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1  Liiketoiminta

innovatiivisia 
tuotteita  
kotiin,  
puutarhaan 
ja uLkoiLuun
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vuosi 2009 Lyhyesti 
vahva rahavirta 
haastaviLLa  
markkinoiLLa

home
Liikevaihto vuonna 2009

300 milj. €

Fiskars jatkoi vuonna 2009 strategista  
muutostaan yhtenäiseksi kuluttajatuoteyhtiöksi. 
organisaatiorakenne on yksinkertaistunut,  
ja tehokkuuden parantamiseksi on käynnistetty 
useita kehityshankkeita. myös yhtiön  
osake sarjat yhdistettiin vuoden aikana.

haastavassa markkinatilanteessa  
Fiskarsin liikevaihto laski hieman, mutta  
erityisesti pohjois-amerikassa toiminta  
kehittyi hyvin. Liiketoiminnan rahavirta  
oli vahva kaikilla alueilla.

garden
Liikevaihto vuonna 2009

231 milj. €
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663
697

647

530510

0908070605

 663
Liikevaihto vuonna 
2009 oli 663  
miljoonaa euroa,  
ja yhtiön asema  
parani useilla  
markkina-alueilla.

 40
Liiketulos ilman  
kertaluonteisia  
eriä oli 40 miljoonaa 
euroa. suhteellinen 
kannattavuus pysyi 
edellis vuoden  
tasolla ja oli 6 %  
liikevaihdosta.

yhtiö

outdoor
Liikevaihto vuonna 2009

128 milj. €

* ilman osakkuusyhtiö Wärtsilän osinkoja 
** hallituksen ehdotus  *** osinko a-osakkeelle

0908070605

40,040,9

52,2

32,834,2

konsernin avainlukuja 2009 2008

Liikevaihto, milj. € 662,9 697,0

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä,  
milj. €

40,0 40,9

Liiketulos (eBit), milj. € 39,5 6,0

osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän  
tuloksesta, milj. €

66,5 70,5

tilikauden tulos, milj. € 83,5 49,2

taseen loppusumma, milj. € 973,3 969,7

omavaraisuusaste, % 52 46

nettovelkaantumisaste, % 47 69

Liiketoiminnan rahavirta*, milj. € 95,7 29,8

tulos/osake, € 1,05 0,64

oma pääoma/osake, € 6,16 5,77

osinko/osake, € 0,52 0,50

henkilöstö vuoden lopussa 3 623 4 119

*****

milj. €

milj. €
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F iskars vietti 360-vuotismerkki-
päiväänsä suomen vanhim-
pana yrityksenä vuonna 2009. 
olemme ylpeitä hienosta 

perinnöstämme, mutta samalla tie-
dämme, että menestyksen eteen on 
tehtävä jatkuvasti töitä. siksi olemme 
vuoden 2009 aikana tarkentaneet 
Fiskarsin strategiaa ja aloittaneet 
muutoksen kohti yhtenäistä, entistä 
tehokkaampaa toimintamallia, jonka 
avulla yrityksemme voi kasvaa johta-
vaksi toimijaksi kodin, puutarhan ja 
ulkoilun kuluttajatuotteissa.

tavoitteenamme on panostaa  
kansainvälisiin brändeihin sekä  
kannattavimpiin tuotekategorioihin.  
vahvojen liiketoiminta-alueiden 
taustalle rakennamme yhdenmukaiset 
prosessit ja järjestelmät tuomaan  
lisää kilpailukykyä toimintaamme. 

vakaa tuloskehitys jatkui
vuoden 2009 markkinatilanne oli  
poikkeuksellisen haastava sekä  
euroopassa että amerikassa. Fiskar-
sin liikevaihto laski 5 prosenttia 663 
miljoonaan euroon (2008: 697 milj. 
euroa). suhteellinen kannattavuus oli 
edellisen vuoden tasolla. Liiketulos 
ilman kertaluonteisia eriä ylsi lähes 
edellis vuoden tasoon ja oli 40 miljoo-
naa euroa (41 milj.). osakekohtainen 

toimitusjohtajan 
katsaus
kohti uutta, 
yhtenäistä Fiskarsia

tettiin. uuden toimintamallin tavoit-
teena on selkeyttää vastuunjakoa 
ja päätöksentekoa sekä nopeuttaa 
tuotekehitysprosessia. näin edistäm-
me kaupallisesti menestyvien uutuus-
tuotteiden syntymistä ja vahvistamme 
yhtiön asemaa alansa lippulaivana. 
iittala-myymälät toimivat jatkossakin 
kansainvälistymisen veturina; samalla 
ne tukevat jälleenmyyntiverkoston 
laajentamista ja vahvistavat iittala-
tavaramerkkiä.

panostamme brändeihin ja  
tuotekehitykseen 
garden-liiketoiminnassa on vuoden 
2009 aikana keskitytty entistä vahvem-
min Fiskars-brändiin. tavaramerkin 
tunnettuutta on vahvistettu muun 
muassa lisäämällä markkinointipanos-
tuksia saksassa. isossa-Britanniassa 
tehtiin päätös paikallisen lisensoidun 
tavaramerkin korvaamisesta Fiskarsilla.  
myös tuotevalikoiman kehittämiseen 
ja laajentamiseen on panostettu niin 
euroopassa kuin amerikassakin.  
kuluttajalähtöisten innovaatioiden avul-
la tavoittelemme kasvua sekä nykyi-
sissä että uusissa tuotekategorioissa.

toisaalta organisaatiota uudista-
malla on luotu tehokkuutta. yhdys-
valloissa puutarha- ja askarteluyksiköi-
den yhdistyminen on onnistunut hyvin: 

tulos parani 1,05 euroon (0,64).
merkittävä syy useiden alueiden 

kannattavuuden parantumiseen olivat 
rakenteelliset uudistukset, jotka paitsi 
selkeyttivät organisaatiotamme, myös 
laskivat kiinteitä kustannuksia. toinen 
hieno saavutus oli vahva liiketoimin-
nan rahavirta, joka oli seurausta 
kustannusten laskusta ja varastojen 
pienentymisestä. tässä onnistuimme 
kaikilla liiketoiminta-alueilla niin  
euroopassa kuin amerikassakin.

organisaatiorakenteen lisäksi Fis-
karsin osakerakenne yksinkertaistui, 
kun yhtiön kaksi osakesarjaa yhdis-
tettiin kesällä 2009. tämä toi lisää 
läpinäkyvyyttä Fiskarsin omistusraken-
teeseen ja vastaa aiempaa paremmin 
nykyaikaisten arvopaperimarkkinoiden 
vaatimuksia. tavoitteena on nostaa 
kiinnostusta yhtiön osakkeeseen ja 
lisätä osakkeen likviditeettiä.

uusi toimintamalli luo kilpailukykyä
Fiskarsin home-liiketoiminta-alue on 
vuoden 2009 alusta alkaen vastannut 
iittalan, arabian, hackmanin ja mui-
den arvostettujen kodintuote brändien 
ohella myös Fiskarsin saksien ja 
kodintuotteiden liiketoiminnasta  
euroopassa. 

vuoden aikana Fiskars homen 
organisaatiorakennetta yksinkertais-
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myynnin kasvu heikossakin markkina-
tilanteessa. tavoitteen toteutuminen 
vie aikaa. vuonna 2010 arvioimmekin 
liikevaihdon pysyvän samalla tasolla 
kuin edellisvuonna.

kiitän Fiskarsin asiakkaita, työn-
tekijöitä, yhteistyökumppaneita ja 
osakkeenomistajia juhlavuodestamme. 
toivomme olevamme luottamuksenne 
arvoisia myös tulevaisuudessa.

helsingissä helmikuussa 2010
kari kauniskangas 
toimitusjohtaja

alueen kiinteät kustannukset ovat 
laskeneet selvästi. euroopassa puu-
tarhaliiketoiminnan johto siirtyi vuoden 
2009 alussa suomeen, ja toiminnan 
fokus on siirtynyt paikallisista alueista 
liiketoiminta-aluevetoiseksi.

outdoor-liiketoiminta-alueella ame-
rikassa olemme päättäneet keskittyä 
gerber-tavaramerkkiin, joka menestyi 
hienosti vuonna 2009 haastavista 
markkinoista huolimatta. sillä on 
potentiaalia kasvaa vahvaksi kansain-
väliseksi ulkoiluvälinemerkiksi. samal-
la luovuimme Brunton-tavaramerkistä. 

venemarkkinat kärsivät heikosta 
taloustilanteesta vuonna 2009,  
mutta Buster-veneiden asema on 
edelleen vahva. 

etsimme uusia  
kasvumahdollisuuksia
epävarma markkinatilanne ei ole 
Fiskarsin osalta vielä ohi. työttömyys 
on korkealla tasolla yrityksemme 
päämarkkinoilla, eikä kuluttajakysyntä 
ole toistaiseksi palautunut taantumaa 
edeltäneelle tasolle. jatkammekin 
vuonna 2010 toimenpiteitä kannatta-
vuuden parantamiseksi. 

strategian toteuttamisessa  
Fis karsin painopiste on siirtymässä  
uusien kasvumahdollisuuksien löy-
tämiseen. meidän on varmistettava 

yhtiö
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Fiskars  
maaiLmaLLa

■ amerikka
■ emea eurooppa, Lähi-itä, aasia, tyynenmeren alue 

  myyntiyhtiö

Fiskarsin liiketoiminta  
on kansainvälistä.  
yhtiön tuotteita myydään  
yli 60 maassa ympäri  
maailmaa, ja oma myynti - 
yhtiö löytyy 20 maasta.  
emea-organisaatio kattaa  
euroopan lisäksi toiminnan  
aasiassa ja australiassa.  
amerikan liiketoiminta  
keskittyy yhdysvaltojen  
ja kanadan markkinoille.

Liikevaihto  
emea-alueella  
oli 67 % kokonais-
liikevaihdosta. 09

218

454

08

216

491

+1 %

-8 %

outdoor 
amerikka 
(portland)

garden  
amerikka 

(madison)

Yhdysvallat
Mainostoimiston omistanut 
Joseph Gerber valmistutti 
vuonna 1939 erän veitsiä  
liikelahjoiksi asiakkailleen. 
Veitsistä tuli hetkessä  
suosittuja, ja näin syntyi  
Gerber Legendary Blades  
70 vuotta sitten.

1939

Kanada
Fiskarsin puutarhaliike toiminta  
on kehittynyt vahvasti Kanadassa.  
Rikkaruohonpoistajat ovat olleet 
erityinen myyntimenestys. Niiden 
myynti kasvoi Kanadassa 48 % 
vuonna 2009.

 48

milj. €
milj. €
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Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 
kasvoi amerikassa. 08

15,5

31,0

09

23,9

26,7

+54 %

-14 %

Saksa
Puutarhatyökalujen myynti kasvoi 
Saksassa vuoden 2009 aikana  
lähes 60 %. Kasvua vauhdittivat 
panostus Fiskars-tavaramerkkiin  
ja laaja markkinointikampanja  
brändin tunnettuuden lisäämiseksi.

 60

Japani
Iittala laajenee  
kansainvälisesti 
myymäläketjunsa 
avulla. Japanissa 
avattiin vuonna 2009 
kaksi uutta Iittala-
myymälää. Yhteensä 
Iittala-myymälöitä  
ja -osastoja on  
maailmalla yli sata, 
ja suosio kasvaa.

 2

konsernihallinto,  
home ja garden emea  
(helsinki)

henkilöstön määrä 
laski organisaatio- 
muutosten johdosta. 09

667

2 899

08

792

3 276
-16 %

-12 %

outdoor emea 
(tukholma)

Suomi
Fiskarsin Ruukki syntyi 360  
vuotta sitten eteläiseen Suomeen. 
Yhtiön Suomen tehtailla  
valmistetaan nykyään kodin ja 
puutarhan tuotteita sekä veneitä.

1649

milj. €
milj. €
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holding-
yhtiörakenne

uusi yhtenäinen 
yritysstrategia

strategian 
toteuttaminen

ryhmä itsenäisiä yhtiöitä•	

paikallisesti optimoitu•	

uusi konsernirakenne •	

ja -johto
osakesarjojen •	

yhdistäminen
konserninlaajuisen •	

integraatio-ohjelman  
aloitus

Fokusoidut liiketoiminta-•	

alueiden ja brändien 
strategiat
Liiketoimintaprosessien •	

ja järjestelmien 
yhtenäistäminen
kaupallinen ajattelu •	

ja innovaatiot
jatkuva parantaminen•	

–2007 2008–2009 2010–2012

muutos yhtenäiseksi  
brändi- ja kuluttajatuoteyhtiöksi

strategia 
Fokuksessa  
erikoistuneet  
Brändit 
Fiskarsin tavoitteena on uuden strategiansa 
mukaisesti tulla yhtenäiseksi brändi-  
ja kuluttajatuoteyhtiöksi. tavoittelemme  
muutoksen avulla liiketoimintaamme  
fokusta, tehokkuutta ja kasvua. 
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haluamme tulla johtavaksi kuluttajatuoteyhtiöksi  
kodissa, puutarhassa ja ulkoilussa. saavutamme 
tavoitteemme kuluttajien arvostamien brändien 
avulla, joiden vahvuuksia ovat toiminnallisuus, 
innovaatiot ja design.

Fiskarsin visio

strategiamme päämääränä 
on tehdä Fiskarsista johtava 
kuluttajatuoteyhtiö valituilla 
erikoisalueilla kodissa, puu-

tarhassa ja ulkoilussa. saavutamme 
tavoitteemme kuluttajien arvostamien 
premium-brändien avulla, joiden vah-
vuuksia ovat toiminnallisuus, innovaa-
tiot ja design. Fiskars haluaa olla kette-
rä ja entistä yhtenäisempi yritys, jonka 
liiketoiminta kasvaa kannattavasti.

huomio jälleenmyyjiin ja kuluttajiin
Fiskarsin menestyksen lähtökohta on 
liiketoiminta-alueiden kyky kehittää 
kuluttajien ja jälleenmyyjien haluamia 
tuotteita. uskomme Fiskarsilla, että 

yhä useammat kuluttajat suosivat 
vahvoja, erikoistuneita merkkituotteita 
ja ovat valmiita maksamaan kokemas-
taan lisäarvosta. myös jälleenmyyjät 
tarvitsevat erikoistuneita tavaramerk-
kejä voidakseen tarjota asiakkailleen 
monipuolisen tuotevalikoiman ja 
saavuttaakseen omalle toiminnalleen 
hyvän kannattavuuden.

Fiskarsin tavoitteena on olla  
innovatiivinen suunnannäyttäjä 
valituilla liiketoiminta-alueilla. vahva 
muotoilu ja kuluttajalähtöinen ajat-
telu ovat tuotekehityksen lähtökoh-
dat. ainutlaatuisen ulkoasun lisäksi 
tuotteet ovat tunnettuja erinomaisesta 
toimivuudesta ja laadusta.

parhaat käytännöt jakoon
Fiskarsin henkilöstölle yrityksen 
muutos merkitsee siirtymistä  
entistä tuloslähtöisempään organi-
saatioon, jossa ajatellaan kansain-
välisesti ja jossa henkilöstö jakaa 
aktiivisesti parhaita käytäntöjä  
toimintojen ja maantieteellisten 
alueiden välillä. samanaikaisesti 
autamme työntekijöitämme kasva-
maan tehtävissään ja kehittämään 
osaamistaan. näin teemme  
yrityksestämme hyvän paikan  
työskennellä ja motivoimme  
henkilöstöä. viihtyisä työyhteisö 
houkuttelee myös uusia lahjak-
kuuksia Fiskarsin palvelukseen.
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keskitymme  
erikoisosaamiseen
Fiskarsin toimintojen ytimenä ovat 
vahvat liiketoiminta-alueet, jotka ovat 
erikoistuneet kodin, puutarhan ja 
ulkoilun tuotteisiin. erikoistuminen 
on myös tärkeä osa tavaramerkkien 
strategioita. konsernilla on tarkasti 
määritelty brändihierarkia, jossa 
jokaisella tavaramerkillä on oma 
roolinsa kokonaisuudessa. suurimmat 
kansainvälistymismahdollisuudet  
ovat avainbrändeillä Fiskars, iittala  
ja gerber. arabia, Buster, hackman  
ja silva ovat puolestaan alansa 
johtavia tavaramerkkejä useassa 
pohjoismaassa. näiden brändi-
en kehittämiseen panostetaan, ja 
niiden näkyvyyttä vahvistetaan. 
muilla tavara merkeillä on rooli joko 
tietyn maan johtavana brändinä tai 
taktisempi asema, kuten konsernin 
markkinaosuuden laajentaminen tai 
eri hintaluokan tuotteiden tarjoaminen.

osana fokusta luovumme liike-

Fiskarsin strategia toteutuu  
kolmenlaisten menestystekijöiden avulla.

Fokus
• keskittyminen vahvoihin
 liiketoiminta-alueisiin
• erikoistuneet premium-brändit
• yhtenäiset tuotevalikoimat 
 valituissa kategorioissa

tehokkuus
• yksinkertaistettu rakenne
• yhdenmukaiset liiketoimintaprosessit
 synergioiden saamiseksi
• kysyntälähtöinen toimitusketju
 (hankintatoimi, oma tuotanto ja
 logistiikka)

kasvu
• kuluttajalähtöinen tuotekehitys
• innovatiivinen tutkimus ja kehitys
• kaupallinen laajentuminen: uudet 
 kategoriat, asiakkaat ja markkinat

toiminnoista ja tavaramerkeistä,  
jotka eivät kuulu ydinosaamiseemme. 
siksi askartelukulutustavaroiden  
valikoima ja niihin liittyneet brändit  
heidi grace ja Cloud9 myytiin heinä-
kuussa 2009. Camping- ja retkeily-
tuotteisiin, kuten retkikeittimiin ja 
kiikareihin keskittynyt Brunton-tavara-
merkki myytiin joulukuussa 2009.

erikoistuneilla liiketoiminta-alueilla 
ja niiden tavaramerkeissä tavoitteem-
me on yhtenäistää tuotevalikoimaa 
ja tarjontaa eri maiden välillä. entistä 
yhtenäisemmän, jopa maailman-
laajuisen tuotevalikoiman avulla 
Fiskars voi parantaa kustannus-
tehokkuutta, jolla turvataan kilpailu-
kyky tämän päivän markkinoilla. 

tehokkuutta yhtenäisillä  
toimintatavoilla
Fiskars-konserni oli aiemmin organisoi-
tu ryhmäksi itsenäisiä yhtiöitä, joiden 
emoyhtiö toimi holding-yhtiönä. uusi 
strategiamme perustuu aktiiviseen 

konserniohjaukseen. tavoitteena on 
tulla yhtenäiseksi yhtiöksi, jossa vah-
voilla liiketoiminta-alueilla on yhtenäi-
nen toimintamalli. tämä tarkoittaa, että 
määrittelemme yhteiset liiketoiminta-
prosessit, rakennamme integroidut jär-
jestelmät ja otamme käyttöön globaalit 
tietojärjestelmät, jotka tuovat yhdessä 
tehokkuutta toimintoihimme. yhteiset 
tietojärjestelmät ovat myös edellytys 
yhtiön toimitusketjun tehostamiselle  
ja muuttamiselle kysyntälähtöiseksi. 

uuden toimintamallin käyttöönotto 
on alkanut konsernin organisaatio-
rakenteen yksinkertaistamisella. 
vuoden 2009 alusta alkaen Fiskars 
on jakautunut kahteen pääasialliseen 
toimintasegmenttiin, jotka ovat  
emea ja amerikka, sekä kolmeen 
liiketoiminta-alueeseen. Liiketoiminta-
alue home sisältää kodintuotteet sekä  
koulun, askartelun ja toimiston (soC)  
tuotteet. garden-liiketoiminta-alue  
keskittyy puutarha- ja rakennustyö-
kaluihin. outdoor-alueeseen kuuluvat  

kasvu

Fokus

tehokkuus
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ulkoiluvälineet ja veneet. myös  
yhteisten prosessien ja it-järjestelmien 
toteutus aloitettiin vuonna 2009  
osana konsernin sisäistä Fiskars  
360° -muutosohjelmaa.

innovaatiot johtavat kasvuun
uskomme Fiskarsilla, että innova-
tiivinen tuotekehitys mahdollistaa 
liiketoiminnan kasvun ja kaupallisen 
menestyksen. tuotekehitysprosessi 
lähtee kuluttajien tuntemisesta ja ku-
luttajapalautteesta. prosessia tukevat 
tutkimus ja tuotekehitys sekä innovaa-
tioiden kaupallisten mahdollisuuksien 
analysointi. Fiskarsilla on toimintaa 
yli 20 maassa, ja paikalliset toiminnot 

konsernin tavaramerkkivalikoima  
perustuu määriteltyyn hierarkiaan.

takaavat monipuolisen markkina-  
ja kuluttajatiedon saamisen uusien 
tuotteiden kehittämiseen.

valittujen liiketoiminta-alueidensa 
sisällä Fiskars etsii jatkuvasti kasvu-
mahdollisuuksia laajentumalla uusiin 
tuotekategorioihin, uusiin asiakas-
ryhmiin ja uusille markkinoille. esimer-
kiksi garden-liiketoiminnassa Fiskars 
on kasvattamassa valikoimaansa 
ruohonleikkureiden tuotekategoriaan 
uudelle käsikäyttöisellä ruohon-
leikkurillaan. kodintuotteissa iittala  
on laajentanut tuotevalikoimaansa  
entistä enemmän sisustukseen 
tunnelma valo-konseptillaan.

Fiskarsin strategia mahdollistaa 

myös yritysostot, jos ne sopivat  
olemassa oleviin liiketoiminta-alueisiin  
ja niiden erikoisosaamiseen.

vahvuutena pitkäaikainen  
omaisuus 
metsä- ja kiinteistöomistukset sekä 
merkittävä osuus osakkuusyhtiö Wärtsi-
lä oyj abp:stä ovat auttaneet Fiskarsia 
luomaan vahvan taloudellisen aseman. 
strateginen Wärtsilä-omistus tuo Fis-
karsille merkittävän rahavirran osinko-
tuloina. kiinteistöt ja metsät Fiskarsin 
syntymäpaikan, Fiskarsin ruukin, 
ympärillä ovat elävä todiste yrityksen 
pitkästä perinnöstä. tämä perintö luo 
vakaan pohjan kaikelle liiketoiminnalle.

innovatiivinen tuotekehitys 
mahdoLListaa kasvun ja 
kaupaLLisen menestyksen

paikalliset ja taktiset brändit

Bodanova 
eBert 
gingher 

höganäs keramik
høyang-poLaris 
kaimano 

 
kitChen deviLs 
LeBorgne
montana 

raadvad 
rörstrand
sankey
ZinCk-LysBro

maailman johtava saksi-  
ja puutarhatyökalumerkki

tarpeellisia ulkoilu-  
ja retkeilyvälineitä

kansainväliset pääbrändit

johtavat alueelliset brändit

suomen suosituimmat 
vapaa-ajanveneet 

tuotteita ulkoiluun 
ja arkiliikuntaan

suomalaista muotoilua 
jo yli 135 vuotta

pohjoismainen asiantuntija 
keitto- ja paistoastioissa 
sekä aterimissa

kansainvälisesti 
tunnettu designbrändi
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kestävä kehitys on Fiskarsin 
toiminnan kivijalka, osa yri-
tyksen 360-vuotista perintöä. 
Liiketoiminnan taloudellinen 

menestys on kestävän kehityksen 
edellytys, joka mahdollistaa niin ympä-
ristön huomioimisen kuin sosiaalisen 
vastuun henkilöstöstä ja yhteistyön 
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 
Fiskarsilla on myös kulttuurinen vastuu 
yhtiön syntymäpaikan Fiskarsin ruu-
kin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä 
hienojen designtuotteiden muodos-
tamasta kulttuuriperinnöstä. Laaduk-
kaat, pitkäikäiset tuotteet nähdäänkin 
Fiskarsissa kaikkein tärkeimpänä 
kestävän kehityksen takeena. tähän 
perustuu koko yrityksen missio: arjen 
kestävää muotoilua, vuodesta 1649. 

Fiskarsin liiketoiminnan vastuul-
lisuuden periaatteet on määritelty 
yrityksen Code of Conduct -ohjeis-
tossa, jonka Fiskarsin hallitus vahvisti 
loppuvuonna 2008. kevään 2009 
aikana kaikissa yksiköissä työnteki-
jät osallistuivat toimintaperiaatteista 
kertovaan koulutukseen. Code of 
Conduct -periaatteidensa mukaisesti 
Fiskars ei vain seuraa toimipaikka-
maidensa lakeja ja säädöksiä, vaan 
haluaa olla hyvä yrityskansalainen 
eettisesti vastuullisella tavalla. 

vastuuLLisuus
kestäviä tuotteita
sukupoLveLta  
toiseLLe

Laadukasta tuotantoa
Fiskarsin toimitusketju, joka ulottuu 
omasta tuotannosta hankintatoimeen, 
logistiikkaan ja jakelukeskusten toi-
mintaan, pohjautuu kestävän kehityk-
sen periaatteille. omat tehtaat, joita 
on yhteensä lähes kaksikymmentä, 
ovat keskittyneet omaan erikoisosaa-
miseensa. tuotteiden valmistusta on 
kehitetty raaka-aineiden, päästöjen  
ja jätteiden vähentämiseksi. 

toimitusketjun hallintaprosessit  
ja niiden kehittäminen tähtäävät 
myynnin tarkkaan ennustamiseen ja 
joustavaan reagointiin, jotta tuotanto-
määrät vastaisivat mahdollisimman 
hyvin kysyntää. siten vältetään  
yli jäämätuotteiden syntyminen.  
myös suoraviivainen logistiikka on 
merkittävä tekijä ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. tavoitteena on teho-
kas logistinen ketju, joka toimii ilman 
tarpeettomia väliportaita.

vastuu kantaa alihankkijoille asti
globaaleilla markkinoilla toimivana 
yhtiönä Fiskars kohtaa alihankkijoita  
ja yhteistyökumppaneita, jotka toimivat 
erilaisissa yhteiskunnallisissa olo-
suhteissa. Fiskars edellyttää kaikilta 
kumppaneiltaan sitoutumista yhdisty-
neiden kansakuntien ihmis oikeuksien 

vastuuLLisuuden  
periaatteet on  
määriteLty Fiskarsin 
Code oF ConduCt 
-ohjeistossa

julistuksessa lausuttuihin universaa-
leihin ihmisoikeuksiin. vuoden 2009  
aikana tehtiin toimittajaverkoston audi-
tointi aasiassa ja euroopassa. yhteis-
työkumppanien tuotanto-olosuhteiden 
seuranta onkin Fiskarsille konkreetti-
nen vastuullisuuden muoto. 

auditoinnin tehtävänä on valvoa 
paikallisten lakien ja säädösten 
toteutumista sekä työturvallisuuden, 
ihmisoikeuksien ja ympäristökysy-
mysten huomioimista. vuonna 2009 
tehdyssä tarkastuksessa käytiin läpi 
80 konkreettista kysymystä, jotka 
koskivat esimerkiksi tehtaiden palo-
turvallisuutta, jätteiden ja kemikaalien 
käsittelyä sekä työntekijöiden ikää  
ja palkkausta.

huolenpitoa työntekijöistä
sosiaalinen vastuu omasta henkilös-
töstä korostuu taloudellisesti vaikea-
na aikana erityisesti paikkakunnilla, 
joissa Fiskars on merkittävä työllistäjä. 
työnantajana Fiskars on sitoutunut 
kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti. myös turvallinen 
työympäristö on yksi Fiskarsin toimin-
taperiaatteiden lähtökohta.

yritysvastuun osana Fiskars jatkoi 
vuonna 2009 yhteistyötä syöpä-
säätiön kanssa lahjoittamalla vaalean-
punaisten puutarha- ja kodintuottei-
den myyntituloista osan roosa nauha 
-keräykselle. yhteistyötä laajennettiin 
myös hopearahastoon, joka tukee 
eturauhasen syövän tutkimusta. 

Lisäksi Fiskars tukee lahjoituksin 
tehdaspaikkakuntien paikallisia järjes-
töjä sekä muutamaa valtakunnallista 
hyväntekeväisyysjärjestöä. tärkeä 
osa kulttuurista vastuuta on yhteistyö 
designmuseon, arabian taideosasto-
yhdistyksen ja Fiskarsin käsityöläis-
ten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden 
osuuskunnan kanssa.
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kestävää muotoilua. hyvin 
suunniteltu tuote on ajaton, 
laadukas ja monikäyttöinen. 
näin se edustaa kestävää  
kehitystä parhaimmillaan. 
iittalan sarpaneva-pata on 
suunniteltu jo vuonna 1960, 
mutta muotoilultaan nerokas 
pata on yhä edelleen  
käytännöllinen keittiössä  
ja kaunis ruokapöydässä.

yhtiö

aikana kaikkien Suomen kodintuotteiden tuotannon, logistiikan  
ja hankintatoimen ympäristö- ja laatujärjestelmät auditoitiin  
ISO 9001:2008 ja ISO14001:2004 -standardien mukaisesti.

Paremman ympäristön puolesta
Kestävän kehityksen toteutumista on arvioitava laajasti raaka- 
aineista tuotteiden pitkäikäisyyteen ja kierrätettävyyteen asti. 
Fiskarsin tuotantoprosesseissa raaka-aineita käytetään mah-
dollisimman taloudellisesti ja jätteiden määrää minimoidaan. 

Ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä ratkaisevaa  
on henkilöstön osaaminen. Näin ollen jokainen tehtaan uusi  
työntekijä saa ympäristöasioihin liittyvää koulutusta.

Myös toimittajilta vaaditaan korkean laatutason lisäksi  
ympäristökysymysten huomioonottamista. Fiskars edellyttää  
alihankkijoiltaan selkeän ympäristöohjelman olemassaoloa  
taatakseen sen, ettei yhtiön tuotteita valmisteta luonnon tai  
ihmisten terveyden kustannuksella. 

Aktiivisesti toimijana energiatalkoissa
Fiskars pyrkii vähentämään CO2-päästöjä niin tehtaillaan kuin  
logistiikan tasolla. Logistiikan päästöjen vähentämiseksi tehdään 
tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien ja vähittäiskauppiaiden 
kanssa. Lisäksi kodintuotteiden valmistuksessa energiankulutusta 
pyritään vähentämään 10 prosenttia vuoteen 2016 mennessä.

kodintuotteiden  
tehtaiLLa huomioidaan  
ympäristö ja Laatu

Fiskars-konsernin tuotteet tunnetaan kuluttajien keskuudessa  
hyvin suunniteltuina ja valmistettuina. Nykyajan vaativilla markki-
noilla laadukkuuden maine onkin ansaittava teoilla. Fiskarsin kodin-
tuotteiden tehtailla on käytössä laatu- ja ympäristöjärjestelmät, 
joiden avulla toimintoja voidaan kehittää jatkuvasti luonnonvaroja  
ja energiankulutusta säästävään suuntaan.

Tuotantolaitosten toimintaa auditoidaan ISO:n (the International 
Organization for Standardization) kansainvälisten standardien  
vaatimusten mukaisesti. Sorsakosken paistoastiatehdas oli ensim-
mäinen konsernin tehdas, joka sai sekä ISO 9001 -laatusertifikaatin 
että ISO14001 -ympäristösertifikaatin toiminnalleen. Vuoden 2009 

Iittalan  
lasitehtaalla  
on voimassa  
kansainvälisten 
ISO-standardien 
mukaiset  
ympäristö- ja 
laatujärjestelmät.
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henkiLöstö
monipuoLisuus  
tuo voimaa 

Fiskarsilla on toimintaa yli  
20 maassa ja useilla liike-
toiminta-alueilla. monipuolinen 
liiketoiminta, 360 vuoden 

historia sekä useista kulttuureista 
tulleet ihmiset ovat luoneet yritykselle 
rikkaan organisaatiokulttuurin, joka 
on ainutlaatuinen vahvuus Fiskarsin 
toiminnassa. tavoitteena on hyödyn-
tää henkilöstön moninaisuutta entistä 
enemmän tulevaisuudessa.

tiiviimpi yhteistyö eri liiketoimintojen 
välillä parantaa tuloksia, ja siksi Fis-
kars on aloittanut useita hankkeita yh-
teistyön edistämiseksi organisaatios-
saan. esimerkiksi työntekijöiden kierto 
eri liiketoiminta-alueiden ja maiden 
välillä tuo uusia näkemyksiä ja edistää 
innovaatioiden syntymistä. aktiivinen 
työnkierto tehtävästä toiseen antaa 
myös henkilöstölle entistä laajemman 
kuvan liiketoiminnan kokonaisuudesta 
sekä mahdollisuuden hyödyntää osaa-
mistaan ja kehittää uusia taitoja.

tavoitteena erinomainen  
johtaminen 
Fiskarsin joulukuussa 2009 hyväksytty 
henkilöstöstrategia luo uudet lähtö-
kohdat konsernin johtamiskulttuurille. 
tavoitteena on tehdä Fiskarsista 
yritys, joka on tunnettu johtamis-
taidoistaan ja keinoistaan innostaa  
ja motivoida henkilöstöä erinomaisiin 
liiketoiminnan tuloksiin. tämä kun-
nianhimoinen visio ja alkamassa  
olevat kehitysohjelmat ohjaavat hen-
kilöstökäytäntöjä entistä tehokkaam-
miksi ja luovat lisäarvoa toimintaan. 
uuden hr-strategian tavoitteena 
on myös tukea Fiskarsin yhtenäisen 
toimintamallin käyttöönottoa.

vuonna 2009 aloitettiin kehitys-
ohjelma, jolla varmistetaan, että 
henkilöstöä ohjaavat yhtiön strategiset 
tavoitteet. tavoitteiden asettamista 
pyritään yhdenmukaistamaan kon-
sernin eri yksiköiden välillä, henkilö-
kohtaisten tavoitteiden merkitystä 

korostetaan ja hyvistä suorituksista 
palkitaan. uusittu kehityskeskustelu-
prosessi auttaa Fiskarsia tunnista-
maan työntekijöiden taidot entistä 
paremmin ja kannustaa henkilöstöä 
kehittymään työssään.

työntekijöiden mielipiteet ovat 
tärkeitä Fiskarsille. siksi useimmis-
sa konsernin yksiköissä on tutkittu 
säännöllisesti työntekijöiden sitou-
tumista, luottamusta ja viihtyvyyttä 
henkilöstökyselyiden avulla. kyse-
lyjen tulokset tarjoavat arvokasta 
näkemystä asioista, joita työntekijät 
arvostavat eniten, ja mahdollistavat 
yrityksen vahvuuksien kehittämisen 
ja kehityskohteiden parantamisen. 
esimerkiksi outdoor-liiketoiminta-
 alueella amerikassa on mitattu jo 
usean vuoden ajan työtyytyväisyyden 
ohella myös muita keskeisiä aiheita 
kuten henkilöstön sitoutumista  
laadukkaisiin tuotteisiin ja yhtiön  
eettisiin periaatteisiin. 

Fiskars täytti 360 vuotta 31.10.2009. Syntymäpäivää 
juhlittiin ympäri maailmaa. Kuvassa Shanghain 
hankintayksikön työntekijöitä Kiinassa.

Juhlapäivänä lanseerattiin  
maailmanlaajuisesti Fiskars-
brändin uudistunut ilme.

Fiskarsin oranssikahvaisia saksia valmistetaan Billnäsin 
tehtaalla Suomessa, lähellä yrityksen syntysijoja.  
Billnäsissä 360. toimintavuotta juhlittiin työn lomassa.

360-vuotiasta Fiskarsia  
juhLittiin ympäri maaiLmaa
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Fiskarsin 
henkiLöstö-
strategia 
Luo uudet 
Lähtökohdat  
johtamis-
kuLttuuriLLe

arvostamme ammattitaitoa
ammattiosaamisen ja käsityötaitojen 
arvostus on ollut Fiskarsin toiminnan 
ytimessä koko yrityksen olemassa 
olon ajan, myös vuonna 2009. käsi-
työn, muotoilun ja teollisen tuotan-
non yhdistävät kehitysohjelmat ovat 
jatkuneet, ja niiden avulla autetaan 
työntekijöitä kehittämään ainutlaatui-
sia taitojaan ja turvataan osaamisen 
siirtyminen tuleville sukupolville.

vuosisatoja jatkunut teollinen 
toiminta tuo mukanaan pitkäjänteisen 
velvollisuuden huolehtia työnteki-
jöiden työturvallisuudesta ja -hyvin-
voinnista. esimerkiksi vuonna 2008 
alkanut työterveysohjelma arabian 
keramiikkatehtaalla helsingissä on 
vähentänyt merkittävästi sairaspäiviä. 
näin se on sekä parantanut työnteki-
jöiden elämänlaatua että tehostanut 
tuotantoa.

Fiskarsin liiketoiminta-alueet  
ovat myös keksineet luovia keinoja 

huolehtia työntekijöidensä – ja jopa 
asiakkaidensa – hyvinvoinnista. 
euroopan outdoor-liiketoiminnassa 
silvan ruotsalaiset työntekijät haastoi-
vat yhden suurimmista asiakkaistaan 
kilpailuun, jossa innostettiin arkiliikun-
taan kilpailemalla siitä, kuinka lähelle 
suositeltua 10 000 askeleen päivä-
tavoitetta he pääsisivät.

henkilöstö vuonna 2009
Fiskarsin palveluksessa oli 3 623 
henkilöä vuoden 2009 lopussa (2008: 
4 119). heistä 2 899 (3 276) henkilöä 
työskenteli emea-alueella, 667 (792) 
amerikassa ja 57 (51) Fiskarsin  
kiinteistöissä ja konsernihallinnossa. 

toimintojen uudelleenorganisointi 
johti henkilöstövähennyksiin erityi-
sesti tuotantolaitoksilla euroopassa. 
amerikassa vähennys johtui pääosin 
garden ja soC -yksiköiden yhdis-
tämisestä ja Brunton-tavaramerkin 
toiminnan myymisestä.

Aktiiviset askartelun harrastajat, 
Fiskateerit, osallistuivat syntymä-
päiväjuhlintaan Floridassa.

Fiskarsin Italian myyntiyhtiö sijaitsee Civatessa. 
Alueella on myös yhtiön veitsien valmistukseen 
erikoistunut tehdas.

Amerikan Outdoor-liiketoiminta-aluetta johdetaan 
Portlandista, Oregonista, josta Gerber Legendary 
Blades -yhtiö on kotoisin. 



iittaLa. 
suunniteLtu  
yhdisteLtäviksi.
suunnittelija kaj Franck totesi aikoinaan, että  
”kaikkien esineiden perimmäinen merkitys on olla  
perusteltu, kestävä ja toimiva”. esineiden tulee olla  
yhdisteltävissä lukemattomilla eri tavoilla ja piristää  
arkeamme. me iittalassa uskomme, että kestävä muotoilu  
on aina merkityksellistä eikä se vanhene ajan myötä.
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F iskars-konserni on kodin-
tuotteiden markkinajohtaja 
pohjoismaissa, ja sillä on 
laaja arvostettujen kodin-

tuotteiden brändivalikoima, joista 
merkittävimpiä ovat iittala, Fiskars, 
arabia ja hackman. näistä iittalaa ja 
Fiskarsia kehitetään kansainvälisiä 
markkinoita varten. iittala on määrä-
tietoisesti laajentanut tarjontaansa 
kodin sisustukseen ja vahvistanut 
tunnettuuttaan oman vähittäismyynti-
konseptinsa avulla. Fiskars-saksien ja 
-keittiötuotteiden kehittäminen siirtyi 
vuoden 2009 alusta osaksi home-
liiketoiminta-aluetta. 

Liiketoiminta-alueen liikevaihto las-
ki 5 prosenttia 300 miljoonaan euroon 
vuonna 2009. kodintuotteiden myynti 

home 
haLLussa 
koko koti
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Liiketoiminta-aLue 
home
skandinaavisesta muotoilusta tunnettuja  
tuotteita ruoanvalmistukseen, kattaukseen,  
kodin sisustamiseen ja askarteluun

päätuotteita: astiasarjat, lasit, aterimet, sakset,  
keitto- ja paistoastiat, keittiöveitset ja -välineet,  
askartelu- ja sisustustuotteet

  milj. euron liikevaihto v. 2009  
  (2008: 317 milj.)

  osuus konsernin  
  kokonaisliikevaihdosta 

  työntekijää vuoden 2009  
  lopussa (2008: 1 824)

 
 
 
 
 
 
 
Brändit

300
45 %
1 612
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Amerikassa Fiskarsia luotsaava johtaja Paul Tonnesen  
on ylpeä saksien saamasta huomiosta. ”Olemme otettuja  
tästä kunniasta, se täydentää hienosti yhtiömme juhlavuotta.  
Toivomme saksien muistuttavan kouluja voitonhetkistä myös  
tulevaisuudessa.” Jokainen voittajajoukkue saa omakseen  
sakset, joihin on kaiverrettu NCAA®:n tapahtumalogo, ja ne  
laitetaan esille näkyvälle paikalle kampusalueilla.

NCAA® on Yhdys valloissa toimiva yliopistourheilun katto -
 järjestö. Sen koripallosarjat televisioidaan valtakunnallisesti.  
Finaaliotteluita seuraavat Yhdysvalloissa miljoonat tv-katsojat. 

oransseiLLe saksiLLe  
näkyvyyttä  
koripaLLokentiLLä

Fiskarsin saksilla on leikattu moni avajaisnauha vuosisatojen 
varrella. Nyt sakset ovat päässeet vähintään yhtä kunniakkaaseen 
tehtävään koripallokentillä. 

Fiskarsin sakset valittiin vuonna 2009 Yhdysvalloissa the  
National Collegiate Athletic Association (NCAA®) -koripallo sarjan 
finaaliotteluiden virallisiksi verkonleikkuu saksiksi, joilla mestaruus-
otteluiden voittajajoukkueet leikkaavat häviäjien verkot voiton mer-
kiksi. Erikoisvalmisteiset sakset, joiden terät ovat kullanväristä titaa-
nia mutta kahvat tutun oranssiset, pääsivät näin näyttävästi esille 
ensimmäisen divisioonan mestaruusotteluiden voittoseremonioissa. 

myiittaLa- 
yhteisössä 
on jo yLi  
200 000  
kestävän 
muotoiLun 
ystävää

pysyi lähes edellisen vuoden tasolla.  
eniten laski alueeseen kuuluvien  
askartelutuotteiden myynti. osaksi 
tämä johtui yhdysvalloissa heinä-
kuussa 2009 myydyistä kahdesta 
askartelu tarvikkeiden tavaramerkistä, 
heidi grace ja Cloud9. tavoitteena  
on keskittyä koulun, toimiston ja 
askartelun (soC) tuotevalikoimassa 
entistä voimakkaammin saksiin ja 
muihin leikkureihin. 

organisaation uudistus on tuonut 
toimintaan merkittäviä kustannus-
säästöjä niin yhdysvalloissa kuin 
euroopassakin. organisaatiouudistuk-
silla on pyritty lisäksi selkeyttämään 
päätöksentekoa ja nopeuttamaan  
tuotekehitysprosessia. kodintuot-
teiden liiketoiminta-alueen uutena 
johtajana aloitti jaakko autere  
vuoden 2010 alussa.

myymäläverkosto laajentuu
pohjoismaissa kodintuotteiden jakelu-
kanavina ovat päivittäistavaraketjut, 
tavaratalot ja erikoisliikkeet sekä vahva 
oma myymäläverkosto. kansainväli-
sillä markkinoilla edetään erityisesti 
iittala-myymälöiden ja valikoitujen 
jälleenmyyjien avulla. yhteensä iittala-
myymälöitä ja -outleteja oli 75 vuoden 

2009 lopussa. vuoden aikana avattiin 
muun muassa kaksi uutta myymälää 
japaniin. 

uusien myymälöiden lisäksi iittala 
on panostanut vahvasti kuluttajakon-
taktien syventämiseen. keväällä 2009 
lanseerattu myiittala-järjestelmä tar-
joaa kanta-asiakkaille kansain välisen 
yhteisön, johon liittyi ensimmäisen 
vuoden aikana yli 200 000 jäsentä. 

kodintuotteiden suomen jakelu-
keskus muutti keväällä 2009 hämeen-
linnaan laajempiin ja nykyaikaisempiin 
tiloihin, jotka palvelevat tehokkaasti 
myös verkkokaupan ja kansainvälisen 
toiminnan tarpeita.

oivaltavia uutuuksia ja klassikkoja
kodintuotteiden liiketoiminnassa 
tavoitteena on luoda entistä vahvem-
pia kaupallisia innovaatioita. iittalan 
tunnelmavalo-kokoelma on osoitus 
laajentumisesta uuteen tuotekatego-
riaan, keittiöstä kodin sisus tukseen. 
sarjaan kuuluva august-valo, joka 
yhdistää nostalgisen öljylampun  
muodon nykyaikaiseen led- 
tekniikkaan, palkittiin design plus 
-palkinnolla helmikuussa 2009. 

Fiskarsin home-tavaramerkkien 
tuotevalikoima sisältää uutuuksien 
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TuLEVAISuudEN  
dESIGNKLASSIKOT

monipuolista muotoilua.
argentiinalaissyntyinen  
muotoilija alfredo häberli on  
tehnyt jo yli 10 vuoden ajan  
yhteistyötä iittalan kanssa.  
hän on suunnitellut palkitun  
origo-astia sarjan ja suositun 
essence- lasiston, joka laajentui 
kuvan maljalla vuonna 2009.

Terävyyttä keittiöön. Fiskarsin uudet Takumi-
veitset tuovat häivähdyksen Japania keittiöön. 
Laadukkaiden veitsien kahvat ovat luistamattomia. 
Terien reunat on hiottu ja teroitettu toiselta puolelta 
viistoksi japanilaisella tarkkuudella. 

Kestävyyden uusi taso. 
Hackmanin Rotisser-paisto astiat 
tarjoavat ajatonta tyylikkyyttä ja 
kestävyyttä. Tarttumaton Ceratec-
pinnoite sietää kovaa kuumuutta, 
jopa liekitystä. Rotisser-sarja 
täyttää niin vaativan kotikokin  
kuin ammattilaisenkin odotukset.

Koristemaailman  
mullistus. Huhtikuussa  
2009 myyntiin tullut Arabian  
Runo-astiasarja lumoaa 
uuden tyyppisellä, rönsyävällä  
koristeellaan. Vuodenaikojen  
mukaan astialta toiselle 
versoava Runo valtaa laajoja 
pintoja tai vain käväisee  
astian reunalla. Maistuukohan  
espressokin tavallista parem-
malta tästä kupista nautittuna?

Askartelijan apulainen. Fiskarsin uusi  
lankaleikkuri on ehdoton työväline esimerkiksi 
kukka-asetelmia tehdessä. Leikkuri katkaisee  
paksutkin metalliset kukkalangat kevyesti, ja  
sitä voi käyttää näppärästi vain yhdellä kädellä.

lisäksi paljon rakastettuja klassikkoja. 
merkkipäiviä viettivät vuoden aikana 
muun muassa arabian 40-vuotias  
paratiisi-astiasarja ja 10 vuotta täyt-
tänyt iittalan origo. paluun tuotevali-
koimaan teki rörstrandin 1950-luvulla 
suunniteltu mon amie -astiasto. yhtiön 
ruotsalainen tavaramerkki höganäs 
keramik täytti 100 vuotta kuluneena 
vuonna. Lasitaiteen mestari, iittalan 
linnuista tunnettu oiva toikka viettää 
puolestaan 50-vuotistaiteilijajuhlaansa 
alkavana vuonna 2010.
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F iskars on maailman johtava  
puutarhan leikkaavien työ-
kalujen tavaramerkki, jonka 
tuotteita myydään laajasti 

euroopassa, pohjois-amerikassa ja 
australiassa. haastavasta markkina-
tilanteesta huolimatta liiketoiminta-alue 
kehittyi myönteisesti vuonna 2009: 
puutarhanhoito on kasvattanut suosio-
taan vapaa-ajanvietteenä myös talou-
dellisesti epävakaana aikana. yleisen 
kuluttajakysynnän kasvun lisäksi Fis-
karsin asemaa on nostanut panostus 
uusiin innovaatioihin. Fiskars on tuonut 
jatkuvasti markkinoille toiminnallisia 
ja helppokäyttöisiä puutarhavälineitä, 
joita kuluttajat haluavat käyttää.

puutarhaliiketoiminta-alueen liike-
vaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja 

garden 
kasvu jatkuu  
puutarhassa
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Liiketoiminta-aLue 
garden
ergonomisesti muotoillut työkalut  
puutarhanhoitoon

päätuotteita: oksa- ja raivaussakset sekä muut 
puutarhaleikkurit, kirveet, rikkaruohonpoistajat, 
lapiot ja lumityökalut, kukkaruukut,  
sadevedenkerääjät ja rakennustyökalut

  milj. euron liikevaihto v. 2009 
  (2008: 231 milj.)

  osuus konsernin  
  kokonaisliikevaihdosta

  työntekijää vuoden 2009  
  lopussa (2008: 1 537)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brändit

231
35 %
1 377
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panostus uusiin  
innovaatioihin  
on keskeinen  
osa strategiaa

oli 231 miljoonaa euroa vuonna  
2009. emea-alueella myynti kasvoi, 
mutta valuuttakurssien muutokset  
heikensivät liikevaihtoa euroissa. 
Fiskars-brändillä myytävien tuotteiden  
liikevaihto kehittyi hyvin. sen sijaan 
paikalliset tavaramerkit eivät kas-
vattaneet myyntiään vuonna 2009. 
rakennusalan vaikea markkinatilanne 
laski rakennustyökalujen myyntiä. 
pohjois-amerikassa myynti pysyi 
edellisvuoden tasolla.

Loppuvuonna 2008 garden-
liiketoiminta-alueella tehtiin useita 
organisaatiomuutoksia: emea-alueen 
johto siirrettiin Belgiasta suomeen ja 
pohjois-amerikassa puutarha- ja soC 
(koulu, toimisto, askartelu) -yksiköt 
yhdistettiin yhdeksi operatiiviseksi  
kokonaisuudeksi. tehdyt muutokset 
ovat jo nyt osoittautuneet toimiviksi, 

ja ne ovat laskeneet kiinteitä kustan-
nuksia. entistä matalampi organi-
saatiorakenne toimii tehokkaasti, ja 
yhteydenpito suurimpiin jälleenmyynti-
asiakkaisiin on tiivistynyt.

Fokuksessa musta-oranssit tuotteet
puutarhatuotteissa keskitytään stra-
tegian mukaisesti entistä enemmän 
Fiskars-brändin kehittämiseen. isossa-
Britanniassa, jossa yhtiön puutarha-

Helsingin kaupungin-
johtaja, Fiskarsin 
toimitusjohtaja ja 
Keskon pääjohtaja 
istuttivat Fiskarsin 
Ruukista tuodun  
puun Suomen  
ensimmäisessä  
Orange Thumb 
-tapahtumassa.

orange thumB  
pistää puistot  
kuntoon

Yhdysvalloissa vuonna 2003 aloitettu Project Orange  
Thumb on osa Fiskarsin ympäristön ja yhteisöjen  
hyväksi tekemää työtä. Orange Thumb -projekteissa  
Fiskars lahjoittaa työvälineitä ja materiaaleja erilaisten  
viheralueiden kuten puistojen tai vaikkapa koulu- 
pihojen kunnostamiseen vuosittaisen apuraha- 
ohjelman ja yhteisöllisten puutarhatapahtumien  
kautta. Project Orange Thumb -kohteet ovatkin  
yhteisöilleen tärkeitä viheralueita.

Tuettavat projektit toteutetaan vapaaehtoisvoimin.  
Kunnostushankkeet toimivat näin samalla ihmisiä  
lähentävinä sosiaalisina ulkoilutapahtumina.

Yhdysvalloista Project Orange Thumb on levinnyt  
Kanadaan, Australiaan, uuteen-Seelantiin ja vuoden  
2009 aikana Eurooppaan. Ison-Britannian ensimmäinen  
Orange Thumb -tapahtuma järjestettiin huhtikuussa 2009  
Bathissa Avonin rugby-kerhon puistossa. 

Punatammi muistona päivästä 
Orange Thumb jätti ensimmäiset jälkensä Suomeen loka-
kuussa 2009. Silloin siistittiin vapaaehtoisvoimin Katajanokan 
puisto Helsingissä. Ahkerimpia työmyyriä olivat Katajanokan 
alakoulun neljäsluokkalaiset, jotka touhusivat koleasta  
syyssäästä huolimatta innokkaina. Lehdet haravoitiin  
pois ja 5 000 tulppaani sipulia istutettiin nuottien muotoon.  
Keväällä 2010 istutusten tulisi loistaa oranssin sävyissä.

Pysyvimpänä muistona tapahtumasta jää punatammi,  
jonka Fiskarsin toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, Keskon 
pääjohtaja Matti Halmesmäki sekä Helsingin kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen istuttivat puistoon yhteisvoimin. Punatammi  
tuotiin värittämään Katajanokan puistoa Fiskarsin Ruukin 
metsistä. Punatammen lehdet saavat syksyisin parhaimmillaan 
kauniin punaisen värin.

työkaluja on tähän asti myyty Wilkin-
son-swordin tavaramerkillä, siirryttiin 
käyttämään Fiskarsin nimeä syksyllä 
2009. jälleenmyyjät ottivat vaihdok-
sen hyvin vastaan. kuluttajille muutos 
konkretisoitui alkuvuonna 2010.

saksassa panostus Fiskars-
brändiin näkyi vuonna 2009 markki-
nointi-investointina, jossa Fiskarsin 
tunnettuutta nostettiin onnistuneesti 
valtakunnallisen tv-kampanjan avulla. 
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palkittua muotoilua.  
uudet Fiskars powerstep™  
-tuotteet jakavat leikkaamisen  
automaattisesti yhdestä kolmeen 
vaiheeseen oksan paksuuden  
mukaan. puutarhanhoito keventyy 
hetkessä! powerstep™-leikkurit 
palkittiin vuoden 2009 red dot 
-muotoilukilpailussa Best  
of the best -tunnustuksella.

Erinomainen ergonomia.  
Luontoystävälliset rikkaruohonpoistajat 
korvaavat rikkaruohoja tuhoavat  
haitalliset kemikaalit. uudella Fiskarsin 
mallilla esimerkiksi voikukkien poisto  
käy entistä helpommin, sillä rikkaruohon-
poistaja sopii teleskooppivarren ansiosta 
eripituisille käyttäjille ja työntökahvan avulla 
ruohon voi poistaa teristä kumartelematta.

Halkaisua hallitusti.  
uusi ruuvimainen halkaisukiila  
SAFE-T vaimentaa iskun  
aiheuttamaa tärähdystä  
ja vähentää toistuvan  
lihasrasituksen aiheuttamia  
vammoja. Halkaisukiila, joka  
lanseerattiin alun perin  
Leborgne-tavaramerkillä, sai  
kunniamaininnan arvostetussa 
saksalaisessa red dot  
-tuotemuotoilukilpailussa.

uuSIA TYöKALuJA  
PuuTARHANHOITOON
Fiksu valinta. Amerikassa lanseerattu 
käsikäyttöinen ruohonleikkuri on hyväksi 
paitsi nurmikolle, myös käyttäjänsä  
terveydelle ja kukkarolle sekä ympäristölle. 
Fiskars Momentum™ -leikkuri yhdistää 
edistyneen muotoilun, tehokkaan  
teknologian ja erinomaisen ergonomian. 
Tehokkaasti leikkaavaa Inertiadrive™-
kelaa on helppo työntää, ja se leikkaa 
nurmen siististi poistamatta sen kosteutta. 
Melu jää vähäiseksi, päästöjä ei  
synny ja polttoainetta ei tarvita,  
joten ympäristö kiittää. 

kuluttajien toiveisiin ja nouseviin 
trendeihin perustuvat innovaatiot 
luovat Fiskarsille uusia mahdolli-
suuksia. yhä enemmän pyritään 
toimimaan ympäristötietoisesti ja 
samalla yhtä tehokkaasti ja vaivat-
tomasti kuin ennenkin. esimerkiksi 
ensimmäiseksi yhdysvalloissa 
markkinoille tuodut Fiskarsin sade-
vedenkerääjät ovat yleistyneet 
nopeasti – tarjoavathan ne kätevän 
ja ekologisen vaihtoehdon puu-
tarhan kasteluun. samaan menes-
tykseen pyritään myös uudessa, 
käsikäyttöisessä momentum™-
ruohonleikkurissa, joka tuodaan  
yhdysvaltojen markkinoille alku-
vuonna 2010. tämä innovatiivinen 
uutuus hyödyntää Fiskarsin  
vahvuuksia leikkaavissa ja eko-
logisissa puutarhavälineissä.
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F iskarsin outdoor-liiketoiminta 
on jakautunut kahteen 
markkina-alueeseen. veitsis-
tään ja monitoimityökaluistaan 

tunnettu gerber on vahvistanut enti-
sestään asemaansa pohjois-amerikan 
markkinoilla, jossa sen asiakkaita 
ovat niin metsästäjät ja retkeilijät kuin 
vaativiin tilanteisiin työkaluja tarvitse-
vat viranomaiset kuten armeija, poliisi 
ja palokunta. toinen vahva markkina-
alue on pohjoismaat, joissa tuote-
valikoimassa ovat silvan arkiliikunnan 
välineet ja Busterin vapaa-ajanveneet.

ulkoilutuotteiden liiketoiminta-
alueen liikevaihto laski 12 prosenttia 
128 miljoonaan euroon vuonna 2009. 
amerikassa liiketoiminta kehittyi hyvin. 
erityisesti myynti viranomaisasiakkail-

outdoor 
vaativaan  
uLkoiLuun
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le kasvoi. euroopassa kehitys ei ollut 
tyydyttävää, kun veneiden myynti jäi 
alhaiseksi heikossa markkinatilantees-
sa. silvan ulkoilutuotteiden myynti ei 
myöskään yltänyt edellisen vuoden 
tasolle. heikentynyt ruotsin kruunu 
vaikutti osaltaan liikevaihdon laskuun.

toimintaa tehostetaan
osana liiketoiminnan fokusointia 
Fiskars myi retkeilytuotteisiin eri-
koistuneen Brunton-tavaramerkin 
ja sen liiketoiminnan joulukuussa 
2009. amerikkalainen Brunton, joka 
valmistaa retkikeittimiä, kiikareita ja 
muita camping-välineitä, ei kuulunut 
Fiskarsin ydinliiketoimintaan. 

myös euroopan ulkoiluliiketoimin-
nan yksiköissä toimintaa on tarken-

Liiketoiminta-aLue 
outdoor
innovatiiviset ja tarpeelliset ulkoiluvälineet  
sekä kestävät vapaa-ajan veneet

päätuotteita: monitoimityökalut, erä- ja metsästys-
veitset, valaisimet, askelmittarit ja kompassit sekä  
alumiiniveneet 

  milj. euron liikevaihto v. 2009  
  (2008: 145 milj.)

  osuus konsernin  
  kokonaisliikevaihdosta

  työntekijää vuoden 2009  
  lopussa (2008: 707)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brändit

128
19 %
577
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tarkka Fokus 
mahdoLListaa  
keskittymisen  
käyttäjien  
tarpeisiin

kuunteLe ja opi

Kuluttajien mielipiteiden kuunteleminen tarjoaa paljon 
arvokasta tietoa sekä tuotekehitykseen että liiketoiminnan 
kehittämiseen. Gerber Legendary Bladesin tuotteiden suun-
nittelussa kuluttajien toiveet ovat keskeisessä asemassa.

”Hyödynnämme kuluttajien antamaa palautetta ja  

Valikoimapäällikkö  
Laura Niessner 
kehittää Gerberin  
valaisinten  
tuotevalikoimaa.

esimerkiksi pienryhmäkeskusteluita ymmärtääksemme,  
mitä tarpeita nykyiset tuotteemme eivät käyttäjien mielestä 
tyydytä. Testaamme myös, kuinka kiinnostavina kuluttajat 
pitävät kehitteillä olevia uusia konseptejamme” , Gerberin  
valaisimien tuotevalikoimasta vastaava Laura Niessner kertoo.

Gerberin suunnittelun aikaväli ulottuu 3–5 vuotta eteenpäin, 
kun se arvioi eri tuoteryhmille tavoittelemaansa markkina-
asemaa. Yritys tarkastelee tulevia trendejä monin tavoin, kuten 
fokusryhmien, haastattelujen ja kyselytutkimusten avulla.

”Etsimme tuoteryhmiemme, kuten minun tapauksessani 
valaisimien, tyypillisiä käyttäjiä avuksemme arvioimaan, 
millaisille tuotteille olisi eniten kysyntää ja kaupallisia  
mahdollisuuksia. Sitten keskustelemme havainnoista  
suunnittelutiimimme kanssa ja luomme tarkan tutkimus-
asetelman, jotta suunnittelu tarkentuu ratkaisemaan juuri 
nämä kuluttajien tarpeet” , Laura kuvaa.

nettu ja tehostettu. inhan tehtaiden 
toiminta on keskittynyt veneiden  
valmistukseen ja osa tuotannosta, 
kuten veneiden pintakäsittely, on  
siirretty alihankintaan. veneliike-
toiminnan uutena johtajana aloitti 
huhtikuussa 2009 juha Lehtola.

käyttäjälähtöistä tuotekehitystä 
pohjois-amerikassa menestyneen 
gerberin tarkka fokus mahdollistaa 
paneutumisen tuotteiden käyttäjien 
tarpeisiin. sujuva yhteistyö jälleen-
myyjinä toimivien suurten vähittäis-
kauppaketjujen kanssa on myös 
tärkeä osa toimintaa. 

veneliiketoiminnassa on panostettu 
tuotekehitykseen. Buster lanseera-
si uuden version suosituimmasta 
venemallistaan syksyllä 2009 poh-
joismaisilla venemessuilla. yhtiön 
veneiden markkinaosuus on pysy-
nyt heikossa markkinatilanteessa 
vakaana. Buster on suomen suosituin 
vapaa-ajan vene ja pohjoismaiden 
myydyin alumiinivene.

kompasseista erilaisiin arkiliikun-
nan välineisiin laajentunut silva on 
panostanut erityisesti aktiiviliikkujien 
otsalamppujen tuotevalikoimaan.  
niin lamppujen kehittynyt toiminnalli-
suus kuin viimeistelty ulkoasukin ovat 
saaneet tunnustusta alan aikakaus-
lehdissä, tuotetesteissä ja design-
kilpailuissa.
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maastotreeneihin. sateen kestävä  
silva trail runner -otsalamppu on  
tehokas valonlähde vaativaankin 
käyttöön. se palkittiin kesällä  
2009 iF design award -kilpailussa  
maineikkaalla outdoor industry 
award 09 -palkinnolla  
muotoilustaan ja laadustaan.

uLKOILIJAN  
uudET VARuSTEET
uudistettu suosikki.  
Pohjoismaiden suosituin  
moottorivene Buster L  
esiteltiin uuden sukupolven  
versiona syksyllä 2009.  
Veneessä on kokonaan  
uusi runko sekä muun  
muassa ergonomialtaan  
ja materiaaleiltaan uusittu  
sisustus. uusitut ajo-
 ominaisuudet varmistavat,  
että vene käyttäytyy  
aallokossa edeltäjäänsä 
paremmin.

Led-valoa. uusi Gerber TX4 on säänkestävä ja tukeva  
taskulamppu. Virtaviivaisesti muotoillussa lampussa on  
led-valo, jonka ansiosta patteritehokkuus on hyvä ja valaisu-
aika on noin kahdeksan tuntia. Taskulamppua voi käyttää 
tasaisena valonlähteenä tai välkkyvänä signaalivalona.

Helppokäyttöinen eräveitsi. Kevyt ja turvalliseksi muotoiltu 
Gerberin descent-veitsi on käytännöllinen ja mahtuu taitettuna 
helposti taskuun. Sen patentoidun terän teroitus onnistuu  
maastossakin. Vain 77 grammaa painava veitsi sopii niin  
kiipeilijöiden, patikoijien kuin muidenkin ulkoilijoiden käyttöön.

Kuluttajaryhmien mielipiteitä kysytään uudelleen proto-
tyyppien valmistuttua. Näin varmistetaan, että suunnittelu on 
mennyt oikeaan suuntaan, ennen kuin siirrytään tuotantoon 
ja lopulta tuotteiden lanseeraukseen.

Lauran mukaan monipuolinen yhteistyö kuluttajien  
kanssa on edellytys hyvin suunnitelluille tuotteille, jotka  
kiinnostavat nykyisiä asiakkaita ja houkuttelevat uusia  
käyttäjiä kokeilemaan tuotteita. 

”Kuluttajatiedon hyödyntäminen on ollut erityisen 
tarpeellista valaisiemme kehittämisessä. Toimme ensimmäi-
set Gerberin taskulamput markkinoille vuonna 2004. Nyt 
valikoimaan kuuluu erilaisia käsivalaisimia, otsalamppuja ja 
esimerkiksi avaimenperiin tai vaatteisiin kiinnitettäviä pieniä 
valaisimia. Suurin osa tuotteista käyttää LEd-tekniikkaa, 
joka on osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja niin kestäväksi, 
ettei lamppua tarvitse vaihtaa ikinä.”
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kiinteistöt 
maaomaisuuden  
kehittäjä
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F iskarsin kiinteistöt hallinnoi  
ja kehittää yhtiön omistamaa  
15 000 hehtaarin maaomai-
suutta ja 3 700 hehtaarin 

vesialueita, jotka sijaitsevat pääosin 
Fiskarsin ruukin ympäristössä ja 
hankoniemellä etelä-suomessa. 
Lisäksi kiinteistötoimi hoitaa  
yhtiön omistamien kiinteistöjen  
vuokrauksen. rakennuksiin kuuluu 
asuin- ja liike rakennuksia sekä  
konsernin suomessa sijaitsevat 
tehdas kiinteistöt. 

Fiskarsin kiinteistöjen liike - 
vaihto pysyi vuonna 2009 entisellä 
tasollaan ja oli 6 miljoonaa euroa.  
kiinteistöt ovat osa muut-segment-
tiä, johon sisältyvät myös konserni-
hallinnon toiminnot.

kestävää metsänhoitoa
Fiskarsin kiinteistöt vastaa konsernin 
metsäomaisuuden hoidosta. metsä-
varanto kattaa sekä tuottavaa talous-
metsää että erilaisia, ainutlaatuisia 
suojelualueita. metsätaloutta hoidetaan 
yhtiössä pitkäjänteisesti ja kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
kaikki metsäalueet on sertifioitu peFC-
järjestelmän mukaisesti. osa metsistä 
ja vesistöjen rannoista on myös liitetty 
vapaaehtoisiin suojeluohjelmiin.

talousmetsien puuta myydään 
pysty- ja hankintakauppana metsä-
teollisuudelle. Lisäksi puuta käytetään 
bioenergian raaka-aineena, joka 
lämmittää lähialueen kaupunkeja ja 
taajamia. osa puusta jatkojalostetaan 
omalla Laatupuu-sahalla, joka tuottaa 

erikoispuutavaraa muun muassa  
huonekalupuusepille. puuvarannon 
arvon muutos, joka määrittyy puun 
kantohintojen perusteella, vaikuttaa 
merkittävästi kiinteistöjen tilikauden 
tulokseen. vuoden 2009 alusta alkaen 
Fiskars on esittänyt puuvarannon  
käyvän arvon muutoksen tuloslas-
kelmassa omana rivinä liiketuloksen 
alla. arvonmäärityksessä käytetään 
kolmen vuoden keskimääräistä  
kantohintaa, mikä heijastaa omaisuu-
den vakaata luonnetta. myös maa-
talous, metsästys ja kalastus kuuluvat 
Fiskarsin kiinteistöjen toimintaan. 

ruukin kehitys käynnissä
tunnetuin osa kiinteistöyksikköä on 
Fiskarsin ruukki, joka on kansain-

Liiketoiminta-aLue  
muut
Fiskarsin kiinteistöt ja konsernihallinnon  
toiminnot

kiinteistöjen päätehtäviä: Fiskarsin ruukin  
ja yhtiön muiden suomessa sijaitsevien  
kiinteistöjen kehittäminen, hoito ja vuokraus,  
metsänhoito, maatalous sekä ruukin kehitys  
matkailu- ja kokouskohteena

  milj. euron liikevaihto v. 2009 
  (2008: 5,9 milj.)

  osuus konsernin  
  kokonaisliikevaihdosta

  työntekijää vuoden 2009  
  lopussa (2008: 51)

6,1
1 %
57
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Alkuaikojen sopimusten mukaan osa palkasta maksettiin viljana, 
mikä oli katovuosina kirjaimellisesti elintärkeää. Lisäksi työntekijät 
saivat rakentaa ruukin maille omia kalastusmökkejä.

Kulttuurin tukija ja rakentaja
Fiskarsin pitkä historia näkyy ruukissa ainutlaatuisena kulttuuri-
miljöönä. Aikojen saatossa tehdyt rakennukset ovat osa suoma-
laisen arkkitehtuurin historiaa. Ruukissa vierailemalla voi nähdä 
niin herraskaisia kivitaloja kuin talonpoikais tyylisiä asumuksia  
ja historiallisia teollisuusrakennuksia. 

Hyvä design on osa Fiskarsin perimää. Jo 1800-luvulla  
Fis karsissa työskenteli hienoseppiä, joiden valmistamat aterimet 
ja muut käyttöesineet osoittivat suurta käsityötaitoa. Heitä voikin 
pitää Fiskarsissa nyt asuvien käsityöläisten ja muotoilijoiden 
henkisinä esi-isinä.

Nyt Fiskars tunnetaan ennen kaikkea luovana keskuksena. 
Ruukissa asuu yli sata luovan alan taitajaa; käsityöläistä,  
muotoilijaa ja taiteilijaa, joiden kokoamat näyttelyt ja tapahtumat 
keräävät vierailijoita läheltä ja kaukaa. Se on yksi Etelä-Suomen 
suosituimmista ja omaleimaisimmista vierailukohteista, joka  
on palkittu vastuullisuudestaan kansainvälisellä Royal Award  
for Sustainable Tourism -palkinnolla. Ruukissa sijaitseva  
FiskarsForum on myös suosittu kokouspaikka.

Fiskarsin maine houkuttelee monia ihmisiä myös pysyvään 
asettumiseen. Kasvaneeseen kysyntään on vastattu uudella  
kaavalla ja rakennushankkeilla, joiden seurauksena Fiskarsin 
Ruukki tulee kasvamaan ja voimistumaan entisestään.  
360-vuotias elää uutta nuoruuttaan.

ruukissa kohtaavat  
teoLLisuus ja kuLttuuri

Vuonna 2009 on vietetty paitsi Fiskars-yhtiön myös Fiskarsin  
Ruukin 360-vuotissyntymäpäiviä. Ruukki on olennainen osa  
suomalaista teollisuus- ja taloushistoriaa. Samalla se on  
vaikuttanut vahvasti suomalaiseen kulttuurielämään. 

Länsi-uudellamaalla Raaseporin kaupungissa sijaitseva 
luonnon kaunis Fiskars on tänä päivänä monipuolinen ja vireä 
kulttuuriympäristö. Ruukin elinvoiman salaisuus on sama kuin 
Fiskars-yhtiönkin: kyky uusiutua, tehdä rohkeita irtiottoja, avoimuus 
kansainväliselle vuorovaikutukselle ja vahva oma identiteetti.

Hyvien työolojen edelläkävijä
Ruotsi-Suomen aikana läntinen uusimaa kasvoi rautateolli suuden 
keskukseksi. Sillä oli luonnonolosuhteet puolellaan: metsäinen 
maasto, läheinen luonnonsatama ja energian takaajana koski-
voimaa. 1600-luvulla alueelle perustettiin useita ruukkeja, ja 
ensimmäiset ruukinpatruunat asettuivat seudulle.

Fiskarsin Ruukin synnystä saadaan kiittää osittain yhden  
patruunan huonoa onnea. Aikansa varakkain turkulainen kauppias 
Jacob Wolle joutui taloudellisten vaikeuksien vuoksi panttaamaan  
Antskogin ja Mustion ruukit alun perin hollantilaiselle Peter  
Thor wöstelle. Vuonna 1649 Thorwöste laajensi toimintaansa,  
kun hänelle myönnettiin lupa Fiskarsin Ruukin perustamiseen. 
Toimilupa oikeutti masuunin ja kankivasaran rakentamiseen  
sekä valettujen ja taottujen tuotteiden valmistukseen, tykkejä 
lukuun ottamatta. 

Fiskarsin Ruukki oli alusta asti kansainvälinen. Malmia haettiin 
Tukholman ulkosaariston utöstä. Fiskarsin nauloja, veitsiä, kuokkia 
ja muita tavaroita vietiin Tukholmaan ja Tallinnaan. Thorwöste  
toi työvoimaa myös ulkomailta. Fiskarsissa asui muun muassa  
saksalaisia, alankomaalaisia ja ruotsalaisia työntekijöitä. 

Seuraavina vuosisatoina Fiskars näytti monessa asiassa mallia 
muulle Suomelle. Fiskarsiin perustettiin Suomen ensimmäinen 
konepaja ja hienotaepaja. Johan von Julinin johdolla Fiskarsissa 
harjoitettiin maataloutta kaikkein edistyksellisimpien oppien mukai-
sesti; mallimaatilalla otettiin käyttöön muun muassa vuoroviljely. 

Fiskarsilla kannettiin vastuuta myös työntekijöistä ja heidän 
hyvinvoinnistaan. Tehtaan työntekijöiden lapsille oli oma koulu, 
jonka metodiikka oli omana aikanaan uutta ja edistyksellistä. 
Työntekijöille oli myös oma tehtaanlääkäri ja sairaala 1800-luvulla. 

Fiskarsin ruukki 
houkutteLee  
vuosittain noin  
150 000 kävijää  
tutustumaan  
aLueeseen

välisestikin kuuluisa suomalaisen  
muotoilun ja taiteen keskus. se hou-
kuttelee vuosittain noin 150 000 kävi - 
jää tutustumaan alueen näyttelyihin, 
liikkeisiin, työpajoihin ja ravintoloihin. 

Fiskarsin kiinteistöt on aktiivisesti  
mukana raaseporin alueen kehittämi-
sessä. yksi tärkeimmistä hankkeista on 
Fiskarsin ruukin uusi asemakaava, jota 
on työstetty yhdessä kaupungin kanssa.  
uusi kaava, jonka pitäisi valmistua vuo-
den 2010 aikana, mahdollistaa uusien 
tonttien vuokrauk sen ja myynnin ruukin 
alueella. ruukki on jo tällä hetkellä elin-
voimainen asuin- ja työpaikka. kaavoi-
tuksella varmis tetaan edellytykset alueen 
kasvulle ja kehittymiselle tulevaisuudessa.

Rautaa 
taotaan vielä 
tänäänkin 
Ruukin 
käsityöläisten 
pajoissa.
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WärtsiLä
vahva
omistus

osakkuusyhtiö Wärtsilä  
oyj abp on osa Fiskars-
konsernia. vuoden 2009 
lopussa Fiskars omisti  

17,1 % Wärtsilän osakkeista ja äänis-
tä, ja Fiskarsin kokonaan omistama 
tytäryhtiö avlis aB on Wärtsilän suurin 
yksittäinen osakkeenomistaja. 

Wärtsilää käsitellään osakkuusyhtiö-
nä, sillä Fiskars arvioi sillä olevan ias 
28:n mukainen merkittävä vaikutusval-
ta Wärtsilässä myös omistusosuuden 
laskettua keväällä 2008 alle 20 prosen-
tin. Wärtsilän tuloksella on merkittävä 
vaikutus Fiskarsin tulokseen, ja tämän 
arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuu-

dessa. Fiskarsin hallituksen puheen-
johtaja kaj-gustaf Bergh ja toimitus-
johtaja kari kauniskangas toimivat 
Wärtsilän hallituksen jäseninä.

Fiskarsin raportoinnissa Wärtsilä 
muodostaa yhden konsernin toiminta-
segmenteistä. vuoden 2009 alusta 
lähtien Fiskarsin omistusosuuden 
mukainen osuus Wärtsilän tuloksesta 
on raportoitu liiketuloksen alapuolella 
omana eränään. osuus Wärtsilän 
tuloksesta oli 66,5 milj. euroa vuonna 
2009 (2008: 70,5). 

Wärtsilä jakoi tilikaudelta 2008  
osinkoa 1,50 euroa osakkeelta.  
osinko maksettiin maaliskuussa  

2009, jolloin Fiskars sai osinkotuloja  
25,3 milj. euroa (67,2). osingot  
raportoidaan konsernin rahavirta-
laskelmassa osana liiketoiminnan 
rahavirtaa. tilikaudelta 2009 Wärtsilän 
hallitus on ehdottanut maksettavaksi 
osinkoa 1,75 euroa osakkeelta.

tilikaudella ei myyty tai ostettu 
Wärtsilän osakkeita. omistuksen  
tasearvo oli vuoden 2009 lopussa 
316,8 milj. euroa (263,5), johon  
sisältyi liikearvoa 61,2 milj. euroa. 
Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo 
oli vuoden lopussa 472,9 milj. euroa 
(353,9). osakkeen päätöskurssi oli 
tuolloin 28,07 euroa.

 
osakkuusyhtiö  
WärtsiLä
Wärtsilä oyj abp on merenkulun ja energia-alan 
laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittaja, 
jonka osakkeet on listattu nasdaQ omX  
helsingin pörssissä (heX: Wrt1v).

Wärtsilän liikevaihto vuonna 2009 oli  
5 260 miljoonaa euroa (2008: 4 612 milj.).  
yhtiön liiketulos oli 592 miljoonaa euroa (525)  
ja osakekohtainen tulos 3,94 euroa (3,88).  
henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 18 541.

  Fiskarsin osuus  
  Wärtsilän osakkeista

  milj. euroa Fiskarsin osuus  
  tuloksesta v. 2009 (2008: 70,5 milj.)

  milj. euroa osingot v. 2009 
  (2008: 67,2 milj.) 

17,1 %
66,5
25,3



gerBer. 
suoriudu  
omin neuvoin.
olet korjaaja, tekijä, ongelmanratkaisija.  
et ole riippuvainen muista, päinvastoin. gerber  
tarjoaa sinulle veitset, työkalut, valaisimet ja  
muut tarpeelliset välineet, joiden avulla voit pitää  
huolta itsestäsi ja muista. se on tehtävämme.
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 Fiskars oyj abp noudattaa yhtiöjär-
jestyksen, suomen osakeyhtiölain 
sekä nasdaQ omX helsinki oy:n 
antamia listattuja yhtiöitä koskevia 

sääntöjä ja määräyksiä. Fiskars noudattaa 
myös arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 
hyväksymää suomen listayhtiöiden hallin-
nointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2009 
(saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi).

Fiskars oyj abp:n ylintä päätösvaltaa 
käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiö-
kokouksessa. Fiskarsin hallitus huolehtii 
yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä. toimitusjohtaja 
hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa halli-
tuksen antamien ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti.

yhtiökokous
varsinainen yhtiökokous pidetään vuo-
sittain viimeistään kesäkuussa joko raa-
seporissa tai helsingissä. yhtiökokous 
päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjes-
tyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten 
tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon-
jaosta, vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
sekä hallituksen ja tilintarkastajien valin-
nasta ja heille maksettavista palkkioista. 

yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 
mukaan julkaistava vähintään kolmessa 
hallituksen valitsemassa yleisessä päivä-
lehdessä. Fiskars julkaisee yhtiökokous-
kutsun myös konsernin kotisivuilla.

varsinainen yhtiökokous 2009
Fiskarsin varsinainen yhtiökokous 
pidettiin 16.3.2009. yhtiökokouksessa 
vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös, 
myönnettiin vastuuvapaus hallituksen  
jäsenille ja toimitusjohtajille sekä 
päätettiin osingonmaksusta. kokouk-
sessa päätettiin hallituksen palkkioista 
ja valittiin hallituksen jäsenet vuoden 
2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 
Lisäksi valittiin tilintarkastaja ja päätettiin 
tilintarkastajan palkkiosta. yhtiökokous 
valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön 
omia osakkeita ja päättämään omien 
osakkeiden luovuttamisesta erikseen 
määritellyin ehdoin. 

ylimääräinen yhtiökokous 2009
Fiskars oyj abp:n ylimääräinen yhtiö-
kokous pidettiin 5.6.2009. yhtiökokous 

hallitus vuonna 2009
varsinainen yhtiökokous valitsi 16.3.2009 
hallitukseen yhdeksän jäsentä. hallituksen 
puheenjohtajana toimii kaj-gustaf Bergh ja 
varapuheenjohtajina alexander ehrnrooth 
ja paul ehrnrooth. muut hallituksen jäsenet 
ovat ralf Böer, ilona ervasti-vaintola, 
gustaf gripenberg, karl grotenfelt, karsten 
slotte ja jukka suominen. kukaan hallituk-
sen jäsenistä ei ole yhtiön palveluksessa. 
hallituksen jäsenten henkilötiedot on esitet-
ty tämän selvityksen osana sivuilla 40–41.

hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana 
16 kertaa. jäsenten keskimääräinen osal-
listuminen hallituksen kokouksiin oli 90 %. 

kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä 
riippumattomia. hallituksen jäsenistä  
kaj-gustaf Bergh, ralf Böer, ilona ervasti- 
vaintola, gustaf gripenberg, karl groten-
felt, karsten slotte ja jukka suominen  
ovat riippumattomia osakkeenomistajista.

haLLituksen vaLiokunnat
hallitus on nimittänyt vuonna 2009 kolme 
valiokuntaa: tarkastusvaliokunta (audit 
Committee), palkitsemisvaliokunta  
(Compensation Committee) ja nimitys-
valiokunta (nomination Committee). 

1. tarkastusvaliokunnan tehtävänä on 
seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, 
valvoa taloudellista raportointiprosessia,  
seurata yhtiön sisäisen valvonnan, 
sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan 
tehokkuutta, käsitellä yhtiön hallinnointi-  
ja ohjausjärjestelmän antamaan selvityk-
seen sisältyvää kuvausta taloudelliseen 
raportointiprosessiin liittyvien sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä, 
seurata tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen lakisääteistä tarkastusta,  
arvioida lakisääteisen tilintarkastajan 
riippumattomuutta ja erityisesti oheis-
palvelujen tarjoamista sekä valmistella 
tilin tarkastajan valintaa koskeva päätös-
ehdotus nimitys valiokunnalle.

puheenjohtajana toimii gustaf 
gripen berg ja jäseninä ovat alexander 
ehrnrooth, paul ehrnrooth, ilona ervasti-
vaintola ja karsten slotte. tarkastusvalio-
kunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2009. 
valio kunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin 
kokouksiin.

2. palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on 
valmistella toimitusjohtajan ja konsernin 
johtoon kuuluvien jäsenten palkkaamiseen 

päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen 
a- ja k-sarjan osakkeiden yhdistämisestä, 
suunnatusta maksuttomasta osakeannista 
k-sarjan osakkeenomistajille, yhtiöjärjes-
tyksen muuttamisesta sekä yhtiön ja  
agrofin oy ab:n välisen sulautumis-
suunnitelman. yhtiökokous päätti lisäksi 
valtuuttaa hallituksen luovuttamaan  
ja hankkimaan yhtiön omia osakkeita  
erikseen määritellyin ehdoin.

haLLitus
yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen 
kuuluu vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. 
hallituksen jäsenten toimikausi kestää  
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättymiseen saakka. hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

hallituksen tehtävät ja työjärjestys
Fiskarsin hallituksen tehtävänä on yhtiön 
johtaminen lainsäädännön, viranomais-
määräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiö-
kokouksen tekemien päätösten mukaisesti. 

hallituksen hyväksymän työjärjestyksen 
mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta 
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämises-
tä sekä vahvistaa yhtiön liiketoimintastra-
tegian ja budjetin. Lisäksi hallitus valvoo 
yhtiön vakavaraisuutta, kannattavuutta ja 
maksuvalmiutta sekä yhtiön johtoa. hallitus 
hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet, 
vastaa tilinpäätöksen valmistelusta, vahvis-
taa rahoituspolitiikan sekä päättää yhtiön 
toimialan puitteissa toimista, jotka yhtiön 
toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen 
ovat epätavallisia tai laajakantoisia, elleivät 
ne kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan. 

hallitus nimittää toimitusjohtajan ja 
hyväksyy tämän johtajasopimuksen ehdot 
ja muun palkitsemisen. hallitus nimittää 
yhtiön johtoryhmän jäsenet, muun johta-
jiston ja sisäisen tarkastuksen päällikön 
sekä hyväksyy heidän palkkansa ja muun 
palkitsemisen sekä päättää konsernin 
palkitsemisjärjestelmän perusteet ja muut 
laajakantoiset henkilöstöasiat. hallitus 
käsittelee lisäksi tytäryhtiöiden hallitusten 
jäsenten nimittämisasiat. hallitus päättää 
myös hallituksen valiokuntien asettamises-
ta ja niiden jäsenistä. valiokuntien tehtävä-
nä on valmistella hallituksen kokouksissa 
päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi halli-
tus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa 
ja yhteistyötä johdon kanssa.

seLvitys haLLinto- ja 
ohjausjärjesteLmästä 
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tiedot ja heidän vastuualueensa on esitetty 
tämän selvityksen osana sivulla 42.

Liiketoiminta-alueiden johto
Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat 
omien alueidensa liiketoiminnasta. he 
huolehtivat, että toiminta on lakien ja  
säännösten sekä yhtiön toimintaperiaat-
teiden mukaista ja liiketoiminta-alueisiin 
kuuluvien yhtiöiden resurssit ovat oikeas-
sa suhteessa niiden tarpeisiin. 

Liiketoiminta-alueiden johtajat ja kon-
sernin johtoryhmä muodostavat yhdessä 
laajennetun johtoryhmän (executive 
team). Liiketoiminta-alueiden johtajien 
henkilö tiedot ja heidän vastuualueensa  
on esitetty tämän selvityksen osana 
sivulla 43.

paLkitseminen
varsinainen yhtiökokous päättää halli-
tuksen palkkioista. vuonna 2009 yhtiö-
kokous päätti pitää palkkiot ennallaan: 
puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 
65 000 euroa vuodessa, varapuheen-
johtajan 50 000 euroa ja muiden jäsenten 
35 000 euroa. hallituksen ja valiokuntien 
kokouksiin osallistumisesta maksetaan  
hallituksen jäsenille 550 euroa kokouksel-
ta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100 eu-
roa hallituksen ja valiokuntien kokoukselta 
ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle  
1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokouk-
selta. Lisäksi heille korvataan matka- ja 
muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän 
hoitaessaan yhtiön asioita.

toimitusjohtajalle maksetaan palkan 
lisäksi vuotuista bonuspalkkiota, joka  
on tavoitetasoltaan 60 % vuosipalkasta.  
Bonuspalkkiot määräytyvät yhtiön hallituk-
sen asettamien taloudellisten tavoitteiden 
perusteella. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu 
yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestel-
män piiriin, joka on ansaintamahdollisuu-
deltaan samansuuruinen kuin vuotuinen 
bonuspalkkio. siinä ansaintakriteereinä 
ovat taloudelliset tavoitteet sekä yhtiön 
osakkeen arvon kehitys. sekä yhtiöllä että 
toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden 
irtisanomisaika. yhtiön toimesta tapahtu-
van irtisanomisen yhteydessä maksettavan 
korvauksen määrä vastaa yhden vuoden 
peruspalkkaa 6 kuukauden irtisanomis-
palkan lisäksi. toimitusjohtajan toimitus-
johtajasopimus päättyy hänen täyttäes-

ja palkitsemiseen sekä yhtiön palkitsemis-
järjestelmään liittyviä asioita. 

puheenjohtajana toimii kaj-gustaf 
Bergh ja jäseninä ovat ralf Böer, karl 
grotenfelt ja jukka suominen. palkitse-
misvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 
2009. valio kunnan jäsenet osallistuivat 
kaikkiin kokouksiin.

3. nimitysvaliokunnan tehtävänä on val-
mistella yhtiökokoukselle tehtävät esitykset 
hallituksen kokoonpanosta kuultuaan 
yhtiön suurimpia osakkeenomistajia sekä 
esitykset hallituksen jäsenten palkkioista 
ja tilintarkastajien valinnasta tarkastus-
valiokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta, 
valmistella esitys hallituksen valiokuntien 
kokoonpanosta sekä vahvistaa kriteerit  
ja prosessit hallituksen arviointia varten. 

puheenjohtajana toimii kaj-gustaf 
Bergh ja jäseninä ovat alexander ehrn-
rooth ja paul ehrnrooth. nimitysvalio-
kunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2009. 
valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin 
kokouksiin.

toimitusjohtaja
yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa 
vapauttaa yhtiön toimitusjohtajan, joka on 
samalla konsernijohtaja. toimitusjohtaja 
johtaa konsernin liiketoimintaa ja yhtiön  
juoksevaa hallintoa lainsäädännön, viran-
omaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja 
hallituksen ohjeiden ja määräysten mukai-
sesti. toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjan-
pidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon 
luotettavasta järjestämisestä. toimitusjoh-
tajan tukena johtamisessa on johtoryhmä. 

toimitusjohtajana toimii kari kauniskan-
gas. yhtiöllä ei ole toimitusjohtajan sijaista. 
toimitusjohtajan henkilötiedot on esitetty 
tämän selvityksen osana sivulla 42.

muu johto
johtoryhmä
Fiskars oyj abp:n ja samalla konsernin 
johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon  
toiminnoista vastaavat johtajat. johto-
ryhmä valmistelee toimitusjohtajan 
johdolla esityksiä hallitukselle ja käsittelee 
erityisesti konsernin strategista kehitystä 
sekä yhteisiin toimintoihin liittyviä päätös-
asioita ja kehityskysymyksiä. Lisäksi 
johtoryhmän jäsenten tehtäviin kuuluvat 
sidosryhmäsuhteet. 

konsernin johtoryhmän jäsenten henkilö-

sään 60 vuotta. Lakisääteisen eläkkeen 
lisäksi hänelle on otettu johtoryhmän 
jäsenten tavoin vapaaehtoinen maksu-
perusteinen lisäeläkevakuutus, johon 
maksetaan 20 % hänen vuosipalkastaan.

toimitusjohtaja kari kauniskankaan 
palkka luontoisetuineen ja bonuksineen 
vuonna 2009 oli 468 681,87 euroa. 

johtoryhmän jäsenillä on vuotuinen  
bonuspalkkiojärjestelmä, joka on ta-
voitetasoltaan 20–40 % vuosipalkasta. 
ansaintakriteerit ovat sidottuja pääosin 
taloudellisiin ja osin henkilökohtaisiin 
tavoitteisiin. Lisäksi hallituksen vuosittain 
valitsemilla avainhenkilöillä on pitkän 
tähtäimen kannustinjärjestelmä, jonka 
ansaintakriteereinä ovat taloudelliset 
tavoitteet sekä yhtiön osakkeen arvon 
kehitys. hallitus päättää molempien 
kannustinjärjestelmien ansaintakriteerit 
vuosittain. konsernin johtoryhmän  
jäsenillä on lisäksi vapaaehtoinen  
maksuperusteinen lisäeläkevakuutus. 

vuonna 2009 johtoryhmän jäsenten 
palkat luontoisetuineen ja bonuksineen 
olivat yhteensä 764 541,83 euroa.

Fiskars oyj abp:llä ei ole voimassa 
olevia osakekurssiin sidottuja optio-
ohjelmia.

sisäinen vaLvonta,  
riskienhaLLinta ja  
sisäinen tarkastus
yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toi-
minnan asianmukaisesta järjestämisestä. 
käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on 
yhdessä muun johdon kanssa huolehtia 
muun muassa kirjanpidon ja valvonta-
mekanismien järjestämisestä. 

konsernin taloudellista kehitystä  
seurataan kuukausittain koko konsernin  
kattavan raportointijärjestelmän kautta. 
Liiketoimintoja johdetaan niiden omien 
johtoryhmien kautta. päivittäisten liike-
toimintariskien hallinnasta vastaavat 
tytäryhtiöt käyttäen hyväkseen konsernin 
erikoisosaamista.

riskienhallinnan tehtävä on tunnistaa, 
arvioida ja hallinnoida liiketoimintatavoit-
teiden saavuttamista uhkaavia riskejä. 
riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet,  
joiden mukaan riskienhallinta on  
järjes tetty, sekä merkittävimpiä riskejä  
ja epävarmuustekijöitä on selostettu  
tässä selvityksessä sivulla 39.

haLLinnointi
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sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi 
sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, 
toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja 
tehokkuutta sekä ohjeiden noudatta-
mista. sisäinen tarkastus pyrkii lisäksi 
edistämään riskienhallinnan kehittämistä 
liiketoimintayksiköissä. sisäinen tarkas-
taja toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan 
alaisuudessa, mutta raportoi tarkastus-
valiokunnalle. 

sisäpiirihaLLinto
Fiskars noudattaa nasdaq omX helsinki 
oy:n 9.10.2009 voimaantullutta lista-
yhtiöiden sisäpiiriohjetta. yhtiöllä on myös 
omat sisäpiirisäännöt, jotka on viimeksi 
päivitetty 3.11.2009. yhtiön julkiseen 
sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella 
hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja 
tilintarkastajat. näiden lisäksi julkiseen 
sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin 
johtoryhmän jäsenet sekä liiketoiminta-
alueiden johtajat. 

yhtiöllä on lisäksi yrityskohtainen sisä-
piiri. hankkeista, joilla toteutuessaan  
voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen 
arvoon, pidetään erillistä hankekohtaista 
rekisteriä.

yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää 
 emoyhtiön lakiasiainosasto sisäpiiriläisten 
antamien tietojen pohjalta. yhtiön julkiseen 
sisäpiirirekisteriin kuuluvien sisäpiiriläisten 
omistustiedot ovat saata villa euroclear 
Finland oy:stä, osoite urho kekkosen katu 
5 C, 00100 helsinki, puh. 020 770 6000 
sekä yhtiön kotisivuilta.

tiLintarkastus
konsernin tilintarkastajana toimii kpmg 
oy ab päävastuullisena tilintarkastajana 
kht mauri palvi.

kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkas-
tajille maksettiin vuonna 2009 palkkioina 
yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. tilintarkas-
tukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita 
maksettiin yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. 
nämä palkkiot liittyivät muun muassa 
osakesarjojen yhdistämiseen ja vero-
konsultointiin.

tiedottaminen 
Fiskarsin tavoitteena on, että kaikilla 
markkinaosapuolilla on oikeat, ajan-
tasaiset ja riittävät tiedot yhtiöstä. 
Fiskarsin kotisivuilla julkaistaan yhtiön 
hallinnointi- ja ohjaus järjestelmää  
koskevat tiedot, pörssitiedotteet heti 
niiden julkistamisen jälkeen sekä  
muuta keskeistä sijoittajatietoa.

taLoudeLLiseen  
raportointi-
prosessiin  
Liittyvien sisäisen 
vaLvonnan ja  
riskienhaLLinnan 
järjesteLmien  
pääpiirteet
taloudellisella raportointiprosessilla tar-
koitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön 
johtamisessa käytettävää taloudellista 
tietoa sekä lakien, standardien ja muiden 
yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti 
julkistettavaa taloudellista tietoa.

taloudelliseen raportointiprosessiin 
liittyvä sisäinen valvonta
sisäisen valvonnan tavoitteena on varmis-
taa, että yhtiön johdolla on käytettävissään 
ajantasaiset, riittävät ja olennaisesti oikeat 
tiedot yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön 
julkistamat taloudelliset raportit antavat 
olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudelli-
sesta asemasta.

rakenne
Fiskarsilla on neljä operatiivista segmenttiä 
ja neljä liiketoiminta-aluetta. Liiketoiminta-
alueiden alaisuudessa toimivat liiketoi-
mintayksiköt muodostavat taloudellisen 
raportoinnin alimman tason. Liiketoiminta-
yksiköt vastaavat oman yksikkönsä talous-
hallinnon järjestämisestä, taloudellisen 
raportoinnin oikeellisuudesta ja tuloskehi-
tyksestä. rahoitus ja rahoitusriskien hal-
linta on keskitetty konsernin talousjohtajan 
alaisuudessa toimivaan rahoitusyksikköön.

kaikilla liiketoiminta-alueilla on oma 
talousjohto, lisäksi emoyhtiössä on erillinen 
konsernin talousjohtajan alaisuudessa työs-
kentelevä konsernin taloushallinnon organi-
saatio. Liiketoiminta-alueiden ja konsernin 
taloushallinto ohjaavat ja valvovat liiketoi-
mintayksiköiden talousosastojen toimintaa. 
Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa ja 
valvoo raportointiprosessin toimivuutta sekä 
taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

johtaminen
taloudellisten tavoitteiden asettaminen  
ja seuranta ovat oleellinen osa Fiskarsin 
johtamista. Lyhyen aikavälin taloudelliset  
tavoitteet määritellään vuosittain laaditta-
van suunnitelman yhteydessä ja tavoit-

teiden saavuttamista seurataan kuukau-
sittain. Liiketoimintayksiköt raportoivat 
kuukausittain toteutuneet taloudelliset 
tiedot sekä ennusteen taloudellisen tilan 
kehittymisestä tilikauden aikana.

Liiketoimintayksiköistä saadut tiedot 
yhdistetään ja varmennetaan konsernin 
taloushallinnossa, ja tiedoista koostetaan 
johdon kuukausiraportti. johdon kuukausi-
raportti sisältää operatiivisten segment-
tien ja liiketoiminta-alueiden lyhennetyt 
tuloslaskelmat, tärkeimmät tunnusluvut 
sekä kuvauksen liiketoiminnan kannalta 
merkittävimmistä tapahtumista. Lisäksi 
raportista käy ilmi konsernin tuloslaskel-
ma, tasetiedot, rahavirta sekä tilikauden 
loppuun ulottuva ennuste taloudellisen 
tilanteen kehittymisestä. konsernin  
hallitus, johtoryhmä ja liiketoiminta-
 alueiden johtoryhmät seuraavat talou-
dellisen tilan kehittymistä ja tavoitteiden 
saavuttamista kuukausittain.

taloushallinnon tietojärjestelmät
Liiketoimintayksiköissä on käytössä useita 
eri kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin 
tietojärjestelmiä. konsernin talousraportoin-
tia hoidetaan yhden, keskitetysti hallinnoi-
dun tietojärjestelmän avulla. Liiketoiminta-
yksiköt ja liiketoiminta-alueet vastaavat 
tietojen tuottamisesta konsernin raportointi-
järjestelmään. konsernin taloushallinto 
vastaa konsernin raportointijärjestelmän 
ylläpidosta ja se valvoo, että tiedot toimi-
tetaan järjestelmään sovitun mukaisesti.

ohjeet
taloudellista raportointia hoidetaan yhte-
näisin periaattein. konsernissa sovelletaan 
eu:ssa käyttöön hyväksyttyjä kansain-
välisiä iFrs-tilinpäätösstandardeja ja 
käytössä on yhtenäinen konsernitilikartta. 
konsernin taloushallinto on laatinut ohjeet 
yksiköille talousraportoinnin sisällöstä ja 
raportoinnin määräajoista.

taloudelliseen raportointiprosessiin 
liittyvä riskienhallinta
riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa 
taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä 
uhkia, jotka toteutuessaan voisivat johtaa 
siihen, että johdolla ei olisi käytettävissään  
ajantasaisia, riittäviä ja olennaisesti oikeita 
tietoja yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön 
julkistamat taloudelliset raportit eivät 
antaisi olennaisesti oikeata tietoa yhtiön 
taloudesta.

Fiskars hallinnoi taloudelliseen rapor-
tointiprosessiin liittyviä riskejä muun 
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muassa seuraavin keinoin: taloushallinnon 
tarkoituksenmukainen organisointi ja riit-
tävä resursointi, yksittäisten toimenkuvien 
asianmukainen oikeuksien rajaaminen, 
keskitetty konsernin raportointijärjestelmän 
käyttöoikeuksien hallinta, kirjanpitoon ja 
raportointiin liittyvä ohjeistus, yhtenäinen 
konsernitilikartta, tietotekniikan hyödyn-
täminen, henkilöstön jatkuva koulutus ja 
raportoitavien tietojen varmentaminen 
osana raportointiprosessia.

taloudellisen raportointiprosessin 
kehittäminen
Fiskars kehittää toimintaansa jatkuvasti eri 
osa-alueilla. meneillään on taloudellisen 
raportointiprosessin virtaviivaistaminen 
yhdenmukaistamalla ja uudistamalla 
prosessiin liittyviä työvaiheita ja prosessiin 
liittyvien kontrollien vahventaminen.

riskit ja  
riskienhaLLinta
Fiskarsin riskienhallinnan tehtävä on tunnis-
taa, arvioida ja hallinnoida liiketoiminta-
tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. 
tavoitteena on turvata henkilöstö, omai-
suus ja asiakastoimitukset, varjella yhtiön 
mainetta ja tavaramerkkejä sekä suojata 
omistaja-arvoa yhtiön kannattavuutta tai 
varallisuutta alentavilta vahingoilta.

riskienhallinnan periaatteet on kirjattu 
Fiskarsin hallituksen hyväksymään riskien-
hallintapolitiikkaan. yhtiön tarkastusvalio-
kunta seuraa riskienhallintajärjestelmien 
toimivuutta. riskien tunnistaminen, arviointi 
ja merkittävissä määrin myös hallinnointi 
on hajautettu liiketoimintayksiköihin ja 
tukitoimintoihin. konsernin rahoitus-
yksikkö vastaa riskienhallintaan liittyvien 
menetelmien, työvälineiden ja raportoinnin 
kehittämisestä sekä ylläpidosta. Lisäksi se 
suorittaa yhdessä liiketoimintayksiköiden 
ja tukitoimintojen kanssa riskikartoituksia ja 
avustaa kartoitusten perusteella laaditta-
vien toimintasuunnitelmien laadinnassa.

Fiskarsilla on laaja konserniyhtiöt kattava 
vakuutusturva keskeisten omaisuus-, 
keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvahinkojen 
varalle. vakuutusten hallinnointi on paikal-
lisia henkilövakuutuksia lukuun ottamatta 
keskitetty konsernin rahoitusyksikköön.

konsernin rahoitusyksikkö hallinnoi 
rahoitusriskejä hallituksen hyväksy mien 
periaatteiden mukaisesti. kuvaus rahoitus-
riskien hallinnasta on esitetty vuosikerto-
muksessa osana tilinpäätöstä.

Liiketoiminnan  
epävarmuustekijöitä
asiakassuhteet  
ja kuluttajakysyntä
Fiskars valmistaa ja myy kuluttajille suun-
nattuja tuotteita. yleisen taloudellisen tilan-
teen ja kulutuskysynnän heikentymisellä 
Fiskarsille tärkeillä markkinoilla euroopassa 
ja pohjois-amerikassa saattaa olla negatii-
vinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja kan-
nattavuuteen. Fiskarsin tuotteita myydään 
oman organisaation, myyntiedustajien ja ja-
kelijoiden kautta tukku- ja vähittäisliikkeille 
sekä suoraan omien liikkeiden kautta kulut-
tajille. myynti yksittäisille suurasiakkaille on 
osassa toimintaa hyvin tärkeää. joidenkin 
suurten asiakkaiden myyntivalikoimaa ja 
toimittajavalintoja koskevat päätökset teh-
dään kerran vuodessa. useamman suur-
asiakkaan menettäminen tai vakava häiriö 
erikoistuneen jakelukanavan toiminnassa 
voi vaikuttaa konsernin toimintaan ja tulok-
seen negatiivisesti. yhdenkään Fiskarsin 
asiakkaan osuus kokonaismyynnistä ei  
ollut yli 10 % vuonna 2009. 

toimitusketju
Fiskars on kehittänyt toimintaansa niin, 
että se käyttää tuotteidensa valmistuk-
seen aiempaa enemmän alihankkijoita ja 
yhteistyökumppaneita. oman tuotannon 
osuus on laskenut, ja yhtiön riippuvuus 
 toimitusketjusta on lisääntynyt. toimitus-
ketjun hallinta muodostaa sekä ohjaus- 
että saatavuusriskin, sillä merkittävä osa 
eri tuotteiden myynnistä on sesonkiluon-
teista ja hankintoja tehdään maantieteelli-
sesti kaukaisista maista. ulkoistettuun tuo-
tantoon liittyvä riskienhallinta ja tuotteiden 
oikean saatavuuden varmistaminen ovat 
yhtiössä jatkuvan kehittämisen kohteita.

raaka-aineet
Fiskarsin tuotteita valmistetaan monista 
raaka-aineista, joista tärkeimpiä ovat teräs, 
alumiini ja muovi. äkillisillä muutoksilla 
raaka-aineiden tai energian hinnoissa 
saattaa olla vaikutusta konsernin toiminnan 
tulokseen. Fiskars käyttää pitkäaikaisia 
hankintasopimuksia raaka-aineiden  
ostoissa. eniten sähköä käyttävät tuotanto-
laitokset ovat suomessa varautuneet 
sähkön hintavaihteluihin osallistumalla 
erityiseen sähkönostoyhteistoimintaan.

innovaatiot
Liiketoiminnan kasvu perustuu merkittäviltä 
osin Fiskarsin kykyyn kehittää ja kaupallis-
taa jatkuvasti uusia tuotteita ja tuoteparan-

nuksia, jotka vastaavat kuluttajien odotuksiin. 
tärkeää on muotoilun ja innovaation yhdis-
täminen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan 
ja tekniseen osaamiseen siten, että uudet 
tuotteet saadaan nopeasti markkinoille.

tavaramerkit ja maine
Fiskarsilla on hallinnassaan joukko maail-
manlaajuisesti ja paikallisesti tunnettuja  
tavaramerkkejä ja brändejä. tapahtumalla, 
joka vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien  
luottamukseen tai tavaramerkin saatavuu-
teen, on myös vaikutus konsernin liiketoimiin. 
Fiskars seuraa tarkasti brändiensä menes-
tystä ja ryhtyy aina tarpeen tullen toimiin  
suojellakseen tavaramerkkiensä arvoa.

sää ja kausivaihtelut
sää vaikuttaa joidenkin Fiskarsin tuottei-
den kysyntään, kuten puutarhatyökalujen 
kysyntään keväällä. tilastollisesti normaalista 
poikkeavat olosuhteet voivat vaikuttaa kausi-
tuotteiden myyntiin negatiivisesti. konserniin 
kuuluvien kodintuotteiden myynti painottuu 
voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännek-
selle. mahdolliset ongelmat tuotteiden 
saatavuudessa tai kysynnässä viimeisen 
vuosineljänneksen aikana saattavat vaikuttaa 
merkittävästi koko tilikauden tulokseen.

ympäristö
konsernin tuotantotoiminta on luonteeltaan 
enimmäkseen sellaista, johon ei liity mer-
kittäviä ympäristöriskejä. tuotantolaitoksilla 
on voimassaolevat ympäristöluvat, jotka 
määrittelevät tuotantotoiminnan ympäristö-
vaikutusten ylärajat. yleisten ympäristömää-
räysten muuttuminen voi vaikuttaa voimassa 
oleviin ympäristölupiin. muuttuviin säännöksiin 
sopeutuminen voi edellyttää nykyisten tuotan-
tomenetelmien muuttamista tai investointeja 
uusiin laitteisiin. tämä voi aiheuttaa lisäkus-
tannuksia vanhemmilla tuotantolaitoksilla.

eläkkeet ja muut vastuut
muutokset osakemarkkinoilla, korkotasossa  
ja odotetun eliniän pituudessa eräissä etuus-
pohjaisissa eläkejärjestelmissä saattavat kas-
vattaa yhtiön eläkevastuita. Fiskarsin etuus-
pohjaisiin (”defined benefit”) eläke ohjelmiin 
liittyvät eläkevastuut ovat kuitenkin vähäisiä, 
eikä niihin liittyvää riskiä pidetä merkittävänä.

osakkuusyhtiö
Fiskarsilla on huomattava sijoitus osakkuus-
yhtiö Wärtsilä oyj abp:ssä. suuret muutokset 
osakehinnoissa, Wärtsilän kannattavuudessa 
tai sen osingonmaksukyvyssä saattavat  
vaikuttaa Fiskarsiin merkittävästi.
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kaj-gustaf Bergh s.1955 
puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 
2005. diplomiekonomi, oikeustieteen  
kandidaatti. Föreningen konstsamfundet 
r.f.:n toimitusjohtaja 2006–.

skandinaviska enskilda Banken,  
johtoryhmän jäsen 2000–2001; seB asset 
management, johtaja 1998–2000; ane 
gyllenberg ab, toimitusjohtaja 1986–1998. 

Finaref group ab:n ja ksF media  
holding ab:n hallituksen puheenjohtaja 
sekä stockmann oyj abp:n, ramirent 
oyj:n, julius tallberg oy ab:n ja Wärtsilä 
oyj abp:n hallituksen jäsen.

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

alexander ehrnrooth s.1974 
varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 
vuodesta 2000. kauppatieteiden maisteri, 
mBa. virala oy ab:n toimitusjohtaja 1995–.

turvatiimi oyj:n hallituksen puheenjohtaja.
riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton 

merkittävistä osakkeenomistajista.

paul ehrnrooth s.1965 
varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen  
vuodesta 2000. kauppatieteiden  
maisteri. turret oy ab:n toimitusjohtaja  
ja hallituksen puheenjohtaja 2005–.

savox oy ab:n ja Finance Link oy:n 
hallituksen puheenjohtaja.

riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton 
merkittävistä osakkeenomistajista.

haLLitus
ralf r. Böer s.1948 
hallituksen jäsen vuodesta 2007.  
oikeustieteen kandidaatti. Foley &  
Lardner LLp, toimitusjohtaja, hallituksen  
puheenjohtaja ja osakas 2002–. 

Foley & Lardner LLp vuodesta 1974,  
osakas vuodesta 1981. plexus Corp.:n  
hallituksen jäsen.

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

ilona ervasti-vaintola s.1951 
hallituksen jäsen vuodesta 2004.  
vara tuomari. sampo-konsernin pää-
lakimies, lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän 
jäsen 2001–.

mandatum pankki oyj, päälakimies ja 
johto kunnan jäsen 1998–2001; mandatum 
Co & oy, johtaja, partneri 1992–1998. 

Fortum oyj:n ja suomalaisen  
kirjallisuuden seura ry:n hallituksen  
jäsen. keskuskauppa kamarin  
lakivaliokunnan puheenjohtaja.

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä  
osakkeenomistajista.
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gustaf gripenberg s.1952 
hallituksen jäsen vuodesta 1986. tekniikan 
tohtori. professori, teknillinen korkeakoulu. 

keskeinen työkokemus teknillisessä 
korkeakoulussa ja helsingin yliopistossa.

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

karl grotenfelt s.1944 
hallituksen jäsen vuodesta 2005.  
varatuomari. Famigro oy:n hallituksen 
puheenjohtaja. 

a. ahlström oy, lakiasiainjohtaja,  
hallinnollinen johtaja, paperiteollisuuden 
johtaja 1970–1986. 

upm-kymmene oyj:n ja ahlström  
Capital oy:n hallituksen jäsen.

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

karsten slotte s.1953 
hallituksen jäsen vuodesta 2008.  
diplomiekonomi. oy karl Fazer ab:n  
konsernijohtaja 2007–. 

Cloetta Fazer aB (publ.), konsernijohtaja 
2002–2006; Cloetta Fazer konfektyr aB, 
toimitusjohtaja 2000–2002; Fazer  
makeiset, toimitusjohtaja 1997–2000. 

onninen oy:n, keskinäinen työeläke-
vakuutusyhtiö varman ja suomalais- 
ruotsalaisen kauppakamarin hallituksen 
jäsen. 

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

jukka suominen s.1947 
hallituksen jäsen vuodesta 2008.  
diplomi-insinööri, ekonomi. 

silja oyj abp:n konsernijohtaja  
1995–2000.

huhtamäki oyj:n ja arctia shipping oy:n 
hallituksen jäsen, rederi aB eckerön ja 
merivaara oy:n hallituksen puheenjohtaja.

riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

tiedot 31.12.2009. Fiskarsin osakkeiden 
omistustiedot sivulla 79.

haLLinnointi

Kuvassa vasemmalta Kaj-Gustaf Bergh,  
Paul Ehrnrooth, Alexander Ehrnrooth,  
Gustaf Gripenberg, Jukka Suominen,  
Ilona Ervasti-Vaintola, Ralf R. Böer,  
Karl Grotenfelt ja Karsten Slotte. 
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kari kauniskangas s.1962 
toimitusjohtaja, yhtiössä vuodesta 2008. 
kauppatieteiden maisteri.

amer sports oyj, talvi ja ulkoilu -liike-
toimintayksikön vetäjä 2007, konsernin 
myynti- ja jakelujohtaja 2004–2007; amer 
sports europe gmbh, toimitusjohtaja 
1999–2004.

Wärtsilä oyj abp:n hallituksen jäsen.

max alfthan s.1961 
strategiajohtaja, yhtiössä vuodesta  
2008. kauppatieteiden maisteri.

amer sports oyj, viestintäjohtaja 
2001–2008; Lowe & partners, toimitus-
johtaja 1998–2001; oy sinebrychoff ab, 
markkinointijohtaja 1989–1998.

suomen Lähikauppa oy:n ja nokian 
panimo oy:n hallituksen jäsen.

teemu kangas-kärki s.1966 
talousjohtaja, yhtiössä vuodesta 2008. 
kauppatieteiden maisteri.

alma media oyj, talousjohtaja 2003–
2008; kesko oyj, talousjohtaja 2002–2003, 
Corporate Business Controller 2000–2001; 
suomen nestlé oy, talousjohtaja  
1999–2000.

jutta karlsson s.1963 
päälakimies, yhtiössä vuodesta 2006. 
oikeustieteen kandidaatti, LL.m.

asianajotoimisto Lmr, lakimies 2004–
2006; Council of the Baltic sea states 
(tukholma), Legal advisor 2002–2004.

hille korhonen s.1961 
tuotanto-, hankinta- ja logistiikkajohtaja, 
yhtiössä vuodesta 2007. tekniikan  
lisensiaatti.

iittala group, tuotanto-, hankinta- ja 
logistiikkajohtaja 2003–2007; nokia oyj, 
logistiikan johtotehtävät 1996–2003.

Lassila & tikanoja oyj:n, nokian  
renkaat oyj:n ja rahapaja oy:n  
hallituksen jäsen.

tiedot 31.12.2009. Fiskarsin osakkeiden 
omistustiedot sivulla 79.

konsernin  
johtoryhmä

Kuvassa vasemmalta Hille Korhonen,  
Kari Kauniskangas, Teemu Kangas-Kärki,  
Jutta Karlsson ja Max Alfthan.
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jaakko autere s.1963  
johtaja, home, yhtiössä vuodesta 2010.  
kauppatieteiden maisteri. 

thomas enckell s.1963 
johtaja, garden, emea, yhtiössä vuodesta 
2007. kauppatieteiden maisteri. 

Lars gullikson s.1963 
johtaja, outdoor, emea, yhtiössä  
vuodesta 2006. ekonomi. 

Liiketoiminta- 
aLueiden johto

tomas Landers s.1977 
johtaja, kiinteistöt, yhtiössä vuodesta  
2008. maatalous- ja metsätieteiden  
maisteri. 

jason r. Landmark s.1967 
johtaja, outdoor, amerikka, yhtiössä  
vuodesta 2001. kauppatieteiden  
kandidaatti. 

juha Lehtola s.1966  
johtaja, veneet, yhtiössä vuodesta 2009. 
kauppatieteiden maisteri. 
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kauppatieteiden kandidaatti. 

kokoonpano 1.1.2010.

haLLinnointi

Kuvassa vasemmalta Thomas Enckell,  
Paul Tonnesen, Jaakko Autere,  
Lars Gullikson, Jason R. Landmark,  
Juha Lehtola ja Tomas Landers.



Fiskars. 
nerokasta  
toimivuutta.
Fiskars ratkoo ongelmia ainutlaatuisten ratkaisujensa  
avulla, jotka innostavat käyttäjiä ja auttavat heitä  
parempiin tuloksiin. suunnitteluamme ohjaavat  
uteliaisuus ja pyrkimys jatkuvaan parantamiseen.  
uskomme, että kaikki asiat – jopa yksinkertaisimmat –  
voidaan tehdä entistä paremmin ja fiksummin.
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Tilikausi 2009 lyhyesTi
haastava markkinatilanne ja vähittäis-
kauppiaiden varovainen ostokäyttäyty-
minen laskivat Fiskarsin liikevaihtoa, joka 
oli 662,9 milj. euroa vuonna 2009 (2008: 
697,0 milj. euroa). 

liiketulos oli 39,5 milj. euroa (6,0) ja 
ilman kertaluonteisia eriä 40,0 milj. euroa 
(40,9). yhtiön kulurakennetta leikattiin vuo-
den aikana, minkä ansiosta suhteellinen 
kannattavuus parani amerikassa. Myös 
alhaiset raaka-ainekustannukset paransi-
vat tulosta.

liiketoiminnan rahavirta vahvistui 
121,0 milj. euroon (97,0), vaikka Fiskar-
sin saamat osinkotulot osakkuusyhtiöstä 
vähenivät vuoden aikana 25,3 milj. euroon 
(67,2). 

yhtiön a- ja k-osakesarjat yhdistettiin 
heinäkuussa 2009 ylimääräisen yhtiöko-
kouksen päätöksen mukaisesti. Tilikauden 
osakekohtainen tulos oli 1,05 euroa (0,64).

henkilöstön määrä oli vuoden 2009 
lopussa 3 623 (4 119).

konsernin TuloskehiTys
Fiskarsin liikevaihto vuonna 2009 laski 5 % 
662,9 milj. euroon (697,0). Vertailukelpoi-
silla valuuttakursseilla laskua oli 4 %. kon-
sernin liiketulos kasvoi 39,5 milj. euroon 
(6,0), joka sisälsi kertaluonteisia kuluja 0,5 
milj. euroa (34,9). liiketulos ilman kerta-
luonteisia eriä oli 40,0 milj. euroa (40,9) eli 
6 % liikevaihdosta (6 %).

Fiskars muutti raportointirakennettaan 
vuoden 2009 alusta alkaen. osuus osak-
kuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta ja biologis-
ten hyödykkeiden (puuvarannon) käyvän 

halliTuksen  
ToiMinTakerToMus 2009
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keskeiset toimintasegmentit

Milj. euroa
2009 2008  Muutos, 

%
eMea,  
liikevaihto 454,2 491,3 -8

eMea,  
liiketulos 26,7 21,7  *)

amerikka,  
liikevaihto 218,2 216,5 1

amerikka,  
liiketulos 23,9 -4,0  **)

*)    sisältää kertaluonteisia kuluja 9,3 milj. 
euroa. 

**)  sisältää kertaluonteisia kuluja 19,5 milj. 
euroa.

keskeiset liiketoiminta-alueet 

Milj. euroa
2009  2008  Muutos, 

%
home,  
liikevaihto 299,9 316,8 -5

Garden,  
liikevaihto 230,9 231,2 0

outdoor,  
liikevaihto 128,4 145,2 -12

arvon muutokset esitetään tuloslaskelmas-
sa omina riveinään liiketuloksen alla. Tulot 
osakkuusyhtiöstä olivat 66,5 milj. euroa 
(70,5), ja puuvarannon käyvän arvon muu-
tos oli -0,4 milj. euroa (-5,6).

nettorahoituskulut olivat -14,2 milj. euroa 
(-19,4). Tulos ennen veroja oli 91,4 milj. 
euroa (51,5). Tilikauden verot olivat -7,9 
milj. euroa (-2,3).

Tilikauden tulos nousi 83,5 milj. euroon 
(49,2). osakekohtainen tulos oli 1,05 euroa 
(0,64).

orGanisaaTiorakenne
Fiskarsin toimintasegmentit ovat eMea 
(eurooppa, lähi-itä, aasia ja Tyynenmeren 
alue), amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) 
ja Muut. inhan Tehtaat, jonka toiminta on 
pääosin veneiden tuotantoa, siirrettiin 

vuoden 2009 alussa Muut-segmentistä 
eMea-segmenttiin. 

liiketoiminta-alueet ovat olleet vuoden 
2009 alusta alkaen home (koti), Garden 
(puutarha) ja outdoor (ulkoilu). home-alu-
eeseen sisältyvät kodintuotteet sekä koulu, 
toimisto ja askartelu (soC). Veneet kuu-
luvat outdoor-alueeseen. Muihin kuuluvat 
kiinteistöt ja konsernihallinnon toiminnot.

eMea
eMea-segmentin liikevaihto laski 8 % 
454,2 milj. euroon (491,3). Vertailukelpoi-
silla valuuttakursseilla lasku oli 5 %. liike-
tulos oli 26,7 milj. euroa (21,7, joka sisältää 
kertaluonteisia eriä -9,3). henkilöstöä oli 
tilikauden lopussa 2 899 (3 276). 

Markkinatilanne oli haastava koko 
vuoden ajan. kuluttajakysyntä ja vähittäis-
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myyjien ostot eivät palautuneet taantumaa 
edeltäneelle tasolle. Myös euroa vastaan 
heikentyneet valuuttakurssit, erityisesti 
englannin punta ja ruotsin kruunu vähen-
sivät liikevaihtoa. 

home-liiketoiminta-alueen liikevaihto 
laski hiukan. Myynti yhtiön suurimmilla 
markkinoilla suomessa ja ruotsissa sekä 
norjassa jatkoi hyvää kehitystä erityisesti 
arabia- ja iittala-tavaramerkkien osalta. 
heikentyneet valuuttakurssit ja myynti 
muilla markkina-alueilla johtivat liikevaih-
don laskuun. entistä tehokkaampi tuotanto 
ja hankinta paransivat eMea-segmentin 
tulosta. askartelutuotteiden myynti laski, 
mutta pienentyneet kustannukset kompen-
soivat myynnin laskua.

Garden-liiketoiminta-alueella Fiskars-
brändillä myytävien puutarhavälineiden 
myynti kasvoi merkittävästi. erityisesti 
saksassa kehitys oli hyvää. rakennus-
työkalujen ja takomotuotteiden alhainen 
myynti sekä heikentyneet valuuttakurssit 
pitivät kuitenkin liikevaihdon edellisvuotta 
pienempänä. Tuotevalikoiman parantunut 
kannattavuus muun muassa alhaisten 
raaka-ainehintojen ja tehostuneen tuotan-
non ansiosta sekä muut kustannussäästöt 
vaikuttivat myönteisesti segmentin liiketu-
lokseen, vaikka markkinointikuluja lisättiin. 

outdoor-liiketoiminta-alueen liikevaihto 
laski haastavassa markkinaympäristössä. 
ulkoiluvälineiden liikevaihto laski erityisesti 
ranskassa ja ruotsissa, johon vaikutti 
heikentyneen ruotsin kruunun lisäksi liike-
lahjojen ja arkiliikunnan tuotteiden myynnin 
lasku. Venemarkkinoille vuosi 2009 oli vai-
kea, ja konsernin venetoiminnan liikevaihto 

laski selvästi. alhainen myyntivolyymi sekä 
uusien venemallien kehityskustannukset 
heikensivät eMea-segmentin liiketulosta. 

aMerikka
amerikka-segmentin liikevaihto nousi 
1 prosentin 218,2 milj. euroon (216,5). 
liikevaihto us-dollareina laski kuitenkin 
4  % 302,5 milj. dollariin (319,1). liiketulos 
oli 23,9 milj. euroa (-4,0, sisältää kertaluon-
teisia eriä -19,5). henkilöstöä oli tilikauden 
lopussa 667 (792).

yhdysvaltain talouden laskusuhdanne 
vaikutti vähittäismyyjien ostoihin. Toisaalta 
taantuma laski raaka-aineiden, erityisesti 
muovin, hintoja vuonna 2009. amerikka-
segmentin liiketulos kasvoi vahvasti, mikä 
johtui erityisesti entistä alhaisemmista 
kiinteistä kuluista.

Garden-liiketoiminnan liikevaihto pysyi 
edellisvuoden tasolla. osa jälleenmyyjistä 
jatkoi vuoden aikana varastojensa vähen-
tämistä, mutta menetetty myynti korvautui 
vuoden aikana markkinoille tuoduilla 
uusilla puutarhatuotteilla. 

home-liiketoiminta-alueeseen kuuluvien 
koulun, toimiston ja askartelun (soC) tuot-
teiden liikevaihto laski merkittävästi. osak-
si lasku johtui askartelun kulutustuotteiden 
ja niihin liittyvien tavaramerkkien myynnistä 
liiketoimintakaupassa heinäkuussa 2009. 
Vähentynyttä myyntiä kompensoi entistä 
pienemmät kiinteät kustannukset.

outdoor-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 
vuonna 2009. erityisesti myynti viran-
omaisasiakkaille kehittyi hyvin. Myyntivo-
lyymin kasvu paransi amerikka-segmentin 
liiketulosta. Brunton-tavaramerkki ja sen 

liiketoiminta myytiin joulukuussa 2009, 
mikä vaikuttaa liikevaihdon kehittymiseen 
vuonna 2010.

MuuT
Fiskarsin Muut-segmenttiin sisältyvä 
kiinteistötoimi hallinnoi yhtiön metsä- ja 
maaomaisuutta sekä huolehtii konsernin 
suomen kiinteistöjen sisäisestä ja ulkoi-
sesta vuokrauksesta. lisäksi segmenttiin 
kuuluvat konsernihallinnon toiminnot. 

segmentin liikevaihto oli 6,1 milj. euroa 
(5,9), josta suurin osa oli puumyynnin 
tuloja ja kiinteistöistä saatuja vuokratuloja. 
liiketulos oli -11,1 milj. euroa, joka sisältää 
kertaluonteisia eriä -0,5 milj. euroa (-11,7, 
joka sisältää kertaluonteisia eriä -6,1). liike-
tuloksen alapuolella raportoitu puuvarannon 
arvonmuutos oli -0,4 milj. euroa (-5,6). hen-
kilöstöä oli tilikauden lopussa 57 (51).

WärTsilä
Merenkulun ja energia-alan ratkaisujen 
toimittaja Wärtsilä oyj abp sisällyte-
tään Fiskarsin konsernitilinpäätökseen 
osakkuusyhtiönä. Fiskars omistaa 17,1 
prosentin osuuden Wärtsilän osakkeista ja 
äänistä. 

Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta 
vuonna 2009 oli 66,5 milj. euroa (70,5). 

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous 
pidettiin 11.3.2009. Fiskarsin hallituk-
sen puheenjohtaja kaj-Gustaf Bergh ja 
toimitusjohtaja kari kauniskangas valittiin 
uudelleen Wärtsilän hallitukseen. yhtiö-
kokous päätti maksaa osinkoa 1,50 euroa 
osakkeelta (4,25). Fiskarsin saamat osin-
got olivat yhteensä 25,3 milj. euroa (67,2). 
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Fiskarsin omistamien Wärtsilän osak-
keiden markkina-arvo oli 472,9 milj. euroa 
(353,9) eli 5,76 euroa (4,57) Fiskarsin 
osakkeelta tilikauden lopussa, jolloin 
Wärtsilän osakkeen päätöskurssi oli 28,07 
euroa (21,01). osakkeiden tasearvo oli 
316,8 milj. euroa (263,5).

rahoiTus
Fiskarsin liiketoiminnan rahavirta oli 121,0 
milj. euroa (97,0) vuonna 2009. kasvu 
johtui pääosin varastojen merkittävästä 
vähentymisestä. rahavirta sisältää osak-
kuusyhtiö Wärtsilän maksamia osinkoja 
25,3 milj. euroa (67,2). 

investointien rahavirta oli -8,7 milj. euroa 
(-25,8) ja rahavirta investointien jälkeen 
112,2 milj. euroa (71,2) vuoden aikana. 

nettokäyttöpääoma oli 102,6 milj. euroa 
(149,4) tilikauden lopussa. omavaraisuus-
aste oli 52 % (46 %) ja nettovelkaantumis-
aste 47 % (69 %).

Tilikauden lopussa rahavarat olivat 38,6 
milj. euroa (11,3). Fiskars suojaa enna-
koituihin kassavirtoihin liittyvää valuutta-
kurssiriskiä valuuttajohdannaisilla. näiden 
valuuttajohdannaisten arvostus lisäsi 
tilikauden rahoituskuluja 4,5 milj. euroa 
(2008: pienensi kuluja 3,7 milj.), sillä yhtiö 
ei sovella johdannaisiin ias 39:n mukaista 
suojauslaskentaa.

korollinen nettovelka oli 235,7 milj. 
euroa (309,9). lyhytaikaisten velkojen 
osuus korollisesta velasta oli 199,7 milj. 
euroa (183,7) ja pitkäaikaisten velkojen 
osuus 74,9 milj. euroa (137,5). lyhytai-
kaiset velat ovat ensisijaisesti Fiskars oyj 
abp:n liikkeelle laskemia yritystodistuksia. 
lisäksi Fiskarsilla oli 425,0 milj. euroa 
(405,0) käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia 
valmiusluottoja pääosin pohjoismaisissa 
pankeissa. 

inVesToinniT ja TuoTekehiTys
Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 
14,6 milj. euroa (29,8). eMea-segmentin 
investoinnit olivat 10,7 milj. euroa (23,7), 
amerikan 2,8 milj. euroa (3,0) ja Muut-
segmentin 1,1 milj. euroa (3,1).

investoinnit kohdistuivat pääosin 
tuotantoon ja tuotekehitykseen. lisäksi 
home-liiketoiminta-alueella investoitiin 
myymälöiden uudistuksiin ja kanta-asia-
kasjärjestelmään. Fiskarsin kiinteistöjen 
investoinnit olivat lähinnä kiinteistöjen 
korjauksia.

konsernin tuotekehityskustannukset 
olivat 8,9 milj. euroa (8,4) eli 1 prosentin lii-
kevaihdosta (1 %). Tutkimus- ja kehitystoi-
minnan merkittävimpiä hankkeita vuonna 
2009 olivat muun muassa sadeveden-
kerääjien tuotevalikoima, uusi kirveiden 
tuotekonsepti sekä uudet venemallit.

henkilösTö
konsernin henkilöstön määrä oli vuonna 
2009 keskimäärin 3 867 (4 325). Vuoden 
lopussa henkilöstöä oli 3 623 (4 119), jois-
ta 2 899 (3 276) työskenteli eMea-alueella, 
667 (792) amerikassa ja 57 (51) Muut-
segmentin yksiköissä. suomessa konserni 
työllisti 1 512 henkilöä (1 722).

henkilöstön väheneminen eMea-aluella 
johtui etupäässä tehtaiden toimintojen 
uudelleenjärjestelyistä. amerikassa 
Garden- ja soC-yksiköiden yhdistäminen 
sekä Bruntonin liiketoiminnan myyminen 
vähensivät henkilöstön määrää. 

Tilikauden 2009 palkat ja palkkiot olivat 
yhteensä 113,4 milj. euroa (126,4).

MuuTokseT johdossa
kTM juha lehtola nimitettiin veneliiketoi-
minnan johtajaksi ja inhan Tehtaat oy ab:n 
toimitusjohtajaksi maaliskuussa 2009. Fis-
kars home-liiketoiminta-alueen johtajaksi 
ja iittala Group oy ab:n toimitusjohtajaksi 
nimitettiin elokuussa 2009 kTM jaakko 
autere. hän aloitti tehtävässään tammi-
kuussa 2010. lehtola ja autere raportoivat 
molemmat Fiskarsin toimitusjohtaja kari 
kauniskankaalle. 

hallinnoinTi 
Fiskars noudattaa arvopaperimarkkinayh-
distys ry:n antamaa suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia (Corporate Governance), 
joka astui voimaan 1.1.2009. hallinnointi-
koodin suosituksen 51 mukainen selvitys 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistiin 
11.2.2010 erillisenä kertomuksena. 

Fiskars noudattaa myös nasdaQ oMX 
helsinki oy:n 9.10.2009 päivitettyä sisä-
piiriohjetta ja yhtiön omaa sisäpiiriohjetta, 
joka on viimeksi päivitetty 3.11.2009.

riskiT ja liikeToiMinnan 
epäVarMuusTekijäT
Fiskarsin liiketoimintaan, liikevaihtoon ja 
tuloskehitykseen vaikuttavat useat epä-
varmuustekijät. pääasialliset riskit liittyvät 
seuraaviin tekijöihin: 

yleinen taloudellinen tilanne ja kulu-•	

tuskysynnän heikentyminen Fiskarsille 
tärkeillä markkinoilla euroopassa ja 
pohjois-amerikassa 
suurten jälleenmyyntiasiakkaiden me-•	

nettäminen tai niiden ostojen merkittävä 
vähentyminen, jälleenmyyjien taloudelli-
set ongelmat tai vakava häiriö jakeluka-
navan toiminnassa 
Tuotteiden saatavuus, joka on riippuvai-•	

nen toimitusketjusta
normaalista poikkeavat sääolosuhteet •	

puutarhatuotteiden liiketoiminnassa 
sekä kausivaihtelut erityisesti kodintuot-
teiden liiketoiminnassa, joka painottuu 

voimakkaasti vuoden loppuun 
äkilliset muutokset raaka-aineiden tai •	

energian hinnoissa; merkittävimmät 
raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja 
muovi
Merkittävät muutokset Wärtsilän kan-•	

nattavuudessa tai sen osingonmaksu-
kyvyssä

yMpärisTö 
Code of Conduct -toimintaohjeidensa 
mukaisesti Fiskars pyrkii varmistamaan, 
että sen tuotteet, palvelut ja tuotanto edis-
tävät kestävää kehitystä. yhtiö ei seuraa 
erikseen ympäristökustannuksia, koska ne 
liittyvät tiiviisti normaaliin liiketoimintaan ja 
sen kehittämiseen. Tilikauden 2009 aikana 
ei tehty merkittäviä ympäristöinvestointeja. 

konsernin tuotantotoimintaan ei pää-
osiltaan liity merkittäviä ympäristöriskejä. 
Tuotantolaitoksilla on voimassaolevat 
ympäristöluvat, jotka määrittelevät tuotan-
totoiminnan ympäristövaikutusten ylärajat. 
yleisten ympäristömääräysten muut-
tuminen voi vaikuttaa voimassa oleviin 
ympäristölupiin. Muuttuviin säännöksiin 
sopeutuminen voi myös edellyttää nykyis-
ten tuotantomenetelmien muuttamista tai 
investointeja uusiin laitteisiin. 

home-liiketoiminta-alueen tuotanto ku-
luttaa energiaa muuta Fiskarsin tuotantoa 
enemmän. kaikilla tällä alueella toimivilla 
suomen tuotantolaitoksilla on iso-standar-
dien mukaisesti auditoidut ympäristö- ja 
laatujärjestelmät.

osakkeeT
Fiskars oyj abp:llä on yksi osakesarja 
heinäkuussa 2009 tapahtuneen a- ja k- 
osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. 
uusi yhtenäinen osakesarja (Fis1V) tuli jul-
kisen kaupankäynnin kohteeksi 31.7.2009. 
jokaisella osakkeella on yksi ääni ja 
yhtäläiset oikeudet. 

osakesarjojen yhdistäminen, k-sarjan 
osakkeenomistajille suunnattu maksuton 
osakeanti ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.7.2009 
ylimääräisen yhtiökokouksen 5.6.2009 
tekemän päätöksen mukaisesti. suun-
natussa maksuttomassa osakeannissa 
k-sarjan osakkeenomistajille annettiin yksi 
uusi osake jokaista viittä k-sarjan osaketta 
vastaan.

Fiskarsin ja agrofin oy ab:n sulautu-
misen toimeenpano sekä sulautumisvas-
tikkeena annetut osakkeet rekisteröitiin 
kaupparekisteriin 31.7.2009. sulautumis-
vastikkeena annetut osakkeet tulivat jul-
kisen kaupankäynnin kohteeksi 3.8.2009. 
sulautumisen täytäntöönpanon yhteydes-
sä Fiskarsille siirtyneiden 11 863 964 osak-
keen mitätöinti rekisteröitiin 3.8.2009. 
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osakkeiden kokonaismäärä tilikauden 
lopussa oli 82 023 341, joka sisältää omia 
osakkeita 112 619 kappaletta. osakepää-
oma pysyi entisellään 77 510 200 eurossa. 

Fiskarsin osakkeet noteerataan 
 nasdaQ oMX helsinki oy:n large cap 
-listalla. osakkeen päätöskurssi vuoden 
lopussa oli 10,62 euroa (a-osake 6,96; 
k-osake 11,15). Fiskarsin markkina-arvo 
ilman omia osakkeita oli 869,9 milj. euroa 
(633,2). osakkeita vaihdettiin vuoden aika-
na 4,4 miljoonaa kappaletta (5,1).

oMaT osakkeeT 
yhtiön hallituksella oli tilikauden aikana 
voimassa valtuutukset hankkia ja luovuttaa 
yhtiön osakkeita. Tilikauden lopussa val-
tuutus koski enintään 4 020 000 osaketta. 
osakkeita voidaan luovuttaa muutoin kuin 
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla 
on etuoikeus hankkia osakkeita. Valtuutuk-
set ovat voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
Valtuutuksia ei käytetty tilikauden aikana.

Tilikauden lopussa Fiskarsin hallussa oli 
112 619 kappaletta omia osakkeita, mikä 
vastaa 0,14 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

osakkeenoMisTajaT
Fiskars oyj abp:lla oli 11 915 (9 899) 
osakkeenomistajaa tilikauden lopussa. 

Tilikauden aikana yhtiölle ilmoitettiin 
seuraavista muutoksista suurimpien osak-
keenomistajien omistuksissa: 

robert G. ehrnroothin äänivalta laski •	

alle 1/10 liputusrajan 15.6.2009, kun hä-
nen määräysvaltansa päättyi Turret oy 
ab:ssa kyseisen yhtiön yhtiökokouksen 
päätöksen seurauksena.
Virala oy ab:n ääniosuus laski alle 3/20 •	

liputusrajan, elsa Fromondin ja hänen 
määräysvaltayhtiönsä holdix oy ab 
omistusosuus nousi yli 1/10 liputusrajan 
sekä oy julius Tallberg ab:n ääniosuus 
laski alle 1/20 liputusrajan, kun Fiskarsin 
osakesarjat yhdistettiin 30.7.2009 ja 
agrofin sulautui Fiskarsiin 31.7.2009.
elsa Fromondin ja hänen määräysvalta-•	

yhtiönsä holdix oy ab:n omistusosuus 
alitti 1/10 liputusrajan 5.10.2009.

Varsinainen yhTiökokous 
2009
Fiskars oyj abp:n varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa 16.3.2009 vahvistettiin 
vuoden 2008 tilinpäätös ja hallituksen 
jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin 
vastuuvapaus tilikaudelta 2008. osinkoa 
päätettiin maksaa a-osakkeille 0,50 euroa 
osakkeelta ja k-osakkeille 0,48 euroa 
osakkeelta, yhteensä 38 247 526,74 euroa. 
osinko maksettiin 26.3.2009.

hallituksen jäsenten lukumääräksi 
päätettiin yhdeksän. jäseniksi valittiin 
uudelleen kaj-Gustaf Bergh, ralf Böer, 
alexander ehrnrooth, paul ehrnrooth, 
ilona ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, 
karl Grotenfelt, karsten slotte ja jukka 
suominen. hallituksen jäsenten toimikausi 
päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiö-
kokouksen päättyessä.

Tilintarkastajaksi valittiin kpMG oy ab, 
joka nimesi khT Mauri palvin päävastuulli-
seksi tilintarkastajaksi.

yhtiökokous myönsi myös hallitukselle 
valtuutuksen hankkia yhtiön omia osak-
keita ja/tai luovuttamaan omia osakkeita, 
enintään 2 700 000 kpl a-osakkeita ja 
1  100 000 kpl k-osakkeita. 

halliTuksen 
järjesTäyTyMiskokous
järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2009 
hallitus valitsi puheenjohtajaksi kaj-Gustaf 
Berghin ja varapuheenjohtajiksi alexander 
ehrnroothin ja paul ehrnroothin. 

hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan pu-
heenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jä-
seniksi alexander ehrnroothin, paul ehrn-
roothin, ilona ervasti-Vaintolan ja karsten 
slotten. palkitsemisvaliokunnan puheen-
johtajaksi hallitus valitsi kaj-Gustaf Berghin 
ja jäseniksi ralf Böerin, karl Grotenfeltin 
ja jukka suomisen. nimitys valiokunnan 
puheenjohtajaksi hallitus valitsi kaj-Gustaf 
Berghin ja jäseniksi alexander ehrnroothin 
ja paul ehrnroothin.

yliMääräinen yhTiökokous 
2009
Fiskars oyj abp:n ylimääräinen yhtiö-
kokous 5.6.2009 hyväksyi hallituksen 
ehdotuksen a- ja k-sarjan osakkeiden 
 yhdistämisestä, suunnatusta maksutto-
masta osakeannista k-sarjan osakkeen-
omistajille, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 
sekä yhtiön ja sen suurimman yksittäisen 
osakkeenomistajan agrofin oy ab:n väli-
sen sulautumissuunnitelman.

yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa 
hallituksen hankkimaan ja/tai luovuttamaan 
yhtiön omia osakkeita enintään 4 020 000 
kappaletta. 

Varsinainen yhTiökokous 
2010
Fiskars oyj abp:n varsinainen yhtiökokous 
pidetään tiistaina 16. maaliskuuta 2010 al-
kaen klo 15 helsingin Messukeskuksessa. 
yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen.

halliTuksen esiTys  
Varsinaiselle  
yhTiökokoukselle
Tilikauden 2009 päättyessä emoyhtiön 
jakokelpoinen oma pääoma oli 429,9 milj. 
euroa (460,5). 

hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiöko-
koukselle jaettavaksi osinkoa 0,52 euroa 
osakkeelta. osinkoon oikeuttavia osakkeita 
on 81 910 722 kappaletta. osinkoa jaettai-
siin siten yhteensä 42 593 575,44 euroa. 
Tämän jälkeen käyttämättömiksi voitto-
varoiksi emoyhtiöön jää 387,3 milj. euroa. 

yhtiön taloudellisessa asemassa ei 
tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia. yhtiön maksu-
valmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako 
vaaranna hallituksen käsityksen mukaan 
yhtiön maksukykyä.

näkyMäT Vuodelle 2010
Markkinatilanteen arvioidaan pysyvän 
epävarmana, ja ennustettavuus jatkuu 
heikkona vuonna 2010. erityisesti korkea 
työttömyys sekä pohjois-amerikan että 
euroopan markkinoilla voi heikentää kulut-
tajakysyntää. Myös vähittäiskauppiaiden 
ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan 
varovaisena. näillä tekijöillä voi olla 
merkittävä vaikutus Fiskarsin liikevaihdon 
kehittymiseen.

Vuonna 2010 jatketaan toimenpiteitä 
 Fiskarsin kannattavuuden ja kilpailukyvyn 
parantamiseksi. panostuksia tavara-
merkkien kehittämiseen ja tuotekehityk-
seen lisätään, sillä ne ovat tärkeimpiä 
keinoja menestyä haastavassa markkina-
ympäristössä.

Fiskarsin vuoden 2010 liikevaihdon 
arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 
koko vuoden liikevoiton ilman kertaluon-
teisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 
2009. 

osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen 
suuri vaikutus konsernin tulokseen ja raha-
virtaan vuonna 2010.

helsingissä 10. helmikuuta 2010

Fiskars oyj abp
hallitus

49  



konsernin TuloslaskelMa

laaja TuloslaskelMa

M€ liite 2009 2008
liikevaihto 662,9 697,0

hankinnan ja valmistuksen kulut -436,3 -483,5

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

liiketoiminnan muut tuotot 5.1 1,8 2,9

Myynnin ja markkinoinnin kulut -119,4 -129,8

hallinnon kulut -58,8 -54,4

Tutkimus- ja kehittämiskulut -8,9 -8,4

liiketoiminnan muut kulut 5.3 -1,9 -17,8

liiketulos 39,5 6,0 % 6,0 0,9 %

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos 6.4 -0,4 -5,6

osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 6.6 66,5 70,5

rahoitustuotot ja -kulut 5.9 -14,2 -19,4

Tulos ennen veroja 91,4 13,8 % 51,5 7,4 %

Tuloverot 5.10 -7,9 -2,3

Tilikauden tulos 83,5 12,6 % 49,2 7,1 %

jakautuminen:

emoyhtiön omistajat 83,5 49,3

Vähemmistö 0,0 -0,1

83,5 49,2

emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake,  
euro (laimentamaton ja laimennettu) 5.11 1,05 0,64

M€ liite 2009 2008
Tilikauden tulos 83,5 49,2

MuuT laajan Tuloksen eräT

Muuntoeron muutos -1,9 -1,9

osuus osakkuusyhtiön muista laajan tuloksen eristä 6.6 12,7 -18,1

ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojaus  
verovaikutuksen jälkeen 1,3 0,7

etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot  
(tappiot) verovaikutuksen jälkeen 0,7 -0,2

Muut muutokset 0,0 0,2

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, yhteensä 12,8 -19,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä 96,3 29,9

jakautuminen:

emoyhtiön omistajat 96,3 30,0

Vähemmistö 0,0 -0,1

96,3 29,9
liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.

konserniTilinpääTös, iFrs
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konsernin Tase

M€ liite 31.12.2009 31.12.2008

VaraT

piTkäaikaiseT VaraT

liikearvo 6.1 99,4 99,2

Muut aineettomat hyödykkeet 6.2 124,9 131,0

aineelliset hyödykkeet 6.3 99,5 113,2

Biologiset varat 6.4 38,9 39,3

sijoituskiinteistöt 6.5 8,5 7,7

osuudet osakkuusyhtiöissä 6.6 316,8 263,5

rahoitusvarat 6.7, 6.8 5,1 5,1

laskennalliset verosaamiset 7 17,8 21,7

pitkäaikaiset varat yhteensä 710,9 73 % 680,6 70 %

lyhyTaikaiseT VaraT

Vaihto-omaisuus 6.9 119,0 159,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.10 101,9 109,6

Verosaamiset 2,9 8,4

rahavarat 6.11 38,6 11,3

lyhytaikaiset varat yhteensä 262,4 27 % 289,0 30 %

Varat yhteensä 973,3 100 % 969,7 100 %

oMa pääoMa ja VelaT

oMa pääoMa

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 504,8 446,7

Vähemmistöosuus 0,0

oma pääoma yhteensä 504,8 52 % 446,7 46 %

piTkäaikaiseT VelaT

korolliset velat 9.2 74,9 137,5

Muut velat 0,9 1,4

laskennalliset verovelat 7 47,2 49,3

eläkevelvoitteet 8.4 9,4 9,2

Varaukset 8.2 9,1 13,4

pitkäaikaiset velat yhteensä 141,5 15 % 210,8 22 %

lyhyTaikaiseT VelaT

korolliset velat 9.3 199,7 183,7

ostovelat ja muut velat 8.3 121,3 121,9

Verovelat 6,1 6,6

lyhytaikaiset velat yhteensä 327,1 34 % 312,2 32 %

oma pääoma ja velat yhteensä 973,3 100 % 969,7 100 %

liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.
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konsernin rahaVirTalaskelMa

M€ 2009 2008
liikeToiMinnan rahaVirTa

Tulos ennen veroja 91,4 51,5

oikaisut

poistot 28,1 32,9

osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -66,5 -70,5

Tuotot sijoituksista 0,3 -1,0

korkokulut 14,2 20,4

Biologisten varojen muutos 0,4 5,6

Varausten muutos ja muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa -12,4 0,0

rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 55,6 39,0

käyttöpääoman muutos

korottomien saamisten muutos -0,7 10,9

Vaihto-omaisuuden muutos 50,3 10,6

korottomien velkojen muutos 4,1 -7,5

liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 109,3 53,0

osinkotuotot, osakkuusyhtiö 25,3 67,2

Maksetut rahoituskulut (netto) -13,8 -18,0

Maksetut verot 0,2 -5,2

liiketoiminnan rahavirta (a) 121,0 97,0

inVesToinTien rahaVirTa

liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat -0,2 -3,1

investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin -14,5 -25,4

käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 1,6 4,1

Muu investointien rahavirta 4,2 -1,4

investointien rahavirta (B) -8,7 -25,8

rahoiTusToiMinTojen rahaVirTa

omien osakkeiden myynti 0,0 0,2

pitkäaikaisten lainojen nostot 40,0 62,2

pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -86,5 -0,1

lyhytaikaisten lainojen muutos 2,0 -85,6

rahoitusleasingmaksut -2,5 -3,4

Muiden rahoituserien rahavirta -0,1 -3,5

Maksetut osingot -38,2 -61,5

rahoitustoimintojen rahavirta (C) -85,4 -91,7

likvidien varojen muutos (a+B+C) 26,9 -20,5

likvidit varat kauden alussa 11,3 34,5

kurssimuutosten vaikutus 0,5 -2,8

likvidit varat kauden lopussa 38,6 11,3

liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.
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konsernin oMan pääoMan MuuToslaskelMa

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma:

M€
osake-

pääoma
omat 

osakkeet
Muunto-

erot
kertyneet 

voittovarat

Vähem-
mistö-
osuus yhteensä

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

Muuntoeron muutos -1,9 0,0 -1,9

suoraan laajaan tulokseen kirjatut  
muutokset osakkuusyhtiöissä -5,9 -12,2 -18,1

ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten  
suojaus verojen jälkeen 0,7 0,7

etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset  
voitot (tappiot) verojen jälkeen -0,2 -0,2

Muut muutokset 0,1 0,5 -0,5 0,2

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, yhteensä 0,1 -7,1 -11,8 -0,4 -19,3

katsauskauden tulos 49,3 -0,1 49,2

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,1 -7,1 37,4 -0,5 29,9

Maksetut osingot -61,5 -61,5

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

Muuntoeron muutos -1,9 -1,9

suoraan laajaan tulokseen kirjatut  
muutokset osakkuusyhtiöissä 4,3 8,4 12,7

ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten  
suojaus verojen jälkeen 1,3 1,3

etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset  
voitot (tappiot) verojen jälkeen 0,7 0,7

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen, yhteensä 0,0 3,7 9,1 0,0 12,8

katsauskauden tulos 83,5 0,0 83,5

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 3,7 92,6 0,0 96,3

Maksetut osingot -38,2 -38,2

Vähemmistöosuuden hankinta 0,1 0,1

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

liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.
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konserniTilinpääTöksen liiTeTiedoT

1. konserniTilinpääTöksen 
laadinTaperiaaTTeeT, iFrs

Fiskars oyj abp on nasdaQ oMX hel-
singissä noteerattu suomalainen julkinen 
osakeyhtiö, jonka kotipaikka on raasepori 
ja rekisteröity osoite on Mannerheimintie 
14 a, 00100 helsinki. Fiskars oyj abp 
on Fiskars-konsernin emoyhtiö. Fiskars-
konserni valmistaa ja markkinoi brändät-
tyjä kuluttajatuotteita maailmanlaajuisesti. 
Fiskarsin toimintasegmentit ovat eMea 
(eurooppa, lähi-itä sekä aasian ja Tyynen-
meren alue), amerikka, Wärtsilä (osak-
kuusyhtiö) ja Muut. Toiminnot on jaettu 
liiketoiminta-alueisiin, joita ovat home, 
Garden ja outdoor. lisäksi konsernilla on 
kiinteistöliiketoimintaa ja strateginen omis-
tus Wärtsilä oyj abp:sta, joka luokitellaan 
osakkuusyhtiöksi. konsernin kansainväli-
set pääbrändit ovat Fiskars, iittala, Gerber, 
silva ja Buster.

Fiskars oyj:n hallitus on hyväksynyt 
tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. 
suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeen-
omistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai 
hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen 
pidettävässä yhtiökokouksessa. yhtiöko-
kouksella on myös mahdollisuus tehdä 
päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

laatimisperusta
Fiskars oyj abp:n (”Fiskars” tai ”konserni”) 
konsernitilinpäätös on laadittu 31.12.2009 
voimassa olevien euroopan unionin 
hyväksymien kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (international Financial 
reporting standards, iFrs) mukaisesti. 
kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla 
tarkoitetaan suomen kirjanpitolaissa ja 
sen nojalla annetuissa säännöksissä eu:n 
asetuksessa (ey) n:o 1606/2002 säädetyn 
menettelyn mukaisesti eu:ssa sovellet-
taviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä 
annettuja tulkintoja. konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjan-
pito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

konsernitilinpäätös on laadittu alkupe-
räisiin hankintamenoihin perustuen lukuun 
ottamatta käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja, 
biologisia hyödykkeitä sekä etuuspohjai-
siin eläkejärjestelyihin liittyviä varoja ja vel-
koja, jotka on arvostettu käypään arvoon. 

konserniyhtiöt raportoivat tilinpäätök-
sissään liiketoimensa sen taloudellisen 
ympäristön valuutan mukaisesti, jossa ne 
pääasiallisesti toimivat (”toimintavaluutta”). 

konsernitilinpäätös esitetään euroina, 
joka on emoyhtiön toimintavaluutta. luvut 
esitetään miljoonina euroina yhdellä desi-
maalilla. 

arvioiden käyttö
laatiessaan tilinpäätöstä kansainväli-
sen tilinpäätösstandardien mukaisesti, 
konsernin johto joutuu tekemään arvioita 
ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöse-
rien arvostukseen ja jaksotukseen. nämä 
arviot ja oletukset perustuvat historialliseen 
kokemukseen ja muihin perusteltavissa 
oleviin oletuksiin, joiden uskotaan olevan 
järkeviä raportointikauden päättymispäivä-
nä vallitsevissa olosuhteissa. nämä arviot 
muodostavat perustan tilinpäätökseen 
sisältyvien erien arvioinnille. Markkinoiden 
ja yleisen taloudellisen tilanteen kehitys 
saattavat vaikuttaa arvioiden pohjana 
oleviin muuttujiin ja toteutumat saattavat 
poiketa merkittävästi arvioista. arviot 
liittyvät lähinnä arvonalentumistestauksissa 
tehtyihin oletuksiin, epäkurantin vaihto-
omaisuuden määrään, myyntisaamisten 
arvonalentumistappioiden kirjaamiseen, 
uudelleenjärjestelyvarauksiin, eläkevelvoit-
teiden määrittämiseen sekä laskennallisten 
verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuu-
dessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. 

konsernitilinpäätös
konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö 
Fiskars oyj abp:n sekä kaikki sen suoraan 
tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt (yli 
50  % äänimäärästä) tai yhtiöt, joissa sillä 
muutoin on määräysvalta. hankitut tai 
perustetut tytäryhtiöt sisältyvät konserniti-
linpäätökseen hankinta tai perustamishet-
kestä määräysvallan päättymiseen saakka. 

Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilin-
päätökseen hankintamenomenetelmää 
käyttäen. konsernin sisäiset liiketapah-
tumat, voitonjako, saamiset ja velat sekä 
sisäisten tapahtumien realisoitumattomat 
katteet eliminoidaan konsernitilinpäätök-
sen yhdistelyssä. Tilikauden voiton tai tap-
pion jakautuminen emoyhtiön omistajille ja 
vähemmistölle esitetään tuloslaskelmassa 
sekä laajan tuloksen jakautuminen emoyh-
tiön omistajille ja vähemmistölle esitetään 
laajassa tuloslaskelmassa. Vähemmistö-
osuus esitetään konsernitaseen omassa 
pääomassa erillään emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta omasta pääomasta.

sijoitukset osakkuusyhtiöihin, joissa Fis-
karsilla on huomattava vaikutusvalta mutta 
ei määräysvaltaa, yhdistellään konserni-

tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmän 
mukaisesti. huomattava vaikutusvalta 
syntyy yleensä silloin, kun konserni omistaa 
yli 20  % yrityksen äänivallasta tai kun 
konsernilla on muutoin huomattava vaiku-
tusvalta mutta ei määräysvaltaa. Fiskarsin 
merkittävin osakkuusyhtiö on Wärtsilä oyj 
abp.  Fiskarsin omistusosuus Wärtsilän 
osakkeista oli 17,1 % osakkeista ja äänistä. 
osakkeet omistaa Fiskarsin kokonaan 
omistama tytäryhtiö avlis aB. Fiskars 
on suurin yksittäinen osakkeenomistaja 
17,1 %:n äänivallalla, ja Fiskarsilla on huo-
mattava vaikutusvalta Wärtsilään hallituksen 
jäsenmäärän kautta. siten Fiskars yhdis-
telee Wärtsilän konsernitilinpäätökseensä 
osakkuusyhtiönä ias 28:n mukaisesti. 

ulkomaan rahan määräisten erien 
muuttaminen
ulkomaan rahan määräiset  
liiketapahtumat

ulkomaan valuutan määräiset liiketapah-
tumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. 
raportointikauden päättymispäivänä 
taseen monetaariset varat ja velat arvos-
tetaan raportointikauden päättymispäivän 
valuuttakursseilla. Muuntamisesta synty-
neet kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan ja 
esitetään rahoituserissä. ulkomaan rahan 
määräiset ei-monetaariset erät arvoste-
taan tapahtumapäivän kurssiin, lukuun 
ottamatta käypiin arvoihin arvostettuja eriä, 
jotka arvostetaan käyttäen käyvän arvon 
määrittämispäivän kursseja. kurssierot ei-
monetaarisista taseen eristä raportoidaan 
tuloslaskelmassa osana liiketulosta. 

ulkomaisten tytäryhtiöiden  
tilinpäätösten muuntaminen

konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten 
tytäryhtiöiden tuloslaskelmat, laajat tu-
loslaskelmat sekä rahavirrat on muunnettu 
euroiksi kauden keskikurssiin ja taseet 
raportointikauden päättymispäivän kurs-
siin. Tästä syntyvät muuntoerot kirjataan 
muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään 
konsernin omassa pääomassa. kurssiero, 
joka johtuu voiton tai tappion sekä laajan 
tuloksen muuntamisesta tuloslaskelmassa 
ja laajassa tuloslaskelmassa keskikurssin 
mukaan ja raportointikauden päättymis-
päivän kurssiin taseessa, kirjataan muihin 
laajan tuloksen eriin, ja se sisältyy oman 
pääoman muuntoeroihin. Myös ulkomaisiin 
yksikköihin tehtyjä nettosijoituksia suojaa-
vien rahoitusinstrumenttien arvonmuutok-
sen tehokas osuus kirjataan vastaavalla 
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tavalla. kun tytäryrityksestä luovutaan 
kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot 
siirretään tulosvaikutteisiksi osana luovu-
tusvoittoa tai -tappiota.

liikevaihto ja tuloutusperiaatteet
liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista 
on vähennetty välilliset verot, myönnetyt 
alennukset ja ulkomaan valuutan määräis-
ten myyntisaamisten kurssierot. Myynti-
tuotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan, 
kun kaikki omistukseen liittyvät oleelliset 
riskit ja hyödyt ovat siirtyneet ostajalle eli 
kun tuote on toimitusehtojen mukaisesti 
toimitettu asiakkaalle. konsernilla ei ole 
sellaisia pitkäaikaishankkeita, jotka tu-
loutettaisiin valmistusasteeseen perustuen. 

eläkevelvoitteet
konserniyhtiöillä on useita eläkejärjestely-
jä, jotka perustuvat paikallisiin olosuhteisiin 
ja käytäntöihin niissä maissa, joissa yhtiöt 
toimivat. nämä luokitellaan joko maksu- tai 
etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupoh-
jaisissa järjestelyissä konserni suorittaa 
kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Mikäli 
maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan 
kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta, 
konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasi-
allista velvoitetta lisämaksujen suorittami-
seen. kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät 
täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia 
eläkejärjestelyjä. pääosa konserniyhtiöiden 
eläkejärjestelyistä on luokiteltu maksupoh-
jaisiksi ja niiden maksut kirjataan tuloslas-
kelmaan kuluiksi sillä tilikaudella, jonka 
aikana maksuvelvollisuus on syntynyt.

etuuspohjaisten järjestelyjen kustannuk-
set lasketaan ja kirjataan järjestelyn eh-
tojen mukaisesti, vakuutusmatemaattisiin 
laskelmiin perustuen. eläkemenot kirjataan 
kuluiksi kyseisten henkilöiden palvelusajal-
le. eläkevelvoitteet määritetään ennus-
tettujen eläkemaksujen diskontattuun 
nykyarvoon, vähennettynä eläkejärjeste-
lyyn kuuluvien varojen raportointikauden 
päättymispäivän käyvällä arvolla. Vakuu-
tusmatemaattisten laskelmien oletusten 
muutokset voivat vaikuttaa esitettyihin 
eläkevelvoitteisiin ja eläkekuluihin. 

Fiskars kirjasi vuoden 2008 kolmannen 
neljänneksen loppuun saakka vakuutus-
matemaattiset voitot ja tappiot täysimääräi-
sesti tuloslaskelman kautta. Vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä Fiskars siirtyi 
soveltamaan vakuutusmatemaattisten 
voittojen ja tappioiden kirjanpitokäsittelyyn 
ias 19 -standardin vaihtoehtoista menette-
lytapaa, joka sallii vakuutusmatemaattisten 
voittojen ja tappioiden kirjaamisen muihin 
laajan tuloksen eriin. Vertailukausien luvut 
on oikaistu vastaavasti. 

liiketulos 
ias 1 Tilinpäätöksen esittäminen -stan-
dardi ei määrittele liiketuloksen käsitettä. 
Fiskarsin liiketuloksen (eBiT) määritelmän 

mukaan liiketulos sisältää toimintaseg-
menttien – eMea, amerikka ja Muut – liike-
tulokset. osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän 
tuloksesta ja biologisten varojen käyvän 
arvon muutos esitetään tuloslaskelmassa 
omina riveinään liiketuloksen jälkeen. 

liiketuloksen määritelmää muutettiin 
1.1.2009 alkaen. Vuoden 2008 vertailu-
luvut on oikaistu vastaavasti.

aineettomat hyödykkeet
aineeton hyödyke merkitään taseeseen 
alun perin hankintamenoon siinä tapauk-
sessa, että hankintameno on määritettä-
vissä luotettavasti ja on todennäköistä, 
että hyödykkeestä johtuva odotettavissa 
oleva taloudellinen hyöty koituu konser nin 
hyväksi.

liikearvo

liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenos-
ta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun 
yrityksen tai liiketoiminnan yksilöitävissä 
olevien varojen, velkojen ja ehdollisten 
velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta 
hankinta- ajankohtana. liikearvo arvoste-
taan alkuperäiseen hankintamenoon vähen-
nettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. 
liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia 
poistoja, vaan sen mahdollinen arvonalen-
tuminen arvioidaan vähintään vuosittain. 
Tätä varten liikearvo on kohdistettu rahavir-
taa tuottaville yksiköille, osakkuusyhtiöiden 
osalta liikearvo sisältyy osakkuusyritysosuu-
den tasearvoon. yksikön kerrytettävissä 
olevaa rahamäärää verrataan vuosittain 
tai useammin, jos on viitteitä arvonalentu-
misesta, sen kirjanpitoarvoon mahdollisen 
arvonalentumisen määrittelemiseksi. 

tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan sen tili-
kauden kuluksi, jolloin ne toteutuvat lukuun 
ottamatta tuotekehitysmenoja, jotka akti-
voidaan, kun niiden voidaan luotettavasti 
odottaa tuottavan konsernille taloudellista 
hyötyä tulevaisuudessa ja myös muut ias 
38:n kriteerit, kuten tuotteen tekniset ja 
taloudelliset toteuttamiskriteerit, täyttyvät. 
aktivoidut tuotekehitysmenot, jotka sisäl-
tävät lähinnä välittömiä henkilöstökustan-
nuksia ja ulkopuolisia palveluita, kirjataan 
aineettomiin oikeuksiin. 

aineeton hyödyke, joka ei ole vielä 
valmis käytettäväksi, testataan vuosittain 
arvonalentumisen varalta. aktivoidut 
kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen 
kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kerty-
neillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla 
vähennettyinä. aktivoitujen kehittämis-
menojen taloudellinen vaikutusaika on 
3–6 vuotta, jonka kuluessa ne kirjataan 
tasapoistoina kuluiksi.

muut aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat 
mm. patenteista, aktivoiduista tuotekehi-

tyshankkeista, ohjelmistoista ja liiketoimin-
tahankintojen yhteydessä omistukseen 
tulleista tavaramerkeistä ja asiakassuhteis-
ta. ne arvostetaan alkuperäiseen hankinta-
menoon kertyneillä poistoilla ja mahdollisil-
la arvonalentumistappioilla vähennettynä. 
Tähän luokkaan kuuluvat aineettomat 
hyödykkeet poistetaan tasapoistoina 
niiden tunnetun tai arvioidun taloudelli-
sen vaikutusajan kuluessa pääasiallisesti 
seuraavasti: 

aTk-ohjelmistot 3–6 vuotta•	

asiakassuhteet 5–15 vuotta•	

Muut  3–10 vuotta•	

niistä aineettomista hyödykkeistä, kuten 
liiketoimintahankintojen yhteydessä hanki-
tuista tavaramerkeistä tai brändeistä, joille 
ei ole määritettävissä taloudellista vaiku-
tusaikaa, ei tehdä poistoja, vaan niiden 
tasearvo testataan vähintään vuosittain 
arvonalentumistestein.

aineellinen käyttöomaisuus 
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
arvostetaan taseessa alkuperäiseen 
hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja 
mahdollisilla arvonalentumistappioilla 
vähennettynä. Välittömästi ehdot täyttävät 
omaisuuserän hankkimisesta, rakentami-
sesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan 
pääoman menot aktivoidaan osaksi kysei-
sen omaisuuserän hankintamenoa. 

aineellisista hyödykkeistä tehdään 
tasapoistot, jotka perustuvat arvioituun 
taloudelliseen vaikutusaikaan. omai-
suuserien jäännösarvot sekä taloudelli-
set vaikutusajat tarkistetaan vähintään 
jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa 
oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyö-
dyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 
poistoajat ovat seuraavat:

rakennukset 20–40 vuotta•	

koneet ja kalusto 3–10 vuotta•	

Maa- ja vesialueet  ei poistoja•	

aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
käytöstä poistamisesta ja luovutuksista 
syntyvät myyntivoitot sisältyvät liiketoi-
minnan muihin tuottoihin. Myyntitappiot 
sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin. 

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa kaikki oleelliset 
vuokrakohteen omistukseen liittyvät riskit ja 
hyödyt siirtyvät konsernille, luokitellaan ra-
hoitusleasingsopimuksiksi. rahoitusleasing-
sopimuksilla hankitut omaisuuserät kirjataan 
vuokra-ajan alkamisajankohtana aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin käypään 
arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyarvoon 
sen mukaan, kumpi näistä on alempi. so-
pimukseen liittyvä velka kirjataan korollisiin 
rahoitusvelkoihin. Vuokramaksut jaetaan 
rahoituskuluihin ja velan vähennykseen.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle 
ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle 
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antajalle, käsitellään muina vuokraso-
pimuksina. Muiden vuokrasopimusten 
perusteella maksetut vuokrat käsitellään 
kuluina tasasuuruisina erinä vuokra-ajan 
kuluessa.

sijoituskiinteistöt 
kiinteistöt, joita ei käytetä konsernin 
omassa toiminnassa tai joita konserni pitää 
hallussaan hankkiakseen vuokratuottoja 
tai omaisuuden arvonnousua, luokitellaan 
sijoituskiinteistöiksi. nämä kiinteistöt arvos-
tetaan hankintamenoonsa vähennettynä 
kertyneillä poistoilla ja arvonalentumis-
tappioilla. sijoituskiinteistöistä kirjataan 
poistot kohteesta riippuen 20–40 vuoden 
kuluessa.

aineellisten ja aineettomien  
hyödykkeiden arvonalentumiset 
konsernin liiketoiminta on jaettu toiminta-
segmenttejä pienempiin rahavirtoja 
tuottaviin yksiköihin. näihin yksiköihin liit-
tyvien omaisuuserien arvoja tarkastellaan 
jokaisena raportointikauden päättymis-
päivänä. kerrytettävissä oleva rahamäärä 
arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista 
omaisuuseristä riippumatta siitä, onko 
arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, 
taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoitta-
mattomat aineettomat hyödykkeet sekä 
keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. 

Mahdollisen arvonalentumistarpeen 
määrittämiseksi omaisuuserän kirjanpi-
toarvoa tai rahavirtaa tuottavan yksikön 
nettovarojen kirjanpitoarvoja verrataan 
siitä kerrytettävissä olevaan rahamäärään. 
kerrytettävissä oleva rahamäärä on joko 
saatavissa olevien diskontattujen vastais-
ten rahavirtojen nykyarvo (käyttöarvo) tai 
käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheu-
tuvilla menoilla sen mukaan, kumpi näistä 
on suurempi. omaisuuserästä kirjataan 
arvonalentumistappio, kun sen tasearvo 
ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. 
aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 
sekä muihin aineettomiin hyödykkeisiin 
paitsi liikearvoon liittyvä aiemmin kirjattu ar-
vonalentumistappio peruutetaan myöhem-
min, jos omaisuuserästä kerrytettävissä 
olevaa rahamäärää määritettäessä käy-
tetyissä arvioissa on tapahtunut muutos. 
arvonalentumistappio peruutetaan korkein-
taan siihen omaisuuserän kirjanpitoarvoon 
asti, joka olisi sen poistoilla vähennetty 
kirjanpitoarvo, jos siitä ei aikaisempina 
vuosina olisi kirjattu arvonalentumista. lii-
kearvosta kirjattua arvonalentumistappiota 
ei peruuteta missään tilanteessa.

Biologiset hyödykkeet
Fiskarsin biologiset hyödykkeet koostu-
vat suomessa olevasta puuvarannosta. 
nämä omaisuuserät on arvostettu käypään 
arvoonsa arvioiduilla myyntikustannuksilla 
vähennettynä. puuvarannon nettokasvusta 
sekä markkina-arvon muutoksesta johtuva 

käyvän arvon muutos esitetään tuloslaskel-
massa omana rivinään liiketuloksen (eBiT) 
jälkeen. Myyntituotto puun myynnistä 
sisältyy liiketulokseen. 

Fiskars siirtyi vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä käyttämään kolmen vuoden 
keskimääräistä kantohintaa puuvarannon 
käypänä arvona biologisten hyödykkeiden 
arvonmäärityksessä.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovu-
tettavien erien ryhmä) ja lopetettuihin 
toimintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat 
luokitellaan myytävänä oleviksi, mikäli 
niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä 
tulee kertymään pääasiassa omaisuus-
erän myynnistä jatkuvan käytön sijaan. 
Myytävänä olevaksi luokittelun ehtojen 
katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin 
todennäköinen ja omaisuuserä (tai luo-
vutettavien erien ryhmä) on välittömästi 
myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin 
ja tavanomaisin ehdoin, johto on sitoutunut 
myyntiin ja myynnin odotetaan tapahtuvan 
vuoden kuluessa luokittelusta.

luokitteluhetkestä lähtien myytävänä 
olevat omaisuuserät (tai luovutettavien 
erien ryhmä) arvostetaan pääsääntöisesti 
kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheu-
tuvilla menoilla vähennettyyn käypään 
arvoon sen mukaan, kumpi näistä on 
alempi. poistot näistä omaisuuseristä 
lopetetaan luokitteluhetkellä. Myytävänä 
olevat omaisuuserät, luovutettavien erien 
ryhmät, myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut 
erät sekä luovutettavien erien ryhmään 
sisältyvät velat esitetään taseessa erillään 
muista eristä.

lopetettu toiminto on yhteisön osa, 
yleensä erillinen keskeinen liiketoiminta-
alue tai maantieteellinen alue, josta on luo-
vuttu tai luovutaan koordinoidun suunnitel-
man mukaisesti. lopetetun toiminnon tulos 
esitetään erillään jatkuvista toiminnoista 
laajassa tuloslaskelmassa.

Fiskarsilla ei ole ollut myytävänä olevia 
pitkäaikaisia omaisuuseriä eikä lopetettuja 
toimintoja tilikausilla 2009 tai 2008. 

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus esitetään taseessa han-
kintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen 
mukaan, kumpi niistä on alempi. arvostuk-
sessa noudatetaan pääasiassa FiFo-
periaatetta. Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden hankintamenoon sisällytetään 
välittömien hankinta- ja valmistuskustan-
nusten sekä muiden kustannusten lisäksi 
osuus valmistuksen yleiskustannuksista 
normaalilla tuotantoasteella määritettynä. 
nettorealisointiarvo on se summa, joka voi-
daan saada normaalissa liiketoiminnassa 
saadusta myynnistä vähennettynä tuotteen 
valmiiksi saattamiseen sekä myyntiin tarvit-

tavilla menoilla. Vaihto-omaisuus esitetään 
epäkuranttiudesta ja hitaasti kiertävästä 
vaihto-omaisuudesta johtuvalla arvonalen-
tumiskirjauksella vähennettynä.

rahoitusinstrumentit
rahoitusvarat

Fiskarsin rahoitusvarat on luokiteltu seu-
raaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat 
ja muut saamiset sekä myytävissä olevat 
rahoitusvarat. rahoitusvarat luokitellaan 
alkuperäisen hankinnan yhteydessä niiden 
käyttötarkoituksen perusteella. Transak-
tiomenot sisällytetään rahoitusvarojen 
alkuperäiseen kirjanpitoarvoon silloin, 
kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti. kaikki 
rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan 
kaupantekopäivänä. rahoitusvarojen 
taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, 
kun konserni on menettänyt sopimuspe-
rusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se 
on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot 
konsernin ulkopuolelle.

käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjat-
tavat rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan 
sellaiset rahoitusvaroihin kuuluvat erät, 
jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituk-
sessa pidettäviksi tai jotka luokitellaan 
alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-
vaksi (käyvän arvon vaihtoehto). Fiskar-
sissa tähän ryhmään sisältyvät sijoitukset 
noteerattuihin arvopapereihin sekä ne 
johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslas-
kennan ehtoja. 

ryhmän erät arvostetaan käypään 
arvoon sekä alun periin kirjanpitoon mer-
kittäessä että sen jälkeen. noteerattujen 
sijoitusten käypä arvo perustuu raportoin-
tikauden päättymispäivänä noteerattuun 
markkinahintaan. käyvän arvon muutok-
set, sekä realisoitumattomat että realisoitu-
neet voitot ja tappiot, kirjataan tuloslaskel-
man rahoituseriin. niiden johdannaisten, 
jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, 
käypien arvojen määrittämisperusteet on 
selostettu alla osiossa johdannaiset ja 
suojauslaskenta.

lainat ja muut saamiset

lainat ja muut saamiset ovat johdannais-
varoihin kuulumattomia varoja, joihin liitty-
vät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä 
ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, 
eikä Fiskars pidä niitä kaupankäyntitar-
koituksessa tai alkuperäisen kirjaamisen 
yhteydessä luokittele myytävissä oleviksi. 
lainat ja muut saamiset -ryhmään kuuluvat 
lyhytaikaisista saamisista myyntisaamiset 
ja muut saamiset sekä pitkäaikaiset laina-
saamiset, jotka on esitetty konsernintaseen 
erässä Muut sijoitukset. 
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ryhmän erät arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon. epävarmojen saamisten 
määrä arvioidaan perustuen yksittäisten 
erien riskiin. arvion perusteella saamisia oi-
kaistaan vastaamaan enintään todennäköis-
tä arvoa. lainat ja muut saamiset sisältyvät 
taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai 
pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, 
mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kulut-
tua raportointikauden päättymispäivästä.

myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin on 
luokiteltu ne johdannaisvaroihin kuulumat-
tomat varat, jotka on nimenomaisesti mää-
ritelty tähän ryhmään kuuluviksi tai joita ei 
ole luokiteltu johonkin muuhun ryhmään. 
Fiskarsissa tähän ryhmään sisältyvät sijoi-
tukset noteeraamattomiin arvopapereihin. 
näiden sijoitusten käypiä arvoja ei voida 
määrittää luotettavasti, joten ne arvos-
tetaan alkuperäiseen hankintamenoon. 
Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältyvät 
pitkäaikaisiin varoihin, ellei konserni ole 
luopumassa niistä 12 kuukauden kuluessa 
raportointikauden päättymispäivästä, jol-
loin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin.

rahavarat

Taseen rahavarat-erään sisältyvät 
käteisvarat, eli käteinen raha ja vaaditta-
essa maksettavat talletukset, sekä muut 
rahavarat. Muut rahavarat koostuvat 
erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat 
helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa 
olevaan määrään käteisvaroja ja joiden 
arvomuutosten riski on vähäinen. Muihin 
rahavaroihin luettavien erien juoksuaika on 
hankinta-ajankohtana enintään kolme kuu-
kautta. luotollisten tilien saldot sisältyvät 
lyhytaikaisiin korollisiin rahoitusvelkoihin.

rahoitusvelat

Fiskarsin rahoitusvelat luokitellaan seuraa-
viin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattavat rahoitusvelat (sisältää 
johdannaisvelat) sekä jaksotettuun hankin-
tamenoon arvostettavat velat. rahoitusvelat 
kirjataan alun perin kirjanpitoon käypään 
arvoon. Transaktiomenot sisällytetään 
jaksotettuun hankintamenoon arvostet-
tavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen 
kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat 
arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä 
jaksotettuun hankintamenoon, lukuun otta-
matta johdannaisvelkoja jotka arvostetaan 
käypään arvoon. rahoitusvelat luokitellaan 
pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin: jäl-
kimmäisiin kuuluvat kaikki ne rahoitusvelat, 
joiden maksua konsernilla ei ole ehdotonta 
oikeutta siirtää vähintään 12 kuukauden 
päähän raportointikauden päättymispäiväs-
tä. rahoitusvelka (tai sen osa) kirjataan pois 
taseesta vasta silloin, kun velka on lakannut 
olemasta olemassa, eli kun sopimuksessa 
yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu tai 
sen voimassaolo on lakannut.

johdannaiset ja suojauslaskenta
johdannaiset on luokiteltu käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitus-
instrumentteihin. johdannaiset arvostetaan 
alun perin kirjanpitoon merkittäessä alku-
peräiseen hankintamenoon ja sen jälkeen 
kunkin raportointikauden päättymispäivän 
käypään arvoon. johdannaisten käyvät 
arvot perustuvat vallitseviin markkina-
arvoihin tai arvoihin, jotka on johdettu 
markkina-arvoista raportointikauden 
päättymispäivänä. käypään arvoon arvos-
tamisesta syntyvät voitot ja tappiot samoin 
kuin käypien arvojen muutokset kirjataan 
suojattavan erän perusteella myyntien ja 
ostojen oikaisuksi tai rahoituseriin.

suojauslaskentaa sovelletaan ulko-
maisiin yksiköihin tehtyihin nettosijoituk-
sen suojauksiin. Fiskars on suojannut 
merkittävimmät nettosijoitukset euroalueen 
ulkopuolisiin tytäryhtiöihin valuuttakurssi-
vaihteluilta ulkomaanvaluutan määräisten 
lainojen ja valuuttajohdannaisten avulla. 
ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosi-
joitusten suojauslaskennasta luovuttiin 
kuitenkin vuoden 2009 aikana eikä vuoden 
2009 lopussa ollut voimassa olevia nettosi-
joitusten suojauksia. 

Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikai-
semman tapahtuman seurauksena oikeu-
dellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksu-
velvoitteen toteutuminen on todennäköistä 
ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa 
luotettavasti. uudelleenjärjestelyvaraus kir-
jataan, kun sitä koskeva yksityiskohtainen 
ja asianmukainen suunnitelma on laadittu 
ja annettu niille, joita suunnitelma koskee, 
riittävä peruste odottaa, että uudelleenjär-
jestely toteutetaan. Varauksena kirjattava 
määrä vastaa parasta arviota menois-
ta, joita olemassa olevan velvoitteen 
täyttäminen edellyttää raportointikauden 
päättymispäivänä. jos osasta velvoitetta 
on mahdollista saada korvaus kolmannelta 
osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi 
omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen 
on käytännössä varmaa. 

konserni on osallisena liiketoimintaan 
liittyvissä riita- ja oikeusprosesseissa. 
Tilinpäätöksessä varaudutaan näihin liit-
tyviin kustannuksiin, kun niiden määrä on 
arvioitavissa luotettavasti ja niiden toteutu-
minen on todennäköistä. Muuten kyseiset 
ehdolliset velat esitetään liitetietona. 

Tuloverot
konsernin verokulu muodostuu kunkin 
konserniyhtiön kauden verotettavaan 
tulokseen perustuvasta verosta sekä 
laskennallisten verovelkojen ja -saamis-
ten muutoksesta. kauden verotettavaan 
tuloon perustuva vero lasketaan käyttäen 
verokantaa, josta on säädetty tai joka on 
käytännössä hyväksytty raportointikauden 
päättymispäivään mennessä. laskennal-

linen verovelka tai -saaminen kirjataan 
omaisuus- ja velkaerien verotuksellisten ar-
vojen ja kirjanpidon arvojen välisistä väliai-
kaisista eroista käyttäen verokantaa, josta 
on säädetty tai joka on käytännössä hyväk-
sytty raportointikauden päättymispäivään 
mennessä. Väliaikaisia eroja syntyy mm. 
vahvistetuista verotuksellisista tappioista, 
poistoeroista, varauksista, etuuspohjaisista 
eläkejärjestelyistä, johdannaissopimusten 
arvostamisesta käypään arvoon, biolo-
gisista hyödykkeistä, konsernin sisäisen 
vaihto-omaisuuden katteen eliminoinnista 
sekä liiketoimintojen hankintojen yhtey-
dessä tehdyistä omaisuus- ja velkaerien 
käypiin arvoihin perustuvista oikaisuista. 
Tytär- ja osakkuusyhtiöiden jakamattomista 
voittovaroista kirjataan laskennallinen vero-
velka, jos voitonjako on todennäköinen ja 
se aiheuttaa veroseuraamuksia. lasken-
nallinen verovelka sisältyy taseeseen 
kokonaisuudessaan ja laskennallinen 
verosaaminen arvioidun todennäköisen 
verohyödyn suuruisena. Verot kirjataan 
tulosvaikutteisesti, paitsi jos ne liittyvät 
muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan 
omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin 
myös tulovero kirjataan kyseisiin eriin.

osingot
hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa 
osinkoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen, vaan 
osingot kirjataan vasta yhtiökokouksen 
tekemän päätöksen perusteella.

Vuoden 2009 aikana käyttöönotetut 
iFrs-standardit ja -tulkinnat
konserni on 1.1.2009 ottanut käyttöön 
seuraavat uudet tai muutetut standardit ja 
niiden tulkinnat:

amendments to iFrs 7 Financial instru-•	

ments: disclosures – improving disclos-
ures about Financial instruments. 
lisäykset edellyttävät laajempia tietoja 
rahoitusvarojen, -velkojen ja likviditeetti-
riskin käypään arvoon arvostuksesta. 
improvements to iFrss, May 2008 •	

(annual improvements). lisäykset käsit-
televät 34 standardia. Tämä menettely 
koskee vähäisiä ja ei-kiireellisiä muu-
toksia, jotka vuosittain kootaan yhteen 
käsiteltäväksi yhdessä asiakirjassa.
revised ias 1 presentation of Financial •	

statements. Tarkistukset koskevat ter-
minologiaa, joka on muuttunut vuodesta 
2008. 
iFriC 13 Customer loyalty programmes. •	

Tulkinta edellyttää kanta-asiakasohjel-
maan liittyvän velan kirjaamista myyntita-
pahtumassa erillisenä komponenttina.
ias 23 (revised) Borrowing costs•	

Muiden uusien ja muutettujen standardien 
käyttöönotolla ei ollut vaikutusta Fiskarsin 
2009 konsernitilinpäätökseen.

Fiskars on ottanut käyttöön standardin 
iFrs 8 operating segments jo vuonna 2008.
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uusien iFrs-standardien  
ja -tulkintojen käyttöönotto
alla kuvatut standardit, tulkinnat tai niiden 
muutokset on julkaistu, mutta konserni 
ei ole soveltanut näitä säännöksiä ennen 
niiden pakollista voimaantuloa. konserni 
ottaa ne käyttöön niiden voimaantulopäi-
västä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä 
on muu kuin tilikauden ensimmäinen 
päivä, voimaantulopäivää seuraavan 
tilikauden alusta lukien.

Fiskars selvittää seuraavien standardien 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:

uudistettu iFrs 3 liiketoimintojen •	

yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). uu-
distukset laajentavat iFrs 3:n sovelta-
misalaa ja vaikuttavat mm. liikearvon 
määrään yritysten yhteenliittymissä ja 
myyntivoittoon/-tappioon liiketoimintoja 
myytäessä. ehdollinen lisäkauppahinta 
on arvostettava käypään arvoon ja myö-
hemmät muutokset tulosvaikutteisesti. 
kaikki hankintaan liittyvät kustannukset, 
kuten asiantuntijakorvaukset, kirjataan 
kuluksi eikä aktivoida. jokaisessa 
yksittäisessä hankinnassa on mah-
dollisuus arvostaa vähemmistöosuus 
joko osuutena nettovarallisuudesta tai 
käypään arvoon. 
Muutettu ias 27 konsernitilinpäätös ja •	

erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutok-
set koskevat vaiheittaisten hankintojen 
ja myyntien laskentakäytäntöä. jos 
emoyhtiö säilyttää määräysvaltansa, 
muutokset tytäryhtiön omistuksessa 
kirjataan suoraan konsernin omaan pää-
omaan. kun määräysvallasta luovutaan, 
jäljelle jäävä osuus arvostetaan käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti. samanlaista 
käytäntöä sovelletaan myös osakkuus-
yhtiöihin ja yhteisyrityksiin. Tulevaisuu-
dessa tytäryhtiön tappiot saatetaan 
kohdistaa vähemmistöosuuteen myös 
kun ne ylittävät vähemmistöosakkaan 
sijoituksen arvon.
iFrs 9 Financial instruments* (voimassa •	

1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausil-
la) iFrs 9 on osa iasB:n hanketta korva-
ta ias 39 Financial instruments: recog-
nition and Measurement. uusi standardi 
käsittelee rahoitusvarojen arvostusta ja 
luokittelua. ias 39:n ohjeet rahoitusvaro-
jen arvonalennuksesta ja suojauslasken-
nasta ovat edelleen voimassa.

Fiskarsin arvion mukaan seuraavien stan-
dardien, tulkintojen ja niiden muutosten 
käyttöönotolla ei ole merkittäviä vaikutuk-
sia konsernin tilinpäätökseen:

Muutos ias 39:ään rahoitusinstrumentit: •	

kirjaaminen ja arvostaminen – suojaus-
kohteiksi hyväksyttävät erät  (voimassa 
1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla). 
iFriC 17 Muiden kuin käteisvarojen ja-•	

kaminen omistajille (voimassa 1.7.2009 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
iFriC 18 omaisuuserien siirrot asiak-•	

kailta (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). 
iFrs-standardeihin tehdyt paran-•	

nukset * -standardimuutoskokoelma 
(improvements to iFrs, huhtikuu 2009); 
(voimassa pääsääntöisesti 1.1.2010 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
Muutokset iFrs 2:ään osakeperusteiset •	

maksut – käteisvaroina maksettavat 
osakeperusteiset liiketoimet konsernis-
sa* (voimassa 1.1.2010 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla). 
Muutos ias 32:een rahoitusinstrumentit: •	

esittämistapa – Classification of rights 
issues* (voimassa 1.2.2010 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla)
uudistettu ias 24 lähipiiriä koskevat •	

tiedot tilinpäätöksessä* (voimassa 
1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikau-
silla).
Muutokset iFriC 14:ään ias 19 – etuus-•	

pohjaisesta järjestelystä johtuvan omai-
suuserän yläraja, vähimmäisrahastoin-
tivaatimukset ja näiden välinen yhteys 
– prepayments of a Minimum Funding 
requirement* (voimassa 1.1.2011 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
iFriC 19 extinguishing Financial liabi-•	

lities with equity instruments* (voimas-
sa 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla).

*   kyseistä standardia tai sen muutosta 
ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi 
eu:ssa.

2. seGMenTTi-inForMaaTio

Fiskarsin toimintasegmentit ovat eMea 
(eurooppa, lähi-itä sekä aasian ja 
Tyynenmeren alue), amerikka, Wärtsilä 
(osakkuusyhtiö) ja Muut. jako perustuu 
konsernin sisäiseen johdon raportointiin, 
joka pohjautuu maantieteellisiin alueisiin. 
Toiminnot jaetaan edelleen liiketoiminta-
alueisiin.

Toimintasegmentit
eMea: Tuotot muodostuvat kodin, •	

puutarhan ja ulkoilun kuluttajatuotteiden 
myynnistä vähittäiskauppiaille euroo-
passa, lähi-idässä  sekä aasiassa ja 
Tyynenmeren alueella. lisäksi kodin-
tuotteita myydään omissa myymälöissä 
suoraan kuluttajille. 
amerikka: Tuotot muodostuvat kodin, •	

puutarhan ja ulkoilun kuluttajatuotteiden 
myynnistä vähittäiskauppiaille yhdys-
valloissa, kanadassa ja latinalaisessa 
amerikassa.
Muut: Tuotot muodostuvat lähinnä •	

kiinteistöjen vuokratuloista ja puun 
myynnistä suomessa. Muut-segmentti 
muodostuu kiinteistöistä ja konsernihal-
linnon toiminnoista. 
osakkuusyhtiö Wärtsilä: Tuottoja ovat •	

osuus osakkuusyhtiön tuloksesta.

segmenttien välinen myynti ei ole mer-
kittävää. Myynti on markkinaehtoista. 
kiinteistöt-ryhmä omistaa ja vuokraa 
konserni yhtiöille suomessa kiinteistöjä 
tuotannolliseen käyttöön.

johto seuraa toimintasegmenttien liike-
tulosta erikseen päätöksentekoa varten. 
segmentin varat ja velat jaotellaan niiden 
maantieteellisen sijainnin mukaisesti. 
rahoitustuottoja ja -kuluja sekä tuloveroja 
ohjataan konsernitasolla, joten niitä ei 
kohdisteta segmenteille.

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

liiketoiminta-alueet
liiketoiminta-alueet ovat home (koti), 
Garden (puutarha) sekä outdoor (ulkoilu). 
Tuotot raportoidaan liiketoiminta-alueille 
asiakkaille myytyjen tuotteiden luonteen 
mukaisesti. liiketoiminta-alueiden välinen 
myynti ei ole merkittävää.
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2.1 Toimintasegmentit

2009

M€ eMea amerikka Muut

osakkuus-
yhtiö

Wärtsilä

kohdista-
mattomat ja
eliminoinnit

konserni
yhteensä

ulkoinen liikevaihto 446,3 213,0 3,7 0,0 662,9

sisäinen liikevaihto, segmenttien välinen 7,9 5,2 2,4 -15,5 0,0

liikevaihto 454,2 218,2 6,1 -15,5 662,9

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

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -0,4 -0,4

osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 66,5 66,5

rahoitustuotot ja -kulut -14,2 -14,2

Tulos ennen veroja 91,4

Tuloverot -7,9 -7,9

Tilikauden tulos 83,5

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

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

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

poistot ja arvonalentumiset 20,5 7,8 -0,2 0,0 28,1

*) sisältää kertaluonteisia eriä -0,5 milj.euroa.

2008

M€ eMea amerikka Muut

osakkuus-
yhtiö

Wärtsilä

kohdista-
mattomat ja
eliminoinnit

konserni
yhteensä

ulkoinen liikevaihto 481,0 211,4 4,5 0,0 697,0

sisäinen liikevaihto, segmenttien välinen 10,3 5,1 1,4 -16,7 0,0

liikevaihto 491,3 216,5 5,9 0,0 -16,7 697,0

liiketulos, ilman uudelleenjärjestelykuluja 29,1 15,4 -11,7 0,0 5,0 37,8

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

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

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -5,6 -5,6

osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 70,5 70,5

rahoitustuotot ja -kulut -19,4 -19,4

Tulos ennen veroja 51,5

Tuloverot -2,3 -2,3

Tilikauden tulos 49,2

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

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

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

poistot ja arvonalentumiset 18,3 12,8 1,8 0,0 32,9

kohdistamattomat erät
Tuloslaskelman kohdistamattomat erät 
sisältävät konsernin jakamattomia kuluja ja 
tuottoja. kohdistamattomat varat sisältävät 
pääasiassa konsernin hallintoon liittyviä 
eriä, verosaamisia, lainasaamisia, osak-
keita ja osuuksia. kohdistamattomat velat 
sisältävät pitkä- ja lyhytaikaisia lainoja ja 

verovelkoja. Myös osa uudelleenjärjestely-
kustannuksista on kohdistamatonta.

segmenttiraportoinnin  
muutokset 2009
Fiskars oyj abp:n toiminnallisten seg-
menttien ja liiketoiminta-alueiden jakoa on 
muutettu 1.1.2009 alkaen. inhan Tehtaat, 

joka koostuu pääosin veneiden tuotannos-
ta, on siirretty Muut-segmentistä eMea-
segmenttiin. 

koti-liiketoiminta-alueeseen sisältyvät 
kodintuotteet sekä koulu, toimisto ja askar-
telu (soC), joka aiemmin raportoitiin eril-
lisenä liiketoimintona, samoin kuin inhan 
Tehtaat, joka nyt kuuluu outdooriin.
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sa 2009. kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Fiskarsin vuoden 
2009 liikevaihtoon tai liiketulokseen. Brunton raportoitiin osana 
Fiskarsin outdoor-liiketoimintaa.

Bruntonin liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa vuonna 2009, liike-
tappio 2,1 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirta 0,4 miljoo-
naa euroa. liiketoimintamyynnin kassavaikutteinen osuus on ra-
portoitu konsernin rahavirtalaskelmassa rivillä ”Muu investointien 
 rahavirta”.

askartelukulutustuotteiden liiketoimintamyynti•	

Fiskars myi yhdysvalloissa askartelukulutustuotteiden valikoiman-
sa ja niihin liittyneet brändinsä heidi Grace ja Cloud9 heinäkuus-
sa 2009 Colorbök inc:lle. liiketoiminnan liikevaihto tammi–kesä-
kuulta 2009 oli 2,4 miljoonaa euroa.

2008
iittala Groupin vähemmistöosuuden hankinta•	

Fiskars hankki 30. kesäkuuta 2008 iittala Groupin 2,3 % vähem-
mistöosuuden. Vähemmistöosuuden kauppahinta oli 3,1 miljoo-
naa euroa, ja se maksettiin kokonaan käteisellä. kauppahinta on 
kohdistettu varoille, veloille ja vastuusitoumuksille jo vuoden 2007 
hankinnan yhteydessä. Vähemmistöosuuden hankinnan jälkeen 
Fiskars omistaa kaikki iittala Groupin osakkeet.
 

5. TuloslaskelMan liiTeTiedoT

5.1 liiketoiminnan muut tuotot

M€ 2009 2008
käyttöomaisuuden myyntivoitto 0,4

Vuokratuotot 0,4 0,4

Muut 1,4 2,0

yhteensä 1,8 2,9

5.2 Toimintokohtaiset kulut kululajeittain

M€ 2009 2008
aineet ja tarvikkeet 334,1 300,7

Varaston muutos 40,7 13,0

Työsuhde-etuudet 165,3 186,8

poistot ja arvonalentumiset 28,1 32,9

ulkoiset palvelut 25,7 21,4

Muut 31,4 139,1

yhteensä 625,2 693,9

5.3 liiketoiminnan muut kulut

M€ 2009 2008
käyttöomaisuuden arvonalentumiset 1,2 5,6

Muut 0,7 12,2

yhteensä 1,9 17,8

2.2 liikevaihto liiketoiminta-alueittain
M€ 2009 2008
home 299,9 316,8

Garden 230,9 231,2

outdoor 128,4 145,2

Muut 3,7 3,9

yhteensä 662,9 697,0

2.3 Maantieteellinen informaatio

M€ 2009 2008
Tuotot suomesta 141,6 151,5

Tuotot muista maista 521,4 545,5

yhteensä 662,9 697,0

Varat suomessa *) 535,4 513,9

Varat ulkomailla *) 157,8 145,0

yhteensä 693,2 659,0

*)  pysyvät vastaavat poislukien rahoitusinstrumentit, laskennalli-
set verosaamiset ja eläkesaamiset.

3. kerTaluonTeiseT ja 
uudelleenjärjesTelykusTannukseT

2009
Fiskars on jatkanut uudelleenjärjestelytoimenpiteitä parantaak-
seen liiketoiminnan kannattavuutta. olennaisia uudelleenjärjes-
telykuluja ei kuitenkaan syntynyt vuonna 2009. Vuonna 2008 
kirjattuja uudelleenjärjestelyvarauksia käytettiin suunnitelmien 
mukaisesti. Muita kertaluonteisia kuluja kirjattiin tilikaudella 2009 
yhteensä 0,5 milj. euroa.

2008
Vuonna 2008 uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä 31,8 mil-
joonaa euroa. hankinnan ja valmistuksen kuluihin sisältyvät uu-
delleenjärjestelykustannukset olivat 13,7 miljoonaa euroa, jois-
ta 12,6 miljoonaa euroa koostui varastojen arvostusperiaatteiden 
muutoksesta. loput uudelleenjärjestelykustannuksista kirjattiin 
myynnin ja markkinoinnin, hallinnon ja muihin operatiivisiin kului-
hin. Muita kertaluonteisia kuluja kirjattiin tilikaudella 2008 yhteen-
sä 3,1 milj.euroa.

4. liikeToiMinTahankinnaT ja -MyynniT

2009
silva Far east ltd:n hankinta•	

Fiskars hankki 30 %:n vähemmistöosuuden silva Far east ltd:stä 
kesäkuussa 2009. Vähemmistöosuus hankittiin kasinda holding 
limitediltä 0,2 miljoonalla eurolla. Vähemmistöosuuden hankin-
nan jälkeen kiinalainen tuotantoyhtiö on silva sweden aB:n täysin 
omistama tytäryhtiö.

Bruntonin liiketoimintamyynti•	

Fiskars myi Wyomingissa, usa:ssa sijaitsevan Bruntonin liike-
toiminnan ruotsalaiselle Fenix outdoor aB (publ):lle joulukuus-
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5.4 Työsuhde-etuudet

M€ 2009 2008
palkat ja palkkiot 113,4 126,4

Muut henkilösivukulut 36,8 40,7

eläkekulut maksupohjaisista järjestelyistä 13,4 13,4

eläkekulut etuuspohjaisista järjestelyistä 0,3 0,1

Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset  
etuudet 0,4

irtisanomiskorvaukset 1,4 5,8

yhteensä 165,3 186,8

5.5 henkilöstö keskimäärin

2009 2008
suomi 1 598 1 787

Muu eurooppa 1 293 1 431

yhdysvallat 740 861

Muut 236 246

yhteensä 3 867 4 325

5.6 henkilöstön jakauma kauden lopussa 

2009 2008
Työntekijät 2 089 2 473

Toimihenkilöt 1 534 1 646

yhteensä 3 623 4 119

5.7 Tilintarkastajien palkkiot

M€ 2009 2008
Tilintarkastuspalkkiot 0,9 0,9

Todistukset ja lausunnot 0,0 0,1

Veroneuvonta 0,1 0,2

Muut palkkiot 0,1 0,1

yhteensä 1,2 1,4

konsernin tilintarkastaja vuosina 2008–2009 oli kpMG.

5.8 poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin

M€ 2009 2008
rakennukset 3,8 7,5

koneet ja kalusto 18,3 19,4

aineettomat hyödykkeet 6,0 6,0

yhteensä 28,1 32,9

5.9 rahoitustuotot ja -kulut

M€ 2009 2008
korkotuotot rahavaroista 0,5 0,8

kurssivoitot ja -tappiot, netto -3,2 0,1

rahoitustuotot yhteensä -2,7 1,0

pitkäaikaisten sijoitusten  
arvonalentumiset -0,1

korkokulut jaksotettuun  
hankintamenoon arvostettavista veloista -9,6 -17,4

korkokulut jaksotettuun hankintamenoon  
arvostettavasta rahoitusleasingista -0,8 -0,9

Voitot (tappiot) käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavista johdannaisista 0,0 -0,1

Myyntivoitot (-tappiot) käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista 0,0 -0,3

Muiden osakkeiden arvostus käypään  
arvoon tulosvaikutteisesti 0,0 -0,8

Muut rahoituskulut -1,0 -0,8

rahoituskulut yhteensä -11,5 -20,4

rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -14,2 -19,4

5.10 Tuloverot

M€ 2009 2008
Tilikauden verotettavaan tuloon  
perustuva vero -4,4 -4,0

edellisten tilikausien verot -0,4 -1,1

laskennallisten verojen muutos -3,1 2,7

Tuloverot yhteensä -7,9 -2,3

efektiivisen verokannan täsmäytyslaskelma

M€ 2009 2008
emoyhtiön kotimaan verokanta 26 % 26 %

Tulos ennen veroja 91,4 51,5

Verot laskettuna kotimaan verokannalla -23,8 -13,4

osakkuusyhtiökirjausten vaikutus 17,3 18,3

käypään arvoon oikaisut ja muut  
verovapaat tulot 0,6 4,5

Vähennyskelvottomat kulut -2,0 -7,3

paikallisten verokantojen erojen vaikutus -0,8 -0,9

Verosaatavien arvostuksen muutos 1,4 -3,2

Verot aikaisemmilta tilikausilta -0,4 -1,1

käytetty kirjaamaton verosaatava 0,8 1,0

ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten  
suojauksesta omaan pääomaan kirjattu  
laskennallinen vero 0,0 0,2

Muut erot -1,0 -0,6

Verot tuloslaskelmassa -7,9 -2,3
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Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2009

M€ yhteensä Vero netto
Muuntoero -1,9 -1,9

suoraan omaan pääomaan kirjatut 
muutokset osakkuusyhtiössä 12,7 12,7

ulkomaisten yksiköiden  
nettosijoitusten suojaus 1,6 -0,3 1,3

etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot 1,0 -0,3 0,7

Tilikauden muut laajan  
tuloksen erät 13,4 -0,6 12,8

2008

M€ yhteensä Vero netto
Muuntoero -1,9 -1,9

suoraan omaan pääomaan kirjatut 
muutokset osakkuusyhtiössä -18,1 -18,1

ulkomaisten yksiköiden  
nettosijoitusten suojaus 0,9 -0,2 0,7

etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset tappiot -0,3 0,1 -0,2

Muut muutokset 0,2 0,2

Tilikauden muut laajan  
tuloksen erät -19,2 -0,1 -19,3

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

2009 2008
emoyhtiön omistajille kuuluva  
tilikauden tulos, M€ 83,5 49,3

osakkeiden lukumäärä 82 023 341 77 510 200

ulkona olevien osakkeiden  
lukumäärän painotettu keskiarvo 79 289 391 77 397 665

osakekohtainen tulos, euroa  
(laimentamaton) 1,05 0,64

osakekohtainen tulos, euroa  
(laimennettu) 1,05 0,64

6. Taseen VaraT, liiTeTiedoT 

6.1 liikearvo

M€ 2009 2008
hankintamenot 1.1. 117,9 117,5

Tilikauden muuntoerot -0,6 0,4

liiketoimintahankinnat 0,2

hankintamenot 31.12. 117,5 117,9

kertyneet arvonalentumiset 1.1. 18,7 17,7

Tilikauden muuntoerot -0,6 1,0

kertyneet arvonalentumiset 31.12. 18,1 18,7

kirjanpitoarvo 31.12. 99,4 99,2

liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan sitä 
 testataan arvonalentumisen varalta.

liikearvoa sisältävien rahavirtaa tuottavien yksikköjen 
arvonalentumistestaus

liikearvon kohdistus rahavirtaa tuottaville yksiköille:

M€ 2009 2008
home 73,7 73,6

Garden 14,5 14,2

outdoor 11,3 11,5

yhteensä 99,4 99,2

yrityshankinnoista syntynyt liikearvo on kohdistettu  rahavirtaa 
tuottaville yksiköille (rTy). edellisvuodesta rTy-luokittelu on 
 muutettu vastaamaan Fiskarsin uutta raportointirakennetta. 
 uuden raportointirakenteen mukaisesti rTy:t ovat home, Garden 
ja outdoor.

rTy:n käyttöarvo määritellään tulevien 5 vuoden rahavirtojen 
nykyarvona, mikä lasketaan johdon hyväksymiin strategiasuun-
nitelmiin perustuen. suunnittelukauden ylittävät rahavirrat laske-
taan käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. loppuarvoa lasketta-
essa käytetään 2,5 % (1,5 %) tasaista kasvua kaikilla rTy:illä. 
Tasaisen kasvun prosenttimuutos vastaa johdon hyväksymiä stra-
tegiasuunnitelmia. diskonttokorkona käytetään Fiskarsin määrit-
telemää pääomakustannuksen painotettua keskiarvoa verojen 
jälkeen. diskonttokoron osatekijät ovat riskitön korko, markkina-
riskipreemio, yrityskohtainen riskilisä, teollisuuskohtainen beta, 
vieraan pääoman kustannus ja velan ja oman pääoman suhde. 
laskelmissa käytetyt diskonttokorot ennen veroja olivat 7,3  % 
(9,8  %). diskonttokoron muutokseen vaikuttaa lähinnä velan 
 kustannuksen pieneneminen.

Tehtyjen laskelmien perusteella ei minkään yksikön osalta il-
mennyt tarvetta liikearvon arvonalentumiskirjauksiin vuosien 2009 
ja 2008 tilinpäätöksissä. 

herkkyysanalyysi
jokaisen rTy:n arvostukselle on tehty herkkyysanalyysi käyttämäl-
lä erilaisia skenaarioita. nämä skenaariot muodostettiin muuttamal-
la laskelmien olettamuksia seuraavasti:
1) käyttämällä 1–2 % alhaisempaa kannattavuutta
2) käyttämällä 0 % kasvua loppuarvolaskelmissa
3) käyttämällä 1–2 % korkeampaa diskonttokorkoa
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johdon näkemyksen mukaan edellämainittuja teoreettisia ske-
naarioiden perusoletusten muutoksia ei tule tulkita osoitukseksi 
niiden todennäköisyydestä. kaksi prosenttia korkeampi diskont-
tauskorko ei johtaisi liikearvon alentamiseen (vastaava kasvu 
vuonna 2008 olisi johtanut yhteismäärältään 12 miljoonan euron 
arvonalennukseen). kaksi prosenttiyksikköä alhaisempi kannatta-
vuus ei johtaisi arvonalennukseen (vastaava lasku vuonna 2008 
olisi johtanut yhteismäärältään 0,7 miljoonan euron arvonale-
nemiseen). Myöskään nollakasvuprosentin käyttö ei aiheuttaisi 
arvonalenemista vuonna 2009 eikä 2008.

6.2 aineettomat hyödykkeet

M€ 2009 2008
hankintamenot 1.1. 158,1 157,1

Tilikauden muuntoerot -0,3 -0,3

liiketoimintahankinnat -0,7

lisäykset 1,0 1,4

Vähennykset -1,2 -1,9

siirrot tase-erien välillä 0,3 1,6

hankintamenot 31.12. 157,2 158,1

kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 27,1 23,2

Tilikauden muuntoerot -0,1 -0,6

Tilikauden suunnitelmapoistot 6,0 6,0

Vähennykset -0,7 -1,5

siirrot tase-erien välillä 0,0

kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 32,3 27,1

kirjanpitoarvo 31.12. 124,9 131,0

M€ 2009 2008
aineettomiin hyödykkeisiin  
sisältyvät tavaramerkit 106,1 107,7

Tavaramerkit testataan vähintään vuosittain mahdollisen arvon-
alentumisen varalta ”relief from royalty” -menetelmää käyttäen. 
Tavaramerkkien kerryttämät rahavirrat määritellään tunnistamalla 
kunkin tavaramerkin kerryttämä liikevaihto. Tavaramerkin käyttö-
arvo määritellään tulevien kassavirtojen nykyarvona  perustuen 
johdon hyväksymiin kahdeksan vuoden kassavirtalaskelmiin. 
kahdeksan vuoden suunnittelukauden ylittävät rahavirrat laske-
taan käyttäen ns. loppuarvomenetelmää. diskonttokorkona käy-
tetään Fiskarsin määrittelemää pääomakustannuksen painotettua 
keskiarvoa verojen jälkeen (post-tax WaCC) lisättynä yhden 
prosenttiyksikön riskipreemiolla. laskelmissa käytetty diskont-
tauskorko ennen veroja on 8,3 % (10,8 %). kaikkien tavaramerk-
kien liikevaihtojen loppuarvojen laskennassa on käytetty tasaista 
3  %:n (2  %) kasvua. Tasaisen kasvun prosenttimuutos vastaa 
johdon hyväksymiä strategiasuunnitelmia. Tehtyjen laskelmien 
perusteella ei ilmennyt tarvetta tavaramerkkien arvonalentumiskir-
jauksiin vuosien 2009 ja 2008 tilinpäätöksissä.

herkkyysanalyysi
jokaisen tuotemerkin arvostukselle on tehty herkkyysanalyysi 
käyttämällä erilaisia skenaarioita. nämä skenaariot muodostettiin 
muuttamalla laskelmien olettamuksia seuraavasti:

käyttämällä 0 % kasvua loppuarvolaskelmissa•	

käyttämällä 1–2 % korkeampaa diskonttokorkoa•	

johdon näkemyksen mukaan edellämainittuja teoreettisia 
skenaarioiden perusoletusten muutoksia ei tule tulkita osoituk-
seksi niiden todennäköisyydestä. nollakasvuprosentin käyttö ei 
aiheut taisi arvonalenemista vuonna 2009 eikä 2008. Myöskään 
 kaksi prosenttiyksikköä korkeampi diskonttauskorko ei johtaisi 
tuotemerkin arvonalentumiseen vuonna 2009 eikä 2008.

6.3 aineelliset hyödykkeet

2009

M€

Maa- 
ja vesi-
alueet rakennukset

leasing- 
kiinteistöt

koneet ja  
kalusto

keskeneräiset 
investoinnit yhteensä

hankintamenot 1.1. 16,4 53,9 12,8 191,9 5,5 280,5

Tilikauden muuntoerot 0,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,7

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

lisäykset 0,2 0,5 5,1 7,4 13,2

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

siirrot tase-erien välillä 0,0 -2,0 0,7 5,0 -10,2 -6,5

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

kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 26,9 7,8 132,7 167,3

Tilikauden muuntoerot -0,1 -0,3 -0,5 -0,8

Tilikauden suunnitelmapoistot 2,1 1,6 18,3 22,0

Vähennykset -0,4 0,0 -10,1 -10,5

siirrot tase-erien välillä -3,6 1,1 -2,7 -5,1

kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 24,9 10,3 137,7 172,9

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

M€

Maa- 
ja vesi-
alueet rakennukset

leasing- 
kiinteistöt

koneet ja  
kalusto

keskeneräiset 
investoinnit yhteensä

hankintamenot 1.1. 16,0 56,2 15,0 180,8 6,7 274,6

Tilikauden muuntoerot 0,0 -2,5 0,9 -2,6 -0,2 -4,5

lisäykset 0,6 0,4 9,0 13,8 23,8

Vähennykset -0,1 -1,3 -6,7 -0,4 -8,6

siirrot tase-erien välillä 1,1 -3,0 11,6 -14,4 -4,7

hankintamenot 31.12. 16,4 53,9 12,8 191,9 5,5 280,5

kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 26,4 6,3 120,0 152,8

Tilikauden muuntoerot -1,9 0,4 -1,7 -3,2

Tilikauden suunnitelmapoistot 2,4 1,1 19,1 22,5

Vähennykset 0,0 -4,7 -4,8

siirrot tase-erien välillä 0,0 -0,1 -0,1

kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 26,9 7,8 132,7 167,3

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

6.5 sijoituskiinteistöt
M€ 2009 2008
hankintamenot 1.1. 19,7 16,2

Tilikauden muuntoerot -0,3 0,4

lisäykset 0,3 0,2

Vähennykset -1,1 -0,1

siirrot tase-erien välillä 1,9 3,0

hankintamenot 31.12. 20,4 19,7

kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 12,0 7,8

Tilikauden muuntoerot -0,3 0,2

Tilikauden suunnitelmapoistot ja  
arvonalennukset 0,0 4,0

Vähennykset 0,1 -0,1

siirrot tase-erien välillä 0,1 0,0

kertyneet suunnitelmapoistot ja  
arvonalennukset 31.12. 11,9 12,0

kirjanpitoarvo 31.12. 8,5 7,7

6.4 Biologiset hyödykkeet
M€ 2009 2008
käypä arvo 1.1. 39,3 44,9

kasvun aiheuttama lisäys 1,5 1,7

hinnanmuutosten vaikutus -0,5 -5,8

Vähennykset (hakkuut) -1,4 -1,5

käypä arvo taseessa 31.12. 38,9 39,3

Fiskarsilla on noin 15 000 hehtaaria maa- ja metsäomaisuutta 
suomessa, mukaanlukien merkittävä maaomistus Fiskarsin ruu-
kissa. Fiskars muutti biologisten varojensa (puuvarannon) arvon-
määrityksessä käytettävää kirjanpidollista arviota vuonna 2008. 
käyvän arvon määrityksessä käytettävä hinta on kolmen vuoden 
keskikantohinta.
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käypä arvo
sijoituskiinteistöt koostuvat emoyhtiön suomessa omistamas-
ta Fiskarsin ruukin alueesta ja Fiskars Brands inc:n usa:ssa si-
jaitsevista rahoitusleasingkiinteistöistä, jotka eivät ole konsernin 
operatiivisessa käytössä. ruukin alue on kulttuurisilta ja historial-
lisilta arvoiltaan ainutlaatuinen, eikä sille näin ollen ole saatavissa 
verrokkiin perustuvaa markkina-arvoa.

M€ 2009 2008
suomi 6,1 6,1

usa 2,4 1,6

yhteensä 8,5 7,7

6.6 osuudet osakkuusyhtiöissä

M€ 2009 2008
kirjanpitoarvo 1.1. 263,5 278,3

osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 66,5 70,5

saadut osingot -25,3 -67,2

osuus muista laajan tuloksen eristä 12,7 -18,1

Muut muutokset -0,7 0,0

kirjanpitoarvo 31.12. 316,8 263,5

kirjanpitoarvon sisältämä liikearvo 61,2 61,2

osuus osakkuusyhtiön tuloksesta koostuu tulososuudesta vähen-
nettynä saaduilla osingoilla 25,3 milj. (67,2) euroa. osuus muis-
ta laajan tuloksen eristä aiheutuu muutoksista osakkuusyhtiön 
omassa pääomassa. Fiskarsin Wärtsilä-omistuksen markkina-ar-
vo tilikauden lopussa oli 472,9 (353,9) milj. euroa.

osakkuusyhtiöiden taloudellinen yhteenveto

2009 2008
WärTsilä oyj aBp

osuus, % 17,1 17,1

Varat, M€ 4 655 4 743

Velat, M€ 3 143 3 544

oma pääoma, M€ 1 512 1 199

liikevaihto, M€ 5 260 4 612

Tilikauden tulos, M€ 396 389

osuus osakkuusyhtiön äänistä oli 17,1 % (17,1 %).

6.7 Muut osakkeet, käypään arvoon  
tulosvaikutteisesti kirjattavat

M€ 2009 2008
kirjanpitoarvo 1.1. 2,9 3,0

lisäykset 1,3

Vähennykset -0,5

käyvän arvon muutokset 0,0 -0,8

kirjanpitoarvo 31.12. 3,0 2,9

Muut osakkeet sisältää noteerattuja ja noteeraamattomia osakkei-
ta. noteeratut osakkeet on arvostettu markkina-arvoon ja synty-
vät käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti. notee-
raamattomat osakkeet esitetään hankintamenoonsa, koska niiden 
käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla.

6.8 Muut sijoitukset

M€ 2009 2008
hankintamenot 1.1. 2,2 2,3

Tilikauden muuntoerot 0,0 -0,1

lisäykset 0,5 0,2

Vähennykset -0,5 -0,1

Muut muutokset -0,1 -0,2

kirjanpitoarvo 31.12. 2,1 2,2

Muut sijoitukset koostuvat pitkäaikaisista saamisista ja ne esite-
tään hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon arvos-
tettuna.

6.9 Vaihto-omaisuus

M€ 2009 2008
aineet ja tarvikkeet 18,5 28,8

keskeneräiset tuotteet 12,3 17,6

Valmiit tuotteet/tavarat 87,5 112,6

ennakkomaksut 0,7 0,8

yhteensä 31.12. 119,0 159,8

Vaihto-omaisuuden nettorealisointi- 
arvoon sisältyvä arvonalentumisvaraus -16,2 -25,3
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6.10 Myyntisaamiset ja muut saamiset

M€ 2009 2008
Myyntisaamiset 89,2 90,7

ennakkomaksut 0,1 0,2

johdannaiset 0,4 3,6

Muut saamiset 5,2 6,1

siirtosaamiset 6,9 9,1

yhteensä 31.12. 101,9 109,6

Myyntisaamiset, ikäjakauma

M€ 2009 2008
erääntymättömät saamiset 76,3 72,2

erääntyneet, 0–30 päivää 10,5 12,4

erääntyneet, 31–60 päivää 2,2 2,8

erääntyneet, 61–90 päivää 0,6 1,7

erääntyneet, 91–120 päivää 0,3 0,7

erääntyneet, yli 120 päivää 2,6 3,7

luottotappiovaraus 31.12. -3,2 -2,9

yhteensä 31.12. 89,2 90,7

Myyntisaamiset valuutoittain

M€ 2009 2008
Tanskan kruunu (dkk) 7,6 7,2

euro (eur) 32,4 33,8

norjan kruunu (nok) 6,0 3,7

ruotsin kruunu (sek) 6,7 8,0

englannin punta (GBp) 5,8 8,0

yhdysvaltain dollari (usd) 23,2 23,6

Muut valuutat 7,6 6,3

yhteensä 31.12. 89,2 90,7

Myyntisaamiset jakautuvat maantieteellisesti laajalle  alueelle. 
konsernin suurimmat asiakkaat ovat vakaan luottoluokituksen 
saaneita jälleenmyyntiliikkeitä. luottotappioriskin on arvioitu ole-
van kohtalainen. suurin mahdollinen luottotappioriski vastaa 
myyntisaamisten kokonaismäärää.

6.11 rahavarat

M€ 2009 2008
pankkitalletukset 38,6 9,4

rahamarkkinatalletukset 1,9

Muut lyhytaikaiset sijoitukset 0,0 0,0

yhteensä 31.12. 38,6 11,3

7. laskennalliseT VerosaaMiseT ja -VelaT

2009

laskennalliset verosaamiset

M€ 1.1.2009

Tulos-
laskelmaan  

kirjatut

laajaan  
tulokseen  

kirjatut
Muunto-  

erot 31.12.2009
eläkevelvoitteet 0,7 1,4 -0,3 0,1 1,9

Varaukset 12,7 -3,1 0,4 10,1

yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset 3,0 -1,1 1,9

poistoerot 3,6 -2,9 0,7

Vahvistetut tappiot 19,3 0,7 0,7 20,7

laskennallisten verosaamisten vähennyserä -19,3 -1,6 -0,1 -21,1

Muut väliaikaiset erot 5,9 -1,6 -0,3 0,0 4,0

laskennallinen verosaaminen yhteensä 25,9 -8,2 -0,6 1,1 18,3

netotettu laskennallisesta verovelasta -4,3 3,8 -0,5

laskennallinen verosaaminen, netto 21,7 -4,4 -0,6 1,1 17,8
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laskennalliset verovelat

M€ 1.1.2009

Tulos-
laskelmaan  

kirjatut

laajaan  
tulokseen  

kirjatut
Muunto-  

erot 31.12.2009
poistoerot 8,5 -4,1 -0,3 4,2

käyvän arvon muutokset 11,8 0,4 -0,4 11,8

yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset *) 32,1 -0,8 0,0 31,3

Muut väliaikaiset erot 1,1 -0,6 -0,1 0,3

laskennallinen verovelka yhteensä 53,5 -5,1 0,0 -0,8 47,6

netotettu laskennallisesta verosaamisesta -4,3 3,8 -0,5

laskennallinen verovelka, netto 49,3 -1,3 0,0 -0,8 47,2

laskennalliset verosaamiset (+) / -velat (–), netto -27,6 -29,4

*)  koostuu pääasiassa käypään arvoon oikaisuista liiketoimintojen yhdistämisessä.

2008

laskennalliset verosaamiset

M€ 1.1.2008

Tulos-
laskelmaan  

kirjatut

laajaan  
tulokseen  

kirjatut
Muunto-  

erot 31.12.2008
eläkevelvoitteet 2,2 -1,7 0,2 0,0 0,7

Varaukset 1,7 11,0 12,7

yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset 3,7 -0,8 0,1 3,0

poistoerot 9,3 -5,6 0,0 3,6

Vahvistetut tappiot 25,1 -5,6 -0,2 19,3

laskennallisten verosaamisten vähennyserä -24,6 5,6 -0,3 -19,3

Muut väliaikaiset erot 3,0 2,2 0,8 5,9

laskennallinen verosaaminen yhteensä 20,3 5,0 0,2 0,4 25,9

netotettu laskennallisesta verovelasta -4,3 -4,3

laskennallinen verosaaminen, netto 20,3 0,7 0,2 0,4 21,7

laskennalliset verovelat

M€ 1.1.2008

Tulos-
laskelmaan  

kirjatut

laajaan  
tulokseen  

kirjatut
Muunto-  

erot 31.12.2008
poistoerot 4,7 3,2 0,5 0,1 8,5

käyvän arvon muutokset 13,8 -2,0 11,8

yhdistelyn ja eliminointien vaikutukset 33,0 -0,8 0,0 32,1

Muut väliaikaiset erot 0,4 0,6 0,0 0,0 1,1

laskennallinen verovelka yhteensä 51,8 1,1 0,5 0,1 53,5

netotettu laskennallisesta verosaamisesta -4,3 -4,3

laskennallinen verovelka, netto 51,8 -3,2 0,5 0,1 49,3

laskennalliset verosaamiset (+) / -velat (–), netto -30,7 -27,6

laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan, mikäli on olemassa laillinen toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata ve-
rosaamisia verovelkoja vastaan ja kun jaksotetut tuloverot kohdistuvat samaa veroviranomaista kohtaan. Voitonjako on konsernin itse 
päätettävissä. osakkuusyhtiö Wärtsilä on pörssiyhtiö ja sen osingonjako on Fiskarsille verovapaata. Verot, jotka liittyvät tytäryhtiöihin 
tehtyjen nettosijoitusten suojaukseen ja vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. konser-
nilla on käyttämättömiä verotuksessa vahvistettuja tappioita, joista johtuvia verosaamisia oli tilikauden päättyessä 20,7 miljoonaa euroa 
(19,3). Verosaamisten arvostusvaraus on kirjattu verosaamisia vastaan, jotta verosaamisten määrä ei ylittäisi todennäköistä verotetta-
vaa tuloa tulevina vuosina. Vahvistetut tappiot, arvostusvaraus huomioiden, eivät vanhene seuraavien viiden vuoden aikana. Tuloslas-
kelmaan kirjatut verot on eritelty liitetiedossa 5.10.
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8. Taseen oMa pääoMa ja VelaT, liiTeTiedoT

8.1 osakepääoma
2009

tuhat kpl
2008 

tuhat kpl
2009

M€
2008

M€
a-osakkeet

1.1. 54 944 54 944 54,9 54,9

Muutos *) -54 944 -54,9

31.12. 0 54 944 0,0 54,9

k-osakkeet

1.1. 22 566 22 566 22,6 22,6

Muutos *) -22 566 -22,6

31.12. 0 22 566 0,0 22,6

uudet osakkeet

1.1.

Muutos *) 82 023 77,5

31.12. 82 023 0 77,5 0,0

osakepääoma 31.12. 82 023 77 510 77,5 77,5

omat osakkeet

 
2009

tuhat kpl
2008 

tuhat kpl
2009

M€
2008

M€
a-osakkeet

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

Muutos *) -112,1 -15,4 0,8 0,1

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

k-osakkeet

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

Muutos *) -0,4 0,0

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

uudet osakkeet

1.1.

Muutos *) 112,6 -0,8

31.12. 112,6 -0,8

omat osakkeet 31.12. 112,6 112,5 -0,8 -0,8
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osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä *)

osakkeiden
lukumäärä

31.12.2009

äänimäärä
osake - 

pääoma, €
osakkeiden

lukumäärä

31.12.2008

äänimäärä 
osake  -

pääoma, €
a-osakkeet (1 ääni/osake) 54 944 492 54 944 492 54 944 492

k-osakkeet (20 ääntä/osake) 22 565 708 451 314 160 22 565 708

uudet osakkeet (1 ääni/osake) 82 023 341 82 023 341 77 510 200

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

*) Fiskars oyj abp:llä on yksi osakesarja a- ja k-osakesarjojen yhdistämisen seurauksena, joka perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 
päätökseen. k-sarjan osakkeenomistajille annettiin yksi uusi osake jokaista viittä k-sarjan osaketta vastaan. uusi yhtenäinen osake-
sarja (Fis1V) tuli julkisen kaupankäynnin kohteeksi 31.7.2009. jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.

8.2 Varaukset 

2009

M€ Takuuvaraus

uudelleen- 
järjestely- 

varaus

Tappiolliset  
sopimukset  

ja muut  
varaukset

Varaukset  
yhteensä

Varaukset 1.1. 1,7 8,8 2,9 13,4

Muuntoerot -0,4 -0,1 -1,2 -1,7

lisäykset 0,4 0,6 1,0 2,0

käytetyt varaukset -4,6 -4,6

Varausten peruutukset -0,2 0,2 -0,1

Varaukset 31.12. 1,7 4,6 2,8 9,1

2008

M€ Takuuvaraus

uudelleen- 
järjestely- 

varaus

Tappiolliset  
sopimukset  

ja muut  
varaukset

Varaukset  
yhteensä

Varaukset 1.1. 1,3 2,5 2,3 6,2

Muuntoerot 0,0 -0,3 0,0 -0,3

lisäykset 0,4 10,3 0,7 11,4

käytetyt varaukset -3,3 -3,3

arvioiden muutokset 0,0 -0,1 -0,1

Varausten peruutukset -0,5 -0,1 -0,5

Varaukset 31.12. 1,7 8,8 2,9 13,4

8.3 ostovelat ja muut velat
M€ 2009 2008
ostovelat 38,7 42,6

saadut ennakot 0,4 0,3

Muut velat 8,5 7,9

siirtovelat

korkovelat 2,5 7,3

palkat ja sosiaalikulut 31,6 30,8

alennukset ja komissiot 15,3 13,2

Muut siirtovelat 24,4 19,7

yhteensä 31.12. 121,3 121,9

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

69  konserniTilinpääTös, iFrs



8.4 Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet
suurin osa Fiskars-konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. etuuspohjaiset eläkejärjestelyt yhdysvalloissa, 
isossa-Britanniassa ja saksassa ovat suljettuja etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä, joissa tulevat palkankorotukset eivät vaikuta velan mää-
rään. etuuspohjaiset järjestelyt norjassa ja hollannissa eivät ole suljettuja. konsernilla on suomessa lisäeläkejärjestelyjä, jotka luoki-
tellaan etuuspohjaisiksi eläkejärjestelyiksi. hyväksytyt aktuaarit ovat tehneet etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset 
laskelmat. italiassa on työsuhteen päättymisen jälkeisiä työsuhde-etuuksia, jotka ovat yhtiön vastuulla, mutta joiden velan määrä on lo-
pullinen ja jotka ovat sellaisinaan maksupohjaisia järjestelyjä.

M€ 2009 2008
Velat työsuhteen päättymisen jälkeisistä etuuksista 2,3 2,3

etuuspohjaiset eläkevelat 7,1 6,9

Taseen eläkevelka yhteensä 9,4 9,2

summat 31.12.:
M€ 2009 2008 2007 2006 2005
Velvoitteen nykyarvo 27,1 23,9 32,4 27,6 28,1

Varojen käypä arvo 20,0 17,0 25,4 17,1 14,8

järjestelyn ali- / (yli-)jäämä 7,1 6,9 7,1 10,5 13,2

kokemusperäiset tarkistukset järjestelyn veloista 0,8 2,3 0,4 0,3 0,0

kokemusperäiset tarkistukset järjestelyyn kuuluvista varoista 1,5 -4,9 -0,3 -0,2 -0,7

Taseeseen merkityt erät
M€ 2009 2008
Velvoitteen nykyarvon muutokset:

Velvoite tilikauden alussa 23,9 32,4

Muuntoerot 1,8 -4,7

Työsuorituksesta johtuvat menot 0,6 0,8

korkomenot 1,4 1,5

Vakuutusmatemaattiset (voitot) ja tappiot 2,9 -4,8

järjestelyjen supistamisesta johtuvat  
voitot ja tappiot -2,0

Maksetut etuudet -1,4 -1,3

Velvoite 31.12. 27,1 23,9

järjestelyyn kuuluvien varojen  
käypien arvojen muutokset:

arvo kauden alussa 17,0 25,4

Muuntoerot 1,6 -4,8

Varojen odotettu tuotto 1,1 1,2

Vakuutusmatemaattiset voitot ja (tappiot) 1,7 -5,2

Maksetut etuudet -1,3 -1,3

Maksusuoritukset järjestelyyn 1,0 1,7

suoritukset liittyen järjestelyn  
supistamiseen -1,2

arvo 31.12. 20,0 17,0

etuuspohjaiset eläkevelat, netto 31.12. 7,1 6,9

Tulosvaikutteisesti kirjatut kulut
M€ 2009 2008
Työsuoritukseen perustuvat menot 0,6 0,8

korkomenot 1,4 1,5

järjestelyn supistamisesta ja velvoitteen  
täyttämisestä johtuvat voitot ja tappiot -0,7

järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu  
tuotto -1,1 -1,3

yhteensä 0,1 1,1

suoraan muihin laajan tuloksen  
eriin kirjatut tuotot ja kulut

M€ 2009 2008
Vakuutusmatemaattiset voitot ja (tappiot) 0,7 -0,3

joista laskennallinen vero -0,2 0,1

yhteensä 0,5 -0,2

järjestelyyn kuuluvien varojen  
toteutunut tuotto 2,9 -4,1

järjestelyt usa:ssa ja saksassa ovat konsernin omalla vastuul-
la. järjestelyt suomessa, norjassa ja hollannissa ovat paikallisten 
eläkevakuutusyhtiöiden hoidettavina. isossa-Britanniassa järjes-
telyyn kuuluvat varat, yhteensä 12,7 miljoonaa euroa, on sijoitettu 
osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin. näistä 6,8 miljoonaa eu-
roa on sijoituksia osakkeisiin. konserni arvioi, että vuoden 2010 
maksu suoritukset järjestelyihin ovat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.
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Varojen prosentuaalinen jakautuminen omaisuusryhmittäin

% 2009 2008
oman pääoman ehtoiset instrumentit 37 34

Vieraan pääoman ehtoiset instrumenti 4 3

kiinteistöt 8 7

joukkovelkakirjalainat 40 40

Muut 11 16

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset 31.12.

diskonttokorko

% 2009 2008
 iso-Britannia 5,30–5,60 6,5–6,65

 saksa 5,3 6,5

 suomi 5,3 6,5

 yhdysvallat 5,4 6,0

Varojen tuotto-odotus

% 2009 2008
 iso-Britannia 3,10–5,90 3,9–7,2

 saksa n/a n/a

 suomi 5,25 5,57

 yhdysvallat n/a n/a

palkankorotusoletus

% 2009 2008
 iso-Britannia 4,5 n/a

 saksa n/a n/a

 suomi 1,85 2,5

 yhdysvallat n/a n/a

eläkkeiden korotusoletus

% 2009 2008
 iso-Britannia 3,0–3,6 3,0–3,3

 saksa 1,5 1,0

 suomi n/a n/a

 yhdysvallat 0,0 0,0
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9. rahoiTuksen liiTeTiedoT

9.1 Velkojen erääntyminen
konsernilla on likviditeetin varmistamiseksi käyttämättömiä luottolimiittejä 425 milj.euroa (405).
Valmiusluottosopimusten keskimääräinen erääntymisaika oli tilikauden päättyessä 4,4 (5,4) vuotta.

2009

M€ 2010 2011 2012 2013 2014
Myö-

hemmin yhteensä
luotolliset pankkitilit 1,5 1,5

yritystodistukset 136,4 136,4

korot 0,6 0,6

Muut velat 0,2 0,0 0,1 0,3

pääomalaina 45,1 45,1

korot 2,8 2,8

lainat rahoituslaitoksilta 15,0 0,1 10,4 52,6 78,1

korot 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 1,8 6,6

rahoitusleasingvelat 1,5 2,5 1,4 1,5 1,6 4,7 13,1

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

ostovelat 116,4 116,4

johdannaisvelat 0,1 0,1

yhteensä 31.12. 321,4 4,0 2,8 2,8 13,2 60,4 404,6

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

2008

M€ 2009 2010 2011 2012 2013
Myö-

hemmin yhteensä
luotolliset pankkitilit 6,9 6,9

yritystodistukset 123,2 123,2

korot 2,8 2,8

Muut velat 5,7 5,7

pääomalaina 45,1 45,1

korot 2,8 2,8 5,6

lainat rahoituslaitoksilta 45,8 15,1 0,1 63,3 124,3

korot 5,0 3,8 3,2 3,2 3,2 10,1 28,6

rahoitusleasingvelat 2,4 2,4 2,5 1,5 1,6 5,6 16,0

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

ostovelat 112,0 112,0

johdannaisvelat 0,3 0,3

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

64,8 % 14,7 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 16,9 % 100,0 %
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9.2 pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

M€
2009

käyvät arvot Tasearvot
2008

käyvät arvot Tasearvot
pääomalaina *) 45,5 45,1

lainat rahoituslaitoksilta 63,1 63,1 78,6 78,6

rahoitusleasingvelat 13,0 11,6 14,9 13,6

Muut velat 0,1 0,1 0,1 0,1

yhteensä 31.12. 76,2 74,9 139,1 137,5

kaikki korolliset velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan 
liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla.

*) pääomalaina on siirretty korolliseen lyhytaikaiseen velkaan vuoden sisällä tapahtuvan takaisinmaksun vuoksi.

rahoitusleasingvelat 

M€ 2009 2008
rahoitusleasingvelat erääntyvät seuraavasti

alle vuoden kuluessa 3,1 3,3

1–5 vuoden kuluessa 8,7 10,2

yli 5 vuoden kuluessa 4,9 7,0

leasingvelkojen vähimmäisarvo yhteensä 16,7 20,5

Vähimmäisvuokrien nykyarvo

M€ 2009 2008
alle vuoden kuluessa 1,5 2,4

1–5 vuoden kuluessa 7,0 8,0

yli 5 vuoden kuluessa 4,7 5,6

Vähimmäisvuokrien nykyarvo yhteensä 13,1 16,0

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 3,6 4,5

9.3 lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

M€
2009

käyvät arvot Tasearvot
2008

käyvät arvot Tasearvot
luotolliset pankkitilit 1,5 1,5 6,9 6,9

lainat rahoituslaitoksilta 15,0 15,0 47,9 47,9

yritystodistukset 136,4 136,4 123,1 123,1

pääomalaina *) 45,6 45,1 0,0 0,0

rahoitusleasingvelat 1,5 1,5 2,4 2,4

Muut velat 0,2 0,2 3,3 3,3

yhteensä 31.12. 200,2 199,7 183,7 183,7

*)  pääasialliset lainaehdot: pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa vain kaikkia 
muita velkoja huonommalla etuoikeudella. lainan pääoma voidaan muutoin maksaa takaisin vain, jos yhtiön ja sen konsernin vii-
meksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täy-
si kate. korkoa voidaan maksaa vuosittain ainoastaan, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön ja sen konser-
nin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan. laina erääntyy maksettavaksi 17.6.2010 ja sen korko on kiinteä 
6,25  %. käyvän arvon määrittelyssä jäljellä olevan juoksuajan koroksi on arvioitu 3,9 %. laina on julkisen kaupankäynnin kohteena 
 nasdaQ oMX helsingissä, mutta kauppa on hyvin vähäistä.
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9.4 Valuuttapositio, keskikorot ja herkkyysanalyysi
iFrs 7:n mukainen herkkyysanalyysi on suoritettu tarkastelemalla liiketoiminnan ja emoyhtiön valuutta-asemaa neljää konsernille mer-
kittävintä valuuttaa, jotka muodostavat 70 % valuuttariskistä. liiketoiminnan valuutta-asema sisältää seuraavan vuoden ennakoiduis-
ta ostoista ja myynneistä syntyvät valuuttakohtaiset nettokassavirrat. liiketoimintayksiköt suojaavat nämä nettokassavirrat emoyhtiön 
kanssa tehtävillä sisäisillä valuuttatermiineillä. liiketoiminnan valuuttakurssiherkkyys kuvaa 10 %:n valuuttakurssimuutoksen vaikutuk-
sen konsernin tulokseen, mikäli kassavirtoja ei olisi suojattu.

emoyhtiön valuutta-asemaan on sisällytetty sisäiset ja ulkoiset rahoituserät. Taulukon valuuttakurssiherkkyys kuvaa 10 %:n valuutta-
kurssimuutoksen vaikutuksen konsernin tulokseen ennen veroja.

2009

M€ usd GBp sek Cad
liiketoiminnan valuutta-asema -19,8 10,1 15,0 8,1

liiketoiminnan valuuttakurssiherkkyys 2,0 1,0 1,5 0,8

emoyhtiö:

ulkoiset lainat ja talletukset -4,9 1,6 0,8 -1,7

ulkoiset valuuttajohdannaiset 85,4 -16,3 -14,9 -6,9

sisäiset lainat ja talletukset -60,6 5,1 -0,8 0,3

sisäiset valuuttajohdannaiset -19,8 10,1 15,0 8,1

Valuutta-asema 0,0 0,4 0,1 -0,2

Valuuttakurssiherkkyys 0,0 0,0 0,0 0,0

2008

M€ usd GBp sek Cad
sisäiset lainat ja talletukset -24,9 11,6 23,0 9,6

liiketoiminnan valuuttakurssiherkkyys 2,5 1,2 2,3 1,0

emoyhtiö:

ulkoiset lainat ja talletukset -40,8 0,0 -1,0 0,8

ulkoiset valuuttajohdannaiset 50,3 -19,9 -33,3 -10,0

sisäiset lainat ja talletukset -29,5 9,8 0,0 -0,1

sisäiset valuuttajohdannaiset -24,9 11,6 23,0 9,6

ulkomaalaisiin yksiköihin tehdyt suojatut nettosijoitukset 43,1 0,0 10,1 0,0

Valuutta-asema -1,9 1,5 -1,2 0,3

Valuuttakurssiherkkyys 0,2 0,1 0,1 0,0

korkoherkkyys kuvaa korkojen 1 prosenttiyksikön pysyvän muutoksen vaikutusta konsernin tulokseen seuraavan 12 kk:n aikana. yhtiön 
korollinen nettovelka oli tilinpäätöshetkellä 235,7 milj. euroa ja keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 5 kuukautta. kaikkien korkojen 1 
prosenttiyksikön muutoksen vaikutus korkokuluihin olisi 2,0 milj. euroa vuonna 2010.
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konsernin korolliset nettovelat, keskikorot ja korkoherkkyys päävaluutoittain on esitetty seuraavassa taulukossa.

2009 

M€ eur usd GBp sek Muut yhteensä
ulkoiset lainat ja talletukset 222,7 16,4 -1,0 -3,3 0,9 235,7

Valuuttajohdannaiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

korkoherkkyys 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 2,0

2008 

M€ eur usd GBp sek Muut yhteensä
ulkoiset lainat ja talletukset 256,1 54,9 -0,1 2,0 -1,5 311,4

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

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

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

korkoherkkyys 1,1 0,2 0,2 0,3 0,4 2,3

9.5 Muut vuokrasopimukset
M€ 2009 2008
käyttöleasing, seuraavan vuoden leasingmaksut 15,7 14,6

käyttöleasing, myöhemmin suoritettavat leasingmaksut 44,6 49,8

käyttöleasing yhteensä 31.12. 60,3 64,5

rahoitusleasingvastuiden diskontattu nykyarvo sisältyy taseen velkoihin.

9.6 Vastuusitoumukset

M€ 2009 2008
Takaukset omien sitoumusten vakuudeksi 0,2 1,2

Takaukset konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi 9,4 16,0

kiinteistökiinnitykset muiden sitoumusten vakuudeksi 2,0 1,9

Vuokravastuut 60,3 64,5

pantit 1,7 1,8

Muut vastuut 4,4 4,8

Vastuusitoumukset yhteensä 31.12. 78,0 90,4

9.7 johdannaisten nimellisarvot 
M€ 2009 2008
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 150,9 171,1

sähköfutuurit 1,8 1,6

koronvaihtosopimukset 1,1 16,1
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johdannaisten käyvät arvot verrattuna nimellisarvoihin

M€ 2009 2008
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 0,4 1,6

sähköfutuurit 0,0 -0,3

koronvaihtosopimukset -0,1 0,0

 (+ laskennallinen tuotto, – laskennallinen kulu)

9.8 rahoitusinstrumenttien käypien arvojen laskenta
käypien arvojen laskennassa käytettävä hierarkia on jaettu kolmeen tasoon. Taso 1: samanlaisten instrumenttien noteeratut hinnat, 
Taso 2: Todettavissa olevaan markkinatietoon perustuvat syöttötiedot pl. tason 1 syöttötiedot ja Taso 3: syöttötiedot, jotka eivät perustu 
todettavissa olevaan markkinatietoon. syöttötiedon peruste on seuraava:

johdannaiset: taso 2•	

osakkeet käypään arvoon tulosvaikutteisesti: noteeratut osakkeet taso 1; noteeraamattomat osakkeet taso 2•	

Muut sijoitukset: taso 2.•	

9.9 johdannaisten erääntyminen
2009

M€ 2010 2011 Myöhemmin yhteensä
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 150,9 150,9

sähköfutuurit 0,8 0,8 0,3 1,8

koronvaihtosopimukset 0,0 1,1 0,0 1,1

yhteensä 31.12. 151,7 1,9 0,3 153,9

2008

M€ 2009 2010 Myöhemmin yhteensä
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 171,1 171,1

sähköfutuurit 0,6 0,6 0,3 1,6

koronvaihtosopimukset 15,0 1,1 16,1

korkotermiinit ja -futuurit 0,0

yhteensä 31.12. 186,7 0,6 1,4 188,8

9.10 ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten suojaus
2009

M€ usd sek dkk nok pln Muut yhteensä
nettosijoitus 81,9 13,5 -48,3 4,1 12,1

nettosijoituksen suojaus

kurssivoitto (-tappio) tulos-
laskelmasta omaan pääomaan 0,4 0,2 0,0 -0,1 0,7 0,2 1,3

2008 

M€ usd sek dkk nok pln Muut yhteensä
nettosijoitus 91,2 16,7 -45,3 4,2 10,4

nettosijoituksen suojaus -43,1 -10,1 48,6 -1,5 -6,0

kurssivoitto (-tappio) tulos-
laskelmasta omaan pääomaan -2,4 1,5 0,1 0,3 1,2 0,0 0,7
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10. rahoiTusriskien hallinTa

rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin rahoitusosastolle, 
joka vastaa rahoitusriskien hallinnasta hallituksen hyväksymien 
periaatteiden mukaisesti.

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

Transaktioriskillä tarkoitetaan mahdollisuutta, että jo sovitun 
tai ennakoidun valuuttamääräisen kassavirran arvo muuttuu 
valuuttakurssien muutoksen seurauksena. Translaatioriskillä 
tarkoitetaan valuuttakurssien muutoksesta aiheutuvaa vaikutusta 
konsernitaseessa. konsernitaseen varat, oma pääoma ja velat 
voivat muuttua valuuttakurssien muutoksen seurauksena. Tasear-
vojen muutos saattaa aiheuttaa muutoksia tietyissä tunnusluvuis-
sa, kuten omavaraisuusasteessa ja velkaantuneisuusasteessa.

Valuuttakurssiriskejä pyritään hallinnoimaan ensisijaisesti 
liiketoiminnallisin keinoin. Tuotantopanokset hankitaan ja tuotteet 
myydään pääasiassa konserniyhtiöiden paikallisvaluutassa, joista 
merkittävimpiä ovat eur (41 % konsernin liikevaihdosta), usd 
(29 %), sek (9 %) ja GBp (5 %).

lisääntyvään tuontiin liittyy välillisesti riski tavarantoimittajien 
paikallisten valuuttojen muutoksista. Merkittävin näistä valuutoista 
on kiinan renminbi.

Transaktioriski
Transaktioriskin hallinnan tavoitteena on vähentää valuuttakurs-
simuutosten vaikutuksia yhtiön budjetoituun kannattavuuteen ja 
kassavirtaan. liiketoimintayksiköt vastaavat ennakoitujen ja sovit-
tujen kaupallisten kassavirtojen (kaupallinen positio) valuuttaris-
kien hallinnasta ja ne suojaavat kaupalliset positionsa pääasialli-
sesti valuuttatermiinein konsernin rahoitusosaston kanssa.

konsernin nettovaluuttapositio muodostuu kaupallisista positi-
oista, valuuttamääräisistä saatavista ja veloista sekä suojaustarkoi-
tuksessa tehdyistä valuuttajohdannaisista (liite 9.4). Valuuttariskien 
suojaamisessa käytetään yleisimmin valuuttatermiineitä ja -swap-
peja. johdannaisia käytetään yksinomaan suojaustarkoituksiin.

Fiskars ei sovella transaktioriskin osalta valuuttajohdannaisiin 
ias 39:n mukaista suojauslaskentaa. Valuuttajohdannaisista syn-
tyvät voitot ja tappiot on kirjattu tuloslaskelmaan. Mikäli valuutta-
johdannaisiin olisi sovellettu suojauslaskentaa, vuoden 2009 tulos 
ennen veroja olisi ollut noin 4,5 milj. euroa raportoitua parempi 
(3,7 milj. euroa raportoitua huonompi vuonna 2008).

Translaatioriski
Translaatioriskin hallinnan tavoitteena on vähentää kurssimuutos-
ten vaikutuksia konsernin taseeseen. Fiskars soveltaa ias 39:n ja 
ias 21:n mukaista suojauslaskentaa tiettyihin ulkomaisiin yksiköi-
hin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiin (liite 9.9). nettosijoitusten 
suojauksista syntynyt ja omaan pääomaan kirjattu kurssivoitto 
vuonna 2009 oli 1,3 milj. euroa (0,7 milj.). nettosijoituksiin liittyviä 
suojauksia ei ollut voimassa tilinpäätöshetkellä.

korkoriski
korkoriskillä tarkoitetaan korkojen vaihteluista aiheutuvaa muu-
tosta yhtiön kassavirroissa tai omaisuuden tai velkojen arvossa. 
Fiskars keskittyy korkoriskien hallinnassa rahoituserien korkoriski-
en hallintaan.

konsernin korollinen nettovelka oli tilikauden päättyessä 235,7 
milj. euroa (309,9 milj.). Tästä 45,1 milj. euron pääomalaina ja 
13,1 milj. euron rahoitusleasingvelat ovat kiinteäkorkoisia, muut 
lainat ovat vaihtuvakorkoisia. korollisten velkojen keskimääräinen 
korkosidonnaisuusaika oli 5 kuukautta (10 kk).

korkokulujen herkkyyttä markkinakorkojen muutokselle on 
kuvattu laskelmalla, jossa markkinakorkojen oletetaan muuttuvan 
pysyvästi yhdellä prosenttiyksiköllä ja lainojen määrän pysyvän 
vuoden aikana muuttumattomana. laskelman mukainen vaikutus 
konsernin tulokseen ennen veroja olisi 2,0 milj. euroa vuodessa 
(1,9 milj.). 

likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski
likviditeettiriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiön rahoitusva-
rat ja rahoituksen lähteet ovat riittämättömiä kattamaan liiketoi-
minnan tarpeet tai niiden järjestäminen aiheuttaa merkittäviä 
lisäkustannuksia.

jälleenrahoitusriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiön lai-
noista erääntyy niin suuri osa niin lyhyessä ajassa, ettei jälleenra-
hoitusta ole saatavilla tai sen hinta muodostuu korkeaksi.

konsernilla on likviditeetin varmistamiseksi runsaasti käyttä-
mättömiä luottolimiittejä. Vuoden lopussa nostamattomia sitovia 
valmiusluottoja sekä konsernitileihin liittyviä sitovia luottolimiittejä 
oli yhteensä 448,5 milj. euroa (430,3 milj.). lisäksi emoyhtiöllä on 
suomessa 400,0 milj. euron yritystodistusohjelma, josta vuoden 
lopussa oli käytössä 136,4 milj. euroa (123,2 milj.).

jälleenrahoitusriskiä hallitaan hajauttamalla lainojen ja luottoli-
miittien erääntymiset usealle vuodelle.

raaka-aineriski
Fiskars käyttää tarvittaessa johdannaisia suojautuakseen raaka-
aineiden hintariskiltä. konsernilla ei ollut vuoden 2009 lopussa 
raaka-ainejohdannaisia lukuunottamatta nimellisarvoltaan 1,8 milj. 
euron (1,6 milj.) sähköfutuureja, jotka on kirjattu markkina-arvoon 
tuloslaskelman kautta.

luottoriski
konsernin rahoitusosasto arvioi ja valvoo rahoituksen vastapuoli-
riskiä. riskiä on pyritty rajoittamaan toimimalla vain suurten pank-
kien ja rahoituslaitosten kanssa vahvistettujen limiittien puitteissa.

asiakkaiden luottoriskiä valvovat liiketoimintayksiköt. Merkittä-
vimmät asiakkaat ovat suuria kansainvälisiä vähittäiskauppoja. 
konsernin myyntisaamiset olivat tilinpäätöshetkellä 89,2 milj. 
euroa (90,7 milj.). Tilinpäätös sisältää myyntisaamisiin kohdistuvia 
luottotappiovarauksia yhteensä 3,2 milj. euroa (2,9 milj.).
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11. lähipiiriTapahTuMaT

konsernilla ei ole merkittäviä liiketoiminnallisia transaktioita, velkoja tai saatavia osakkuusyhtiö Wärtsilän kanssa. Wärtsilältä saatu osin-
ko 25,3 (67,2) milj. euroa on raportoitu konsernin rahavirtalaskelmassa eränä osinkotuotot, osakkuusyhtiö. osinko saatiin vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä. konsernilla ei ole merkittäviä liiketoiminnallisia transaktioita, velkoja tai saatavia osakkuusyhtiö rör-
strands kulturforum aB:n kanssa. iittala Group oy ab on osakkuusyhtiönsä koy iittalan lasimäen vuokralainen ja on myöntänyt osak-
kuusyhtiölleen pääomalainan. 

Fiskars on kirjannut palkkioita lakiasianpalveluista Foley & lardner llp:lle, jossa Fiskarsin hallituksen jäsen ralf Böer on puheenjoh-
tajana, toimitusjohtajana ja osakkaana. ralf Böer ei ole ollut näiden palveluiden antajana, ja Foley'lle maksetut kokonaiskustannukset 
ovat vähemmän kuin 0,3 % Foley’n liikevaihdosta.

M€ 2009 2008
Vuokrat 0,2 0,2

pääomalaina 0,2 0,2

lakiasiainhoitokustannukset 1,4 1,3

pääoman hallinta
Fiskars-konsernin pääomarakennetta eivät koske mitkään viralli-
set, ulkoiset pääomarakennevaatimukset (muut kuin mahdollinen 
paikallinen yhtiölainsäädäntö niissä maissa, joissa Fiskars-kon-
sernin yhtiöillä on liiketoimintaa).

Fiskarsin pääomahallinnan tavoitteet ovat:
varmistaa konsernin mahdollisuudet toiminnan jatkamiseen •	

going concern -periaatteella ja yhtiön kyky tarjota osakkeen-
omistajien sijoitukselle tuottoa sekä huolehtia vastuistaan muita 
sidosryhmiä kohtaan
tarjota osakkeenomistajien sijoitukselle riittävä tuotto kehittä-•	

mällä ja ylläpitämällä tasapainoista liiketoiminta- ja sijoitus-
kokonaisuutta, joka on kannattava sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä
ylläpitää edellytyksiä investointimahdollisuuksien hyödyntämi-•	

seen.

Tavoitteena on ylläpitää konsernin pääomarakenne riittävän 
vahvana, jotta varmistetaan konsernin kyky rahoittaa toimintansa 
kaikissa liiketoimintatilanteissa.

M€  2009  2008
oma pääoma 504,8 446,7

pitkäaikaiset korolliset velat 74,9 137,5

lyhytaikaiset korolliset velat 199,7 183,7

pitkäaikaiset sijoitukset -0,2

rahavarat -38,6 -11,3

korolliset velat, netto 235,7 309,9

2009 2008
omavaraisuusaste 52 % 46 %

nettovelkaantumisaste 47 % 69 %

laskentakaavat on esitetty sivulla 84 kohdassa: Tunnuslukujen 
laskentakaavat.
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hallituksen ja johdon jäsenten osakeomistukset 31.12.
sisältää niiden yhteisöjen omistukset, joissa henkilöillä on määräysvalta yhdessä perheenjäsenen kanssa.

henkilö-  
kohtainen 

 omistus

2009
Määräys valta-

yhteisöjen 
omistus yhteensä

henkilö-  
kohtainen 

 omistus

2008
Määräys valta-

yhteisöjen 
omistus yhteensä

Bergh kaj-Gustaf 5 000 5 000 5 000 5 000

Böer ralf 5 677 5 677 5 677 5 677

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

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

ervasti-Vaintola ilona 14 000 14 000 14 000 14 000

Gripenberg Gustaf 243 320 4 056 348 4 299 668 236 600 3 779 524 4 016 124

Grotenfelt karl 11 680 11 680 11 680 11 680

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

slotte karsten 1 000 1 000 1 000 1 000

suominen jukka 1 500 1 500 n/a

alfthan Max 2 500 2 500 1 400 1 400

kangas-kärki Teemu 2 000 2 000

karlsson jutta 0 0

korhonen hille 3 350 3 350

*) Toimitusjohtajan johtajasopimuksen mukaisesti Fiskars on myynyt toimitusjohtajalle 15 397 Fiskarsin a-osaketta tammikuussa 2008. 

yhtiön johdolla ja hallituksen jäsenillä ei ole lainoja yhtiöltä, eikä heidän puolestaan ole annettu pantteja tai otettu muita vastuita.

avainhenkilöille maksetut palkat ja palkkiot henkilöittäin 
T€ 2009 2008
Bergh kaj-Gustaf 91,4 94,2

Böer ralf 45,5 49,9

ehrnrooth alexander 60,5 64,3

ehrnrooth paul 61,0 63,8

ervasti-Vaintola ilona 46,0 47,1

Gripenberg Gustaf 48,2 49,3

Grotenfelt karl 44,4 49,3

kauniskangas kari 468,7 913,6

slotte karsten 46,0 34,5

suominen jukka 44,9 36,2

johtoryhmä, pois lukien toimitusjohtaja *) 764,5

allonen heikki 731,5

drury david 12,1

lindberg ingmar 230,1

Thelin Clas 12,6

yhteensä 1 721,1 2 388,5

avainhenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

*) Vertailulukua palkoista ja palkkioista ei ole esitetty johtuen muutoksista johtoryhmässä.
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12. TyTäryhTiöT ja MuuT osakeoMisTukseT

Tytäryhtiöosakkeet

kotipaikka
osuus

 osak keista, %

osuus
ääni - 

vallasta,%
Toiminnan

luonne
avlis aB sollentuna se 100,0 100,0 h

iittala bvba antwerpen Be 100,0 100,0 M

iittala Gmbh solingen de 100,0 100,0 M

iittala a/s Tallinn ee 100,0 100,0 M

iittala Group oy ab helsinki Fi 100,0 100,0 T

imanCo oy helsinki Fi 100,0 100,0 h

iittala ltd. Windsor Berkshire GB 100,0 100,0 M

iittala b.v. oosterhout nl 100,0 100,0 M

hackman polska sp. Z.o.o. Warsaw pl 100,0 100,0 l

ooo iittala Moscow ru 100,0 100,0 l

iittala ab höganäs se 100,0 100,0 M

nilsjohan aB höganäs se 100,0 100,0 l

iittala, inc. new jersey us 100,0 100,0 M

silva shenzhen Company shenzhen Cn 100,0 100,0 T

silva deutschland Gmbh Friedrichsdorf de 100,0 100,0 M

silva France s.a.r.l. Mantes la Ville Fr 100,0 100,0 M

silva ltd livingston GB 100,0 100,0 M

silva Far east ltd. hong kong hk 100,0 100,0 h

silva sweden aB sollentuna se 100,0 100,0 T

Fiskars Brands, inc. Madison, Wi. us 100,0 100,0 T

Fiskars Brands (australia) pty limited Melbourne au 100,0 100,0 M

Fiskars Brands Canada, inc. Toronto Ca 100,0 100,0 M

Fiskars de Mexico, s.a. de C.V. Mexico City MX 100,0 100,0 M

Fiskars servicios, s.a. de C.V. Mexico City MX 100,0 100,0 l

puntomex internacional, s.a. de C.V. il Tijuana MX 100,0 100,0 h

Fiskars Brands Global holdings llC Madison, Wi. us 100,0 100,0 h

Fiskars Brands europe aps silkeborg dk 100,0 100,0 h

excalibur Management Consulting (shanghai) Co., ltd. shanghai Cn 100,0 100,0 h

Fiskars Brands Germany Gmbh herford de 100,0 100,0 T

Fiskars deutschland Gmbh il herford de 100,0 100,0 l

Fiskars Brands danmark a/s silkeborg dk 100,0 100,0 M

Fiskars Brands spain s.l. Madrid es 100,0 100,0 M

Fiskars Brands Fininvest oy ab raasepori Fi 100,0 100,0 h

Fiskars Brands Finland oy ab raasepori Fi 100,0 100,0 T

Fiskars Brands France s.a.s Wissous Fr 100,0 100,0 M

Fiskars Brands uk limited Bridgend GB 100,0 100,0 T

Fiskars limited Bridgend GB 100,0 100,0 l
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kotipaikka
osuus

 osak keista, %

osuus
ääni - 

vallasta,%
Toiminnan

luonne
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. il Budapest hu 100,0 100,0 M

Fiskars Brands italia s.r.l. premana iT 100,0 100,0 T

Fiskars Brands holding as oslo no 100,0 100,0 h

Fiskars as, norge oslo no 100,0 100,0 M

Fiskars Brands polska sp. z o.o. slupsk pl 100,0 100,0 T

Zao Fiskars Brands rus st. petersburg ru 100,0 100,0 T

Fiskars Brands holding aB il Motala se 100,0 100,0 l

inhan Tehtaat oy ab ähtäri Fi 100,0 100,0 T

inha invest oy ab ähtäri Fi 100,0 100,0 h

Ferraria oy ab raasepori Fi 100,0 100,0 h

kiinteistö oy danskog gård raasepori Fi 100,0 100,0 h

ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö oy Turku Fi 100,0 100,0 l

hallinnointi  h

Tuotanto ja markkinointi  T

Markkinointi  M

lepäävä  l

osakkuusyhtiöosakkeet osakkeiden
lukumäärä kotipaikka

osuus
 osak keista, %

osuus
ääni - 

vallasta, %
Wärtsilä oyj abp 16 846 301 helsinki Fi 17,1 17,1

Muiden yritysten osakkeet osakkeiden
lukumäärä kotipaikka

osuus
 osak keista, %

osuus
ääni - 

vallasta,%
rautaruukki oyj 10 000 helsinki Fi 0,0 0,0
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2009 2008 2007 2006 2005
liikevaihto M€ 663 697 647 530 510

josta ulkomailla M€ 521 546 553 486 466

% liikevaihdosta % 78,6 78,2 85,4 91,8 91,4

vienti suomesta M€ 89 98 79 59 55

liikevaihdon muutos, % % -4,9 7,7 22,1 3,8 -9,4

liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia M€ 68 39 79 51 52

% liikevaihdosta % 10,2 5,6 12,3 9,7 10,2

liiketulos M€ 39 6 54 22 -5

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

liiketulos ilman kertaluonteisia eriä M€ 40 41 52 33 34

osakkuusyhtiön tulososuus M€ 66 70 43 59 29

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos M€ 0 -6 10 5 -1

rahoitusnetto M€ -14 -19 13 -9 43

% liikevaihdosta % -2,1 -2,8 2,0 -1,7 8,4

Tulos ennen veroja M€ 91 52 120 77 65

% liikevaihdosta % 13,8 7,4 18,5 14,5 12,8

Tuloverot jatkuvasta toiminnasta M€ -8 -2 -11 -10 -7

lopetettujen toimintojen tulos M€ 15 4

emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta M€ 84 49 108 82 62

% liikevaihdosta % 12,6 7,1 16,8 15,5 12,2

Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta M€ 0,0 -0,1 0,3 0,0

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut M€ 165 187 146 121 126

suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset M€ 28 33 23 29 59

% liikevaihdosta % 4,2 4,7 3,6 5,4 11,5

investoinnit (ml. yritysostot) M€ 15 30 221 41 61

% liikevaihdosta % 2,2 4,3 34,1 7,7 11,9

Tutkimus- ja kehittämismenot M€ 9 8 7 6 5

% liikevaihdosta % 1,3 1,2 1,1 1,2 1,0

aktivoidut kehittämismenot M€ 0 1 1 1 1

emoyhtiön osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta M€ 505 447 478 422 403

Vähemmistöosuus M€ 0,0 0,0 0,5 0,0

oma pääoma yhteensä M€ 505 447 478 422 403

korolliset nettovelat M€ 236 310 319 102 140

korollinen vieras pääoma M€ 275 321 354 147 162

koroton vieras pääoma M€ 194 202 215 139 138

Taseen loppusumma M€ 973 970 1 047 707 703

sijoitetun pääoman tuotto % 14 9 19 18 14

oman pääoman tuotto % 18 11 25 20 17

omavaraisuusaste % 52 46 46 60 57

nettovelkaantumisaste % 47 69 67 24 35

henkilöstö keskimäärin 3 867 4 325 3 517 3 167 3 426

henkilöstö kauden lopussa 3 623 4 119 4 515 3 003 3 220

josta ulkomailla 2 111 2 397 2 662 2 224 2 377

lopetetuissa toiminnoissa raportoitu power sentry vuosina 2005–2006. 

TaloudelliseT TunnusluVuT

ViisiVuoTiskaTsaus
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2009 2008 2007 2006 2005
osakepääoma M€ 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5

Tulos/osake (laimennettu ja laimentamaton) € 1,05 0,64 1,40 1,06 0,80

jatkuvat toiminnot 1,05 0,64 1,40 0,86 0,75

lopetetut toiminnot 0,20 0,05

nimellisosinko/osake **) €/osake 0,52 *) 0,50 0,80 0,60 0,75

osingonjako M€ 42,6 *) 38,2 61,5 46,0 57,1

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/osake € 6,16 5,77 6,18 5,45 5,20

osakkeen osakeantioikaistu keskikurssi **) €/osake 8,25 10,91 13,33 10,71 9,75

osakkeen osakeantioikaistu alin kurssi **) €/osake 5,32 6,89 11,92 9,00 7,91

osakkeen osakeantioikaistu ylin kurssi **) €/osake 11,10 13,90 15,40 12,55 12,00

osakkeen osakeantioikaistu kurssi 31.12. **) €/osake 10,62 6,96 13,30 12,29 9,60

osakekannan markkina-arvo M€ 869,9 633,2 1 055,1 947,0 749,6

osakkeiden määrä, 1 000 kpl yhteensä 82 023,3 77 510,2 77 510,2 77 510,2 77 510,2

omat osakkeet, 1 000 kpl yhteensä 112,6 112,5 127,9 127,9 127,9

osakkeiden vaihdon kehitys, 1 000 kpl yhteensä 4 406,8 5 082,1 12 648,2 6 565,2 12 596,8

hinta/voitto-suhde **) osake 10 11 9 12 12

osinko/tulos, % % 51,0 77,6 55,9 56,1 92,0

efektiivinen osinkotuotto, % **) osake 4,9 7,2 6,0 4,9 7,8

osakkeenomistajien määrä 31.12. 11 916 9 899 8 356 6 592 6 114

*) hallituksen ehdotus.
**) a- ja k-osakesarjat yhdistettiin 30. heinäkuuta 2009. Vertailuvuosien luvuissa on esitetty a-sarjan osaketiedot kuten ne on esitetty 

 aikaisempina vuosina. 

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

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat sivulla 84.

euron kurssi Muissa ValuuToissa

2009
Tuloslaskelma

2008
Tuloslaskelma

2009
Tase

2008
Tase

usd 1,395 1,471 1,441 1,392

GBp 0,891 0,796 0,888 0,953

dkk 7,446 7,456 7,442 7,451

sek 10,619 9,615 10,252 10,870

nok 8,728 8,224 8,300 9,750

Cad 1,585 1,559 1,513 1,700

osakekohTaiseT TunnusluVuT
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liiketulos ennen poistoja  
ja arvonalentumisia = liiketulos + poistot + arvonalennukset

sijoitetun pääoman tuotto-% (roi) =
Tilikauden tulos + verot + korko- ja muut rahoituskulut

x 100
Taseen loppusumma – korottomat velat (kauden alun ja lopun keskiarvo)

oman pääoman tuotto-% (roe) =
Tilikauden tulos

x 100
oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo)

omavaraisuusaste, % =
oma pääoma yhteensä

x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

nettovelkaantumisaste, % =
korollinen vieras pääoma – rahat ja pankkisaamiset

x 100
oma pääoma yhteensä

Tulos/osake (eps) =
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lkm 31.12.

Tulos/osake (eps), jatkuvat toiminnot =
emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos jatkuvasta toiminnasta

ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lkm 31.12.

oma pääoma/osake =
emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos jatkuvasta toiminnasta

ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lkm 31.12.

osakeantioikaistu keskikurssi =
osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikauden aikana

Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lkm

osakekannan markkina-arvo = ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lkm 31.12. x osakkeen  
päätöskurssi 31.12.

hinta/voitto-suhde (p/e) =
osakkeen päätöskurssi 31.12.

Tulos/osake

osinko/tulos, % =
Tilikaudelta jaettu osinko

x 100
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

osinko/osake =
Tilikaudelta jaettu osinko

ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.

efektiivinen osinkotuotto, % =
osinko/osake

x 100
osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Tunnuslukujen laskenTakaaVaT
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eMoyhTiön TuloslaskelMa

M€ liite 2009 2008
liikevaihto 1 20,1 20,1

hankinnan ja valmistuksen kulut -3,5 -3,4

Bruttokate 16,6 82 % 16,6 83 %

hallinnon kulut -13,6 -8,9

liiketoiminnan muut tuotot 4 0,2 0,5

liiketoiminnan muut kulut 5 -0,1 -2,4

liikevoitto 3,1 16 % 5,9 29 %

Wärtsilä-osakkeiden realisointitulos -13,6  *)

rahoitustuotot ja -kulut 7 -1,6 -371,9  **)

Voitto (tappio) ennen satunnaiseriä 1,6 -379,6

satunnaiset erät 8 8,5 8,6

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 10,0 -370,9

Tilinpäätössiirrot 0,2 0,2

Tuloverot 9 -2,7 -2,2

Tilikauden voitto (tappio) 7,6 -373,0

*)  Fiskars oyj abp myi 901 857 Wärtsilän osaketta kokonaan omistetulle tytäryhtiölleen avlis aB:lle joulukuussa 2008 nasdaQ oMX 
helsingin kautta. kaupasta syntyi yhtiölle 13,6 milj. euron sisäinen realisointitappio.

**) Fiskars oyj abp:n tytäryhtiön avlis aB:n kirjanpitoarvo on alennettu vastaamaan tytäryhtiön oman pääoman arvoa 31.12.2008.

eMoyhTiön TilinpääTös, Fas
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eMoyhTiön Tase

M€ liite 31.12.2009 31.12.2008

VasTaaVaa

pysyVäT VasTaaVaT

aineettomat hyödykkeet 10 0,6 0,5

aineelliset hyödykkeet 11

Maa- ja vesialueet 15,3 15,1

rakennukset 16,0 16,5

koneet ja kalusto 1,6 1,9

keskeneräiset hankinnat 0,1 0,2

32,9 33,7

sijoitukset 12

Tytäryhtiöosakkeet 577,8 578,0

saamiset konserniyrityksiltä 108,3 133,6

Muut osakkeet ja osuudet 2,9 2,9

689,0 714,5

pysyvät vastaavat yhteensä 722,6 78 % 748,7 78 %

VaihTuVaT VasTaaVaT

Vaihto-omaisuus 13 0,2 0,2

lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 0,3 0,4

saamiset konserniyrityksiltä 14 169,5 202,5

siirtosaamiset 15 1,2 1,2

171,0 204,1

rahat ja pankkisaamiset 16 29,7 4,6

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 201,0 22 % 209,0 22 %

Vastaavaa yhteensä 923,6 100 % 957,7 100 %

86   Fiskars TilinpääTös 2009



M€ liite 31.12.2009 31.12.2008

VasTaTTaVaa

oMa pääoMa 17

osakepääoma 77,5 77,5

arvonkorotusrahasto 3,8 3,8

omat osakkeet -0,8 -0,8

Muut rahastot 3,2 3,2

edellisten tilikausien voitto 423,1 834,3

Tilikauden voitto (tappio) 7,6 -373,0

oma pääoma yhteensä 514,4 56 % 545,0 57 %

TilinpääTössiirTojen kerTyMä 18 1,7 1,9

Vieras pääoMa

pitkäaikainen 19

pääomalaina 20 45,1

lainat rahoituslaitoksilta 62,9 78,3

62,9 123,4

lyhytaikainen

pääomalaina 20 45,1

lainat rahoituslaitoksilta 151,6 177,7

saadut ennakot 0,2 0,2

ostovelat 0,4 0,3

Velat konserniyrityksille 21 138,9 97,5

Verovelat 0,5 1,7

Muut velat 0,5 1,7

siirtovelat 22 7,4 8,3

344,7 287,4

Vieras pääoma yhteensä 407,6 44 % 410,8 43 %

Vastattavaa yhteensä 923,6 100 % 957,7 100 %
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eMoyhTiön rahaVirTalaskelMa

M€ 2009 2008

liikeToiMinnan rahaVirTa

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 1,6 -379,6

suoriteperusteen oikaisut

poistot 1,6 1,8

pitkäaikaisten varojen voitot ja tappiot -0,3 382,8

rahoitustuotot -9,0 -19,6

rahoituskulut 10,6 22,3

Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutoksia 4,5 7,6

lyhytaikaisten saamisten muutos -0,6 -0,3

lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 0,8 -1,2

liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4,7 6,1

rahoitustulot 8,3 17,9

osinkotulot 0,0 3,5

rahoituskulut -11,7 -21,5

Maksetut verot -3,9 -0,3

liiketoiminnan rahavirta (netto) a -2,5 12,6

inVesToinTien rahaVirTa

investoinnit tytäryhtiö- ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin 0,0 -814,9

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,1 -2,0

luovutustulot muista sijoituksista 0,0 19,9

Muu käyttöomaisuuden myynti 0,6 0,5

Muutos tytäryhtiösaamisissa 25,2 854,6

investointien rahavirta (netto) B 24,7 58,1

rahavirta investointien jälkeen 22,2 70,7

rahoiTusToiMinTojen rahaVirTa

omien osakkeiden myynti 0,0 0,2

pitkäaikaisten velkojen muutos -60,5 13,9

lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 58,1 -24,9

lyhytaikaisten saamisten muutos 34,8 -18,0

Maksetut osingot -38,2 -61,5

konserniavustukset 8,7 6,9

rahoitustoimintojen rahavirta (netto) C 2,9 -90,4

likvidien varojen muutos (a+B+C) 25,1 -19,6

likvidit varat tilikauden alussa 4,6 24,3

likvidit varat tilikauden lopussa 29,7 4,6
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eMoyhTiön oMan pääoMan MuuToslaskelMa

M€
osake-

pääoma

arvon-
korotus-
rahasto

omat
osakkeet

Muut
rahastot

Voitto-
varat yhteensä

31.12.2007 77,5 3,8 -0,9 3,2 895,7 979,3

siirto arvonkorotusrahastosta maa-
omaisuuden myynnin yhteydessä 0,0 0,0 0,0

Muut muutokset 0,1 0,1 0,2

osingonjako -61,5 -61,5

Tilikauden voitto (tappio) -373,0 -373,0

31.12.2008 77,5 3,8 -0,8 3,2 461,3 545,0

siirto arvonkorotusrahastosta maa-
omaisuuden myynnin yhteydessä 0,0 0,0 0,0

osingonjako -38,2 -38,2

Tilikauden voitto (tappio) 7,6 7,6

31.12.2009 77,5 3,8 -0,8 3,2 430,6 514,4
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eMoyhTiön TilinpääTöksen laadinTaperiaaTTeeT

Fiskars oyj abp:n tilinpäätös on laadittu 
paikallisten vaatimusten ja suomessa ylei-
sesti hyväksyttyjen laskentaperiaatteiden 
mukaisesti (Finnish accounting standards, 
Fas). Tilinpäätös on esitetään euroissa.

Tilinpäätöstä laatiessaan yhtiön johto 
joutuu voimassa olevien määräysten ja 
hyvän kirjanpitotavan mukaisesti tekemään 
arvioita ja olettamuksia, jotka vaikuttavat 
tilinpäätöserien arvostukseen ja jakso-
tukseen. Toteutuvat luvut voivat poiketa 
tehdyistä arvioista.

ulkoMaanrahan  
MääräiseT eräT
ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat 
kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilin-
päätöshetkellä taseessa olevat valuutta-
määräiset saatavat ja velat on arvostettu 
tilinpäätöspäivän kurssiin. johdannaiset 
kirjataan hankintamenoon tai raportointi-
kauden lopun todennäköiseen käypään 
arvoon. sekä realisoituneet että reali-
soitumattomat voitot ja tappiot kirjataan 
tuloslaskelman rahoituseriin.

liikeVaihTo
liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista 
on vähennetty välilliset verot ja myönnetyt 
alennukset.

TuTkiMus- ja kehiTysMenoT
Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan sen 
tilikauden kuluksi, jolloin ne syntyvät. 

eläkejärjesTelyT
suomalaisen henkilöstön lakisääteinen 
eläkevastuu ja mahdollinen lisäeläketurva 
on järjestetty eläkevakuutuksin vakuutus-
yhtiöiden kautta.

saTunnaiseT TuoToT ja kuluT
konserniavustukset, fuusiotappiot ja pur-
kutappiot esitetään satunnaisissa erissä. 

pysyVäT VasTaaVaT
pysyvät vastaavat arvostetaan hankinta 
ja valmistuskustannuksiin ja on esitetty 
taseessa hankintahinnan ja kertyneiden 
suunnitelman mukaisten poistojen erotuk-
sena. eräiden maa-alueiden tasearvoihin 
sisältyy arvonkorotuksia.

arvonkorotukset perustuvat arvonko-
rotusta tehtäessä vallinneisiin käypiin 
arvoihin. Mikäli arvonkorotuksen perusteet 
poistuvat, tehtyjä arvonkorotuksia perutaan 
siltä osin. realisoituneet arvonkorotukset 
siirretään kertyneeseen tulokseen.

pysyvistä vastaavista tehdään poisto-
suunnitelman mukaiset tasapoistot, jotka 
perustuvat omaisuuden arvioituun talou-
delliseen käyttöikään. poistojen perustee-
na olevat ohjeelliset pitoajat ovat:

pitkävaikutteiset menot 3–10 vuotta•	

rakennukset 25–40 vuotta•	

kuljetusvälineet 4 vuotta•	

koneet ja kalusto 3–10 vuotta•	

 Maa ja vesialueet ei poisteta•	

pysyvien vastaavien myyntivoitot ja 
 -tappiot sisältyvät liiketulokseen.

sijoitukset tytäryhtiöihin esitetään 
taseessa hankintamenon suuruisena tai 
nettorealisointiarvoon, jos sijoituksen arvo 
on olennaisesti ja pysyvästi laskenut.

VaihTuVaT VasTaaVaT
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankin-
tamenoon tai nettorealisointiarvoon, 
riippuen siitä, kumpi näistä on alhaisempi. 
hankintameno sisältää sekä välittömät 
että välilliset menot. Vaihto-omaisuus 
arvostetaan FiFo-periaatetta noudattaen. 
nettorealisointiarvona pidetään käypää 
hintatasoa vähennettynä tavanomaisilla 
myynnistä aiheutuvilla kuluilla. 

saaMiseT 
saamiset kirjataan alkuperäisen arvon 
mukaisesti tai sitä alempaan todennäköi-
seen arvoonsa. 

leasinG 
leasingvuokrat on käsitelty vuokrakuluina 
ja ne kirjataan tuloslaskelmaan laskutuk-
sen mukaan. jäljellä olevat leasingvastuut 
esitetään tilinpäätöksessä taseen ulkopuo-
lisina vastuina. 

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

TilinpääTössiirroT
Tilinpäätössiirrot muodostuvat poistoeroista.

TuloVeroT
Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu 
tilikauden tuloksesta suomalaisten vero-
säännösten perusteella lasketut verot sekä 
aikaisempien tilikausien verojen oikaisut.
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eMoyhTiön TilinpääTöksen liiTeTiedoT

TuloslaskelMa, liiTeTiedoT

1. liikeVaihTo 
M€ 2009 2008
rojaltituotot 15,0 15,4

Vuokratuotot 3,0 2,9

Muut 2,1 1,8

yhteensä 20,1 20,1

2. henkilösTökuluT
M€ 2009 2008
palkat ja palkkiot 6,0 5,6

eläkekulut 0,5 0,6

henkilösivukulut 1,7 0,7

yhteensä 8,2 6,9

3. henkilösTö
2009 2008

keskimäärin 60 49

kauden lopussa 57 51

4. liikeToiMinnan MuuT TuoToT
M€ 2009 2008
käyttöomaisuuden myyntivoitto 0,2 0,5

Muut tuotot 0,0 0,1

yhteensä 0,2 0,5

5. liikeToiMinnan MuuT kuluT
M€ 2009 2008
saman konsernin yrityksille 0,1 2,4

yhteensä 0,1 2,4

6. TilinTarkasTajien palkkioT
M€ 2009 2008
Tilintarkastuspalkkiot 0,1 0,1

Veroneuvonta 0,0 0,2

Muut palkkiot 0,0 0,0

yhteensä 0,2 0,3
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7. rahoiTusTuoToT ja -kuluT
M€ 2009 2008
osinkotuotot

osakkuusyrityksiltä 3,5

Muilta 0,0 0,0

osinkotuotot yhteensä 0,0 3,5

korko- ja muut tuotot pitkäaikaisista sijoituksista

saman konsernin yrityksiltä 3,1 6,6

Muilta 0,0

korko- ja muut tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 3,1 6,6

Muut korko- ja rahoitustuotot

saman konsernin yrityksiltä 2,9 9,3

Muilta 2,9 0,3

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 5,8 9,6

korko- ja rahoitustuotot yhteensä 9,0 16,1

pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset

konserniyritykset *) -369,2

Muut yritykset -0,1

pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumiset yhteensä 0,0 -369,2

*) Fiskars oyj abp:n tytäryhtiön avlis aB:n kirjanpitoarvo on alennettiin vastaamaan tytäryhtiön  
oman pääoman arvoa tilanteessa 31.12.2008.

korkokulut ja muut rahoituskulut

saman konsernin yrityksille -0,3 -1,9

Muille -10,3 -20,4

korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -10,6 -22,3

rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1,6 -371,9

rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy kurssieroja, netto 2,8 -2,1

8. saTunnaiseT eräT
M€ 2009 2008
saatu konserniavustus 17,4 14,1

Maksettu konserniavustus -8,9 -5,5

yhteensä 8,5 8,6

9. TuloVeroT
M€ 2009 2008
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -0,5 0,0

Tuloverot satunnaisista eristä -2,2 -2,2

Tilikauden verot tuloslaskelmassa -2,7 -2,2
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pysyVäT VasTaaVaT, liiTeTiedoT

10. aineeTToMaT hyödykkeeT
M€ 2009 2008
hankintamenot 1.1. 1,4 1,4

investoinnit 0,3 0,0

hankintamenot 31.12. 1,6 1,4

kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 0,9 0,7

Tilikauden suunnitelmapoistot 0,1 0,1

kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 1,0 0,9

kirjanpitoarvo 31.12. 0,6 0,5

11. aineelliseT hyödykkeeT

2009

M€
Maa- ja  

vesialueet rakennukset
koneet ja  

kalusto
keskeneräiset 

hankinnat yhteensä
hankintamenot 1.1. 5,3 33,3 5,7 0,2 44,5

investoinnit 0,2 0,5 0,1 0,0 0,9

Vähennykset 0,0 0,0 -0,3 -0,3

siirrot 0,1 0,0 -0,1 0,0

hankintamenot 31.12. 5,5 33,9 5,6 0,1 45,1

kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 16,8 3,8 20,6

Tilikauden suunnitelmapoistot 1,1 0,3 1,5

Vähennykset 0,0 -0,2 -0,2

kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 17,9 4,0 21,9

arvonkorotukset 1.1. 9,8 9,8

Vähennykset 0,0 0,0

arvonkorotukset 31.12. 9,8 9,8

kirjanpitoarvo 31.12.2009 15,3 16,0 1,6 0,1 32,9
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2008

M€
Maa- ja  

vesialueet rakennukset
koneet ja  

kalusto
keskeneräiset 

hankinnat yhteensä
hankintamenot 1.1. 5,0 32,7 5,5 0,2 43,3

investoinnit 0,4 0,6 0,5 0,1 1,7

Vähennykset -0,1 0,0 -0,3 -0,1 -0,5

siirrot 0,0 0,0 0,0 0,0

hankintamenot 31.12. 5,3 33,3 5,7 0,2 44,5

kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. 15,6 3,6 19,3

Tilikauden suunnitelmapoistot 1,1 0,5 1,6

Vähennykset 0,0 -0,3 -0,3

kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. 16,8 3,8 20,6

arvonkorotukset 1.1. 9,8 9,8

Vähennykset 0,0 0,0

arvonkorotukset 31.12. 9,8 9,8

kirjanpitoarvo 31.12.2008 15,1 16,5 1,9 0,2 33,7

12. sijoiTukseT

2009

M€
Tytäryhtiö-

osakkeet
saamiset  

tytäryhtiöiltä

osuudet  
osakkuus-
yrityksissä

Muut 
osakkeet ja 

osuudet yhteensä
hankintamenot 1.1. 983,5 133,6 3,6 1 120,6

investoinnit 1,2 1,2

Vähennykset -0,2 -26,4 -26,7

hankintamenot 31.12. 983,2 108,3 3,6 1 095,1

arvonalentumiset 1.1. -405,5 -0,7 -406,2

arvonalentumiset 31.12. -405,5 -0,7 -406,1

kirjanpitoarvo 31.12.2009 577,8 108,3 0,0 2,9 689,0

2008

M€
Tytäryhtiö-

osakkeet
saamiset  

tytäryhtiöiltä

osuudet  
osakkuus-
yrityksissä

Muut 
osakkeet ja 

osuudet yhteensä
hankintamenot 1.1. 169,8 988,1 33,3 3,2 1 194,4

investoinnit 813,7 56,1 1,3 871,0

Vähennykset -910,7 -33,3 -0,8 -944,8

hankintamenot 31.12. 983,5 133,6 0,0 3,6 1 120,6

arvonalentumiset 1.1. -36,3 -0,6 -36,9

Vähennykset -369,2 -0,1 -369,2

arvonalentumiset 31.12. -405,5 -0,7 -406,2

kirjanpitoarvo 31.12.2008 578,0 133,6 0,0 2,9 714,5
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Tytäryhtiöosakkeet osake-
määrä kotipaikka

osuus
 osakkeista, %

osuus ääni - 
vallasta, %

kirjanpitoarvo
(€ 1 000)

avlis aB *) n/a sollentuna se 100,0 100,0 444 622

Fiskars Brands, inc. 22 924 913 Madison, Wi. us 100,0 100,0 42 484

Fiskars Brands europe aps 1 251 250 silkeborg dk 100,0 100,0 71 338

inhan Tehtaat oy ab 5 000 ähtäri Fi 100,0 100,0 1 199

Ferraria oy ab 750 000 raasepori Fi 100,0 100,0 17 660

kiinteistö oy danskog gård 4 000 raasepori Fi 100,0 100,0 505

ab Åbo Båtvarf - Turun Veneveistämö oy 150 Turku Fi 100,0 100,0 3

577 811

*)  omistaa 17,1 % Wärtsilän osakkeista, Wärtsilä-omistuksen markkina-arvo tilikauden lopussa oli 472,9 (353,9) milj. euroa.

Muiden yritysten osakkeet ja osuudet osake-
määrä kotipaikka

osuus
 osakkeista, %

osuus ääni - 
vallasta, %

kirjanpitoarvo
(€ 1 000)

rautaruukki oyj 10 000 Fi 0,0 0,0 20

Fiskars oyj abp:n omistamat muut  
käyttöomaisuusosakkeet 2 856

2 875

13. VaihTo-oMaisuus
M€ 2009 2008
Valmiit tuotteet/tavarat 0,2 0,2

yhteensä 31.12. 0,2 0,2

14. saaMiseT saMaan konserniin kuuluVilTa yriTyksilTä
M€ 2009 2008
Myyntisaamiset 0,3 0,1

lainasaamiset 134,3 169,0

Muut saamiset 12,6 12,7

siirtosaamiset 22,2 20,7

yhteensä 31.12. 169,5 202,5

15. siirTosaaMiseT
M€ 2009 2008
korkosaamiset 0,2 1,2

Muut siirtosaamiset 1,1 0,0

yhteensä 31.12. 1,2 1,2

16. rahaT ja pankkisaaMiseT
M€ 2009 2008
pankkitalletukset 29,7 2,7

rahamarkkinasijoitukset 1,9

yhteensä 31.12. 29,7 4,6
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Taseen oMa pääoMa ja VelaT, liiTeTiedoT

17. oMa pääoMa
M€ 2009 2008

osakepääoma

a-osakkeet

1.1. 54,9 54,9

Muutos *) -54,9 0,0

31.12. 0,0 54,9

k-osakkeet

1.1. 22,6 22,6

Muutos *) -22,6 0,0

31.12. 0,0 22,6

uudet osakkeet

1.1.

Muutos *) 77,5

31.12. 77,5

osakepääoma 31.12. 77,5 77,5

arvonkorotusrahasto

1.1. 3,8 3,8

Vähennys käyttöomaisuuden myynnin  
yhteydessä 0,0 0,0

arvonkorotusrahasto 31.12. 3,8 3,8

omat osakkeet

a-osakkeet

1.1. -0,8 -0,9

Vähennykset 0,8 0,1

31.12. 0,0 -0,8

k-osakkeet

1.1. 0,0 0,0

Vähennykset 0,0 0,0

31.12. 0,0 0,0

uudet osakkeet

1.1.

Muutos *) -0,8

31.12. -0,8

omat osakkeet 31.12. -0,8 -0,8

*)  Fiskars oyj abp:llä on yksi osakesarja heinäkuussa 2009 ta-
pahtuneen a- ja k-osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. 
uusi yhtenäinen osakesarja (Fis1V) tuli julkisen kaupankäyn-
nin kohteeksi 31.7.2009. jokaisella osakkeella on yksi ääni ja 
yhtäläiset oikeudet.

 

M€ 2009 2008

Muut rahastot

1.1. 3,2 3,2

Muut rahastot 31.12. 3,2 3,2

Voittovarat 

1.1. 461,3 895,7

osingonjako -38,2 -61,5

omien osakkeiden myynti 0,1

Tilikauden voitto 7,6 -373,0

Voittovarat 31.12. 430,6 461,3

vähennetään omat osakkeet -0,8 -0,8

jakokelpoinen oma pääoma 31.12. 429,9 460,5

sidottu oma pääoma 80,7 80,7

Vapaa oma pääoma 433,6 464,3

oma pääoma yhteensä 31.12. 514,4 545,0

18. TilinpääTössiirTojen kerTyMä
M€ 2009 2008
kertynyt poistoero 1.1. 1,9 2,0

Tilikauden muutokset -0,2 -0,2

kertynyt poistoero 31.12. 1,7 1,9

 
laskennallista verovelkaa, joka on 26 % tilinpäätössiirtojen 
 kertymästä, ei ole kirjattu.

19. piTkäaikaiseT VelaT, joTka eräänTyVäT  
5 Vuoden jälkeen
M€ 2009 2008
lainat rahoituslaitoksilta 52,5 63,3
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20. pääoMalaina
pääomalainan pääasialliset lainaehdot:
pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla 
etuoikeudella. lainan pääoma voidaan muutoin maksaa takaisin vain, jos yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. korkoa voidaan maksaa 
vuosittain ainoastaan, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön ja sen konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistetun taseen mukaan. laina erääntyy maksettavaksi 17.6.2010 ja sen korko on kiinteä 6,25 %. laina on julkisen kaupankäynnin 
kohteena.

21. VelaT konserniyriTyksille
M€ 2009 2008
ostovelat 0,0 2,4

Muut velat 130,0 89,5

siirtovelat 8,9 5,6

yhteensä 31.12. 138,9 97,5

22. siirToVelaT
M€ 2009 2008
korkovelat 2,4 6,2

palkat ja sosiaalikulut 2,4 1,7

osto- ja muut jaksotukset 2,6 0,4

yhteensä 31.12. 7,4 8,3

23. seuraaVan ja MyöheMpien Vuosien leasinGMaksuT
M€ 2009 2008
käyttöleasing, seuraavan vuoden leasingmaksut 0,6 0,4

käyttöleasing, myöhemmin suoritettavat leasingmaksut 2,8 0,1

yhteensä 31.12. 3,4 0,5

24. VasTuusiTouMukseT
M€ 2009 2008
omien sitoumusten vakuudeksi

leasing- ja vuokravastuut 3,4 0,5

Muut vastuut 4,4 4,6

Takaukset konserniyritysten sitoumusten vakuudeksi 9,4 15,0

yhteensä 31.12. 17,2 20,1
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Tilikauden 2009 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pää-
oma on 429,9 milj. euroa (460,5).

hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle jaettavaksi osin-
koa 0,52 euroa/osake vuodelta 2009. 

osinkoon oikeuttavia osakkeita on 81 910 722 osaketta. ehdo-
tettu osinko olisi siten 42 593 575,44 euroa. käyttämättömiksi 
voittovaroiksi emoyhtiöön jää 387,3 miljoona euroa.

yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jäl-
keen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. yhtiön maksuvalmius 
on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityk-
sen mukaan yhtiön maksukykyä.

helsingissä 10. helmikuuta 2010 

kaj-Gustaf Bergh ralf Böer

alexander ehrnrooth paul ehrnrooth

ilona ervasti-Vaintola Gustaf Gripenberg

karl Grotenfelt karsten slotte

jukka suominen kari kauniskangas
  toimitusjohtaja

halliTuksen  
esiTys Varsinaiselle 
yhTiökokoukselle
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Fiskars oyj aBp:n yhTiökokoukselle
olemme tarkastaneet Fiskars oyj abp:n kirjanpidon, tilin-
päätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2009. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslas-
kelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muu-
toksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, 
tuloslaskelman, rahavirtalaskelma ja liitetiedot.

hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa 
oikeat ja riittävät tiedot eu:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (iFrs) mukaisesti ja että tilinpäätös 
ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista 
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. hallitus vastaa 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-
misestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja 
että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella 
antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta. hyvä tilintarkastustapa edellyttää am-
mattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen 
suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen var-
muus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole 
olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja 
toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja 
arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa 
on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheelli-
syys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan 
myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittä-
miseen liittyvää sisäistä valvontaa. lisäksi arvioidaan tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa 
soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. käsityksemme mukaan olemme 
suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkas-
tustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

TilinTarkasTuskerToMus
lausunto konsernitilinpäätöksestä
lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa eu:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(iFrs) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellises-
ta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukai-
sesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

helsingissä 10. helmikuuta 2010

kpMG oy aB

Mauri palvi
khT
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osakkeiden lukuMäärä ja ääniMäärä
Fiskars oyj abp:n osakkeet noteerataan nasdaQ oMX helsinki 
oy:n large Cap -listalla. yhtiöllä on yksi osakesarja heinäkuussa 
2009 tapahtuneen a- ja k-osakesarjojen yhdistämisen seurauk-
sena. yhdistämisen jälkeen jokaisella osakkeella on yksi ääni ja 
yhtäläiset oikeudet. uusi yhtenäinen osakesarja Fis1V (aiemmin 
Fisas ja Fisks) tuli julkisen kaupankäynnin kohteeksi 31.7.2009.

osakesarjojen yhdistämiseen liittyen k-sarjan osakkeiden 
omistajille suunnattiin maksuton osakeanti, jossa jokaista viittä 
k-sarjan osaketta vastaan annettiin maksutta yksi uusi osake. 
Tämän seurauksena 4 513 141 osaketta laskettiin liikkeelle.

osakesarjojen yhdistämiseen liittyi lisäksi agrofin oy ab:n 
sulautuminen Fiskars oyj abp:een. sulautumisvastikkeena 
yhteensä 11 863 964 uutta osaketta suunnattiin agrofin oy ab:n 
osakkeenomistajille. samanaikaisesti mitätöitiin sulautumisen 
yhteydessä Fiskarsille siirtyneet 11 863 964 osaketta. 

osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 82 023 341. 
osakepääoma oli edelleen 77 510 200 euroa.

oMaT osakkeeT
Tilikauden lopussa yhtiön hallussa oli omia osakkeita 112 619 kpl, 
mikä vastaa 0,14 % yhtiön osakkeista ja äänistä. yhtiö on ostanut 
osakkeet nasdaQ oMX helsingissä yhtiökokouksen valtuutuk-
sen mukaisesti osakkeita. osakkeet on hankittu 10.12.2003 ja 
16.1.2004 välisenä aikana.

halliTuksen ValTuuTukseT
yhtiökokous 16.3.2009 valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovut-
tamaan yhtiön omia osakkeita enintään 2  700 000 kpl a-osaketta 
ja enintään 1 100 000 kpl k-osaketta. Valtuutus peruutettiin 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.6.2009.

osakkeeT ja osakkeenoMisTajaT
ylimääräinen yhtiökokous 5.6.2009 valtuutti hallituksen hankki-

maan ja luovuttamaan yhtiön omia osakkeita, yhteensä enintään 
4 020 000 osaketta. hallitus voi päättää osakkeiden luovuttami-
sesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on 
etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita. Valtuutukset ovat voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

hallitus ei ole käyttänyt saamiaan valtuutuksia omien osakkei-
den ostoon tai myyntiin vuonna 2009.

osakkeenoMisTajaT
Fiskars oyj abp:llä oli 11 915 (2008: 9 899) osakkeenomistajaa 
tilikauden lopussa. noin 2,5 % osakepääomasta oli ulkomais-
ten tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien omistuksessa 
(2008:  2,2 % osakkeista ja 0,6 % äänistä). 

johdon osakkeenoMisTus
hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän yhdessä 
perheenjäsenen kanssa määräysvallassaan olevien yhteisöjen 
omistusosuus oli 31.12.2009 yhteensä 24  507  687 osaketta, mikä 
vastaa 29,9 % yhtiön osakkeista ja äänistä. yhtiöllä ei ollut tuolloin 
optio-ohjelmia.

osakkeiden lukumäärän muutokset 2008–2009

a-osake k-osake yhteensä
osakkeita yhteensä 31.12.2008 54 944 492 22 565 708 77 510 200

30.07.2009 -54 944 492 -22 565 708 77 510 200 osakesarjojen yhdistäminen

30.07.2009 4 513 141 suunnattu anti: yksi uusi osake viidellä k-osakkeella

31.07.2009 11 863 964 suunnattu anti agrofinin osakkeenomistajille

03.08.2009 -11 863 964 agrofinin sulautumiseen liittyvien osakkeiden mitätöinti

osakkeita yhteensä 31.12.2009 82 023 341

omat osakkeet 112 619
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omistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2009

omistajaryhmä omistuksia %
osakkeiden

lukumäärä %
yritykset 528 4,43 28 495 893 34,74

rahoitus- ja vakuutuslaitokset 19 0,16 691 077 0,84

julkisyhteisöt 14 0,12 5 826 931 7,10

kotitaloudet 11 120 93,32 34 884 065 42,53

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 145 1,22 10 084 354 12,29

ulkomaat 80 0,67 1 020 289 1,24

hallintarekisteröidyt 9 0,08 1 003 568 1,22

Muut 1 0,01 17 164 0,02

yhteensä 11 916 100,00 82 023 341 100,00

osakemäärien jakautuminen 31.12.2009

osakkeiden määrä omistuksia %
osakkeiden

lukumäärä %
1–100 3 064 25,71 215 810 0,26

101–500 4 901 41,13 1 330 390 1,62

501–1 000 1 677 14,08 1 282 652 1,56

1 001–10 000 1 970 16,53 5 504 872 6,71

10 001–100 000 228 1,91 5 773 792 7,04

100 001– 76 0,64 67 915 825 82,80

yhteensä 11 916 100,00 82 023 341 100,00

yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2009 
osakkeet

osuus osakkeista 
ja äänistä %

1 Virala oy ab 9 213 770 11,2

2 Turret oy ab 8 440 406 10,3

3 oy holdix ab 5 959 050 7,3

4 i.a. von julins sterbhus 2 689 120 3,3

5 sophie von julins stiftelse 2 551 791 3,1

6 Varma keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 2 469 326 3,0

7 julius Tallberg oy ab 2 277 035 2,8

8 keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen 1 940 950 2,4

9 ehrnrooth alexander 1 833 534 2,2

10 Fromond louise 1 686 135 2,1

11 Fromond anna 1 685 518 2,1

12 Fromond elsa 1 623 926 2,0

13 ehrnrooth albert 1 610 372 2,0

14 ehrnrooth jacob 1 566 929 1,9

15 ehrnrooth sophia 1 556 928 1,9

16 Åberg albertina 1 141 959 1,4

17 stiftelsen för Åbo akademi 969 241 1,2

18 Wrede sophie 821 790 1,0

19 hartwall peter 748 450 0,9

20 lindsay von julin & Co ab 733 320 0,9

20 suurinta yhteensä 51 519 550 63,0
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pörssiTiedoTTeeT Vuonna 2009
Taloudellinen raporToinTi
13.2.  Fiskarsin tilinpäätöstiedote 2008
23.4.  Fiskarsin uusi raportointirakenne ja oikaistut 

vertailuluvut vuodelle 2008
6.5.  Fiskarsin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2009
6.8.  Fiskarsin osavuosikatsaus tammikuu–kesäkuu 2009
4.11.  Fiskarsin osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2009

osakesarjojen yhdisTäMinen
15.4.  hallitus ehdottaa osakesarjojen yhdistämistä ja 

agrofin oy ab:n sulautumista Fiskarsiin
20.4.  kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
5.6.  ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
27.7.  Fiskarsin osakesarjojen yhdistämisen ehdot täyttyneet
30.7.  Fiskarsin suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 

annettavat osakkeet ja osakelajien yhdistäminen 
rekisteröity kaupparekisteriin

31.7.  Fiskarsin ja agrofinin välinen sulautuminen 
täytäntöönpantu

31.7.  kaupankäynti Fiskarsin yhdistetyillä osakkeilla alkaa
3.8.  agrofinin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena 

annetut Fiskarsin osakkeet otettu kaupankäynnin 
kohteeksi

oMisTusMuuTokseT
17.4. arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen 

ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
21.4.  arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen 

ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
16.6.  arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen 

ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
31.7.  arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen 

ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
31.7.  arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen 

ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta 
3.8.  arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen 

ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
6.10.  arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen 

ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

MuuT pörssiTiedoTTeeT
13.1.  Fiskarsin vuosikooste 2008
11.2.  iittala Groupin yT-neuvottelut ovat päättyneet
13.2.  yhtiökokouskutsu
16.2.  iittala Group aloittaa yT-neuvottelut arabian, iittalan ja 

nuutajärven tehtailla
9.3.  Fiskarsin vuosikertomus 2008 julkaistu
16.3.  Fiskarsin varsinainen yhtiökokous 2009
30.3.  Fiskarsin veneliiketoiminnalle uusi johtaja
1.4.  iittala Groupin tehtaiden yT-neuvottelut päättyivät
7.5.  Fiskars aloittaa yT-neuvottelut Billnäsin tehtaalla
22.6.  Fiskarsin yT-neuvottelut päätökseen Billnäsin tehtaalla
18.8.  Fiskarsin home-liiketoiminta-alueen johtaja eroaa
26.8.  Fiskarsin home-liiketoiminta-alueen uusi johtaja 

nimitetty
7.10.  Fiskars home selkeyttää organisaatiotaan ja aloittaa 

yT-neuvottelut iittala Groupissa
1.12.  iittala Groupin yT-neuvottelut päättyivät
9.12.  Fiskarsin taloudelliset katsaukset vuonna 2010

kaikki tiedotteet ja taloudelliset raportit ovat luettavissa Fiskars-
konsernin internetsivuilla www.fiskarsgroup.fi.
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TieToa osakkeenomisTajille
Fiskarsin osake on kaupankäynnin kohteena nasDaQ omX 
Helsingin pörssissä. Yhtiön a- ja k-osakesarjat yhdistettiin heinä-
kuussa 2009. nyt yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaupankäynti-
tunnus on Fis1V (aiemmin Fisas ja Fisks).

osakkeen TieDoT

markkina nasDaQ omX Helsinki

isin-koodi Fi0009000400

kaupankäyntitunnus Fis1V (omX)

segmentti omXH suuret Yhtiöt

Toimialaluokka kulutustavarat, kodintuotteet

GiCs-toimialakoodi 25201050

osakkeiden määrä 31.12.2009 82 023 341

VaRsinainen YHTiÖkokoUs ja osinko
Fiskars oyj abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 
16.3.2010 klo 15.00 Helsingin messukeskuksen kongressisii-
vessä (messuaukio 1, Helsinki). kokoukseen ilmoittautuneiden 
vastaanottaminen alkaa klo 14.00.

oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, 
joka on 4.3.2010 merkitty osakkeenomistajaksi euroclear Finland 

oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. osakkaan on ilmoitettava 
osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään 11.3.20010 klo 
15.00 mennessä. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 jae-
taan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta. osingonmaksun täsmäytys-
päivä on 19.3.2010 ja maksupäivä 26.3.2010.

lisätietoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista ja ilmoittau-
tumisesta saa yhtiökokouskutsusta, joka on saatavilla Fiskars-
konsernin internetsivuilla www.fiskarsgroup.fi.

sijoiTTajasUHTeeT
Fiskarsin sijoittajaviestinnän tavoitteena on, että kaikilla markkina-
osapuolilla on oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot Fiskarsista voi-
dakseen analysoida yhtiötä ja sen tulevaisuutta sijoituskohteena. 
Tieto jaetaan samanaikaisesti kaikille sidosryhmille. 

Fiskars soveltaa kolmen viikon ajan ennen tuloksen julkistamis-
ta niin sanottua suljetun ikkunan periaatetta. kyseisenä ajan-
kohtana yhtiön edustajat eivät kommentoi Fiskarsin taloudellista 
tilannetta tai markkinanäkymiä.

sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset koordinoidaan konsernivies-
tinnässä. sijoittajatietoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä 
viestintäpäällikkö nora maliniin, sähköposti nora.malin@fiskars.fi.

Fiskarsin osakkeen kurssikehitys, €
1.1.2005–31.12.2009
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KOHTI UUSIA  
INNOVAATIOITA
Fiskarsin 360-vuotinen perintö toimii suunnittelutyömme  
innoittajana. Jatkamme toimivien, oivaltavien ja  
innovatiivisten tuotteiden kehittämistä uusien  
muotoilijoiden voimin. Tavoitteenamme on luoda  
tuotteita, jotka kestävät sukupolvelta toiselle. 



tietoa sijoittajille
Fiskars oyj abp:n osake (Fis1V) on 
kaupankäynnin kohteena NasDaQ oMX 
Helsingin Pörssissä.

Fiskars julkistaa kolme osavuosikatsausta 
vuonna 2010:
•  tammikuu–maaliskuu 4.5.2010
•  tammikuu–kesäkuu 5.8.2010
•  tammikuu–syyskuu 2.11.2010

Kaikki taloudelliset katsaukset ja muut 
sijoittajatiedot löytyvät Fiskars-konsernin 
internetsivuilta www.fiskarsgroup.fi.  
sivujen kautta voi liittyä tiedotteiden  
sähköpostijakelulistalle tai tilata  
painetun vuosikertomuksen postitse. 
osavuosikatsaukset, vuosikertomus ja 
pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.

www.fiskarsgroup.fi



Fiskars oyj abp
Hämeentie 135 a
Pl 130
00561 Helsinki
Puh. 0204 3910
www.fiskarsgroup.fi

arjeN  
KestäVää  
Muotoilua,  
VuoDesta 
1649
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