade nettoinvesteringarna i vissa utländska enheter avse-

värt under årets slut. Därför börjar Fiskars från början av år 2007 att 

på dessa investeringar tillämpa säkringsredovisning i enlighet med 

IAS 39 och IAS 21.

Ränterisker:
I slutet av räkenskapsåret var koncernens nettofi nansieringsbehov 

102 miljoner euro. Kapitallånet på 45 milj. euro och fi nansiella lea-

singskulderna på 20 milj. euro, är lån med fasta räntor, medan övriga 

lån är lån med rörliga räntor. Koncernen hade inga öppna räntederi-

vatavtal 31.12.2006.

Likviditets- och återfi nansieringsrisk:
För säkerställande av likviditeten hade koncernen betydande oan-

vända kreditlimiter. I slutet av året hade bolaget outnyttjade kredit-

faciliteter till ett värde av 200 milj. euro. Dessutom har moderbolaget 

i Finland företagscertifi katprogram i de viktigaste samarbetsbankerna 

till ett sammanlagt belopp om 200 milj. euro. Den dagliga likviditeten 

hanteras med koncernkonton 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 nansieringsinstitutio-

ner inom överenskomna gränser. I slutet av året hade ingen bety-

dande kreditrisk koncentrerats till någon enskild motpart. Kundernas 

kreditrisker övervakas av verksamhetsenheterna. De viktigaste kun-

derna är internationella detaljhandlare som har hög kreditvärdighet. 

Koncernen har inte förorsakats några betydande kreditförluster.
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12. Närstående

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

Styrelsens och ledningens aktieägande
    2006   2005
   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 5 000 0 5 000

 Ehrnrooth Alexander 5 000 930 5 930 41 171 930 42 101

 Ehrnrooth Göran J N/A N/A  391 407 149 478 540 885

 Ehrnrooth Paul 6 000 4 100 10 100 48 512 96 792 145 304

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

 von Frenckell Mikael N/A N/A  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 11 680 0 11 680

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

 Riikkala Olli 2 550 0 2 550 2 550 0 2 550

Koncernen har i Finland ett s.k. intressekontorssystem som man kan göra depositioner i och beviljas lån ur. Företagsledningen och styrelse-
medlemmarna 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 1,3 milj. euro (2,5) i intressekontoret 31.12.2006. En 
ränta på 2,25 % betalades för depositionerna.

Styrelsens och ledningens löner och arvoden (i tusen euro)    2006 2005

 Allonen Heikki  *)    357,6 374,0

 Bergh Kaj-Gustaf    44,5 15,3

 Ehrnrooth Alexander    49,4 34,4

 Ehrnrooth Göran J    15,3 59,9

 Ehrnrooth Paul    49,9 35,5

 Ervasti-Vaintola Ilona    37,0 35,5

 von Frenckell Mikael    11,6 47,4

 Gripenberg Gustaf    38,1 35,5

 Grotenfelt Karl    35,9 14,7

 Riikkala Olli    49,8 33,8

 Tallberg Thomas    0,0 14,7

      689,1 700,7

*)  utöver det här redovisas i resultaträkningen och balansen en avsättning på 0,2 milj. euro för utbetalning för 
 ett treårigt bonusprogram vars värde beräknas i slutet av perioden på basis av bolagets marknadsvärde.

   

13. Övrig information     2006 2005
      

Antal anställda i genomsnitt     
 Finland     808 944
 Övriga Europa     908 842
 USA      1 267 1 502
 Övriga     183 139
  Sammanlagt     3 167 3 426
      
 Anställda vid utgången av perioden     
 Arbetare     1 694 2 138
 Tjänstemän     1 309 1 082
 Sammanlagt     3 003 3 220

Personalen i Power Sentry som rapporteras i avvecklad verksamhet ingår inte i ovan rapporterade siffror.

Öppna tvister och pågående rättsprocesser
Koncernen är part i pågående tvistemål och rättsprocesser som uppstår från och hör till den normala affärsverksamheten, avsättningar har 
gjorts för de kostnader som dessa kan förorsaka i enlighet med en utvärdering och bedömning på basis av den tillgängliga informationen.
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       Andel Andel Verksam-
       Hemort  av aktiekapitalet av  röster hetens natur
        % % 
Aktier och andelar       

Dotterbolagsaktier
 Avlis AB   Sollentuna SE 100,0 100,0 H
  Silva Shenzhen Company  Shenzhen CN 70,0 70,0 T
  Silva Deutschland GmbH  Friedrichsdorf DE 100,0 100,0 M
  Silva France S.A.R.L.  Mantes la Ville FR 100,0 100,0 M
  Silva Ltd  Livingston GB 100,0 100,0 M
  Silva Far East Ltd  HongKong HK 100,0 100,0 H
  Silva Sweden AB  Sollentuna SE 100,0 100,0 T
  The Brunton Company  Riverton WY US 100,0 100,0 T
        
 Fiskars Brands, Inc.  Madison Wi US 100,0 100,0 T
  Fiskars Brands (Australia) Pty Limited  Melbourne AU 100,0 100,0 M
  Fiskars Brands Canada, Inc.  Toronto CA 100,0 100,0 M
  Fiskars de Mexico, S.A. de C.V.  Mexico City MX 100,0 100,0 M
  Fiskars Servicios, S.A. de C.V.  Mexico City MX 100,0 100,0 M
  Puntomex Internacional, S.A. de C.V.  Tijuana MX 100,0 100,0 H
  Fiskars Brands Global Holdings LLC  Madison Wi US 100,0 100,0 H
        
 Fiskars Consumer Europe ApS  Silkeborg DK 100,0 100,0 H
  Fiskars Brands Europe SPRL  Bryssel BE 100,0 100,0 H
  Excalibur Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd.  Shanghai CN 100,0 100,0 H
  Fiskars Brands Germany GmbH  Herford DE 100,0 100,0 T
  Fiskars Deutschland GmbH iL  Herford DE 100,0 100,0 L
  Fiskars Brands Danmark A/S   Silkeborg DK 100,0 100,0 T
  Fiskars Brands Spain S.L.  Madrid ES 100,0 100,0 M
  Fiskars Brands Fininvest Oy Ab  Helsingfors FI 100,0 100,0 H
  Fiskars Brands Finland Oy Ab  Pojo FI 100,0 100,0 T
  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.  Tokyo JP 100,0 100,0 M
  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. Zo.o.  Slupsk PL 100,0 100,0 T
  ZAO Fiskars Brands Rus  St. Petersburg RU 100,0 100,0 T
  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

Förvaltning eller holding H, Produktion och marknadsföring T, Marknadsföring M, Vilande L, Filial S 

Andelar i intresseföretag
 Wärtsilä Oyj Abp 15 817 476 Helsingfors FI 16,6 30,4

Aktier och andelar i övriga bolag       
 Rautaruukki Oyj 72 916  FI x x
 Turvatiimi Oyj 1 140 000  FI x x

Noter till koncernbokslut, IFRS
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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 presente-

rade i betydande grad.

Kundrelationer och distribution
Fiskars produkter säljs i allmänhet genom bolagets organisation, 

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 allvar-

lig störning i en specialiserad distributionskanal kan ha en negativ 

inverkan på verksamheten och resultatet. Fiskars största kunds 

andel av den totala försäljningen var kring 9 % år 2006, medan de 

tjugo största kunderna sammanlagt stod för ungefär 40 % av för-

säljningen.

Leverantörskedjan
Det ingår en risk i att utveckla bolagets verksamhet så att affärs-

verksamhetsmodellens tyngdpunkt i enlighet med planerna fl yttas 

från produktion till samarbete med underleverantörer och mark-

nadsföring. Den här riskfaktorn är huvudmålet för utvecklandet av 

bolagets riskhantering under räkenskapsåret 2007, eftersom en allt 

större del av bolagets underleverantörsarbete kommer att utföras i 

avlägsna länder med lägre kostnadsnivå.

Råvarupriser och -tillgång samt leveranskontrakt
Fiskars produkter tillverkas av många olika råvaror, men de främsta 

är stål, aluminium och plast. Bolaget har mångårig erfarenhet av att 

hantera variationer i pris och tillgång. Förändringar som övergår de 

normala fl uktuationerna kan ändå ha en inverkan på bolagets ope-

rativa resultat. Bolaget kan använda sig av terminsaffärer för att 

skydda sig mot framtida prisfl uktuationer.

Riskhantering

Innovation
Den väntade tillväxten i affärsverksamheten bygger delvis på bola-

gets förmåga att kontinuerligt utveckla och sälja nya produkter och 

förbättringar av äldre produkter som är av intresse för konsumen-

terna. 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 hän-

delse om har en negativ inverkan på konsumenternas förtroende 

eller tillgången till ett visst varumärke påverkar också bolagets 

affärsverksamhet. Bolaget följer noga med sina varumärkens fram-

gångar och vidtar alltid vid behov åtgärder för att skydda sina varu-

märkens 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 upprätt-

hålla 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 statis-

tiskt normala kan påverka försäljningen på ett negativt sätt.

Pensioner och övriga förpliktelser
Förändringar på aktiemarknaden, i räntenivån och den förväntade 

livslängden kan för vissa förmånsbestämda pensionsarrangemangs 

del öka bolagets pensionsansvar. De förpliktelser som ingår i Fiskars 

förmånsbestämda (”defi ned benefi t”) pensionsprogram är ändå 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 aktiebolags-
lagen och de regler och bestämmelser för noterade bolag som Hel-
singfors Börs utfärdat. Fiskars tillämpar också Helsingfors Börs, 
Centralhandelskammarens och Industrins och Arbetsgivarnas Cen-
tralförbunds rekommendation beträffande god förvaltningssed för 
börsbolag (CG-rekommendationen), som trädde i kraft 1.7.2004. 

Den högsta beslutanderätt utövas av aktieägarna på bolags-
stämman. Styrelsen sörjer för bolagets förvaltning och för att dess 
verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Verkställande direktören 
handhar bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvis-
ningar och föreskrifter. 

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 aktiebolagslagen och 
bolagsordningen, 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 publi-
ceras i minst tre allmänna dagstidningar som styrelsen väljer. Fiskars 
publicerar också kallelsen till bolagsstämman på koncernens hem-
sida. 

Styrelsen 
Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsstämman består styrelsen av minst 5 och högst 9 
medlemmar. Bolagsstämman kan också välja högst 3 suppleanter. 
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 20.3.2006 fastställdes styrelse-
medlemmarnas antal till sju. 

Olli Riikkala var styrelseordförande t.o.m. 4.10.2006, varefter 
Kaj-Gustf Bergh har verkat som ordförande. Alexander Ehrnrooth och 
Paul Ehrnrooth verkar som vice ordförande. De övriga styrelsemed-
lemmarna är Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg och Karl Gro-
tenfelt.

Ingen av styrelsemedlemmarna är i bolagets tjänst. 
En presentation av styrelsens medlemmar återfi nns på bola-

gets hemsida och sidan 26 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 styrelsen 
ansvar för ändamålsenligt organisation av bolagets förvaltning och 
verksamhet. Styrelsen väljer verkställande direktör och godkänner 
villkoren för dennes arbetsförhållande samt väljer det antal direktö-
rer som behövs och godkänner deras löneförmåner. Styrelsen 
kan också tillsätta kommittéer och ge dem uppgifter. Kommittéer-
nas uppgift är att förbereda frågor som tas upp och avgörs vid sty-

Förvaltning (Corporate Governance)

relsemöten. Dessutom utvärderar styrelsen regelbundet sin egen 
verksamhet och sitt samarbete med bolagsledningen och har gjort 
en självutvärdering under år 2006.

Styrelsen ombesörjer att förslag till bolagsstämman om val av 
styrelseledamot publiceras i kallelsen till bolagsstämman, förutsatt 
att förslaget har gjorts av styrelsens nomineringskommitte eller 
understödes av minst 10 % av rösterna som bolagets aktier berät-
tigar till och kandidaten gett sitt samtycke till nominering. Kandida-
ter som uppställts efter publicering av kallelsen till bolagsstämman 
publiceras skilt, förutsatt att villkoren ovan uppfylls. 

Styrelsen sammanträdde tolv gånger under år 2006. Med 
några undantag deltog styrelsemedlemmarna i samtliga möten. 
Olli Riikkala var sjukskriven 5.10.2006–31.12.2006 och deltog inte 
i möten under denna period.

Samtliga sju medlemmar i styrelsen är oberoende av bolaget. 
Av styrelsens medlemmar är Kaj-Gustaf Bergh, Ilona Ervasti-Vain-
tola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt och Olli Riikkala oberoende 
av aktieägarna. 

Styrelsens kommittéer 2006
Styrelsen har under år 2006 utsett tre kommittéer: Audit Commit-
tee och Compensation Committee 20.3.2006 samt Nomination 
Committee 13.12.2006. 
1.  Audit Committee har som uppgift att styra och övervaka kon-

cernens fi nansiella rapportering och revision. Kommitténs ord-
förande är Gustaf Gripenberg och medlemmar är Alexander 
Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Ilona Ervasti-Vaintola. Audit 
Committee sammanträdde fyra gånger under år 2006.

2.  Compensation Committee har som uppgift att förbereda bola-
gets löne- och belöningsärenden. Kommitténs ordförande är 
Olli Riikkala och medlemmar är Kaj-Gustaf Bergh och Karl Gro-
tenfelt. Compensation Committee sammanträdde tre ganger 
under år 2006. 

3.  Nomination Committee har som uppgift att förbereda förslag 
till styrelsemedlemmar för bolagsstämman efter att ha hört de 
största aktionäerna i bolaget, förbereda förslag till sammansätt-
ning av styrelsens kommitteer och förbereda förslag till reviso-
rerna samt fastställa kriteria och processer för självutvärdering 
av styrelsen. Kommittens ordförande är Kaj-Gustaf Bergh och 
medlemmar är Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. Nomi-
nation Committee sammanträdde en gång under år 2006. 

Verkställande direktör
Bolagets styrelse utser och vid behov avskedar verkställande direk-
tören, som samtidigt är koncernchef. Den verkställande direktören 
leder bolagets affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med 
bolagsordningen, fi nsk aktiebolagslag och styrelsens anvisningar. 
Verkställande direktören har stöd i ledningsgruppen. 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 direk-
tör, Ingmar Lindberg. 
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Koncernledningen
Till moderbolagets ledning hör de direktörer som ansvarar för kon-
cernförvaltningen. Ledningen samlas under verkställande direktö-
rens ledning – beroende på de ärenden som behandlas i olika 
sammansättningar – för att förbereda förslag för styrelsen och för 
att diskutera fi nansiering, ekonomiska frågor, information, juridiska 
frågor, personalutveckling samt informationsförvaltnings- och andra 
utvecklingsfrågor. Dessutom hör relationerna till intressegrupperna 
till ledningens uppgifter. 

Uppgifter om koncernledningen presenteras på koncernens 
hemsida och på sidan 27 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 kännedom om lokal 
och internationell affärsverksamhet. Styrelsemedlemmarna presen-
teras på koncernens hemsida och på sidan 26 i årsberättelsen. 

Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att bola-
gets resurser står i rätt förhållande till verksamhetens behov, att 
personalen utvecklas, att verksamheten uppfyller de överens-
komna kvalitetskrav och att verksamheten följer ifrågavarande 
lands lagstiftning och andra stadganden. 

Arvoden
Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av ordinarie bolags-
stämma. År 2006 beslöt bolagsstämman att styrelseordförandens 
årsarvode utgör 60 000 euro, vice ordförandens 45 000 euro och 
de övriga medlemmarnas 30 000 euro. Därtill tillkommer styrelse-
medlem ett mötesarvode för styrelse- och därtill anslutna kommit-
témöten om 550 euro per möte samt ersättning för resor och 
utlägg i bolagets ärenden enligt räkning. 

Till verkställande direktören utbetalas utöver lönen ett bonus-
arvode. Styrelsen fattar beslut om villkor för bonusarvodet. Verk-
ställande direktörens lön med naturaförmåner och bonusarvoden 
var 357 550,54 euro år 2006. Av den summan utgjordes 80 000 
euro av bonusarvoden. I bokslutet ingår dessutom en avsättning 
för det treåriga incitamentprogram för verkställande direktören 
som styrelsen fattade beslut om i slutet av år 2006. Programmet är 
bundet till utvecklingen av bolagets börsvärde. Incitamentet beta-
las ut i pengar och verkställande direktören har förbundit sig att 
använda intäkten till förvärv av bolagets aktier. Det fi nns ett tak som 
begränsar bonus. Pensionsåldern för verkställande direktören är 62 
år och pensionen är 66 % av den totala årliga inkomsten under fyra 
fulla kalenderåren. Vid uppsägning från bolagets sida utgörs 
avgångsvederlaget av 12 månaders lön utöver en uppsägningslön 
på 6 månader. 

Till vice verkställande direktören och andra medlemmar i led-
ningsgruppen kan förutom lön också utbetalas bonusarvoden 
enligt villkor som styrelsen fastställer. 

Inom Fiskars Oyj Abp fi nns det för närvarande inget options-
program som är kopplat till aktiekursen. 

Intern kontroll ,  r iskhantering och intern 
revis ion
Bolagets ledning ansvarar för bolagets förvaltning och för att verk-
samheten ordnas på vederbörande sätt. I praktiken är det verkstäl-
lande direktörens uppgift att tillsammans med den övriga led-
ningen se till att bl.a. bokföring och kontrollmekanismer fungerar. 

Bolagets ekonomiska utveckling följs upp månatligen genom 
ett system som täcker hela koncernen. Systemet inbegriper resul-
taträkning, balansräkning, kassafl ödet och de viktigaste nyckeltalen 
samt händelser som är av betydelse för affärsverksamheten. 

Verksamheterna leds genom och av sina egna styrelser. Styrel-
sen för den största underkoncernen (Fiskars Brands, Inc.) har hjälp 
av en skild Audit Committee samt av underkoncernens interna 
revisor, som i sin tur rapporterar till Audit Committeens ordfö-
rande. 

De olika verksamheterna ansvarar för hanteringen av dagliga 
affärsverksamhetsrisker, i vilket de drar nytta av koncernens speci-
alkunnande. 

Moderbolaget ansvarar för hanteringen av fi nansieringsrisker 
och global riskförsäkring enligt de principer som godkänts av styrel-
sen. Dotterbolagen skyddar sig mot fi nansierings- och valutarisker 
via moderbolaget i enlighet med interna skyddsregler. 

Insiderförvaltning
Bolaget tillämpar de insiderregler för börsnoterade företag som 
fastställdes av Helsingfors Börs 1.1.2006. Bolaget har också interna 
insiderregler som trädde i kraft 1.7.2006. Till bolagets offentliga 
insiderkrets hör till följd av sin ställning styrelsemedlemmarna och 
eventuella suppleanter, verkställande direktören, vice verkställande 
direktören 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 direk-
törens 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 nans-
direktör och verkställande direktörens assistent samt Inha Bruk Ab:
s verkställande direktör och övriga personer i motsvarande ställning 
enligt separat beslut av verkställande direktör. 

För projekt som om de förverkligas kan påverka bolagets aktie-
kurs upprätthålls ett skilt projektspecifi kt register.

 Moderbolagets juridiska avdelning för bolagets insiderregister 
enligt uppgifterna som lämnats av insiders. Uppgifterna i det offent-
liga insiderregistret fi nns tillgängliga på NetSire i Finlands Värdepap-
perscentral Ab:s SIRE-register, Urho Kekkonen gatan 5 C, 00100 Hel-
singfors, tel. 020 770 6000 samt på bolagets hemsidor.

Revis ion
Koncernens revisor är KPMG Oy Ab med Sixten Nyman, CGR, som 
huvudansvarig revisor. Fiskars Brands, Inc:s revisor är Pricewater-
houseCoopers med Ray Wilson som huvudansvarig revisor.
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Fem år i översikt

   IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS
   2006 2005 2004 2004 2003 2002

Omsättning M€ 535 510 566 597 620 725

    varav utomlands M€ 487 466 523 556 583 688

    i procent av omsättningen   % 91,0 91,5 92,5 93,2 93,9 94,9

    export från Finland M€ 59 55 56 56 53 51

Procentuell förändring av omsättningen   % 4,9 -9,8 -8,8 -3,7 -14,5 -4,8

Resultat före avskrivningar och andel i intresseföretagets 

resultat M€ 56 53 77 64 -19 71

    i procent av omsättningen   % 10,4 10,3 13,6 10,7 -3,0 9,7

Andel i intresseföretagets resultat (Wärtsilä) M€ 59 29 27   

Rörelsevinst M€ 86 23 79 39 -52 28

    i procent av omsättningen   % 16,0 4,5 13,9 6,5 -8,4 3,8

Finansnetto M€ -9 43 -4 -3 22 44

    i procent av omsättningen   % -1,7 8,4 -0,7 -0,5 3,5 6,1

Vinst före skatter M€ 77 65 75 57 -30 72

    i procent av omsättningen   % 14,3 12,8 13,3 9,5 -4,8 9,9

Inkomstskatter för kvarvarande verksamhet M€ 10 7 15 12 -17 23

Resultat från avvecklad verksamhet M€ 15 4 -5   

Resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare M€ 82 62 55 45 -13 50

    i procent av omsättningen   % 15,3 12,2 9,6 7,5 -2,1 6,8

Minoritetsintressens andel i resultatet M€ 0

Löner och arvoden sammanlagt M€ 121 126 138 146 151 150

Planenliga avskrivningar och nedskrivningar M€ 29 59 25 25 33 43

    i procent av omsättningen   % 5,3 11,5 4,4 4,2 5,4 5,9

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

    i procent av omsättningen   % 7,6 12,0 7,5 6,9 6,1 4,9

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

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

Aktiverade utvecklingskostnader M€ 1 1 1   

Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare M€ 422 403 336 319 348 429

Minoritetsintressen  M€ 0

Eget kapital sammanlagt M€ 422 403 336 319 348 429

Räntebärande främmande kapital M€ 147 162 222 200 216 266

Räntefritt främmande kapital M€ 139 138 134 116 115 115

Balansomslutning M€ 707 703 692 635 678 809

Avkastning på sysselsatt kapital (ROI)   % 18 14 14 12 -3 12

Avkastning på eget kapital (ROE)   % 20 17 16 13 -3 12

Soliditet   % 60 57 49 50 51 53

Nettogearing   % 24 35 61 58 57 57

Antal anställda i genomsnitt  3 167 3 426 3 782 3 782 3 633 4 095

Antal anställda vid periodens slut  3 003 3 220 3 448 3 448 3 877 4 206

    av vilka utomlands  2 224 2 377 2 533 2 533 3 004 3 298

       

Under avvecklad verksamhet har redovisats Power Sentry under åren 2005-2006 och Syroco år 2004

Formler för uträkning av relationstal fi nns på sidan 36.
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Uppgifter om Fiskars aktier 

   IFRS  IFRS IFRS FAS FAS FAS
   2006  2005 2004 2004 2003 2002

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

        

Resultat/aktie **) (utspätt och outspätt) € 1,06  0,80 0,71 0,58 -0,16 0,64

   kvarvarande verksamhet  0,86  0,75 0,77   

   avvecklad verksamhet  0,20  0,05 -0,07   

        

Nominell dividend/aktie **) €/A-aktie 0,60 *) 0,75 0,30 0,30 0,94 0,79

€/K-aktie 0,58 *) 0,71 0,28 0,28 0,91 0,76

Dividend M€ 46,0 *) 57,1 22,8 22,8 71,8 60,3

        

Eget kapital som tillhör moderbolagets 

 aktieägare / aktie € 5,45  5,20 4,34 4,12 4,50 5,54

        

Aktiens emissionsjusterade medelkurs €/A-aktie 10,71  9,75 7,60 7,60 6,36 6,15

€/K-aktie 10,83  9,32 7,40 7,40 6,39 5,88

        

Aktiens emissionsjusterade lägsta kurs €/A-aktie 9,00  7,91 6,58 6,58 5,18 4,93

€/K-aktie 9,25  8,00 6,57 6,57 5,34 5,36

        

Aktiens emissionsjusterade högsta kurs €/A-aktie 12,55  12,00 10,07 10,07 7,86 6,86

€/K-aktie 12,53  11,50 10,21 10,21 8,93 6,89 

       

Aktiens emissionsjusterade kurs 31.12. €/A-aktie 12,29  9,60 7,90 7,90 6,71 5,57

€/K-aktie 12,11  9,90 7,90 7,90 7,46 5,79

        

Aktiestockens börsvärde M€ A-aktie 673,7  526,2 433,1 433,1 368,3 306,1

  M€ K-aktie 273,3  223,4 178,3 178,3 168,4 130,6

  Sammanlagt, M€ 947,0  749,6 611,3 611,3 536,8 436,7

        

Antal aktier, 1 000 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, 1 000 st.**) A-aktier 127,5  127,5 127,5 127,5 87,1 

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

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

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

        

Aktiernas omsättning, 1 000 st. **) A-aktie 5 901,9  10 452,4 11 659,1 11 659,1 6 243,5 5 519,5

  i % av totalantalet 10,7  19,0 21,2 21,2 11,4 10,0

  K-aktie 663,2  2 144,4 3 173,6 3 173,6 631,9 1 824,5

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

        

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

  K-aktie 11  12 11 14 neg. 9

Dividend/resultat, %  56,1  92,0 41,7 50,7 neg. 121,4

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

  K-aktie 4,8  7,2 3,5 3,5 12,2 13,1

        

Antal aktieägare  6 592  6 114 5 591 5 591 4 958 3 948

        
*)  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

Antalet aktier, röstetal och aktiekapital

    31.12.2006   31.12.2005
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 1 euro.

Minimi- och maximiantal aktier och aktiekapital enligt bolagsordningen

Bolaget har K- och A-aktier sammanlagt minst 35 000 000 st. och högst 140 000 000 st. Antalet K-aktier kan vara högst 140 000 000 st. 

och A-aktier högst 140 000 000 st. Bolagets minimikapital är 35 000 000 euro och maximikapital 140 000 000 euro, inom vilka gärnser

aktiekapitalet medels bolagsstämmobeslut kan ökas eller minskas utan ändring av bolagsordningen.

Antalet aktier, fondemissioner och delningar av aktier (split) 1994–2006

  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

   

23.11.1998 23 364 335 13 431 970 36 796 305

28.10.1999 11 072 886  11 072 886

   

3.12.2004 15 698 426 6 447 344 22 145 770

   

Övriga ändringar 706 051 -676 420 29 631

Aktier sammanlagt 31.12.2006 54 944 492 22 565 708 77 510 200

Omsättningen på Helsingfors Börs (emissionsjusterats)

    2006   2005
Aktieslag M€ st. M€ st.

A-aktie 63,2 5 901 939  101,9 10 452 401

K-aktie 7,2 663 241  20,0 2 144 442

      

Sammanlagt  70,4 6 565 180  121,9 12 596 843

   

Aktieinnehavets fördelning 31.12.2006

    Antal   
Ägarstruktur Antal ägare % aktier % Röstetal %

Företag 344 5,22 35 812 512 46,20 251 577 576 49,69

Penninginrättningar 21 0,32 2 150 672 2,77 24 169 753 4,77

Offentliga sammanslutningar 15 0,23 5 380 120 6,94 30 554 284 6,04

Allmännyttiga sammanslutningar 138 2,09 10 069 238 12,99 50 630 742 10,00

Privata personer 6 001 91,03 21 852 645 28,19 145 488 191 28,74

Utlänningar 72 1,09 2 228 442 2,88 3 755 225 0,74

Övriga 1 0,02 16 571 0,02 82 881 0,02

Sammanlagt 6 592 100,00 77 510 200 100,00 506 258 652 100,00

Fondemission: mot tre A- och/eller K-aktier

en ny A-aktie.

Split: mot en aktie sex nya aktier.

Fondemission: mot fyra A- och/eller K-aktier

en ny A-aktie.

Fondemission: mot fem A-aktier två nya

A-aktier och mot fem K-aktier två nya K-aktier.
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Fördelning av aktier 31.12.2006

  Antal  Antal   
Aktieantal aktieägare % aktier % Röstetal %

1–100 1 114 16,89 86 099 0,11 361 086 0,07

101–500 2 446 37,11 682 298 0,88 2 381 563 0,47

501–1 000 1 128 17,11 852 926 1,10 2 904 204 0,57

1 001–10 000 1 601 24,29 4 568 861 5,90 19 516 294 3,86

10 001–100 000 229 3,47 6 177 447 7,97 30 092 082 5,94

100 001– 74 1,12 65 142 569 84,04 451 003 423 89,09
      

Sammanlagt 6 592 100,00 77 510 200 100,00 506 258 652 100,00

Bolagets största aktieägare enligt aktieregistret 31.12.2006

      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 1 230 198 2 030 996 5,0 2,6

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

Fromond Elsa Margaretha Louise  825 482 260 900 1 086 382 1,2 1,4

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

Stiftelsen för Åbo Akademi  969 241 0 969 241 0,2 1,3

Ömsesidiga Pensionsförsäkrings-bolaget Ilmarinen  816 990 0 816 990 0,2 1,1

Wrede Sophie  593 378 190 344 783 722 0,9 1,0

Ehrnrooth Johan Robert Göran  635 612 84 930 720 542 0,5 0,9

Lindsay von Julin & Co Ab  583 800 124 600 708 400 0,6 0,9

Hartwall Peter  415 801 277 208 693 009 1,2 0,9

Therman Anna  417 034 254 502 671 536 1,1 0,9

Ömsesidiga Pensionsförsäkrings-bolaget Tapiola  630 030 0 630 030 0,1 0,8

Gripenberg Margaretha  269 332 299 702 569 034 1,2 0,7

*)  Bolaget fi ck efter årsskiftet besked om att Hambo Oy Ab fusionerades med Turret Oy Ab 29.12.2006   

 Turret Oy Ab ägande efter fusion  4 438 701 2 733 674 7 172 375 11,7 9,3

Egna aktier
31.12.2006 hade bolaget ett innehav på 127 512 st. A-aktier och 
420 st. K-aktier, vilket motsvarar 0,17 % av bolagets aktier och 0,03 
% av rösterna. Bolaget har köpt aktierna i Helsingfors Börs enligt 
bolagsstämmans befullmäktigande 10.12.2003–16.1.2004.

Styrelsens fullmakter
Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att under ett års tid räk-
nat från 20.3.2006 i ett annat förhållande än aktieägarnas ägoför-
hållande vid Helsingfors Börs till vid vart tillfälle gällande börskurs av 
bolagets egna aktier förvärva högst 5 494 449 A-aktier och högst 2 
256 570 K-aktier. Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att 
under ett års tid räknat från 20.3.2006 besluta om avyttring av 
högst 5 494 449 Fiskars A-aktier och högst 2 256 570 K-aktier, vilka 
förvärvats på basis av styrelsens förvärvsfullmakt.
      Styrelsen har inte utnyttjat den fullmakt som bolagsstämman 
2006 beviljade för återköp av aktier.

Optionsprogram
31.12.2006 hade bolaget inget optionsprogram.

Ledningens aktieinnehav
Styrelsemedlemmarnas, verkställande direktörens och vice verkstäl-
lande direktörens samt av dem ägarkontrollerade samfunds ägaran-
del av bolagets aktier uppgick 31.12.2006 till 19 685 049 st. aktier, 
vilket motsvarar 25,4 % av bolagets aktier och 31,1 % av rösterna.

Insideranvisningar
Bolaget tillämpar de av Helsingfors Börs den 1 juli 2005 fastställda 
insiderreglerna. Uppgifter om aktieinnehav bland bolagets perma-
nenta insiderkrets fi nns att få genom Finlands Värdepapperscen-
trals
SIRE-register: Finlands Värdepapperscentral Ab, Urho Kekkonens 
gata 5 C, 00100 Helsingfors, tfn 020 770 6000, samt på bolagets 
hemsida, www.fi skars.fi .
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    2006  2005 
    M€ M€

Omsättning  (4) 22,2 100,0 % 19,3 100,0 %

Sålda varor   -3,1  -2,8 

Bruttobidrag 19,1 86,1 % 16,5 85,6 %

     

Administrationskostnader -6,6  -6,2 

Övriga rörelseintäkter (5) 2,0  1,5 

Övriga rörelsekostnader    0,0 

Rörelsevinst 14,5 65,2 % 11,8 61,2 %

     

Realisationsvinst av Wärtsiläaktier    52,5 

Finansiella intäkter och kostnader (6) 47,7  16,3 

Vinst före extraordinära poster 62,2 279,9 % 80,6 417,3 %

     

Extraordinära poster (7) 1,8  2,3 

Vinst efter extraordinära poster 64,0 288,2 % 82,9 429,1 %

     

Bokslutsdispositioner 0,0  0,1 

Direkta skatter (8) -3,8  -2,6 

     

Räkenskapsperiodens vinst 60,3 271,2 % 80,3 415,7 %

Moderbolagets  bokslut ,  FAS

Resultaträkning
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Balansräkning

    31.12.2006  31.12.2005 
    M€ M€

AKTIVA     

     

Anläggningstillgångar och långfristiga placeringar     

Immateriella anläggningstillgångar (9) 0,2  0,2 

Materiella anläggningstillgångar (10) 33,6  33,3 

Placeringar  (11) 376,2  319,3 

Långfristiga anläggningstillgångar sammanlagt  410,0 71,3 % 352,8 64,6 %

     

Omsättnings- och fi nansieringstillgångar     

Varulager  (12) 0,2  0,2 

Långristiga fordringar (13) 0,1  0,1 

Avoir fi scal-skattefordran (14) 5,5  9,0 

Kortfristiga fordringar (15,16) 119,2  165,5 

Likvida medel (17) 39,6  18,8 

Omsättnings- och fi nansieringstillgångar sammanlagt  164,6 28,7 % 193,5 35,4 %

     

     

Aktiva sammanlagt 574,6 100,0 % 546,3 100,0 %

       
      

     

PASSIVA     

     

Eget kapital  (18)    

Aktiekapital  77,5  77,5 

Uppskrivningsfond 3,8  3,9 

Egna aktier   -0,9  -0,9 

Övriga fonder  3,2  3,2 

Balanserad vinst från tidigare år  228,5  205,3 

Räkenskapsperiodens vinst  60,3  80,3 

Eget kapital sammanlagt  372,4 64,8 % 369,3 67,6 %

     

Ackumulerade bokslutsdispositioner (19) 2,1 0,4 % 2,1 0,4 %

     

Avsättningar  (20)   0,0 0,0 %

     

Främmande kapital     

Långfristigt   (21) 102,2  103,9 

Kortfristigt  (22,23) 97,9  71,0 

Främmande kapital sammanlagt  200,1 34,8 % 174,9 32,0 %

     

     

Passiva sammanlagt 574,6 100,0 % 546,3 100,0 %
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Kassafl öde från rörelsen 

Resultat före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter 62,2 80,6

Justeringar för prestationsprincip 

    Avskrivningar 1,6 1,4

    Kursdifferenser -0,2 -0,3

    Finansiella intäkter -56,5 -79,3

    Finansiella kostnader 8,9 10,9

Kassafl öde från rörelsen före förändringar i rörelsekapital 16,1 13,2

Förändring av kortfristiga fordringar 2,4 -2,6

Förändring av varulager 0,0 0,0

Förändring av kortfristiga räntefria skulder -5,1 6,2

Kassafl öde från rörelsen före fi nansiella poster och skatter 13,3 16,8

Finansieringsinkomster 8,7 8,1

Dividendinkomster 51,0 17,2

Finansieringsutgifter -8,8 -8,8

Betalda skatter -0,3 -0,9

Koncernbidrag 0,7 3,6

Rörelsens kassafl öde (netto) A 64,6 36,0

Kassafl öde från investeringar 

Investeringar i placeringar -76,6 -72,9

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -2,1 -3,0

Överlåtelser av placeringar 2,1 106,1

Övrig försäljning av anläggningstillgångar 0,1 0,1

Kassafl öde från investeringar (netto) B -76,3 30,3

Kassafl öde efter investeringar -11,8 66,3

Kassafl öde från fi nansiering 

Förändring av långfristiga skulder -1,7 -18,0

Förändring av kortfristiga räntebärande skulder 32,1 -40,6

Förändring av kortfristiga fordringar 44,8 19,1

Förändring av långfristiga fordringar 14,5 2,8

Betalad dividend -57,1 -22,8

Kassafl öde från fi nansiering (netto) C 32,6 -59,5

Förändring av likvida medel (A+B+C) 20,8 6,8

Likvida medel vid periodens början 18,8 12,0

Likvida medel vid periodens slut 39,6 18,8

Moderbolagets bokslut,  FAS

Kassaflödesanalys

    2006 2005
M€ M€
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Förändringar i eget kapital

   Uppskrivnings-    
  Aktiekapital fond Egna aktier  Övriga fonder Vinstmedel Sammanlagt
  M€ M€ M€ M€ M€ M€

31.12.2004 77,5 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 3,9 -0,9 3,2 285,6 369,3

      

Överföring från uppskrivningsfond       

i samband med försäljning       

av jordegendomar  0,0 0,0 0,0

Utdelning     -57,1 -57,1

Räkenskapsperiodens vinst     60,3 60,3

      

31.12.2006 77,5 3,8 -0,9 3,2 288,8 372,4
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Moderbolagets  bokslut ,  FAS

Moderbolagets redovisningsprinciper, FAS

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 bok-
slutsposter.  Utfallet kan avvika från gjorda uppskattningar.

Investeringar i intressebolag och i övriga bolag upptas i balans-
räkningen till ursprunglig anskaffningsutgift;  vid behov sker ned-
skrivning till gängse värde.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta bokförs löpande till transaktionsda-
gens kurs.  Fordringar och skulder i valuta har upptagits till balans-
dagens 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 räntefaktorer. Både realiserade och orealiserade kursdif-
ferenser ingår i resultaträkningens 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 resul-
taträkningen.

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

Extraordinära intäkter och kostnader
Koncernbidrag, fusionsvinster och likvidationsförluster redovisas 
som extraordinära intäkter och kostnader. För övrigt endast väsent-
liga intäkter och kostnader utan samband med den egentliga rörel-
sen redovisas som extraordinära poster.  

Anläggningstillgångar och övriga 
långfristiga investeringar
Anläggningstillgångarna  värderas till kostnaderna för tillgångarnas 
anskaffning eller tillverkning med avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar 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 överskrids.

Anläggningstillgångarna avskrivs lineärt på basis av uppskattad 
ekonomisk livslängd.  Allmänna riktlinjer inom koncernen för 
avskrivningstider 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 anläggnings-
tillgångar ingår i rörelseresultatet medan frigjorda uppskrivningar av 
anläggningstillgångar förs direkt mot eget kapital. 

Omsättnings- och finansieringstillgångar
Omsättningstillgångarna upptas i balansräkningen till direkta och 
indirekta anskaffnings- eller tillverkningskostnader, eller där sanno-
likt 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.  Delbetalningsob-
jekt aktiveras i balansräkningen. Kvarvarande ansvar redovisas 
under ansvarsförbindelser.

Avsättningar
I balansräkningen upptas avsättningar för sådana framtida utgifter 
och förluster till vilka man förbundit sig eller vilka annars bedöms 
sannolika 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 
förändringar i uppskjuten skatteskuld.  

Uppskjuten skatteskuld och -fordran har uträknats på periodi-
seringsdifferenser mellan redovisning och beskattning varvid sådan 
för kommande år gällande skattesats använts som varit känd vid 
bokslutstidpunkten. 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 bolags-
stämman har ej bokförts som skuld utan beaktas först efter bolags-
stämmans beslut.



81

Noter till moderbolagets bokslut, FAS

    2006 2005
   M€ M€

Resultaträkning

1. Löner

 Löner och arvoden för arbetstiden 2,5 2,4

 Pensionskostnader 0,3 0,4

 Lönebikostnader 0,7 0,7

 Löner och bikostnader sammanlagt 3,5 3,5

   

2. Antal anställda 

 I genomsnitt 47 47

 Vid utgången av perioden 43 43

   

3. Avskrivningar enligt plan per funktion 

 Kostnad för sålda varor 1,4 1,2

 Administration 0,2 0,2

  Avskrivningar enligt plan, sammanlagt 1,6 1,4

   

4. Omsättning 

 Hyresintäkter 2,8 2,6

 Royaltyintäkter 17,5 14,9

 Övriga 1,9 1,8

 Sammanlagt 22,2 19,3

   

5. Övriga rörelseintäkter 

 Försäljningsvinst på anläggningstillgångar 2,0 1,5

 Övriga intäkter 0,0

 Sammanlagt 2,0 1,5
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    2006 2005
   M€ M€

6. Finansiella intäkter och kostnader 

 Dividendintäkter 

     Från intresseföretag 47,5 17,1

     Från övriga 3,6 0,1

 Dividendintäkter, sammanlagt 51,0 17,2

   

 Ränteintäkter från placeringar 

     Från koncernbolag 1,4 1,5

     Från övriga -3,0 0,8

 Ränteintäkter från långfristiga placeringar, sammanlagt -1,6 2,3

   

 Övriga ränte- och fi nansiella intäkter 

     Från koncernbolag 6,4 6,6

     Från övriga 0,9 1,1

 Övriga ränte- och fi nansiella intäkter, sammanlagt 7,3 7,7

   

 Ränte- och fi nansiella intäkter, sammanlagt 5,7 10,0

   

 Nedskrivningar av långfristiga placeringar 

     Av koncernbolag  -1,1

     Av övriga placeringar 0,0

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

   

 Ränte- och övriga fi nansiella kostnader 

     Till koncernbolag -0,8 -0,3

    Till övriga -8,1 -9,5

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

   

   

 Finansiella intäkter och kostnader, sammanlagt 47,7 16,3

   

 I fi nansiella intäkter och kostnader ingår kursdifferenser, netto 0,2 0,3

   

7. Extraordinära poster 

 Likvidationsvinst  0,0

 Erhållet koncernbidrag 1,8 2,3

 Extraordinära intäkter och kostnader, sammanlagt 1,8 2,3

   

8. Direkta skatter 

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

 Förändring av uppskjuten skattefordran  0,8

 Skatter för tidigare räkenskapsperioder -0,3

 Räkenskapsperiodens skatter enligt resultaträkningen -3,8 -2,6

   

   

Noter till moderbolagets bokslut, FAS
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      2006 2005
      M€ M€

9. Immateriella tillgångar

 Anskaffningsvärde 1.1    0,9 0,9

 Investeringar    0,1 0,0

 Minskningar    -0,1 0,0

 Anskaffningsvärde 31.12    0,9 0,9

      

 Ackumulerade avskrivningar 1.1    0,7 0,6

 Periodens avskrivningar    0,0 0,0

 Minskningar    -0,1 0,0

 Ackumulerade avskrivningar 31.12    0,7 0,7

      

 Bokföringsvärde 31.12    0,2 0,2

      
10. Materiella tillgångar Jord- och Byggnader Maskiner och Pågående Sammanlagt
   vattenområde  inventarier nyanläggn.

2006 M€ M€ M€ M€ M€

 Anskaffningsvärde 1.1 4,8 28,9 5,2 1,3 40,1

 Investeringar 0,0 1,5 0,4 0,0 2,0

 Minskningar 0,0 0,0 -0,4  -0,4

 Överföringar  1,3  -1,3 0,0

 Anskaffningsvärde 31.12 4,8 31,6 5,2 0,0 41,7

      

 Ackumulerade avskrivningar 1.1  13,5 3,2  16,7

 Periodens avskrivningar  1,1 0,4  1,5

 Minskningar  0,0 -0,3  -0,3

 Ackumulerade avskrivningar 31.12  14,5 3,4  17,9

      

 Värdeförhöjningar 1.1 9,8    9,8

 Minskningar 0,0    0,0

 Värdeförhöjningar 31.12 9,8    9,8

      

 Bokföringsvärde 31.12.2006 14,5 17,1 1,9 0,0 33,6
      

 2005     

 Anskaffningsvärde 1.1 4,7 27,9 4,9  37,5

 Investeringar 0,1 1,0 0,6 1,3 3,0

 Minskningar 0,0 0,0 -0,3  -0,3

 Anskaffningsvärde 31.12 4,8 28,9 5,2 1,3 40,1
      

 Ackumulerade avskrivningar 1.1  12,6 3,0  15,6

 Periodens avskrivningar  0,9 0,4  1,4

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

 Ackumulerade avskrivningar 31.12  13,5 3,2  16,7
      

 Värdeförhöjningar 1.1 9,8    9,8

 Minskningar 0,0    0,0

 Värdeförhöjningar 31.12 9,8    9,8

      

 Bokföringsvärde 31.12.2005 14,6 15,4 2,0 1,3 33,3



84

      
11. Placeringar Andelar Dotterbolags- Övriga Fordringar Sammanlagt
   i intresse- aktier aktier och hos bolag 
   företag  andelar inom samma 
     koncern

2006 M€ M€ M€ M€ M€

 Anskaffningsvärde 1.1 191,7 98,1 3,4 63,0 356,2

 Investeringar  71,4 5,1 25,8 102,3

 Minskningar   -5,1 -40,3 -45,4

 Anskaffningsvärde 31.12 191,7 169,6 3,3 48,5 413,1

      

 Nedskrivningar 1.1  -36,3 -0,6  -36,8

 Ökningar   0,0  0,0

 Nedskrivningar 31.12  -36,3 -0,6  -36,9

      

 Bokföringsvärde 31.12.2006 191,7 133,3 2,7 48,5 376,2

      

 2005     

 Anskaffningsvärde 1.1 214,0 71,8 3,5 65,8 355,1

 Investeringar 30,2 42,5 0,3  72,9

 Minskningar -52,5 -16,2 -0,4 -2,8 -71,8

 Anskaffningsvärde 31.12 191,7 98,1 3,4 63,0 356,2

      

 Nedskrivningar 1.1  -52,4 -0,6  -53,0

 Minskningar  16,2   16,2

 Nedskrivningar 31.12  -36,3 -0,6  -36,8

      

 Bokföringsvärde 31.12.2005 191,7 61,9 2,8 63,0 319,3

      2006 2005
      M€ M€

12. Varulager 

 Halvfärdiga arbeten 0,0 0,0

 Färdiga varor 0,2 0,2

 Sammanlagt 31.12 0,2 0,2

   

13. Långfristiga fordringar 

 Lånefordringar 0,1 0,1

 Sammanlagt 31.12 0,1 0,1

   

14. Avoir fi scal-skattefordran 

 Avoir fi scal-skattefordran 5,5 9,0

 Sammanlagt 31.12 5,5 9,0

Noter till moderbolagets bokslut, FAS
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15. Kortfristiga fordringar 

 Försäljningsfordringar, externa 0,1 0,3

   

 Fordringar på koncernbolag 

     Försäljningsfordringar 0,3 0,5

     Lånefordringar 101,8 148,1

     Övriga fordringar 11,0 9,5

     Resultatregleringar 5,0 6,0

   118,2 164,1

 Övriga externa fordringar 

     Lånefordringar 0,0 0,0

     Övriga fordringar 0,0 0,1

     Resultatregleringar 0,9 0,9

   0,9 1,0

   

 Sammanlagt 31.12 119,2 165,5

   

16. Resultatregleringar 

 Räntefordringar 0,7 0,8

 Övriga resultatregleringar 0,2 0,1

 Sammanlagt 31.12 0,9 0,9

   

17. Likvida medel 

 Kassa och banktillgodohavanden 6,1 3,6

 Likvida placeringar i penningmarknaden 33,5 15,2

 Sammanlagt 31.12 39,6 18,8

   

   

      2006 2005
      M€ M€
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Balansräkningen, passiva 

18. Eget kapital 

   

 Aktiekapital 

 A-aktier 

 1.1  54,9 54,9

 31.12 54,9 54,9

 K-aktier 

 1.1  22,6 22,6

 31.12 22,6 22,6

 Aktiekapital 31.12 77,5 77,5

   

 Uppskrivningsfond 

 1.1  3,9 3,9

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

 Uppskrivningsfond 31.12 3,8 3,9

   

 Egna aktier 

 A-aktier 

 1.1  -0,9 -0,9

 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  285,6 228,1

 Dividend -57,1 -22,8

 Överfört från uppskrivningsfond 0,0 0,0

 Periodens vinst 60,3 80,3

 Fritt eget kapital 31.12 288,8 285,6

 -egna aktier -0,9 -0,9

 Utdelningsbart eget kapital 31.12 287,9 284,7

   

 Bundet eget kapital 83,7 83,7

 Fritt eget kapital 288,8 285,6

 Eget kapital 31.12 372,4 369,3

      2006 2005
      M€ M€

Noter till moderbolagets bokslut, FAS
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      2006 2005
      M€ M€

19. Ackumulerade bokslutsdispositioner 

 Ackumulerade överavskrivningar 1.1 2,1 2,1

 Periodens förändring 0,0 -0,1

 Ackumulerade överavskrivningar 31.12 2,1 2,1

   

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

   

20. Avsättningar 

 Pensionsåtaganden  0,0

 Avsättningar sammanlagt 31.12  0,0

   

21. Långfristigt främmande kapital 

 Kapitallån*) 45,1 45,1

 Lån från penninginrättningar 57,1 57,9

 Pensionslån  0,9

 Lån från koncernbolag 0,0 0,0

 Långfristigt främmande kapital 31.12 102,2 103,9

   
*) 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 bolagets och enligt koncernens balansräkning fastställda för 

den senast avslutade räkenskapsperioden. Ränta på lånet kan betalas årligen endast om det belopp som betalas kan 

användas för vinstutdelning enligt bolagets och koncernens fastställda balansräkning för den senast avslutade räken-

skapsperioden. Lånets förfallodag är 17.6.2010 och på kapitalet betalas en fast ränta om 6,25 %. Lånet noteras 

publikt.

22. Kortfristigt främmande kapital 

 Pensionslån 0,1

 Lån från penninginrättningar 15,1 23,4

 Erhållna förskott 0,1 0,1

 Leverantörsskulder 0,4 0,3

   15,7 23,9

 Lån från koncernbolag 

     Leverantörsskulder 0,1 0,0

     Övriga skulder 71,9 31,7

     Resultatregleringar 1,0 6,4

   73,0 38,2

   

 Övriga skulder 5,4 5,3

  Resultatregleringar 3,8 3,7

 Sammanlagt 31.12 97,9 71,0
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23. Resultatregleringar 

 Räntor 2,7 2,8

 Löner och sociala kostnader 0,5 0,3

 Periodisering av inköp mm. 0,6 0,6

 Sammanlagt 31.12 3,8 3,7

   

24. Leasing- och hyresutbetalningar nästa och därpå följande år  

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

 Operationell leasing, senare utbetalningar 0,0 0,0

 Operationell leasing sammanlagt 31.12 0,3 0,3

   

25. Ansvarsförbindelser 

 Som säkerhet för egna förbindelser 

 Leasing- och hyresansvar 0,3 0,3

 Övrigt 8,6 0,8

 Sammanlagt 8,9 1,1

   

 Garantier som säkerhet för koncernbolagens ansvar 12,4 17,7

   

 Ansvarsförbindelser sammanlagt 31.12 21,3 18,8

      2006 2005
      M€ M€

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

26. Aktier och andelar      

Intresseföretagsaktier      

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

 Wärtsilä Oyj Abp, B 7 165 800 FI 10,0 10,0 70 217

 Wärtsilä sammanlagt 15 817 476  16,6 30,4 191 713

       

 Aktier och andelar i övriga företag      

 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     2 131

       2 708

 Dotterbolagsaktier

 Avlis AB  Sollentuna  SE 100,0 100,0 110

 Fiskars Brands, Inc. 22 924 913 Madison WI  US 100,0 100,0 42 484

 Fiskars Brands Europe ApS 1 251 250 Silkeborg DK 100,0 100,0 71 338

 Inha Bruk Ab 5 000 Etseri  FI 100,0 100,0 1 199

 Ferraria Oy Ab 750 000 Pojo  FI 100,0 100,0 17 660

 Fastighets Ab Danskog gård 4 000 Ekenäs  FI 100,0 100,0 505

 Ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö Oy 150 Åbo  FI 100,0 100,0 3

       133 299

Noter till moderbolagets bokslut, FAS
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3.1.2006

Anmälan om ändring av ägarandelen enligt 2 kap. 

10 § värdepappersmarknadslagen

14.2.2006

Fiskarskoncernens bokslutskommuniké 2005

14.2.2006

Kallelse till bolagsstämma

1.3.2006

Försäljning av aktier registrerade på Fiskars Oyj 

Abp:s gemensamma väreandelskonto

14.3.2006

Fiskars årsredovisning 2005 har publicerats

20.3.2006

Fiskars ordinarie bolagsstämma 2006

3.4.2006

Förändrad publiceringstidpunkt för Fiskars delårs-

rapport

3.5.2006

Omorganiseringen av Fiskars produktionskapacitet 

framskrider i USA

11.5.2006

Fiskarskoncernens delårsrapport januari-mars 

2006

29.6.2006

Jutta Karlsson chefsjurist på Fiskars

Börsmeddelanden och -anmälningar 2006

30.6.2006

Fiskars köper svenska Silva

3.7.2006

Fiskars säljer Power Sentry till Philips

11.8.2006

Fiskarskoncernens delårsrapport januari-juni 2006

1.9.2006

Fiskars förvärv av svenska Silva har fullföljts

6.10.2006

Kaj-Gustaf Bergh styrelseordförande för Fiskars

10.11.2006

Fiskarskoncernens delårsrapport 

januari–september 2006

10.11.2006

Extra bolagsstämma

10.11.2006

Fiskars ekonomiska information år 2007

12.12.2006

Fiskars extra bolagsstämmas beslut

13.12.2006

Fiskars styrelse har tillsatt nomineringskommitté

Börsmeddelandena fi nns i sin helhet på Fiskars 

hemsida www.fi skars.fi 
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Styrelsens underskrift av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 2006:

Helsingfors, den 14 februari 2007 

Kaj-Gustaf Bergh Alexander Ehrnrooth

Paul Ehrnrooth Ilona Ervasti-Vaintola 

Gustaf Gripenberg Karl Grotenfelt

Olli Riikkala Heikki Allonen

 Verkställande direktör

Styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel

Vid utgången av räkenskapsperioden 2006 är moderbolagets utdelningsbara egna kapital  287,9 

milj. euro (284,7 milj. euro). 

Bolagets styrelse föreslår att för år 2006 i dividend utdelas för A-aktier 0,60 euro/aktie och för K-

aktier 0,58 euro/aktie. Det fi nns 54 816 980 A-aktier och 22 565 288 K-aktier den 14 februari 

2007 som är berättigade till utdelning, totalt 77 382 268 aktier. Som dividend skulle sålunda utde-

las:

   euro
  st. /aktie sammanlagt

A-aktier,  54 816 980  0,60 32 890 188,00

K-aktier, 22 565 288 0,58 13 087 867,04

utdelning totalt   45 978 055,04

Därefter återstår 241 896 799,35 euro utdelningsbara medel i moderbolaget. 

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens 

slut. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsens uppfattning äventyras bolagets likviditet inte av 

den föreslagna vinstutdelningen.
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Till F iskars Oyj Abp:s aktieägare

Vi har granskat Fiskars Oyj Abp:s bokföring, bokslut, verksamhets-

berättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2006. 

Styrelsen och verkställande direktören har avgett verksamhetsbe-

rättelsen och koncernbokslutet, upprättat i enlighet med internatio-

nella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, omfat-

tande koncernens balansräkning, resultaträkning, kassafl ödesana-

lys, sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 

och noter till koncernbokslutet, samt moderbolagets bokslut upp-

rättat i enlighet med ikraftvarande bestämmelser i Finland, omfat-

tande moderbolagets balansräkning, resultaträkning, fi nansierings-

analys och noter till bokslutet. Efter utförd granskning avger vi vårt 

utlåtande om koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och 

moderbolagets bokslut och förvaltning.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokfö-

ringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslu-

tet och verksamhetsberättelsen samt bokslutspresentationen har 

härvid granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslu-

tet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel eller 

brister. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida 

medlemmarna i moderbolagets styrelse samt verkställande direk-

tören handhaft förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet 

med stadgandena i aktiebolagslagen.

Revisionsberättelse

Koncernbokslutet
Koncernbokslutet, som upprättats i enlighet med internationella 

redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU, ger på sätt 

som avses i dessa standarder och i bokföringslagen riktiga och till-

räckliga uppgifter om resultatet av koncernens verksamhet och dess 

ekonomiska ställning. 

Moderbolagets bokslut, verksamhetsberättelsen och 
förvaltningen
Moderbolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och 

övriga stadganden och bestämmelser om hur bokslut skall upprät-

tas. Bokslutet ger på sätt som avses i bokföringslagen riktiga och 

tillräckliga uppgifter om resultatet av moderbolagets verksamhet 

och dess ekonomiska ställning.

Verksamhetsberättelsen har upprättats enligt bokföringslagen 

och övriga stadganden och bestämmelser om hur verksamhets-

berättelse skall upprättas. Verksamhetsberättelsen är förenlig med 

bokslutet och ger på sätt som avses i bokföringslagen riktiga och 

tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens och moderbola-

gets verksamhet och den ekonomiska ställningen.

Koncernbokslutet och moderbolagets bokslut kan fastställas 

och medlemmarna i moderbolagets styrelse samt verkställande 

direktören beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räken-

skapsperioden. Styrelsens förslag till disposition av de utdelnings-

bara vinstmedlen beaktar stadgandena i aktiebolagslagen.

Helsingfors den 14 februari 2007

KPMG OY AB

Sixten Nyman

CGR
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K O N T A K T U P P G I F T E R

Koncernledningen

Fiskars Oyj Abp
PB 235
(Mannerheimvägen 14 A)
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 Gardening
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 

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

The Brunton Company
2255 Brunton Court
Riverton, WY 82501, USA
Tfn  +1 307-857-4700
Fax  +1 307-857-4702
info@brunton.com
www.brunton.com

Fiskars 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 Europe SPRL  
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
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 
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
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
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
32051 Herford, Tyskland
Tfn  +49 5221 935 0
Fax  +49 5221 935 199
info.garten@fi skars.de
www.fi skarsbrands.com

Fiskars Brands Finland Oy 
Magyarországi Fióktelepe
Csillaghegyi út 13
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
23862 Civate (Lecco), Italien
Tfn  +39 0341 215 111
Fax  +39 0341 551 654
mailbox@fi skars.it
www.fi skarsbrands.com

Fiskars Brands Norge AS   
Postboks 4215 Nydalen
(Nydalsveien 32 B)
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, Ryssland, 191119
Tfn  +7 812 320 4323
Fax  +7 812 320 4323
sales@fi skarsco.ru  

Fiskars Brands Spain SL
Isabel Colbrand 6, 5a planta
28050 Madrid, Spanien
Tfn  +34 91 344 67 03
Fax  +34 91 344 69 11 
gallego.fi skars@telefonica.net 
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Fiskars Brands Sverige AB   
Box 34, Bjornvagen 4
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 

Silva Sweden AB
Box 998
191 29 SOLLENTUNA
Sverige
Tfn  +46 8 623 43 00
Fax  +46 8 92 76 01
info@silva.se
www.silva.se

Silva Ltd
Unit 7, Elphinstone Square
Deans Industrial Estate, 
Livingston EH54 8RG
Storbritannien
Tfn  +44 1506 419 555
Fax  +44 1506 415 906
info@silva.ltd.uk

Silva France S.A.R.L.
12, Rue de la Cellophane Parc Ind,
de la Vaucouleurs
78711 Mantes La Ville
Frankrike
Tfn  +33 1 30 92 66 22
Fax  +33 1 34 78 49 83
silva.france@wanadoo.fr

Silva Deutschland GmbH
Postfach 1520
61366 Friedrichsdorf
Tyskland
Tfn +49 6172 454480
Fax +49 6172 454482
info@silva-outdoor.de
www.silva-outdoor.de

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

Silva Shenzen Company
Tower 1, Xiang Wu Road,
Xin Xiang Village, Liu Lian,
Ping Di Town, Long Gang District, 
Shenzhen, Kina
Tfn +86 755 89941989
Fax +86 755 89941929

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
jquiroga@fi skars.com
www.fi skarsbrands.com

Inha Bruk

Inha Bruk Ab
Saarikyläntie 21
63700 Etseri, Finland
Tfn +358 6 535 5111
Fax  +358 6 533 4125
info@inha.fi  
www.inha.fi 

Fastigheterna

Fiskars Oyj Abp
Fastighetsgruppen
10470 Fiskars, Finland
Tfn +358 19 2771
Fax  +358 19 277 7630
www.fi skars.fi 

Ferraria Oy Ab
10470 Fiskars, Finland
Tfn +358 19 2771
Fax  +358 19 277 7630

Produktion och försäljning DistributörUnderleverantör



Fiskars Oyj Abp
PB 235
(Mannerheimvägen 14 A)
00101 Helsingfors
Tfn +358 9 618 861
Fax +358 9 604 053
info@fiskars.fi

www.fiskars.fi


