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FISKARS 365 – VUOSISATOJEN YLPEYS
JA INNOSTUS MUOTOILUSTA. JOKA
PÄIVÄ.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa
johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. 365-vuotiaan Fiskarsin kestävät tuotteet rikastuttavat
ihmisten arkea auttamalla jokapäiväisissä askareissa ja antamalla mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen. Siksi
niihin luotetaan sukupolvesta toiseen. Vahvat brändimme ja ikoniset tuotteemme sopivat jokaiselle, joka nauttii
käsillä tekemisestä, puutarhanhoidosta ja ruoanlaitosta, tai inspiroituu luonnosta ja retkeilystä. Fiskarsin
tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä
ja ulkoilusta hauskempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on ylpeä synnyinsijansa
Fiskarsin Ruukin vuosisataisista kädentaitojen perinteistä. Sama kunnianhimoinen suhtautuminen laatuun ohjaa
yhtiötämme edelleen. Koska me Fiskarsilla uskomme, että kaiken, pienimmätkin asiat, voi tehdä paremmin ja
fiksummin.

Koti
Fiskars on kodintuotteiden markkinajohtaja
Pohjoismaissa, ja sen arvostetuilla
brändeillä kuten Iittalalla, Fiskarsilla, Royal
Copenhagenilla, Arabialla ja Hackmanilla
on laaja valikoima tuotteita ruoanlaittoon,
kattaukseen ja sisustamiseen. Amerikassa
toimintamme keskittyy koulun ja askartelun
tuotteisiin.

Puutarha
Fiskars on puutarhan leikkaavien
työkalujen globaali johtaja. Fiskarsin
funktionaaliset, ergonomiset ja
helppokäyttöiset työkalut innostavat käyttäjiä
luomaan oman unelmapuutarhansa.
Puutarhaliiketoiminnan brändivalikoimaan
kuuluvat Fiskarsin lisäksi Ebertsankey ja
Leborgne.

Ulkoilu
Fiskarsin ulkoiluliiketoiminta tarjoaa laajan
valikoiman innovatiivisia, luotettavia ja
tarpeellisia tuotteita ulkoiluun.
Liiketoiminnan pääpaino on
maailmanlaajuisesti Gerber-brändissä ja
Pohjoismaissa Buster-veneissä. Gerber
tarjoaa tuotteita ongelmien ratkaisemiseen
ja selviytymiseen niin harrastajille kuin
ammattilaisillekin.

Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskars on Suomen vanhin yritys ja on listattu
NASDAQ OMX Helsingissä. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala ja Gerber.
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HISTORIAMME
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa
johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Sekä yhtiöllä että Ruukilla on vahva omaleimainen
identiteetti, ja ne uusiutuvat pitkää historiaansa kunnioittaen. Yhtiön synnyinsijasta Fiskarsin Ruukista kehittyi
1700-luvun loppupuolella yksi Suomen suurimmista kupariesineiden valmistajista. Fiskarsin maine aterimien ja
saksien valmistajana juontaa juurensa 1830-luvulle, jolloin Ruukissa valmistettiin ensimmäiset hienotakeet.
Myös Fiskarsin kuuluisia oranssikahvaisia saksia valmistettiin vuonna 1967 aluksi Ruukin vanhassa
kuparipajassa. Nykyisin rakennuksessa järjestetään tasokkaita taide ja muotoilunäyttelyitä. Fiskarsin pitkä
historia elää edelleen nykypäivän kehityksessä ja tekee Ruukin ilmapiiristä ainutlaatuisen. Fiskarsin Ruukista on
tullut kansainvälisesti tunnustettu suomalaisen muotoilun ja taiteen keskus, jossa asuu yli sata taiteilijaa,
muotoilijaa ja käsityöläistä.
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VUOSI LYHYESTI
Fiskarsin taloudellinen kehitys oli vuonna 2013 jälleen kerran vahvaa. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä kasvoi 17 % ja oli neljättä vuotta peräkkäin parempi kuin koskaan.
Tähän vaikuttivat Royal Copenhagenin tulo osaksi konsernia sekä kustannusten
hallinta ja valikoiman kehittäminen. Liikevaihto kasvoi 7 %.
Tanskalaista käsityöperinettä
Royal Copenhagenin klassisista sinivalkoisista posliiniastioista tuli osa Fiskarsin
kattamisen valikoimaa. Royal Copenhagenin
tuotteet on tehty jo yli 235 vuoden ajan
perinteitä ja käsityötaitoa kunnioittaen.

Tehokkuutta yhteisistä
järjestelmistä
Viisivuotisen

investointiohjelman kohteena olevasta
liiketoiminnasta käyttää yhteisiä järjestelmiä
ja prosesseja, kun ohjelma eteni suurilla
käyttöönotoilla.

Päättäväisyys toi tulosta

Optimoitu toimitusketju

Epätavallisen huono sää haittasi puutarhaalaa tärkeällä kevätkaudella. Fiskarsin
myyntitiimit eivät luovuttaneet, ja onnistuivat
kääntämään puutarhatuotteiden myynnin
nousuun syksyllä, jolloin puutarhakauppa
käy tavallisesti hiljaisemmin.

Kaksivuotinen EMEA 2015 –
rakennemuutosohjelma käynnistettiin
parantamaan toimitusketjun kilpailukykyä ja
kustannusrakenteita sekä toteuttamaan uutta
liiketoimintamallia myyntiyhtiöissä.

Fiskars-konsernin tuotteet saivat kuusi
vuoden 2013 red dot huippumuotoilupalkintoa. Palkinnon saivat
Fiskars Edge-veitsisarja, ServoCut-sakset,
lasten työkalusarja My First Fiskars, Fiskars
SmartFit-oksasakset, Leborgnen Nanovibvasara ja Ebertsankeyn Helsinki-ruukku.

Palkittua
muotoilua
Fiskarsin Quantum
–puutarhatyökalusarja sai
Saksan
Liittotasavallan
hopeisen
muotoilupalkinnon tuotesuunnittelusta.
Sarjalle oli jo aiemmin myönnetty arvostettu
red dot ”Best of the Best 2012”muotoilupalkinto sekä Saksan
muotoiluneuvoston vuoden 2013
tunnustuspalkinto.

Huolenpitoa yhteisöistä
Eteenpäin Euroopassa
Onnistuneet yritysmyyntikampanjat toivat
Fiskars- ja Gerber-brändit uusien kuluttajien
ulottuville Keski- ja Itä-Euroopassa.

Fiskars on sitoutunut toimimaan aktiivisesti
yhteisössään ja tekee Amerikassa
yhteistyötä Boys and Girls Club of Americajärjestön kanssa antaakseen nuorille
mahdollisuuden käyttää luovuuttaan ja
kehittää taitojaan.
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Fokus Aasiaan

Iittala laajentuu

Fiskars päätti vahvistaa Aasian ja
Tyynenmeren alueen
myyntiorganisaatiotaan vauhdittaakseen
kasvua alueella. Uusi myyntialue Aasia ja
Tyynimeri vastaa vuoden 2014 alusta alkaen
konsernin brändien kasvattamisesta
nopeasti kasvavilla ja strategisesti yhä
tärkeämmillä Aasian-markkinoilla.

Iittalan myymäläverkoston kansainvälinen
laajentuminen eteni Aasiassa ja
Euroopassa. Vuoden mittaan avattiin muun
muassa Kiinassa ensimmäinen suuri Iittalamyymälä ja Japanissa ensimmäinen
lippulaivamyymälä Tokion alueen
ulkopuolella Osakassa.

Arvostettu kaupan kumppani
Fiskars sai
Ranskassa viidettä
vuotta peräkkäin
tunnustusta
käsityökalujen
parhaana
toimittajana.
Kultaisen
JardinPlus palkinnon saajan äänestivät
Ranskan puutarha- ja rautakaupan ostajat.

Vahva tulos

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi
17 % ja oli neljättä vuotta peräkkäin parempi
kuin koskaan.

Juhlavuosi alkoi
Suomen vanhin yhtiö
Fiskars aloitti 365juhlavuotensa
talkoohengessä. Yli
200 työntekijää ja
perheenjäsentä
osallistui viheralueiden
kunnostamiseen
Orange Thumb-tapahtumissa ympäri
Suomea.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Fiskars on ainutlaatuinen yhtiö. Lähes 365 vuotta sitten
hollantilainen
kauppias
perusti
rautaruukin
pieneen
suomalaiseen kylään. Tänään Suomen vanhin yhtiö juhlii 365.
syntymäpäiväänsä vahvempana kuin koskaan. Menestyksemme
perustuu sekä brändiemme vahvuuteen että henkilöstömme
sitoutumiseen ja innostukseen.
Fiskarsin taloudellinen tulos oli viime vuonna jälleen kerran vahva – teimme neljättä
kertaa peräkkäin historiamme parhaan liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä.
Tulosparannukseen vaikuttivat sekä valikoiman että kustannusten hallinta.
Myyntimielessä vuosi 2013 oli kaksi-jakoinen. Liikevaihtomme kasvoi 7 %, mutta
kasvu

tuli

pääasiassa

onnistuneesta

Royal

Copenhagen

-yritysostosta.

Vertailukelpoinen liikevaihto jäi pettymykseksemme edellisvuoden tasolle, kun
markkinaympäristö pysyi epävakaana ja kodinliiketoiminnassa karsittiin valikoimaa
ja tehtiin suuri tietojärjestelmämuutos. Suomessa, yhdessä suurimmista markkinaalueistamme, markkinatilanne oli huolestuttavan heikko.
Fiskarsilla on kunnianhimoinen tavoite kasvaa sekä uusille markkinoille että uusiin
kategorioihin. Olemme nähneet, että yhtenäisen kuluttajatuoteyhtiön strategiamme toimii, ja uskomme vahvasti
siihen että kuluttajia inspiroivat premium-brändit tulevat menestymään.
Fiskarsin muutos etenee suunnitellusti. Viisivuotinen EMEA-alueen tietojärjestelmähankkeemme on nyt
puolivälissä, ja alamme saada siitä hyötyjä. Perustimme vuonna 2013 Keski-Eurooppaan alueellisen
jakelukeskuksen, johon myös Gerberin Euroopan-jakelu voitiin siirtää. Viimeistelläksemme toimintamallimme
aloitimme vuonna 2013 rakennemuutosohjelman, jonka tavoitteena on toimitusketjun optimoiminen ja
liiketoimintamallin toteuttaminen eurooppalaisissa myyntiyhtiöissämme.
Olen ylpeä edistymisestämme, mutta vielä on paljon tehtävää kasvutavoitteidemme saavuttamiseksi. Olemme
vahvoja Pohjoismaissa ja Amerikassa, missä markkinat kasvavat hitaasti ja meillä on avainkategorioissamme
korkeat markkinaosuudet. Uskomme, että meillä on merkittävät mahdollisuudet kasvattaa pääbrändiemme
markkinaosuutta Keski-Euroopassa, ja aiomme rakentaa toisen kasvumoottorin Itä-Euroopan ja Aasian
nopeasti kasvaville markkinoille.
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Jotta pystyisimme nopeuttamaan kasvuamme näillä yhä tärkeämmillä alueilla, aiomme tulevina vuosina lisätä
panostuksia bränditunnettuuteen sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen myyntiorganisaatioon. Lisäksi aiomme
satsata uusiin kategorioihin. Nämä hankkeet vaikuttavat liikevoittoomme negatiivisesti lyhyellä aikavälillä, mutta
ne ovat ratkaisevan tärkeitä brändiportfoliomme kasvumahdollisuuksien toteutumiseksi. Strategiaamme
kuuluvat

myös

huolellisesti

valitut

yritysostot,

jotka

tukevat

strategiaamme

ja

pitkän aikavälin

kannattavuuttamme.
Fiskars valmistaa kestäviä tuotteita, jotka rikastuttavat kuluttajien jokapäiväistä elämää. Voimme olla ylpeitä
siitä, että tuotteisiimme luotetaan sukupolvesta toiseen: ainutlaatuinen historiamme ja pitkä perspektiivimme
erottaa meidät muista yhtiöistä. Toivotamme osakkeenomistajamme, asiakkaamme ja työntekijämme mukaan
juhlavuoteemme. Haluamme olla täällä teitä varten entistäkin ehompina - joka päivä.

Kari Kauniskangas,
toimitusjohtaja
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STRATEGIA
Fiskarsilla on selvä tavoite kasvaa: haluamme menestyä markkinoita paremmin ja
samalla pitää kiinni hyvästä pitkäaikaisesta kannattavuudestamme. Fiskarsin vahvuus
on kykymme luoda lisäarvoa vahvojen brändien, innovatiivisten tuotteiden ja
ainutlaatuisen muotoilun avulla.
Fiskarsin strategian tavoitteena on tuoda klassikkotuotteemme kuluttajien saataville kaikkialla maailmassa.
Liiketoimintamallimme ja organisaatiomme on suunniteltu tukemaan tämän tavoitteen toteutumista älykkäällä
tavalla.
Halutut, fiksut tuotteet ja vahvat brändit ovat liiketoimintamme perusta. Kehitämme brändejämme kasvua
varten ja mahdollistamme niiden laajentumisen uusiin kategorioihin ja uusille markkinoille säilyttäen samalla
niiden

arvot.

Laajentaessamme

liiketoimintaamme

otamme

huomioon

useita

kuluttaja-

ja

markkinatuntemukseen perustuvia kriteerejä, muun muassa tuotteiden sopivuuden eri jakelukanaviin,
innovointimahdollisuudet ja brändin edustamat arvot.
Kasvustrategiamme on kolmiosainen: vahvistamme markkinaosuutta nykyisessä liiketoiminnassa ja nykyisillä
markkinoilla, investoimme ja laajennumme uusiin kategorioihin ja etenemme uusille, potentiaalisesti nopean
kasvun markkinoille. Tämä tapahtuu investoimalla jatkuvasti brändeihimme ja myyntiin sekä panostamalla
ensiluokkaiseen esillepanoon – mutta myös tarkasti valituin, liiketoimintamalliimme sopivin yritysostoin.

Missio

Visio

Tavoite

Missiomme on rikastaa ihmisten elämää

Visiomme on olla globaali yhtiö,

Tavoitteemme on saada ainutlaatuiset

kestävillä tuotteilla, jotka tuovat iloa ja

jolla on:

tuotteemme kaikkiin koteihin, puutarhoihin

auttavat arjen askareissa
toiminnallisuudellaan, innovaatioillaan ja ●
●
muotoilullaan.
●
●

ja reppuihin vahvan kuluttajatuntemuksen
halutut brändit
iloa tuottavat, kestävät tuotteet
kategoriajohtajuutta tukeva tarjonta
ensiluokkainen myynti ja esillepano.

avulla.
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Kasvustrategia

Strategiamme menestystekijät
Fiskars on vuodesta 2008 lähtien vuosi vuodelta edennyt johdonmukaisesti ja määrätietoisesti muutoksessaan
tehokkaaksi ja fokusoituneeksi integroiduksi kuluttajatuoteyhtiöksi. Tavoitteena on tulla yhtenäiseksi yhtiöksi,
jolla on valikoima kasvavia, kannattavia liiketoimintoja.
Viime vuosina olemme yksinkertaistaneet rakennettamme ja keskittyneet tiettyihin liiketoimintoihin ja brändeihin.
Lisäksi tuemme kasvutavoitettamme laajalla investointiohjelmalla, jonka tarkoituksena on luoda kilpailukykyinen
liiketoiminta-alusta ketterine rakenteineen, järjestelmineen ja prosesseineen. Nyt painopisteemme on kasvu ja
globaalin laajentumistavoitteemme toteutuminen. Tulevina vuosina panostamme brändeihimme Keski- ja ItäEuroopassa

sekä

Aasiassa,

Aasian

ja

Tyynenmeren

myyntialueen

perustamiseen

sekä

kategorialaajentumiseen.
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Teema

FOKUS

TEHOKKUUS

Saavutukset vuonna 2013

● Vahvat liiketoiminta-alueet
● Premium-brändit
● Yhtenäiset tuotevalikoimat valituissa
kategorioissa

● Zinck-Lysbro yhdistettiin Fiskars-brändiin
● Leborgne positioitiin kansainväliseen kasvuun
● Fiskars UK myi paikallisen Sankey-liiketoiminnan ja tuotannon

● Yksinkertainen rakenne
● Yhdenmukaiset liiketoimintaprosessit
● Kysyntälähtöinen toimitusketju

● Yli puolet Euroopan-liiketoiminnasta toimii
jo yhteisellä liiketoiminta-alustalla
● Lasin ja keramiikan valmistus järjestettiin uudelleen
● Keski-Euroopan alueellinen jakelukeskus
aloitti toimintansa
● Toimitukset Gerberin kansainvälisille asiakkaille
alkoivat Keski-Euroopan jakelukeskuksesta

● Markkinaosuuden vahvistaminen
nykyisessä liiketoiminnassa
ja nykyisillä markkinoilla

● Puutarhatyökalujen markkinaosuus kasvoi edelleen
Euroopassa
● Ensimmäinen yleiseurooppalainen
markkinointikampanja vauhditti puutarhatyökalujen
syyskauden myyntiä
● Lisää hyllytilaa vähittäiskaupassa Yhdysvalloissa
innovatiivisten tuotelanseerausten ja
myynninedistämisen ansiosta
● Kirveiden myynti kasvoi Yhdysvalloissa

● Laajentuminen uusiin kategorioihin

● Tuotevalikoiman laajentaminen sisäpuutarhoihin
Fiskars KitchenGardenin myötä
● Leborgnen uuden eurooppalaisen
rakennustyökaluvalikoiman
lanseeraus
● Iittalan uuden sisustustuotevalikoiman tulo
markkinoille
● Royal Copenhagenin osto

● Laajentuminen uusille, potentiaalisesti
nopean kasvun markkinoille

● Alueellinen laajentuminen Venäjällä
● Keittiötyövälineet markkinoille Keski- ja ItäEuroopassa
● Iittalan myymälöitä Japaniin ja Kiinaan
● Päätös perustaa Aasian ja Tyynenmeren myyntialue
● Verkkokauppa kasvoi merkittävästi

KASVU
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KATEGORIAJOHTAJA - IDEASTA
OSTOSKORIIN
Fiskarsilla on pitkät perinteet haluttujen, ikonisten tuotteiden luomisessa ja vahvojen
brändien rakentamisessa. Tuotteitamme myyvät maailman suurimmat vähittäiskaupat
ja oma brändimyymäläverkostomme. Jotta voimme kasvattaa liiketoimintamme aivan
eri suuruusluokkaan, tavoitteenamme on olla erinomainen arvoketjumme kaikilla osaalueilla.
Kekseliäisyys on DNA:ssamme
Johtavan aseman säilyttäminen edellyttää jatkuvaa innovointia ja uusiutumista. Ne ovat myös perusta
laajentumiselle uusiin kategorioihin, jotka vahvistavat nykyistä liiketoimintaamme ja joissa voimme hyödyntää
osaamistamme.
Fiskarsin tavoitteena on sekä muotoilussa että teknologiassa jäljittelemättömät
hyödyntäminen eri tuoteperheissä luo meille ainutlaatuisen aseman markkinoilla.

innovaatiot, joiden

Kaikkien tuotteiden suunnittelu alkaa kuluttajasta ja hänen arkensa ymmärtämisestä. Uusia tuotteita kehitetään
tiiviissä yhteistyössä käyttäjien, brändihallinnan ja tuotannon kanssa, ja uusien ideoiden ja konseptien
kaupallinen potentiaali arvioidaan tuotesuunnitteluprosessissa huolellisesti.

Innovaatioprioriteetit:
●
●
●
●
●

syvällinen kuluttaja- ja markkinatuntemus
yhteistyö avainkäyttäjien ja kategoria-asiantuntijoiden kanssa
johtavien organisaatioiden hyväksynnät
turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistava testaus
omistamamme tekniikan hyödyntäminen.

Kysyntälähtöinen toimitusketju
Työskentely yhtenäisenä yrityksenä tuo skaalaetuja valmistuksessa, hankinnassa ja logistiikassa. Fiskarsin
tavoitteena on joustava ja tehokas, kysyntälähtöinen toimitusketju, joka pystyy vastaamaan asiakkaidemme
vaatimuksiin. Vuonna 2013 käynnistetyn EMEA 2015 –rakennemuutosohjelman tarkoituksena on optimoida
toimitusketju ja vahvistaa sen kilpailukykyä.
Tuotantostrategiamme perustuu oman valmistuksen ja huolellisesti valittujen kumppanien yhdistelmään. Omilla
tuotantolaitoksillamme

on

tärkeä

rooli

tuotekehityksessä.

Valmistuksessa

ne

keskittyvät

tiettyihin

ydinosaamisalueisiin, kuten design-värilasin valmistukseen tai kilpailukykyiseen prosessiin.
Valmistuksessa kumppanien osuus kasvaa, ja tavoitteenamme onkin rakentaa konsernin arvoja ja
laatuvaatimuksia

noudattava

ja

asiakkaidemme

odotukset

täyttävä

vahva

kumppaniverkosto. Omat

tuotantolaitoksemme toimivat myös osaamiskeskuksina, jotka tukevat ja johtavat kumppaniverkostomme
kehitystä.
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Toimitusketjuprioriteetit:
●
●
●
●
●

osaamiskeskukset, joiden fokus on valituissa tekniikoissa ja materiaaleissa
tuotantolaitosten tehokkuus ja joustavuus
toimittajajoukon keskittäminen ja kestävän kumppaniverkoston kehittäminen
toimitusketjun kestävän kehityksen varmistaminen
alueelliset logistiikkarakenteet, joissa vähemmän jakelukeskuksia.

Kaupan vahva kumppani ja taitava vähittäiskauppias
Fiskars

pystyy

erottautumaan

kilpailijoistaan

yhdistämällä

kuluttajatuntemuksensa

puolueettomaan

markkinatietämykseen. Kategoriatuntemuksemme avulla pyrimme saavuttamaan luotetun neuvonantajan roolin
ja vahvistamaan kumppanuuttamme tärkeiden vähittäismyyjien kanssa. Näin voimme kehittää ja lisätä
näkyvyyttämme myymälöissä samalla, kun kasvatamme vähittäismyyjien liikevaihtoa.
Tavoitteenamme on olla valitsemissamme kategorioissa johtaja, joka toimii koko kategorian, sen innovaatioiden
ja kasvun suunnannäyttäjänä yhdessä kaupan kanssa. Tämä edellyttää taitavaa suunnittelua alkaen siitä mitä
tuotteita tuodaan markkinoille, missä tuotteet sijaitsevat kaupassa aina siihen miten tuotteiden myyntiä
edistetään sekä myymälöissä että digitaalisissa kanavissa siten että sekä brändin että vähittäismyyjän myynti
kasvaa.

Tässä

työssä

hyödymme

kodinliiketoimintamme

kokemuksesta

oman

kansainvälisen

myymäläverkoston rakentamisessa.
Menestyksellemme on tärkeää, että strategiseen suunnitteluun perustuva tuotteiden sijoittelu myymälässä
auttaa kuluttajia löytämään tuotteet, ja että mahdollisimman monipuolinen markkinointi myymälöissä ja
digitaalisissa kanavissa puolestaan opastaa ostoksia tekeviä kuluttajia.

Kaupalliset prioriteetit:
●
●
●
●

kuluttajien ja markkinoiden tuntemus
brändielämyksen kehittäminen ostopaikoissa
ensiluokkainen digitaalinen markkinointi
oman vähittäiskauppastrategian jatkuva kehittäminen

CASE: Saksikategorian kiistaton johtaja
Fiskars tutkii jatkuvasti kuluttajien ostokäyttäytymistä ja sitä, miten he käyttävät
tuotteitamme.

Vuonna

2013

syvensimme

yhteistyötämme

tärkeiden

vähittäiskauppaketjujen kanssa saksikategorian kehittämiseksi Amerikassa. Työn
tuloksena myymälöihin saatiin entistä parempia mainosmateriaaleja, joiden teemat
vaihtelivat oikeiden saksien valinnasta inspiroiviin kuviin ja esitteisiin. Kuluttajat
pääsivät myös kokeilemaan Fiskarsin tuotteita myymälöissä järjestetyissä tuoteesittelyissä ja tietoiskuissa. Myymälämainonnan lisäksi hyödynnettiin digitaalisia ratkaisuja, ja sosiaalisessa
mediassa vahvasti näkyvien vähittäismyyjien viestintä auttoi Fiskarsia tavoittamaan ostoksia tekevät kuluttajat.
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CASE: Väri on Iittalan sielu
Iittala-brändi on tunnettu värilasistaan ja -keramiikastaan. Materiaalien täysimittainen
hyödyntäminen ja laajan väripaletin kehittäminen edellyttävät käytettävien materiaalien
syvällistä tuntemusta ja kokeilunhalua. Siksi panostamme sekä lasin että keramiikan
väritekniikoiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Tuhansien värien reseptikirjastomme on
meille arvokas aarre ja tärkeä aineeton pääoma. Iittalan lyijytön lasimassa on kirkasta,
kuplatonta ja virheetöntä. Suupuhallettu Aalto-kokoelma tuo esille Iittala-lasin
kirkkauden, kun taas Vitriini-rasiat, Kivi-tuikut ja Kartio-lasit esittelevät puristelasin
laajaa värivalikoimaa. Iittalan suupuhalletut linnut ja ainutlaatuiset taidelasiesineet
avaavat uusia tapoja käyttää väriä ja vain suupuhaltajiemme hallitsemia tekniikoita.
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PAIKALLISISTA BRÄNDEISTÄ
GLOBAALEJA
Fiskarsin ydinosaamista on vahvojen ja haluttujen, kuluttajille mielekkäiden
erikoisbrändien kehittäminen. Menestyksemme riippuu kyvystämme kehittää näitä
brändejä kasvua varten niin, että niiden kaupallinen merkitys säilyy pitkälle
tulevaisuuteen.
Taitava organisaatio tunnistaa brändin vahvuudet ja ymmärtää missä ja miten se voidaan kaupallistaa. Kaiken
lähtökohtana on brändin ymmärtäminen kuluttajien kannalta: mitä se lupaa, onko se mielekäs ja mitä se
merkitsee.
Brändiä hallitaan pohtimalla tarkkaan, mitä brändin osa-alueita tulisi vahvistaa, mitä uusia ominaisuuksia siihen
tarvitsee liittää viestinnän avulla sekä myös miten brändiä voidaan vahvistaa kehittämällä ja laajentamalla
tarjontaa. Tämä kaikki tulee ottaa huomioon eri vaiheissa alkaen konseptoinnista aina siihen saakka kun tuote
tuodaan kuluttajien saataville. Brändin onnistunut kaupallistaminen ja laajentaminen edellyttävät koko
arvoketjun syvällistä tuntemusta ideasta tuotteen ostohetkeen. Optimoimalla niin tuotekonsepti, lanseeraus kuin
markkinointiviestintä voidaan luoda lisäarvoa sekä kaupalle että loppukäyttäjille.
Fiskarsin strategian tavoitteena on tuoda klassikkotuotteemme kuluttajien saataville kaikkialla maailmassa.
Kansainvälinen laajentuminen merkitsee myös hakeutumista uusille markkinoille, joilla brändeillämme ei ehkä
ole pitkää historiaa eikä tunnettuutta. Tällaisia uusia markkinoita valloittaessamme paikallinen markkinatieto
auttaa meitä suuntaamaan markkinointi-investointimme tarkoituksenmukaisesti. Kattavat kauppasuhteemme ja
myyntiorganisaatiomme puolestaan mahdollistavat tehokkaan markkinoille pääsyn.
Vahvat brändit ovat kannattavia sekä kaupalle että yhtiölle. Jokaisella luotetuista brändeistämme on selvästi
määritelty

rooli

kasvutavoitteidemme

toteuttamisessa.

Kansainvälisesti

tunnetuilla

pääbrändeillämme

Fiskarsilla, Iittalalla ja Gerberillä on globaalit tavoitteet. Jatkamme näihin brändeihin investoimista, sillä
uskomme että niillä on kaikki mahdollisuudet laajentua uusille markkinoille ja tehdä aluevaltauksia uusissa
tuotekategorioissa.
Fiskarsin strategiana on olla aktiivinen kategorioissa, joista kuluttajat etsivät innokkaasti tietoa ja joissa luotetut
brändit ovat usein tuttuja jo ennen markkinoille saapumista. Aktiivinen läsnäolo digitaalisissa kanavissa on
Fiskarsille tärkeä keino globaalin huomion herättämiseksi ja kiinnostuksen ylläpitämiseksi.
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Brändi on lupaus
Vahva brändi edustaa arvoja ja osaamista, joilla on merkitystä kuluttajalle. Tuotteidemme tulisi aina täyttää
brändeihimme sisältyvä lupaus, jonka olemme antaneet kuluttajille. Brändilupaus luo tunnetason sitoutumista ja
ruokkii pitkäaikaista uskollisuutta, joka on kestävän menestyksen avain.

CASE: Fiskarsin tie puutarhatyökalujen markkinajohtajaksi Euroopassa
Tavoitteenamme on ollut tehdä Fiskars- brändistä Euroopan johtava käsikäyttöisten
puutarhatyökalujen brändi ja kasvattaa markkinaosuuttamme. Neljän viime vuoden
ajan

olemme

kohdennetuilla

rakentaneet

onnistuneesti

markkinointikampanjoilla

kansainvälistä
sekä

bränditunnettuutta

kasvattaneet

jatkuvasti

markkinaosuuttamme. Näin olemme nousseet ykkössijalle markkina kerrallaan.
Samaan aikaan olemme saavuttaneet vahvan aseman Euroopan suurimmissa
rautakaupoissa ja puutarhamyymälöissä. Strategiamme mukaisesti pyrimme tehostamaan yhteistyötä tärkeiden
asiakkaidemme kanssa. Vaikka moni asiakas vähentää toimittajiensa määrää, olemme onnistuneet
vahvistamaan asemaamme ja laajentamaan tuotevalikoimaamme.
Toinen osa strategiaamme on ollut brändiemme ja tarjontamme järkeistäminen. Olemme keskittyneet Fiskarsbrändin kehittämiseen ja yhdistäneet siihen onnistuneesti useita paikallisten brändien tuotteita. Yksittäisten
puutarhatuotteiden määrää valikoimassamme vähennetään jatkuvasti, ja pyrimme yhtenäistämään
tarjontaamme entisestään. Optimoimalla tarjontamme olemme voineet tarjota aiempaa kohdennetumman ja
houkuttelevamman tuotevalikoiman kaikissa maissa.
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MARKKINAMME
Haluamme kasvaa uusilla maantieteellisillä alueilla, ja laajennumme uusiin
tuotekategorioihin. Kasvupyrkimyksiämme tukee vahva asemamme Pohjoismaissa ja
Amerikassa.
KOTI

PUUTARHA

ULKOILU

Markkinat, joilla johdamme:
Pohjois-Amerikka (Askartelu)
Pohjoismaat (Asuminen ja Keittiö)

Markkinat, joilla johdamme:
Pohjois-Amerikka,
Eurooppa, Australia

Markkinat, joilla johdamme:
Pohjois-Amerikka (Gerber),
Pohjoismaat (Boats)

Laajentumismarkkinat:
Keski- ja Itä-Eurooppa
(Asuminen ja Keittiö),
Aasia (Asuminen)

Pohjois-Amerikka

Laajentumismarkkinat:
Eurooppa (Gerber)

Asemamme:

Prioriteettimme:

CASE: USA

● Nro 1 leikkaavissa
puutarhatyökaluissa
(Fiskars)
● Nro 1 saksissa (Fiskars)
● Nro 1 opettajien
suosittelema saksimerkki
(Fiskars)
● Nro 1 veitsimerkki
(Gerber)
● Nro 1 survival-tuotteissa
(Gerber)
● Nro 1 veitsien ja
monitoimityökalujen
toimittaja Yhdysvaltojen
armeijalle (Gerber)

● Valikoiman ja
markkinaosuuden
kasvattaminen tärkeissä
vähittäisketjuissa
● Tuotemixin
kannattavuuden
kehittäminen
● Laajentuminen uusiin
kategorioihin ja
kauppojen muihin
osastoihin

63 prosentilla amerikkalaisista
kotitalouksista on Fiskarsin
tuote
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Pohjoismaat

Asemamme:

Prioriteettimme:

● Nro 1 käsikäyttöisissä
puutarhatyökaluissa (Fiskars)
● Nro 1 saksissa (Fiskars)
● Johtavat tuotemerkit asumisen, keittiön
ja ruoanvalmistuksen tuotteissa (Iittala,
Fiskars, Arabia, Rörstrand, Hackman)
● Nro 1 Tanskassa premium- posliinissa
(Royal Copenhagen)

● Johtavan aseman
ylläpitäminen ja
vahvistaminen eri
kategorioissa
● Keskittyminen
kansainvälisiin
pääbrändeihin
● Konsernin muiden
kategorioiden
hyödyntäminen

“Olen ylpeä, että
kehityksemme
alueella oli vuoden
aikana vakaata
huolimatta
haastavista
markkinaolosuhteista
ja useista
rakenteellisista
muutoksista.”
– Jakob Hägerström,
johtaja, Myyntialue
Pohjoinen

Keski-Eurooppa

Asemamme:

Prioriteettimme:

● Johtava brändi käsikäyttöisissä
puutarhatyökaluissa kaikilla
päämarkkinoilla (Fiskars)
● Asumisen tuotteet tuotu markkinoille
(Iittala)
● Keittiötuotteet tuotu markkinoille
(Fiskars)
● Ulkoilutuotteet tuotu markkinoille
(Gerber)
● Nro 1 ammattilaiskäyttöön tarkoitetuissa
rakennustyökaluissa Ranskassa
(Leborgne)
● Nro 1 muovisissa ruukkuviljelytuotteissa
Saksassa (Ebertsankey)

● Fiskars-brändin
vahvistaminen
edelleen
puutarhakategorioissa
● Fiskars-brändin
puutarhatuotteiden
johtajuuden
hyödyntäminen
keittiöliiketoiminnan
kasvattamisessa
● Asteittainen
laajentuminen
asumisen tuotteissa
laajentamalla
brändimyymälöiden
verkostoa

“Vuoden
alkupuoliskoa
leimasivat
taloustilanteesta ja
huonosta säästä
johtuvat
hankaluudet.
Myyntijoukkomme
eivät luovuttaneet
vaan käänsivät
liiketoiminnan
nousuun vuoden
loppupuoliskolla.”
– Axel Goss, johtaja,
Myyntialue KeskiEurooppa
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Itä-Eurooppa ja Venäjä

Asemamme:

Prioriteettimme:

CASE: Venäjä

● Nro 1 käsikäyttöisissä
puutarhatyökaluissa (Fiskars)
● Keittiötuotteet tuotu markkinoille
(Fiskars)
● Ulkoilutuotteet tuotu markkinoille
(Gerber)

● Fiskars-brändin
tunnettuuden
kasvattaminen
● Puutarhaliiketoiminnan
alueellinen laajentuminen
Venäjällä
● Keittiötuotteiden jakelun
rakentaminen

Fiskarsilla on
puutarhatuotteissa
vahva asema
Moskovan ja Pietarin
alueilla, ja vuonna
2013 aloitettiin
aktiivinen laajentuminen Venäjän
muihin alueellisiin
keskuksiin.

Aasian ja Tyynenmeren alue Asemamme:
● Nro 1 puutarhan leikkaavissa
työkaluissa Australiassa (Fiskars)
● Brändimyymälöiden verkosto
Japanissa, Etelä-Koreassa ja
Taiwanissa (Royal Copenhagen,
Iittala)
● Nro 2 Japanissa premiumposliinissa (Royal Copenhagen)
● Brändimyymälöiden verkoston
rakentaminen aloitettu Kiinassa
(Iittala)
● Ulkoilutuotteet tuotu markkinoille
Kiinassa (Gerber)

Prioriteettimme:
● Myyntiorganisaation
vahvistaminen
● Asumisen liiketoiminnan
kasvattaminen
laajentamalla
brändimyymälöiden
verkostoa
● Ulkoiluliiketoiminnan
rakentaminen
● Keittiö- ja
puutarhaliiketoimintamahdollisuuksien
kartoittaminen

Japanissa avattiin
vuonna 2013 kaksi
“BLUE by Royal
Copenhagen”
–lifestylekauppaa.
Royal Copenhagenilla
oli vuoden lopussa
Aasiassa yhteensä 85
kauppaa ja shop-inshopia.
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Amerikka

245,1
MILJ. EUROA

30 %
Konsernin liikevaihdosta

Segmentin liikevaihto

31,4
MILJ. EUROA
Liiketulos

EMEA

564,2
MILJ. EUROA
Segmentin liikevaihto

70 %
Konsernin liikevaihdosta

39,9
MILJ. EUROA
Liiketulos ilman kertal. eriä
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KOTI
Haluamme tuoda iloa koteihin ainutlaatuisilla sisustustuotteilla, kauniilla kattauksilla ja
arkea helpottavilla työkaluilla. Asumisen liiketoiminnassa tavoitteemme on olla
kansainvälisesti johtava yhtiö, joka tunnetaan skandinaavisesta muotoilustaan. Fiskarsbrändille visiomme on ykkössija joka kodille tarpeellisissa, kuluttajien elämää
helpottavissa työkaluissa.
Fiskarsilla on kodinliiketoiminnassa vahva jalansija Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa, mutta tavoitteenamme
on laajentua näiden markkinoiden ulkopuolella.
Asumisen liiketoiminta laajentuu Iittala kärjessään Keski-Euroopan ja Aasian markkinoilla. Uudet valaisin- ja
säilytysratkaisut vahvistavat Iittalan sisustustuotevalikoimaa ja tuovat ajatonta muotoilua kodin kaikkiin
huoneisiin.
Iittalan kansainvälisessä laajentumisessa saavutettiin vuonna 2013 useita merkkipaaluja sekä Aasiassa että
Euroopassa. Iittala avasi Kiinassa ensimmäisen suuren myymälänsä ja Japanissa ensimmäisen Tokion
ulkopuolisen lippulaivamyymälän. Showroomin ja shop-in-shopin avaaminen Milanoon oli puolestaan luonteva
askel eteenpäin Keski-Euroopassa.
Royal Copenhagenin yritysosto vahvisti Fiskarsin asemaa Tanskassa ja Aasiassa. Royal Copenhagenilla on
tukeva jalansija Japanissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa sekä oman myymäläverkoston että laadukkaan
jälleenmyyntiverkoston ansiosta.
Keittiöliiketoimintamme pääbrändi on Fiskars, jolle rakennamme massajakelua Keski- ja Itä-Euroopassa. Uusia
jakelupisteitä on avattu eri puolilla näitä markkinoita. Pohjois-Amerikassa Fiskarsilla on johtava asema saksissa
ja askartelutyökaluissa. Lanseeraamalla innovatiivisia tuotteita, kuten Amplify-sakset, kasvatimme Fiskarstuotteiden

valikoimaa

vähittäiskaupoissa.

Vuonna

2013

jatkoimme

yhdessä

vähittäiskaupan kanssa

markkinointitoimia sekä myymälöissä että verkossa, ja pystyimme inspiroimaan kuluttajia entistäkin
houkuttelevammin sekä myymälämateriaaleilla että sosiaalisen median sisällöillä.
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Royal Copenhagenilta riisikulhoja Koreaan
Royal Copenhagenilla on vahva jalansija Aasian markkinoilla. Yksi sen
menestystarinoista vuonna 2013 olivat korealaiskulhot. Ne osoittavat, miten tärkeää on
sopeutua paikalliseen ruokailukulttuuriin ja että tuotteet ovat markkinoille soveltuvia.
Riisikulhojen käyttö Koreassa eroaa muista Aasian maista; Koreassa riisikulhon on
pysyttävä tukevasti pöydällä, sillä sitä ei pidetä kädessä.

Essence Plus
Alfredo Häberlin suunnittelema, vuonna 2001 lanseerattu Essence-viinilasisarja
keskittyi olennaiseen. Essence Plus tuo viinilasiin uuden ulottuvuuden; se rikkoo
valkoviinin ja punaviinin tarjoilua koskevat odotukset keskittymällä viinin värin sijaan
kunkin viinin luonteeseen.

Iittala interior
Iittalan uusi sisustustuotevalikoima on ollut menestys. Leimu ja Lantern toivat vuonna
2013 kotien valaisuun uuden ulottuvuuden. Nuoren Magnus Pettersenin
suunnittelemassa Leimu-valaisimessa on järeä betonijalka ja perinteisestä
lampunvarjostimesta inspiraationsa saanut lasiosa. Valaisimen muotoilussa yhdistyvät
herkkyys ja voima. Harri Koskisen vuonna 1999 kynttilälyhdyksi suunnittelemasta
Lanternista on nyt myös sähköistetty versio. Iittalan uudet säilytysratkaisut – Vakkavanerilaatikko ja Meno-huopakassi – tarjoavat ratkaisuja arjen säilytyspulmiin. Nämä
tukevat monikäyttöesineet muistuttavat, että tavaroiden säilytykseen voidaan muotoilla
sisustukseen istuvia kauniita esineitä.

Amplify
Fiskarsin Amplify –tuotesarja toi markkinoille maailman ensimmäiset älykkäät sakset.
Saksien uudenlaisen tekniikan ansiosta niillä pystyy leikkaamaan monenlaisia
tuhtejakin materiaaleja. Amplify-sakset vastaavat ompelijoiden, askartelijoiden ja
työssään entistä erikoisempia materiaaleja sekatekniikalla työstävien taiteilijoiden
tarpeisiin. Amplify-sakset ovat saaneet hyvän vastaanoton sekä jälleenmyyjiltä että
kuluttajilta, ja niiden myötä maailman johtava saksibrändi mullistaa saksimarkkinat
jälleen kerran.
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Uutuuksia lisenssituotteisiin
Vuonna 2013 Fiskars aloitti yhteistyön Angry Birds -brändin kanssa, joka on maailman
merkittävimpiä lisensoijia. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia lisenssituotteidemme
kansainväliselle kasvulle. Muumi- tuotteet ovat valloittamassa Pohjoismaiden jälkeen
myös muita Euroopan markkinoita sekä Aasiassa etenkin Japania. Fiskarsin
kodintuotteiden kolmatta lisensoitua brändiä, Peppiä & Eemeliä, viedään nyt myös
Pohjoismaiden ulkopuolelle.

“Funktionaalisia ja houkuttelevia! Tuotteemme
täyttävät sekä kuluttajan rationaaliset että
emotionaaliset tarpeet.”
– Teemu Kangas-Kärki, johtaja, Koti

“Amplify-sakset ovat esimerkki kyvystämme
ymmärtää olemassa olevien tuotteiden rajoitteet
ja luoda entistäkin parempia ja fiksumpia
ratkaisuja.”
– Paul Tonnesen, johtaja, Puutarha & Askartelu, Amerikka

386,2
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386,2
MILJ. EUROA
Liikevaihto

Kohokohdat
Fiskarsin kodinliiketoiminnan oma vähittäiskauppaverkosto muodostuu noin
200 Iittala-myymälästä ja shop-in-shopista sekä 120 Royal Copenhagen myymälästä ja shop-in-shopista Euroopassa ja Aasiassa sekä omista
verkkokaupoista.

Kuluttaja-aktiviteetti

Kategoria

Brändit

Jakelukanavat

Keittiö: Esikäsittely

Veitset, työkalut, aterimet

Fiskars

Keittiö: Ruoanvalmistus

Kattilat, paistinpannut

Fiskars, Hackman

Super- ja
hypermarketit,
tavaratalot,
verkkokauppa

Valaisimet,
säilytysratkaisut,
Asuminen: Sisustaminen

tuikut, maljakot, taideesineet

Iittala, Royal
Copenhagen

Asuminen: Kattaminen

Astiat, lasit

Iittala, Arabia,
Rörstrand, Royal Copenhagen

Työskentely

Leikkaaminen: sakset

Fiskars

Askartelu

Sakset, rei’ittimet,
stanssausvälineet

Fiskars
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Tavaratalot,
design-liikkeet,
omat kaupat,
verkkokauppa

Hypermarketit,
erityisliikkeet,
verkkokauppa
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PUUTARHA
Fiskars on käsikäyttöisten puutarhatyökalujen johtava globaali brändi, joka tunnetaan
tuoteryhmän suunnannäyttäjänä ja kasvun luojana. Pyrimme uudistamaan
käyttökokemuksen tuotteidemme ainutlaatuisella toiminnallisuudella.
Fiskars on Euroopan johtava puutarhan käsikäyttöisten työkalujen brändi ja puutarhan leikkaavien työkalujen
ykkönen

Pohjois-Amerikassa

ja

Australiassa.

Jatkamme

globaalin

asemamme

vahvistamista

ja

markkinaosuutemme kasvattamista panostamalla vahvasti innovointiin ja markkinointiin. Vahva asemamme
puutarhanhoidon ydintuotteissa on vankka perusta laajentumiselle uusiin tuoteryhmiin.
Fiskarsille on tärkeää tulla tunnetuksi alan innovointijohtajana, jonka tuotteet mullistavat markkinoiden
pelisäännöt. Jatkammekin investointeja tuotekehitykseen ja testilaboratorioon sekä yhdessä puutarha- ja
rakennusalan asiantuntijoiden ja työsuojeluorganisaatioiden kanssa luotuun kansainväliseen verkostoon.
Saamme vipuvoimaa kasvuun siitä, että voimme tarjota yhtenäisen tuotevalikoiman eri markkinoille ja eri
vuodenaikoihin sekä siitä että laajennumme läheisiin tuoteryhmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi varsityökalut sekä
remontoijien ja kirvesmiesten tarvitsemat tuotteet.
Fiskarsin nykyisestä tuotevalikoimasta löytyy monia mahdollisuuksia kasvuun laajentamalla maantieteellistä
jakelua. Vuonna 2013 saimme yleensä hiljaisempaan syyskauteen vipinää ensimmäisellä yleiseurooppalaisella
puutarhakampanjalla, joka keskittyi haraviin ja muihiin varsityökaluihiin. Fiskarsin laatukirveiden jalansija
puolestaan vahvistui Yhdysvalloissa, joka on tässä tuoteryhmässä meille uudehko markkina.
Euroopassa

Fiskars

toi

nopeasti

kasvavaan

sisäkasvattamisen

tuoteryhmään

KitchenGarden

–

pöytäpuutarhatuotteet ja jatkoi etenemistä rakennustyökalujen ammattilaismarkkinoille uudistamalla Leborgnebrändin.

Leborgnen

tavoitteena

on

tulla

työterveyden

ja

–turvallisuuden

suunnannäyttäjäksi

ammattikirvesmiesten joukossa.
Hyödynsimme maailmanluokan kirveidemme mainetta kasvattamalla puuntyöstövälineiden tarjontaamme
WoodXpert-tuotesarjalla, johon kuuluu sekä uudistettuja työkaluja että jännittäviä uutuuksia. Innovatiivisuudesta
kertoo myös Fiskarsin kehittämä Xact-kaivutyökalusarja, jossa kevyet materiaalit yhdistyvät ergonomiseen
muotoiluun.
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Tuoreita yrttejä talvellakin
Tuoreiden yrttien ympärivuotinen saanti on nyt helppoa: uusi Fiskars KitchenGarden
takaa, että kaupasta ostamasi yrtit paitsi pysyvät tuoreina, myös jatkavat kasvuaan.
KitchenGarden on hiljainen ja kauniisti muotoiltu pöytäyrttitarha, jossa on konepesun
kestävät osat. Laitteen keskiössä on LED-valaisin, ja premium-mallissa käyttäjä voi itse
määrätä optimaaliset kasvuolosuhteet säätämällä valon taajuutta, tehoa ja ajoitusta.

Tavoitteena suojata ja palvella
Leborgnen

Nanovib-tuotteet

ovat

nostaneet

ammattityökalujen

mukavuus- ja

turvallisuusvaatimukset uudelle tasolle. Tuoteperheeseen kuuluu red dot -palkittu
vasara, jonka nerokas kolmitoiminen vaimennusmekanismi ehkäisee rasitusvammoja,
sekä pulttisakset, joiden patentoitu rakenne keventää puristusrasitusta. Pulttisakset on
nimenomaisesti

suunniteltu

rakennus-

ja

teollisuusmarkkinoille

betoniseinän

raudoituksen tai betonilevyn kanssa käytettävän verkon leikkuuseen.

Puunkäsittelyn uudet ratkaisut
Fiskarsin WoodXpert-sarja takaa puun käsittelemisen turvallisesti ja tehokkaasti aina
siihen hetkeen asti, kun ladot klapit tulipesään. XA2 on lyhytvartinen pokara yhden
käden käyttöön ja XA22 pitkävartinen kaksin käsin käytettävä pokara. Yhdellä
napakalla hammastetun terän iskulla saa tukevan otteen raskaista pölleistä jopa
talviolosuhteissa. WoodXpert-vesuri on puolestaan ihanteellinen väline oksien poistoon
ja kevyeen pilkkomiseen, ja sen taivutettu terä parantaa leikkaustehoa. Uudistetun
WoodXpert-nostokoukun

kevyen

ja

ergonomisesti

muotoillun booriteräskoukun

sujauttaa helposti pöllin alle, ja tukkipihdeillä pienten pöllien nosto ja siirto onnistuu
siististi muotoillun, yhdellä kädellä käytettävän liipaisimen ansiosta ilman apua.

Ylivoimaiset kirveet
Fiskarsin kirvesmyynti kasvoi vuonna 2013 vahvasti Amerikassa. Fiskars sai tuotteitaan
kansallisten vähittäisketjujen valikoimiin ja lisäksi myymälöissä oli myös Fiskarsin
esittelytelineitä, joilla kirveet saivat lisänäkyvyyttä. Viime vuosien myynnin kasvun
johdosta Yhdysvalloista on tullut konsernin eniten kirveitä myyvä maa.
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Kaivajan paras ystävä
Fiskarsin Xact-tuotesarja yhdistää keveyden ja tasapainon samalla ainutlaatuisella
tavalla kuin Fiskarsin uuden sukupolven kirveet. Yhdistämällä varren FiberComperikoiskomposiitti lujaan boroniteräkseen saavutetaan erinomainen käsiteltävyys ja
alhaisempi rasitus. Lapioista ja talikoista voi valita koon käyttäjän pituuden mukaan, ja
valikoiman täydentävät suuri lapio ja kompostitalikko.

“Fiskars on kuluttajien keskuudessa suosituin
puutarhatyökalumerkki, ja olemme tyytyväisiä,
että tämä näkyy myös markkinaosuutemme
nousuna.”
– Paul Tonnesen, johtaja, Puutarha & Askartelu, Amerikka

“Olemme vahvistaneet
tuotekehitysosaamistamme, ja olen innoissani
meneillään olevasta työstä. Olemme
sitoutuneita pysymään
kategorian uudistajina.”
– Thomas Enckell, johtaja, Puutarha, Eurooppa & Aasia-Tyynimeri

284,5
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284,5
MILJ. EUROA
Liikevaihto

Kohokohdat
Ensimmäinen Euroopan-laajuinen markkinointikampanja toi kauppoihin
ympäri Euroopan 7 000 Fiskarsin kausituotetelinettä.

Kuluttaja-aktiviteetti

Kategoria

Brändit

Metsänhoito ja
puunkäsittely

Kirveet, sahat,
metsästystyökalut

Fiskars, Leborgne

Kaivaminen ja
lapiointi

Lapiot, kairat, talikot

Fiskars

Maanmuokkaus

Haravat, kuokat,
istutustyökalut

Fiskars

Kasvien hoito

Oksa-, raivaus- ja
pensassakset

Fiskars

Jakelukanavat

Monikanavajakelu,
vahva markkinaosuus rautakaupoissa

Rikkaruohonpoistajat,
kelaleikkurit,
ruohosakset, haravat

Fiskars

Pihan ja teiden
puhdistus

Lumityökalut, harjat

Fiskars

Kasvatus, koristelu
ja sadeveden keruu

Ruukut, sadevesisäiliöt, suihkuttimet,
kannut

Fiskars, Ebertsankey

Korjaus ja rakennus

Rakennus- ja
istutustyökalut,
leikkurit

Fiskars, Leborgne

Nurmen hoito

ja puutarhamyymälöissä
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ULKOILU
Fiskarsin ulkoiluliiketoiminta tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia, luotettavia ja
tarpeellisia tuotteita retkeilyyn ja muuhun ulkoiluun. Liiketoiminnan pääpaino on
maailmanlaajuisesti Gerber-brändissä ja Pohjoismaissa Buster- veneissä. Gerber on
johtava monitoimi- ja selviytymisvarusteiden tarjoaja niin harrastajille kuin
ammattilaisille. Tuotteita myydään kaupallisten ja institutionaalisten kanavien kautta
ympäri maailman.
Gerberin kasvun perustana ovat innostunut henkilökunta, asiakaspalvelu ja yhteys käyttäjiin. Useissa näihin
liittyvissä

tärkeissä

pitkän

aikavälin

strategisissa

hankkeissa

edistyttiin

vuonna

2013. Siirtyminen

tuotelähtöisestä mallista aktiviteettilähtöiseen valikoimakehitykseen on saanut suosiota markkinoilla. Strategiset
asiakkaat ovat alkaneet toteuttaa konseptia myymälöissään, kuluttajat nauttivat entistä helpommasta
ostokokemuksesta ja kilpailijat ovat pyrkineet kopioimaan mallia.
Gerber on jatkanut investointeja edelläkävijyyteen muun muassa markkinoinnissa. Se on saanut lähes 300 000
seuraajaa sosiaalisissa medioissa, ja sen ylivertaiset digitaaliset sisällöt tarjoavat kuluttajille verkossa hyvän
tuntuman brändiin ja tuotteisiin. Vuonna 2013 Gerber alkoi myös hyödyntää konsernin Saksassa sijaitsevaa
alueellista jakelukeskusta, josta käsin Euroopan ja lähialueiden asiakkaita voidaan palvella paremmin.
Vähittäiskauppasegmentissä

Gerberin

kasvu

tulee

pääasiassa

markkinaosuuden

kasvusta nykyisen

asiakaskunnan keskuudessa ja uusista asiakkaista Amerikassa, Euroopassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella.
Aktiviteettilähtöisellä markkinoinnilla Gerber on onnistunut kasvattamaan hyllytilaansa tärkeiden vähittäismyyjien
useilla osastoilla, mikä tukee pyrkimystä laajentua samojen liikkeiden eri osastoille.
Institutionaalisessa segmentissä tavoitteemme on säilyttää asema julkisissa kilpailutuksissa samalla kun
edistämme yksittäisiä ostoja ja laajennumme taktisiin tuoteryhmiin. Laajentumispyrkimyksissä brändin status
Yhdysvaltain asevoimien päätoimittajana ja tuotantolaitos Yhdysvalloissa antavat Gerberille etulyöntiaseman.
Buster-veneet ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan suosituimpia alumiiniveneitä. Vuonna 2013 Buster säilytti
asemansa monikäyttöisten vapaa-ajan veneiden markkinajohtajana.
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Gerber Daily Carry -kokoelma
Tämä innovatiivinen tuotesarja sopii etenkin heräteostoksiin ja sille kasvavalle joukolle
kuluttajia, jotka haluavat pitää työkaluaan päivittäin mukana. Gerber Daily Carry tuotteet on suunniteltu moderneille ja tyylitietoisille ihmisille, jotka haluavat varautua
kaikkiin eteen tuleviin haasteisiin. Nämä pienet, mutta tärkeät tuotteet tuovat Gerberin
brändiä uusien kuluttajien tietoisuuteen perinteisen veitsi- ja työkaluasiakaskuntamme
ulkopuolella ja saavat huomiota ulkoilu- ja retkeilyharrastajien keskuudessa.

Propel-veitset
Ensiluokkaiset Propel-kääntöveitset esittelevät Gerberin osaamista taktisissa
tuotteissa. Propel-veitset on suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa, mikä on
myyntivaltti maan suuressa ja kasvavassa taktisessa kuluttajasegmentissä ja taktisen
segmentin vähittäiskaupassa. Propel-veitsisarjasta on nopeasti tullut bestseller-tuote,
joka on myös saanut osakseen paljon huomiota vaikutusvaltaisissa julkaisuissa.

Downrange Tomahawk
Viranomaiskäyttöön suunniteltu Downrange Tomahawk on yksinkertainen ja tehokas
työkalu vaativiin tilanteisiin. Teräpään viistoterällä voi tarvittaessa hakata tiensä seinän
läpi ja lyödä ovet säpäleiksi. Terän hamara toimii vasarana, jolla on mahdollista
hajottaa saranat, lukot, ovenkahvat ja muut hidasteet. Lisäksi varren toisessa päässä
on sorkkarauta, jonka käyttöä helpottaa teräpään tartuntakahva. Tämä nerokkaan
yksinkertainen ja kestävä työkalu oli vuoden 2013 tuotevalikoiman tähti. Se myi hyvin ja
sai loistavia arvosteluja sekä asiantuntijoilta että ammattilaiskäyttäjiltä.

Uusi Buster E-sarja
Vuonna 2013 Busterin alumiiniveneiden mallisto täydentyi E-sarjan mallistolla, jonka
ensimmäinen vene on suosittuun ja kiitettyyn Buster XL -runkoon perustuva Buster
XLe. Veneessä on kestävä ja huoleton alumiinirunko sekä lasikuidusta tehty kansi, joka
antaa muotoilulle enemmän vapautta.
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Bear Grylls Ultimate Pro
Tänä vuonna Gerber toi markkinoille jännittävän uuden version jo valmiiksi
kulttistatuksen saaneesta Ultimate Knife -veitsestä. Ultimate Knife tuotiin alunperin
markkinoille vuonna 2010, ja se ampaisi nopeasti maailman myydyimmäksi veitseksi.
Ultimate Pro on uusi keihäänkärki Bear Grylls Survival -tuoteperheessä, joka lanseerasi
kokonaan uuden tuoteryhmän ja toi Gerber-brändin uusien kuluttajien tietoisuuteen
ympäri maailman.

”Gerberin aktiviteettipohjaisen lähestymisen ansiosta olemme
voineet laittaa tuotteet esille entistä tarkoituksenmukaisemmalla
tavalla, mikä luo asiakkaille paremman ostokokemuksen ja näkyy
myös suoraan myynnissä.”
– Samantha Jacobs, Sr. Category Manager, Wholesales Sports

“Uudet kiehtovat venemallimme, Super Magnum ja Buster
Mini, sekä uusi Buster Plus -veneilypalvelu vahvistivat Busterin
johtoasemaa Pohjoismaissa vuonna 2013.”
– Juha Lehtola, johtaja, Veneet
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123,7
MILJ. EUROA
Liikevaihto

Kohokohdat
Aktiviteettipohjainen markkinointi positioi Gerberin entistäkin vahvemmin
veitsien ja työkalujen kategoriajohtajaksi, ja lisää avainasiakkaiden
valikoiman syvyyttä.

Kuluttaja-aktiviteetti

Kategoria

Brändit

Päivittäinen käyttö

Taskuveitset,
monitoimityökalut,
lamput

Gerber

Vaellus ja retkeily

Taskuveitset,
monitoimityökalut,
tarvikkeet, varusteet

Gerber, Gerber/
Bear Grylls

Metsästys

Veitset, monitoimityökalut,
tarvikkeet,
metsästysvarusteet

Gerber

Teollisuus/ammattikäyttö

Veitset, monitoimityökalut,
lamput

Gerber

Puolustus

Veitset, monitoimityökalut,
lamput, lapiot, varusteet

Gerber

Palomiehet ja ensihoitajat,
poliisi, taktinen

Veitset, monitoimityökalut,
lamput, lapiot, kirveet,
varusteet

Gerber

Vapaa-ajan veneily

Alumiiniveneet

Buster, Drive Boats

Jakelukanavat

Suurmyymälät, urheiluliikkeet,
retkeilyliikkeet,
rautakaupat, teollinen
jakelu, verkkokauppa

Valtionhallinto,
puolustusvoimien
jakelijat, suurjakelu,
ulkoilumyymälät,
puolustustarvike-myymälät,
verkkokauppa

FISKARS Vuosikertomus 2013
Tämä sivu on generoitu Fiskarsin verkkovuosikertomuksesta. Kertomus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta annualreport2013.fiskarsgroup.com/fi

Veneliikkeet

32

VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU
365-vuotinen historia, kestävä muotoilu ja pitkäikäiset tuotteet ovat Fiskarsin
vastuullisuustyön perusta. Ainutlaatuisen lähestymistapamme tukipilarit ovat arvomme
ja toimintaohjeemme (Code of Conduct). Vuonna 2013 keskityimme toimitusketjumme
läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden varmistamiseen sekä globaaleja tavoitteitamme
tukevien johtamistaitojen kehittämiseen.
Uskomme, että vallitsevan kertakäyttöajattelun sijaan yhä useammat ihmiset arvostavat hyvin suunniteltuja
tuotteita, jotka on tehty kestämään aikaa ja vaihtuvia trendejä. Toiminnalliset ja innovatiiviset tuotteemme on
tarkoitettu käytettäväksi 365 päivänä vuodessa. Tuotteidemme materiaalien käyttö on optimoitu, ja ne on
suunniteltu kierrätyskelpoisiksi ensimmäisistä luonnoksista aina kaupan hyllylle ja käyttöön asti. Tuotteemme on
suunniteltu helpoiksi käyttää, puhdistaa ja säilyttää, sukupolvelta toiselle.
Laatu on Fiskarsin kaiken toiminnan perusta. Oikein käytettyinä ja hoidettuina tuotteemme säilyvät
materiaaliltaan ja laadultaan moitteettomina. Tuotekehitysprosessimme perustuu jatkuvaan testaukseen ja
oppimiseen, ja olemme investoineet paljon tuotekehitykseen ja laadunvarmistukseen. Testipuutarhallamme on
tärkeä merkitys puutarhatuotteidemme tuotekehityksessä, ja puutarhatyökalujen prototyyppien ja uusien
tuotteiden toiminnallisuus ja kestävyys testataan omissa laboratorioissamme. Näin varmistamme esimerkiksi
sen, että päivittäisessä käytössä Fiskarsin kirveet ovat käytännössä särkymättömiä, ja ainoa huoltotoimenpide
on terän teroittaminen tarvittaessa.
Koska monia kodintuotteitamme käytetään ruoanlaitossa, varmistamme huolellisen laadunvalvontaprosessin ja
tiukkojen testien avulla, että tuotteet soveltuvat käyttötarkoitukseensa ja täyttävät niille asetetut materiaali- ja
laatuvaatimukset. Esimerkiksi kaikki Iittalan keraamiset tuotteet voidaan laittaa tiskikoneeseen tai nostaa
suoraan uunista pöytään. Niitä voidaan myös säilyttää pakastimessa rakenteellisen kestävyyden heikentymättä.
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Rakentavaa vuoropuhelua toimittajien kanssa
Meille kestävän kehityksen periaatteita noudattava toimitusketju on olennaisen tärkeää,
ja pyrimmekin varmistamaan, että oma tuotantotoimintamme ja toimittajiemme toiminta
vastaa

arvojamme

ja

laatuvaatimuksiamme

sekä

asiakkaidemme

odotuksia.

Tuotantolaitoksiamme kehitetään jatkuvasti, jotta ne täyttäisivät ja ylittäisivät uusimmat
vaatimukset. Olemme panostaneet hankinnan ja kestävän kehityksen osaamiseen,
jotta voimme aktiivisesti tehdä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja tukea heidän
vastuullisuustyötään.
Fiskars vaatii kumppaneiltaan sitoutumista työ- ja ihmisoikeuksiin sekä työturvallisuutta, ympäristövaikutuksia ja
liiketoiminnan eettisyyttä koskeviin periaatteisiin, jotka on kirjattu Fiskarsin toimittajien toimintaohjeisiin.
Strategiamme on yhtenäistää toimittajajoukkoamme ja muodostaa pitkäaikainen kumppanuus tärkeimpien
toimittajiemme

kanssa.

Oman

valmistusosaamisemme

ansiosta

voimme

tarjota

toimittajillemme

asiantuntemusta teknisten asioiden lisäksi myös esimerkiksi työturvallisuudessa. Jatkamme toimittajiemme,
hankintaorganisaatiomme

ja

tuotantoasiantuntijoidemme

välistä

vuoropuhelua

parhaiden

käytäntöjen

edistämiseksi. Tämä on pitkäjänteistä työtä, johon olemme sitoutuneet.

CASE: Kehityskohteena työturvallisuus
Työturvallisuus on yksi toimittajiemme tärkeimpiä kehityskohteita, ja se vaatii jatkuvaa huomiota.
Vuonna

2013

suomalainen

kansalaisjärjestö

tutki

muotoilutuotteiden

valmistusta

Thaimaassa.

Läpinäkyvyystavoitteemme mukaisesti teimme heidän kanssaan yhteistyötä antamalla tietoja toimittajistamme
ja auttamalla vierailun järjestämisessä.
Tutkimusraportti vahvisti sitoutumistamme sen varmistamiseen, että työturvallisuutta koskevia säännöksiä
noudatetaan toimitusketjussamme ja että työntekijöitä suojellaan mahdollisilta vaaroilta. Seuraamme aktiivisesti
vaatimustemme noudattamista ja teemme läheistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa auttaaksemme heitä
ymmärtämään ja toteuttamaan tarvittavia muutoksia.
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Fiskarsin kestävän kehityksen tahtotila
Fiskarsin missio on rikastaa ihmisten elämää kestävillä tuotteilla, jotka tuovat iloa ja ratkaisevat arjen ongelmia
toiminnallisuudellaan, innovaatioillaan ja muotoilullaan. Haluamme harjoittaa ja kasvattaa liiketoimintaamme
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huolehtien ihmisistä ja ympäristöstä.

Fiskarsin vastuullisuustyön painopisteet ovat:
●
●
●
●

Kestävä muotoilu
Vastuullinen valmistus
Huolenpito ihmisistä ja yhteisöistä
Pitkän aikavälin kannattavuus

Haluamme varmistaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen arjessa tuotteidemme ja toimintamme
kautta. Tuotteidemme avulla asiakkaat voivat tehdä kestäviä valintoja kotiin, puutarhaan ja ulkoilukäyttöön.
Tuotekehityksessä huomioimme ympäristönäkökohdat tuotteen koko elinkaaren ajalta. Ympäristönäkökohdat
otetaan huomioon myös kaikessa liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Pyrimme minimoimaan
liiketoimintojemme ympäristövaikutuksen.

100 %
83 %

Aasiasta hankittujen valmiiden tuotteiden
kokonaisvolyymistä on auditoitu

Toimittajista sai arvosanaksi tyydyttävä tai hyvä

Fiskarsin toimittajilta vaaditaan toimittajien toimintaohjeiden (Supplier Code of Conduct) noudattamista, jota
valvotaan auditoinnein. Oman henkilökuntamme ja ulkoisen kumppanimme tekemät auditoinnit jatkuivat
vuonna 2013. Havaitut haasteet liittyivät useimmiten työturvallisuuteen, kuten oikeiden suojavälineiden käyttöön
ja kemikaalien käsittelyyn, sekä työaikoihin.
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FISKARS-TIIMI
Menestyminen kilpailluilla ja dynaamisilla globaaleilla markkinoilla edellyttää tiivistä
yhteistyötä ja henkilöstöä, joka on sitoutunut ja innostunut edistämään liiketoimintaa.
Kaikilla meillä 4 100:lla fiskarslaisella on oma tärkeä tehtävämme asiakkaista
huolehtimisessa ja siinä että saamme ainutlaatuiset brändimme ja tuotteemme
kuluttajien koteihin ja puutarhoihin.

Fiskarsin työntekijät haluavat suoriutua tehtävistään erinomaisesti, ja yrityksenä haluamme menestyä.
Innostusta pitää mielestämme ruokkia, ja siksi olemme päättäneet keskittyä johtajuuteen, hyvinvointiin ja
sitoutumiseen.
Vaatii poikkeuksellista johtajuutta luoda maailmanluokan tiimi, jossa yhdistyvät kaupallisten tavoitteidemme
edellyttämä korkea suoritustaso, innovaatiot ja jatkuva oppiminen. Fiskarsin esimiesten on osattava innostaa
työntekijöitä

asettamaan

tavoitteet

korkealle

ja

ponnistelemaan

aktiivisesti yhteisten tavoitteidemme

saavuttamiseksi
Vuonna 2013 jatkoimme investointeja johtajuuteen ja oppimisen ja ammatillisen kehittymismahdollisuuksien
tarjoamiseen työntekijöille ja johdolle. Työntekijöidemme kyky toimia eri toiminnot yhdistävänä tiiminä on jo
antanut meille kilpailuetua ja tuonut uutta liiketoimintaa.
Fiskarsin visiona ovat tehokkaat ja innostuneet työntekijät, jotka saavat ja ottavat vastuuta ja jakavat uskomme
siihen että kaiken, yksinkertaisimmatkin asiat voi tehdä fiksummin ja paremmin. Sitoutuminen merkitsee älyn ja
tunteen tasolla tapahtuvaa osallistumista, joka saa meidät innostumaan ja tekemään parhaamme.
Käydessämme yhtiönä läpi suurta muutosta meidän on tärkeää tietää, miten toimimme joukkueena.
Vuosittaisesta henkilöstökyselystä saadun palautteen perusteella olemme panostaneet erityisesti vuoropuhelun
parantamiseen koko organisaatiossa. Tällä alueella näkyi selkeä parannus vuoden 2013 tuloksissa, joiden
mukaan tiimimme myös ymmärtävät selkeästi yhteisen strategiamme ja visiomme.
Fiskarsin innovatiivisten ja tehokkaiden tuotteiden tuomisessa markkinoille on tärkeää tehdä yhteistyötä
vähittäiskaupan kanssa kuluttajien innostamiseksi ja valistamiseksi. Panostamme jatkuvasti myynti- ja
markkinointiosaamiseen, jotta voimme maksimoida mahdollisuudet ohjata ostoksia tekeviä kuluttajia kaupassa
ja digitaalisissa kanavissa ja auttaa heitä ostopäätöksen tekemisessä. Tämä tavoite on ohjannut Euroopan
myyntiyksiköidemme uudistamista ja liiketoiminta-alueidemme markkinointitiimien vahvistamista.
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Työntekijätiedot

2013*

2012

Työntekijöitä keskimäärin (FTE)
Työntekijöitä tuotannossa, %
Työntekijöiden vaihtuvuus, %
Osa-aikaisia työntekijöitä, %
Sukupuolijakauma, miehet/naiset, %
Naisia johtoryhmässä, %
Naisia hallituksessa, %
Esimiehiä Licence to lead -koulutuksessa, %
Henkilöstökyselyyn vastanneita työntekijöitä, %
Työntekijät, jotka mukana suorituksen arvioinnissa

4 087
40
3
13
46/54
29
22
90
69

3 364
42
3
14
52/48
20
22
69
74

92

94

ja tavoitteiden asettamisprosessissa, %

* Luvut sisältävät Royal Copenhagenin paitsi Henkilöstön vaihtuvuus,
Osa-aikaisia työntekijöitä ja Esimiehiä Licence to lead-koulutuksessa.
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FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA
2013
Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestystään, Suomen osakeyhtiölain säännöksiä sekä NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Fiskars on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n
kannatusjäsen, ja soveltaa ilman poikkeuksia Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.10.2010. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.
Tämä selvitys on julkaistu 17.2.2014 hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä raporttina yhtiön internetsivustossa osoitteessa www.fiskarsgroup.com.
Fiskars Oyj Abp:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Fiskarsin hallitus
huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
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Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa joko Raaseporissa tai Helsingissä.
Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen
vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
Yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön internet-sivuilla sekä tarvittaessa muulla
tavalla, jos hallitus niin päättää. Vuonna 2013 yhtiökokouskutsu julkaistiin yhtiön internet-sivujen lisäksi
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Västra Nyland -lehdessä.
Jos osakkeenomistaja haluaa saada jonkin asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, hänen tulee toimittaa tätä
koskeva kirjallinen pyyntö hallitukselle. Asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja yhtiökokouksen
esityslistalle, jos pyyntö on riittävän täsmällinen ja asia kuuluu osakeyhtiölaissa säädettyyn yhtiökokouksen
toimivaltaan. Pyyntöjen toimittamista koskevat ohjeet ja määräaika julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Vuonna
2013 hallitus ei saanut yhtään tällaista pyyntöä.

Varsinainen yhtiökokous 2013
Fiskarsin varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2013. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös,
myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätettiin tilikaudelta 2012
maksettavasta osingosta. Kokouksessa päätettiin myös hallituksen palkkioista ja valittiin hallituksen jäsenet,
jotka jatkavat tehtävässään vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Lisäksi valittiin
tilintarkastajat ja päätettiin heidän palkkioistaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia
osakkeita ja päättämään niiden luovuttamisesta erikseen määritellyin ehdoin.
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Hallitus
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys
Fiskarsin hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lainsäädännön, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja
yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan hallituksen
tehtäviä ovat seuraavat:
● yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen sekä yhtiön
liiketoimintastrategian ja budjetin vahvistaminen.
● yhtiön vakavaraisuuden, kannattavuuden ja maksuvalmiuden sekä yhtiön johdon valvominen
● yhtiön riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen.
● tilinpäätöksen valmisteleminen.
● rahoituspolitiikan vahvistaminen.
● päättäminen yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisista tai laajakantoisista toimista,
elleivät ne kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan.
● toimitusjohtajan nimittäminen sekä hänen johtajasopimuksensa ja muun palkitsemisensa. hyväksyminen.
● yhtiön johtoryhmän jäsenten, muun johtajiston ja sisäisen tarkastuksen päällikön nimittäminen sekä heidän
palkkansa ja muun palkitsemisensa hyväksyminen.
● konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista ja muista laajakantoisista henkilöstöasioista päättäminen.
● tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimittämisasioiden käsitteleminen.
● hallituksen valiokuntien asettaminen ja niiden jäsenten nimittäminen. Valiokuntien tehtävänä on valmistella
hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita.
Hallitus kokoontuu 8–9 kertaa vuodessa ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa muulloin.
Useimmat kokoukset liittyvät yhtiön tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen julkaisemiseen, strategiaan sekä
budjettikierrokseen tai varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitus pitää myös strategiakokouksen, jossa se
käsittelee konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistaa yhtiön strategian. Hallitus pitää yleensä yhden tai
kaksi kokouksistaan vuorotellen Fiskarsin eri toimipaikoissa, johonkin tiettyyn liiketoiminta-alueeseen keskittyen.
Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa ulkopuolisen asiantuntijan
avustuksella.
Hallitus arvioi kunkin jäsenen riippumattomuuden varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä
järjestäytymiskokouksessa hallinnointikoodin mukaisesti.
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Hallitus vuonna 2013
Varsinainen yhtiökokous valitsi 14.3.2013 uudelleen kaikki yhdeksän hallituksen jäsentä: Kaj-Gustaf Berghin,
Ingrid Jonasson Blankin, Ralf Böerin, Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin, Gustaf
Gripenbergin, Karsten Slotten ja Jukka Suomisen.
Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Kaj-Gustaf Berghin ja
varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa uudelleen
tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitys- ja strategiavaliokunnan.
Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth ja Louise Fromond
ovat riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2013. Keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 99 %.
Tilikauden säännöllisen hallitustyön lisäksi vuoden 2013 painopisteitä olivat yhtiön viisivuotisen
investointiohjelman toteutuksen valvonta, EMEA 2015 -uudelleenjärjestelyohjelman käynnistys sekä Royal
Copenhagenin integrointi. Hallitus myös tarkasteli yhtiön strategista suuntaa ja pitkän aikavälin
kasvusuunnitelmia.
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Hallituksen kokoustoiminta ja kokouksiin osallistuminen vuonna 2013

Palkitsemis-

Nimitys- ja

Hallitus

Tarkastusvaliokunta

valiokunta

stategiavaliokunta

9 kokousta

4 kokousta

4 kokousta

10 kokousta

Kaj-Gustaf Bergh

9

-

4

9

Alexander Ehrnrooth

9

4

-

10

Paul Ehrnrooth

9

4

-

10

Ralf Böer

9

-

4

-

Louise Fromond

9

4

-

-

Gustaf Gripenberg

9

4

-

-

Ingrid Jonasson Blank

9

-

4

-

Karsten Slotte

8

4

-

-

Jukka Suominen

9

-

4

-

1.1.-31.12.2013

Valiokunnat
Hallitus nimitti vuonna 2013 kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan sekä nimitys- ja
strategiavaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat:
●
●
●
●
●
●
●
●

yhtiön tilinpäätösraportoinnin seuranta.
taloudellisen raportointiprosessin valvonta.
yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden seuranta.
yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän antamaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteitä koskevan kuvauksen käsittely.
Fiskarsia koskevien tärkeimpien oikeustoimien, vaateiden ja muiden käsittelyjen seuranta.
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuranta.
lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuuden ja heidän tarjoamiensa oheispalvelujen arviointi
tilintarkastajien valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu nimitysvaliokunnalle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:
●
●
●
●
●

Gustaf Gripenberg (puheenjohtaja)
Alexander Ehrnrooth
Paul Ehrnrooth
Louise Fromond
Karsten Slotte

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2013. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli
100 %. Tavanomaisen työnsä lisäksi tarkastusvaliokunta valvoi yhtiön viisivuotisen investointiohjelman edistystä
sekä käsitteli yhtiön kestävän kehityksen hallintaa ja raportointia.
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Palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja konsernin johtoon kuuluvien jäsenten
palkkaamiseen ja palkitsemiseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyviä asioita.
Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:
●
●
●
●

Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
Ralf Böer
Ingrid Jonasson Blank
Jukka Suominen

Palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2013. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli
100 %. Vuonna 2013 palkitsemisvaliokunta käsitteli yhtiön palkitsemisen puitteita ja bonuspalkkiorakennetta.

Nimitys- ja strategiavaliokunta
Nimitys- ja strategiavaliokunnan tehtäviä ovat seuraavat:
● hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle yhtiön suurimpien
osakkeenomistajien kuulemisen jälkeen.
● hallituksen jäsenten palkkioita koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle.
● valiokuntien kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu hallitukselle.
● tilintarkastajien valintaa koskevan esityksen valmistelu tarkastusvaliokunnan tekemän ehdotuksen
pohjalta.
● kriteerien ja prosessien vahvistus hallituksen toiminnan arviointia varten.
● yhtiön strategiaan liittyvien asioiden käsittely yhdessä johdon kanssa yhtiön pitkän aikavälin hankkeita
painottaen.
Nimitys- ja strategiavaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet:
● Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja)
● Alexander Ehrnrooth
● Paul Ehrnrooth
Nimitysvaliokunta kokoontui kymmenesti vuonna 2013. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 97
%. Yksi valiokunnan työskentelyn painopisteistä oli yhtiön pitkän aikavälin strategiaan liittyvien asioiden
valmisteleminen.
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Toimitusjohtaja
Yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa vapauttaa yhtiön toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja.
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa lainsäädännön, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen sekä
hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja
varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä.
Toimitusjohtajana toimii Kari Kauniskangas, KTM (s. 1962). Hän aloitti yhtiön palveluksessa vuonna 2008.
Yhtiöllä ei ole varatoimitusjohtajaa.
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Johtoryhmä
Fiskars Oyj Abp:n johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä
valmistelee toimitusjohtajan johdolla esityksiä hallitukselle sekä käsittelee konsernin strategiaan, resurssien
jakamiseen ja Fiskarsin yhteisen toimintamallin ja liiketoimintamallin toteutukseen liittyviä asioita. Johtoryhmä
käsittelee myös yhteisiin toimintoihin liittyviä päätösasioita ja kehityskysymyksiä. Johtoryhmän jäsenten tehtäviin
kuuluvat myös sidosryhmäsuhteet.
Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa muulloin.
Johtoryhmä kokoontui yhdeksän kertaa vuonna 2013.
Fiskarsin johtoryhmän työskentelyn painopisteitä vuonna 2013 olivat muun muassa yhtiön viisivuotisen
investointiohjelman toteutus EMEA-alueella ja EMEA 2015 -uudelleenjärjestelyohjelma.
Konsernin johtoryhmä seuraa liiketoiminta-alueiden ja myyntialueiden tuloksia ja suunnitelmia kuukausittaisten
ja neljännesvuosittaisten raporttien avulla. Johtoryhmä seuraa säännöllisissä kokouksissa liiketoiminta-alueiden
ja myyntialueiden johtajien kanssa tärkeimpiä toimintoja sekä käsittelee liiketoiminta-alueiden, brändien ja
kategorioiden strategioita sekä liiketoimintamallin toteutukseen liittyviä asioita.
Syyskuussa 2013 Fiskarsin johtoryhmään liittyi kaksi uutta jäsentä: konsernin uusi henkilöstöjohtaja
Nina Ariluoma-Hämäläinen ja tietohallintojohtaja Frans Westerlund.
Yhtiön toiminnan kehittämisen sekä yhteisten prosessien ja toimintamallien luomisen helpottamiseksi konsernin
henkilöstö- ja IT-toimintojen johtajat kuuluivat aiemmin Fiskarsin laajennettuun johtoryhmään ja osallistuivat
johtoryhmän kokouksiin.
Toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan lisäksi johtoryhmään kuuluvat konsernin strategiajohtaja Max Alfthan,
henkilöstöjohtaja Nina Ariluoma-Hämäläinen, toimitusketjusta vastaava johtaja Risto Gaggl, päälakimies Jutta
Karlsson sekä talousjohtaja Ilkka Pitkänen.
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Laajennettu johtoryhmä
Fiskars-konsernilla on neljä raportointisegmenttiä: EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasia ja Tyynenmeren alue),
Amerikka, Wärtsilä (osakkuusyhtiö) ja Muut (kiinteistöt, konsernihallinto ja jaetut toiminnot).
Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: Home, Garden ja Outdoor. Liiketoiminta-alueita johdetaan kahden
maantieteellisen segmentin – EMEA ja Amerikka – puitteissa.
Fiskars on siirtynyt EMEA-alueella matriisiorganisaatioon, jonka tarkoituksena on kiihdyttää kasvua. Vuonna
2013 kaksi myyntialuetta – Pohjoinen ja Keski-Eurooppa – vastasi oman alueensa kaupallisesta menestyksestä.
Maiden myyntiyksiköiden johtajat raportoivat oman myyntialueensa johtajalle.
Johtoryhmä, liiketoiminta-alueiden johtajat sekä EMEA-myyntialueiden johtajat muodostavat yhdessä
laajennetun johtoryhmän (Executive Team). Laajennettu johtoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa
vuodessa. Kokouksissa käsitellään yhtiön integroidun strategian, yhteisen toimintamallin ja liiketoimintamallin
toteutusta sekä konsernin liiketoiminnan kehitystä ja mahdollisuuksia.
Liiketoiminta-alueiden ja myyntialueiden johtajat vastaavat yksiköidensä päivittäisestä toiminnasta ja
kehittämisestä sekä varmistavat, että toiminta on lakien, säännösten ja Fiskarsin toimintaohjeiden (Code of
Conduct) mukaista.
Lisäksi he huolehtivat, että alueisiin kuuluvien yhtiöiden resurssit ovat oikeassa suhteessa niiden tarpeisiin.
Liiketoiminta-alueiden ja myyntialueiden johtajien tukena näissä tehtävissä ovat alueiden omat johtoryhmät.
Edistääkseen myyntiyksiköiden ja liiketoimintayksiköiden tiivistä yhteistyötä EMEA-myyntialueiden johtajat
osallistuvat EMEA-alueen liiketoiminta-alueiden johtoryhmien kokouksiin.
Vuonna 2013 Fiskarsin laajennettuun johtoryhmään kuuluivat johtoryhmän jäsenten lisäksi:
●
●
●
●
●
●
●
●

Thomas Enckell, johtaja, Puutarha, EMEA
Axel Goss, johtaja, myyntialue Keski-Eurooppa
Jakob Hägerström, johtaja, myyntialue Pohjoinen
Teemu Kangas-Kärki, johtaja, Koti, EMEA
Jason Landmark, johtaja, Ulkoilu, Amerikka 1.11.2013 asti
Juha Lehtola, johtaja, Veneet
Timo Leskinen, HR-johtaja 31.7.2013 asti
Paul Tonnesen, johtaja, Puutarha & askartelu, Amerikka
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Valvontajärjestelmät
Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on hyväksynyt
konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.
Käytännössä toimitusjohtajan ja johdon tehtävä on huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien
järjestämisestä.
Riskienhallintatoiminto tukee liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista, arviointia ja
hallinnointia.

Fiskarsin toimintaohje (Code of Conduct)
Fiskarsin tavoitteena on harjoittaa pitkäaikaista, kannattavaa liiketoimintaa eettisellä ja vastuullisella tavalla.
Kaikkia Fiskarsin työntekijöitä – myös johtajia ja toimihenkilöitä – koskevat toimintatavat on määritelty yhtiön
toimintaohjeissa. Toimintaohjeita on noudatettava kaikissa Fiskars-konserniin kuuluvissa yrityksissä, ja
toimintaohjeiden lisäksi on noudatettava niitä tiukempia paikallisia lakeja ja määräyksiä. Fiskarsiin kuuluvien
yritysten kaikkien sääntöjen, ohjeiden ja käytäntöjen on oltava kaikilta osin toimintaohjeiden mukaisia.
Kaikki Fiskarsin työntekijät saavat säännöllistä koulutusta toimintaohjeista. Sisäisen tarkastuksen päällikkö toimii
toimintaohjeiden noudattamisen valvojana.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja arvioi sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen
tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista.
Sisäinen tarkastustoiminto pyrkii lisäksi edistämään riskienhallinnan käytäntöjen kehittämistä konsernin liike
toimintayksiköissä. Sisäisen tarkastuksen päällikkö toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa, mutta
raportoi tarkastusvaliokunnalle.

Tilintarkastus
Lakisääteisen tarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että Fiskarsin tilinpäätöksessä ja hallituksen raportissa
annetaan täsmälliset ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastukseen
kuuluu Fiskarsin kirjanpidon ja hallinnoinnin tarkastus.
Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Tilintarkastajat valitaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Virpi Halonen.
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Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2013 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 0,8
miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajille maksettiin tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita yhteensä
0,8 miljoonaa euroa. Nämä palkkiot liittyivät suurelta osin verokonsultointiin ja muihin neuvontapalveluihin.

Sisäpiirihallinto
Fiskars noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listayhtiöiden sisäpiiriohjetta, joka tuli voimaan 9.10.2009.
Lisäksi yrityksellä on omat sisäpiirisäännöt, jotka on viimeksi päivitetty 1.1.2013.
Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmä,
liiketoiminta-alueiden ja EMEA-myyntialueiden johtajat sekä tilintarkastajat. Yhtiöllä on lisäksi yrityskohtainen
sisäpiiri. Hankkeista, joiden toteutumisella voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon, pidetään erillistä
hankekohtaista rekisteriä.
Yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää emoyhtiön lakiasiainosasto. Yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien
sisäpiiriläisten tiedot ovat saatavilla Euroclear Finland Oy:stä, osoite Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki,
puh. 020 770 6000, sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteesta www.fiskarsgroup.com.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmät
Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää
taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa
taloudellista tietoa.
Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön johdolla on käytettävissään ajantasaiset, riittävät ja
olennaisesti oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti
oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Hallinto
Emoyhtiössä on erillinen konsernin talousjohtajan alaisuudessa työskentelevä konsernin taloushallinnon
organisaatio. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta kuuluvat konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimivaan
rahoitusyksikköön.
Liiketoiminta-alueita ja myyntialueita johtavat niiden omat johtoryhmät. Kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä EMEAalueen myyntialueilla on omat taloushallinto-organisaatiot.
Myyntialueisiin kuuluvat liiketoiminta-alueet ja maayhtiöt muodostavat taloudellisen raportoinnin alimman tason.
Liiketoimintayksiköt ja maiden myyntiyksiköt vastaavat oman taloushallintonsa järjestämisestä ja taloudellisen
raportoinnin oikeellisuudesta.
Liiketoiminta-alueet ja myyntialueet vastaavat yhtiön tuella toimintaansa liittyvästä päivittäisestä
riskienhallinnasta sekä liiketoimintayksiköiden ja maiden myyntiyksiköiden talousosastojen toiminnan
valvonnasta.
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Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja valvoo raportointiprosessin toimivuutta ja arvioi taloudellisen
raportoinnin luotettavuutta.
Konsernin hallituksen tarkastusvaliokunta, konsernin hallitus, johtoryhmä sekä liiketoiminta-alueiden ja
myyntialueiden johtoryhmät seuraavat taloudellisen tilanteen kehittymistä ja arvioivat tavoitteiden saavuttamista
kuukausittain.

Suunnittelu ja tulosraportointi
Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat tärkeä osa Fiskarsin johtamista. Lyhyen aikavälin
taloudelliset tavoitteet määritellään vuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä, ja tavoitteiden saavuttamista
seurataan kuukausittain. Liiketoimintayksiköt ja maayhtiöt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset
tiedot sekä neljännesvuosittaiset ennusteet taloudellisen tilan kehittymisestä tilikauden aikana. Lisäksi
liiketoiminta-alueet ja EMEA-myyntialueet päivittävät kuukausittain koosteet jäljellä olevan tilikauden näkymistä.
Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän
kautta.
Raportointiyksiköistä saadut tiedot yhdistetään ja varmennetaan konsernin taloushallinnossa, ja tiedoista
koostetaan johdon kuukausiraportti. Johdon kuukausiraportti sisältää operatiivisten segmenttien ja liiketoimintaalueiden sekä EMEA-alueen myyntialueiden lyhennetyt tuloslaskelmat, tärkeimmät tunnusluvut sekä kuvauksen
liiketoiminnan kannalta merkittävimmistä tapahtumista. Lisäksi raportista käyvät ilmi konsernin tuloslaskelma,
tasetiedot, rahavirta sekä tilikauden loppuun ulottuva ennuste taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja taloushallinnon tietojärjestelmät
Taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein. Konsernissa sovelletaan EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjä IFRS-tilinpäätösstandardeja, ja käytössä on yhtenäinen konsernitilikartta. Konsernin taloushallinto
on laatinut yksiköille ohjeet talousraportoinnin sisällöstä ja raportoinnin määräajoista.
Liiketoimintayksiköissä ja maiden myyntiyksiköissä on käytössä useita erilaisia kirjanpidon ja taloushallinnon
raportointijärjestelmiä. Konsernin talousraportointia hoidetaan yhden, keskitetysti hallinnoidun tietojärjestelmän
avulla. Liiketoimintayksiköt ja liiketoiminta-alueet sekä EMEA-alueen maiden myyntiyksiköt ja myyntialueet
vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin raportointijärjestelmään. Konsernin taloushallinto vastaa konsernin
raportointijärjestelmän ylläpidosta ja valvoo, että järjestelmään toimitetaan asianmukaiset ja oikeat tiedot.
Osana viisivuotista kehityssuunnitelmaa yhtiö on ottamassa EMEA-alueella käyttöön yhteisen
toiminnanohjausjärjestelmän (ERP), jonka tavoitteena on yksinkertaistaa taloudellista raportointiprosessia ja
vähentää useiden rinnakkaisten järjestelmien hallintaan liittyviä riskejä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön
vaiheittain. Käyttöönoton ensimmäinen vaihe toteutui vuoden 2011 lopussa, ja vuoden 2013 loppuun
mennessä noin 60 % ohjelman piirissä olevasta liiketoimintavolyymistä oli siirtynyt yhteiseen järjestelmään.
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Riskienhallinta
Riskienhallinnan yleisenä tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida yhtiön liiketoimintatavoitteiden
saavuttamista uhkaavia riskejä. Tavoitteena on turvata henkilöstö ja omaisuus, varmistaa tuotteiden
keskeytymättömät toimitukset asiakkaille, varjella yhtiön mainetta ja tavaramerkkejä sekä suojata omistajaarvoa yhtiön kannattavuutta tai varallisuutta alentavilta vahingoilta.
Taloudellisen raportoinnin kannalta riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyviä uhkia, joiden toteutuminen voisi 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.
Riskienhallinnan periaatteet on kirjattu Fiskarsin hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan. Hallituksen
tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Riskien tunnistaminen, arviointi ja
merkittävissä määrin myös hallinnointi on hajautettu liiketoimintayksiköihin ja tukitoimintoihin. Konsernin
rahoitusyksikkö vastaa riskienhallintaan liittyvien menetelmien, työvälineiden ja raportoinnin kehittämisestä ja
ylläpidosta. Lisäksi se tekee yhdessä liiketoimintayksiköiden ja tukitoimintojen kanssa säännöllisiä
riskikartoituksia ja avustaa kartoitusten perusteella laadittavien toimintasuunnitelmien laadinnassa.
Fiskarsilla on laaja vakuutusturva keskeisten omaisuus-, keskeytys-, kuljetus- ja vastuuvahinkojen varalle.
Vakuutusten hallinnointi on tietynlaisia paikallisia vakuutuksia lukuun ottamatta keskitetty konsernin
rahoitusyksikköön. Konsernin rahoitusyksikkö hallinnoi rahoitusriskejä hallituksen hyväksymien periaatteiden
mukaisesti.
Fiskars hallinnoi taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä riskejä muun muassa seuraavin tavoin:
●
●
●
●
●
●
●

taloushallinnon tarkoituksenmukainen organisointi ja riittävä resursointi
yksittäisten toimenkuvien asianmukainen oikeuksien ja vastuiden rajaaminen
keskitetty konsernin raportointijärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta
kirjanpitoon ja raportointiin liittyvä ohjeistus
yhtenäinen konsernitilikarttatietotekniikan hyödyntäminen
henkilöstön jatkuva koulutus
raportoitavien tietojen varmentaminen osana raportointiprosessia

Yhtiö yhtenäistää parhaillaan taloushallinnon prosessejaan ja ottaa käyttöön ajanmukaista tietotekniikkaa osana
EMEA-alueen viisivuotista kehityssuunnitelmaa. Riskienhallintaa koskevia tavoitteita ovat sisäisten tarkistusten
ja sisäisen valvonnan lisääminen sekä johdon päätöksenteossa käyttämän tiedon läpinäkyvyyden ja laadun
parantaminen.
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Riskienhallinnan puitteet
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Liiketoiminnan epävarmuustekijöitä
Asiakassuhteet ja jakelu
Fiskars valmistaa ja myy kuluttajille suunnattuja tuotteita. Yleisen taloudellisen tilanteen ja kulutuskysynnän
heikentymisellä Fiskarsille tärkeillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa saattaa olla negatiivinen
vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
Fiskarsin tuotteita myydään pääasiassa tukku- ja vähittäisliikkeille sekä suoraan omien liikkeiden kautta
kuluttajille. Myynti yksittäisille suurasiakkaille on osassa toimintaa hyvin tärkeää, mutta minkään asiakkaan
osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta ei ole yli 10 %. Joidenkin suurten asiakkaiden myyntivalikoimaa ja
toimittajavalintoja koskevat päätökset tehdään kerran vuodessa. Jos tällaisten asiakkaiden tarpeita ei kyetä
täyttämään, seurauksena voi olla asiakkaan menettäminen.
Vain muutamankin suurasiakkaan menettäminen tai vakava häiriö erikoistuneen jakelukanavan toiminnassa voi
vaikuttaa konsernin toimintaan ja tulokseen negatiivisesti.

Toimitusketju
Merkittävä osa Fiskarsin myymistä tuotteista on sopimusvalmistajien valmistamia. Lisäksi yhtiö ostaa osia ja
raaka-aineita useilta eri toimittajilta. Lisääntynyt ulkoistaminen kasvattaa yhtiölle aiheutuvia ulkoistettuun
toimitusketjuun liittyviä riskejä. Lisäksi yhtiö tiivistää toimittajakantaansa, joten sen riippuvuus tietyistä
tärkeimmistä toimittajista kasvaa. Useimmat toimittajat sijaitsevat Aasiassa, kaukana Fiskarsin tärkeistä
markkinoista. Hankintalähteen tai logistiikkaketjun häiriöt voivat estää tuotteiden asianmukaisen toimituksen
asiakkaille.
Yhtiöön kohdistuu myös yhä enemmän toimittajamaiden juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyyn liittyviä
riskejä. Yhtiön toimittajien valinnassa korostetaan toimitusvarmuutta, toimittajan kykyä vastata kysynnän
muutoksiin, laatua sekä toimittajan toiminnan eettisyyttä. Fiskars vaatii kumppaneiltaan sitoutumista työ- ja
ihmisoikeuksia, terveyttä ja turvallisuutta, ympäristöä sekä liiketoiminnan eettisyyttä koskeviin periaatteisiin.
Toimittajien edellytetään toimivan Fiskarsin toimittajien toimintaohjeiden mukaisesti, mikä varmistetaan
auditoinnein.
Saumattomasti toimivan toimitusketjun tärkeys kasvaa, ja Fiskars vahvistaa jatkuvasti globaalia
hankintatoimintaansa. Yhtiöllä on alueelliset hankintatoimistot Shanghaissa, Bangkokissa ja Helsingissä.
Tavoitteena on tuoda lisäarvoa yhdenmukaistamalla yhtiön hankintaprosessit ja toimittajien hallintaa koskevat
periaatteet maailmanlaajuisesti.

Raaka-aineet ja komponentit
Fiskarsin tuotteiden tärkeimmät raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi. Raaka-aineiden, komponenttien ja
energian hintojen tai saatavuuden äkilliset muutokset saattavat vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Hintariskien
hallitsemiseksi Fiskars on solminut eräiden raaka-ainetoimittajien kanssa pitkäaikaisia sopimuksia. Suomen
tuotantolaitosten käyttämän sähkön hinta suojataan johdannaisten avulla.
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Valuuttakurssit
Merkittävä osuus konsernin toiminnasta sijoittuu euroalueen ulkopuolelle. Konsernitilinpäätökset laaditaan
euroina, ja valuuttakurssimuutoksilla voi olla negatiivinen vaikutus konsernin raportoituun liikevaihtoon,
liiketulokseen ja taseeseen. Lisäksi valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa kielteisesti Fiskarsin kilpailukykyyn.
Yhtiö pyrkii hallinnoimaan kaupallisiin kassavirtoihin liittyviä valuuttariskejä ensisijaisesti liiketoiminnallisin
keinoin. Tuotantopanokset hankitaan ja tuotteet myydään pääasiassa konserniyhtiöiden paikallisvaluuttana.
Suurin osa arvioidusta valuuttamääräisestä viennistä ja tuonnista suojataan enintään 12 kuukautta etukäteen.

Tavaramerkit ja maine
Fiskarsilla on hallinnassaan joukko maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tunnettuja tavaramerkkejä ja
brändejä. Tapahtuma, joka vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien luottamukseen Fiskarsiin tai sen brändeihin, voi
haitata myös konsernin liiketoimintaa. Fiskars seuraa tarkasti mainettaan sekä brändiensä menestystä ja ryhtyy
tarvittaessa toimiin suojellakseen tavaramerkkiensä arvoa tai yhtiön mainetta.

Tuotetarjonta
Yhtiölle on ensiarvoisen tärkeää tarjota kuluttajille houkuttelevia tuotteita. Kyvyttömyys vastata kuluttajien
muuttuviin mieltymyksiin tai kilpailuympäristössä tapahtuvat haitalliset muutokset voivat vaikuttaa yhtiön
taloudelliseen tulokseen. Fiskars hallitsee näitä riskejä uudistamalla jatkuvasti tuotteitaan ja palvelujaan
vastatakseen kuluttajien ja kauppakumppanien tarpeisiin.
Fiskars tarjoaa laajan valikoiman tuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Useimpia tuotteita myydään useilla
maantieteellisillä markkinoilla. Vakava valmistus- tai suunnitteluvirhe saattaa vaatia korjaustoimia, jotka voivat
vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Fiskars hallitsee riskiä järjestelmällisen
tuotekehitysprosessin ja tiukan laadunvalvonnan avulla.

Sää ja kausivaihtelut
Joidenkin Fiskarsin tuotteiden kysyntään, kuten puutarhatyökalujen kysyntään keväällä ja lumityökalujen
kysyntään talvella, vaikuttaa sää. Tilastollisesti normaalista poikkeavat olosuhteet voivat vaikuttaa
kausituotteiden myyntiin negatiivisesti. Kodintuotteiden myynti painottuu voimakkaasti vuoden viimeiselle
neljännekselle. Tuotteiden saatavuuden tai kysynnän mahdolliset ongelmat viimeisen vuosineljänneksen aikana
saattavat vaikuttaa merkittävästi koko tilikauden tulokseen.

EMEA-alueen investointi- ja rakennemuutosohjelmat
Fiskars käynnisti joulukuussa 2010 EMEA-alueella viisivuotisen kehitysohjelman, joka sisältää investointeja noin
65 miljoonan euron arvosta. Ohjelman tavoitteena on Fiskarsin kilpailukyvyn varmistaminen hyvin toimivilla
prosesseilla ja järjestelmillä, jotka mahdollistavat jaetut toiminnot ja rakenteet. Kesäkuussa 2013 yhtiö ilmoitti
EMEA 2015 -rakennemuutosohjelmastaan, jonka tavoitteena on EMEA-alueen toimintojen ja myyntiyksiköiden
optimointi. Ohjelman kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 25–30 miljoonaa euroa vuosina 2013 ja 2014.
Ohjelmat saattavat viivästyä eikä suunniteltuja tavoitteita välttämättä saavuteta, jos yhtiö ei kykene
toteuttamaan ohjelmia suunnitellusti. Ohjelmien toteutusta varten on perustettu erilliset projektitiimit, joissa on
mukana myös ulkopuolisia neuvonantajia. Konsernin johtoryhmä seuraa ohjelmien etenemistä, ja niiden
tilanteesta raportoidaan säännöllisesti hallitukselle.
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Yrityskaupat
Kaikkiin yrityskauppoihin liittyy huolellisesta due diligence -prosessista huolimatta riskejä. Fiskars minimoi näitä
riskejä suunnittelemalla integraation etukäteen, ottamalla hallinnointiperiaatteet käyttöön välittömästi kaupan
toteutumisen jälkeen, perustamalla yhteisen integraatiotyöryhmän ja seuraamalla integraatiota ja uuden yhtiön
kehittymistä tarkasti kyseisen liiketoiminta-alueen johtoryhmässä, konsernin johtoryhmässä ja konsernin
hallituksessa.

Osakkuusyhtiö
Fiskarsilla on huomattava sijoitus osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp:ssä. Suuret muutokset Wärtsilän osakkeen
kurssissa, yhtiön kannattavuudessa tai osingossa voivat vaikuttaa Fiskarsiin merkittävästi.
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Fiskarsin palkka- ja palkkioselvitys vuodelta
2013
Hallituksen palkitseminen
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee
yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen jäsenten palkkioista.
Vuonna 2013 yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi:
● hallituksen puheenjohtaja: 80 000 euroa
● hallituksen varapuheenjohtaja: 55 000 euroa
● hallituksen jäsenet: 40 000 euroa
Hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan lisäksi hallituksen jäsenille 600 euroa
kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1 100 euroa hallituksen ja valiokuntien kokoukselta sekä
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 100 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Ulkomailla asuville
hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista kokouspalkkiot kaksinkertaisina. Lisäksi
hallituksen jäsenille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.
Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 540 800 euroa vuonna 2013. Hallituksen jäsenet eivät ole
mukana Fiskarsin kannustinjärjestelmissä, eivätkä he ole työ- ja toimisuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenten palkkiot vuodelta 2013

Vuosipalkkiot

Kokouspalkkiot

Yhteensä

Nimi

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Kaj-Gustaf Bergh, puheenjohtaja

80 000

24 200

104 200

Alexander Ehrnrooth, varapuheenjohtaja

55 000

13 800

68 800

Paul Ehrnrooth, varapuheenjohtaja

55 000

13 800

68 800

Ralf Böer

40 000

13 200

53 200

Louise Fromond

40 000

7 800

47 800

Gustaf Gripenberg, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

40 000

9 800

49 800

Ingrid Jonasson Blank

40 000

13 200

53 200

Karsten Slotte

40 000

7 200

47 200

Jukka Suominen
Yhteensä

40 000

7 800

47 800

430 000

110 800

540 800
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Fiskarsin palkitsemisfilosofia
Fiskarsin palkitsemisfilosofia perustuu ydinvakaumukseemme että kaiken, pienimmätkin asiat, voi tehdä
paremmin ja fiksummin. Palkitsemisrakenteemme on suunniteltu markkinarelevanteiksi ja suoritukseen
perustuviksi; poikkeuksellisesta suorituksesta palkitaan enemmän kuin keskivertosuorituksesta. Useimpien
Fiskarsin työntekijöiden - tehtaan lattialta ylimpään johtoon - palkitseminen koostuu peruspalkasta, bonuksesta
ja eduista. Kokonaispalkitsemisessa tähtäämme kilpailukykyyn kyseisellä markkinalla. Kunkin työntekijän palkka
perustuu kotimaan yleiseen palkkatasoon, vastuualueeseen, kokemukseen ja suoritukseen. Bonuskäytäntö
perustuu jatkuvan kehittymisen filosofiaan, mikä tarkoittaa että Fiskars maksaa bonuksia vain, kun liiketoiminta
kehittyy edellisvuotta paremmin.

Johtoryhmän palkitsemisen pääpiirteet
Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen johtajasopimuksensa ehdot sekä palkitsemisen. Hallitus
valitsee myös konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyy heidän palkkansa ja muun palkitsemisen sekä päättää
konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista. Hallituksen palkitsemisvaliokunta vastaa näiden asioiden
valmistelusta.
Peruspalkan lisäksi Fiskars tarjoaa yhtiön ylimmälle johdolle erilaisia suorituksen parantamiseen tähtääviä
palkkio-ohjelmia. Tällaisia ovat vuotuinen bonuspalkkio-ohjelma ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä.
Johtoryhmällä on myös vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus.
Fiskars Oyj Abp:llä ei ole voimassa olevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Kannustinohjelman rakenne
Sekä vuotuisen bonuspalkkio-ohjelman että pitkän aikavälin kannustinohjelman tarkoituksena on palkita ylintä
johtoa ennalta vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kannustinohjelmaan kuuluville
määritetään tavoitetaso, jonka perusteella kannustinpalkkio määräytyy prosenttiosuutena peruspalkasta.
Kannustintavoitteet ovat tavoitemahdollisuus, eivätkä ne takaa palkkion maksamista.
Todelliset kannustinpalkkiot maksetaan vertaamalla suoritusta ohjelman mittareihin. Mittarit voivat koostua
taloudellisista ja toiminnallisista mittareista sekä henkilökohtaisista tavoitteista. Mahdollisen palkkion suuruus
vaihtelee nollasta maksimiprosenttiin vuosipalkasta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten
enimmäistaso on 1,5 kertaa tavoitetaso.
Fiskarsilla on pitkän aikavälin kannustinohjelma, johon kuuluvat avainhenkilöt hallitus valitsee vuosittain.
Ansaintakriteereinä ovat yksinomaan taloudelliset tavoitteet, joista hallitus päättää vuosittain. Vuonna 2013
tavoitteet oli sidottu yhtiön liikevaihtoon ja liiketoiminnan kassavirtaan.
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Pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajakso on kalenterivuosi, jota seuraa kahden vuoden
sitouttamisjakso. Palkkio maksetaan sitouttamisjaksoa seuraavan vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2013
suoritukseen perustuvat pitkän aikavälin kannustinpalkkiot maksetaan vuoden 2016 ensimmäisellä
neljänneksellä.
Yhtiön omaan liiketoimintaan liittyvä osakkeen arvonnousu (pois lukien Wärtsilän vaikutus osakekurssiin)
sitouttamisjakson aikana voi nostaa lopullista maksettavaa palkkiota enintään 50 %.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän periaatteet vuonna 2013
Lopullinen
maksimipalkkio
sitouttamisjakson
% vuosipalkasta

Min.

Tavoite

Maks.

jälkeen*

Vuotuinen bonuspalkkio-ohjelma

0

60 %

80 %

n/a

Pitkän aikavälin kannustinohjelma

0

60 %

90 %

135 %

* Riippuu yhtiön omaan liiketoimintaan liittyvästä osakkeen arvon kehityksestä, pois lukien Wärtsilän vaikutus osakekurssiin.

Johtoryhmän kannustinjärjestelmän periaatteet vuonna 2013
Lopullinen
maksimipalkkio
sitouttamisjakson
% vuosipalkasta

Min.

Tavoite

Maks.

jälkeen*

Vuotuinen bonuspalkkio-ohjelma

0

20—60%

30—90%

n/a

Pitkän aikavälin kannustinohjelma

0

20—40%

30—60%

45—90%

* Riippuu yhtiön omaan liiketoimintaan liittyvästä osakkeen arvon kehityksestä, pois lukien Wärtsilän vaikutus osakekurssiin.

Pitkän aikavälin kannustinohjelman kautta ansaitut bonuspalkkiot
Ansaintakausi

2011

2012

2013

Maksetaan*, euroa

2014

2015

2016

Toimitusjohtaja

286 230

95 256

233 137

Muut johtoryhmän jäsenet

220 942

70 936

181 209

* Maksetaan osakekurssin kertoimella tarkistettuna.
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Toimitusjohtajan palkitseminen
Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu palkasta, vuotuisesta bonuspalkkiosta ja pitkän aikavälin
kannustinohjelmasta. Toimitusjohtajan kannustinohjelmien tavoitetaso on 60 % vuosipalkasta. Vuonna 2013
vuotuisen bonuspalkkion taloudelliset tavoitteet liittyivät liikevaihdon kasvuun, konsernin tulokseen ennen
veroja ilman Wärtsilää, bruttokatteeseen ja kassavirtaan. Pitkän aikavälin kannustinohjelman taloudelliset
tavoitteet liittyivät liikevaihtoon ja liikevoittoon.
Toimitusjohtajan vapaaehtoiseen lisäeläkevakuutukseen maksetaan 20 % hänen vuosipalkastaan ilman
bonuspalkkioita.
Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus päättyy hänen täyttäessään 60 vuotta. Sekä yhtiöllä että
toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä
maksettavan korvauksen määrä vastaa yhden vuoden palkkaa kuuden kuukauden irtisanomispalkan lisäksi.
Toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan palkka luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen oli vuonna 2013 yhteensä 1
013 692. Kiinteän vuosipalkan osuus oli 404 736 euroa, vuodelta 2012 maksettujen bonuspalkkioiden osuus
247 542 euroa ja vuodelta 2010 maksettujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän palkkioiden osuus 361 414
euroa.
Vuoden 2013 ansaintajaksolla pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukaiset bonuspalkkiot ilman osakkeen
mahdollisesta arvonnoususta johtuvaa korotusta olivat toimitusjohtajan osalta yhteensä 233 137 euroa. Vuoden
2013 suoritukseen perustuvat pitkän aikavälin palkkiot maksetaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2013–2014
Hallitus päätti elokuussa 2012 toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudistamisesta ja asetti
tavoitteet vuosille 2013 ja 2014 edistääkseen kannattavaa kasvua ja palkitakseen jatkuvasta kehityksestä.
Vuonna 2014 toimitusjohtajan kannustinpalkkiotaso on 30–270 % vuosipalkasta. Lopullinen maksettava
kannustinpalkkio riippuu kuitenkin osakkeen arvonkehityksestä (pois lukien Wärtsilän vaikutus osakekurssiin)
sitouttamisjakson aikana. Yhtiön omaan liiketoimintaan liittyvä osakkeen arvonnousu voi nostaa lopullista
maksettavaa kannustinpalkkiota enintään 200 % ja arvonlasku pienentää lopullista maksettavaa
kannustinpalkkiota enintään 50 %.
Ansaintajakso on kalenterivuosi, jota seuraa puolelle kannustinpalkkiosta vuoden sitouttamisjakso ja puolelle
kannustinpalkkiosta kahden vuoden sitouttamisjakso. Palkkio maksetaan sitouttamisjaksoa seuraavan
vuosineljänneksen aikana.

FISKARS Vuosikertomus 2013
Tämä sivu on generoitu Fiskarsin verkkovuosikertomuksesta. Kertomus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta annualreport2013.fiskarsgroup.com/fi

58

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot vuonna 2013
Euroa

2013

2012

Peruspalkka

404 736

403 744

Bonuspalkkio edelliseltä vuodelta

247 542

234 354

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän
perusteella maksetut bonuspalkkiot

361 414

409 500

1 013 692

1 047 598

80 749

77 963

Yhteensä
Maksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen

Tämän palkka- ja palkkioselvityksen luvut ovat maksuperusteisia. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat
ja palkkiot on esitetty ansaintaperusteisesti Fiskarsin tilinpäätöksen 2013 liitetiedoissa.

Johtoryhmän palkitseminen
Konsernin johtoryhmän jäsenien vuotuisen bonuspalkkio-ohjelman tavoitetaso oli vuonna 2013 20–60 %
vuosipalkasta. Ansaintakriteerit liittyvät pääosin konsernin taloudellisiin ja osin henkilökohtaisiin, omaan
vastuualueeseen liittyviin tavoitteisiin. Vuonna 2013 taloudelliset tavoitteet liittyivät pääasiassa liikevaihdon
kasvuun, konsernin tulokseen ennen veroja ilman Wärtsilää ja bruttokatteeseen.
Johtoryhmän jäsenet voivat kuulua myös yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään.
Konsernin johtoryhmän jäsenillä on vapaaehtoinen maksuperusteinen lisäeläkevakuutus, johon maksetaan
14–20 % johtajien vuosipalkasta ilman bonuspalkkioita. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60–68 vuotta.
Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkat luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen olivat
vuonna 2013 yhteensä 1 193 274 euroa. Kiinteiden vuosipalkkojen osuus oli 888 068 euroa, vuodelta 2012
maksettujen bonuspalkkioiden osuus 184 856 euroa ja vuodelta 2010 pitkän aikavälin kannusjärjestelmän
perusteella maksetut bonuspalkkiot 120 350 euroa.
Vuoden 2013 ansaintajaksolla pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukaiset bonuspalkkiot, ilman osakkeen
mahdollisesta arvonnoususta johtuvaa korotusta, olivat johtoryhmän osalta (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta)
yhteensä 181 209 euroa. Nämä palkkiot maksetaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

FISKARS Vuosikertomus 2013
Tämä sivu on generoitu Fiskarsin verkkovuosikertomuksesta. Kertomus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta annualreport2013.fiskarsgroup.com/fi

59

Muiden johtoryhmän jäsenten* palkat ja palkkiot 2013
2013

2012

Peruspalkka

888 068

722 586

Bonuspalkkio edelliseltä vuodelta

184 856

255 740

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän
perusteella maksetut bonuspalkkiot

120 350

414 005

1 193 274

1 392 330

142 461

98 736

Yhteensä
Maksut vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen

* sis. Nina Ariluoma-Hämäläisen ja Frans Westerlundin 16.9.2013 alkaen.

Tämän palkka- ja palkkioselvityksen luvut ovat maksuperusteisia. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat
ja palkkiot on esitetty ansaintaperusteisesti Fiskarsin tilinpäätöksen 2013 liitetiedoissa.
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2013
Vuosi 2013 lyhyesti:
Fiskarsin taloudellinen kehitys oli vuonna 2013 jälleen kerran vahvaa, vaikka markkinatilanne oli epävakaa ja
yhtiössä tapahtui suuria rakenne- ja järjestelmämuutoksia. Tähän vaikutti Royal Copenhagenin tulo osaksi
konsernia, mutta myös fokusoitunut kustannusten hallinta ja valikoiman kehittäminen. Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä kasvoi 17 % 73,8 milj. euroon (2012: 63,1), mikä oli neljättä vuotta peräkkäin parempi kuin
koskaan.
Myynnin osalta kehitys vaihteli. Liikevaihto kasvoi 7 % 798,6 miljoonaan euroon (2012: 747,8), mutta
vertailukelpoinen liikevaihto oli pettymys ulkoiluliiketoiminnan ja kodin kategorioiden vaisun menekin vuoksi.
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Royal Copenhagenia vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 2%.
Liiketoiminnan rahavirta oli 81,0 milj. euroa (95,0). Osakekohtainen tulos oli 1,14 euroa (2,18, sis. 1,06 euroa
Wärtsilä-osakkeiden myynnistä). Hallitus ehdottaa osingoksi 0,67 euroa osakkeelta (0,65).

Konsernin tuloskehitys
Toimintaympäristö vuonna 2013
Markkinaympäristössä näkyi vuonna 2013 parantumisen merkkejä useilla Euroopan markkinoilla, mutta
Suomessa vähittäiskauppa kehittyi heikosti ja joulumyynti oli haastavaa ja hintavetoista. Euroopan markkinat
kärsivät tärkeällä kevätkaudella poikkeuksellisen huonosta säästä, joka vähensi käyntejä kaupassa ja jätti
jälkensä puutarha-alan vähittäiskauppaan. Kuluttajien luottamus oli useilla markkinoilla edelleen alhaalla, ja
vähittäiskaupat pyrkivät vähentämään varastoriskiään ja kustannuksia.
Myös Pohjois-Amerikassa sää pysyi keväällä kylmänä ja puutarha-alan vähittäiskaupan ulosmyynti oli hidasta.
Tunnelma oli positiivisempi kuin Euroopassa, mutta silti epävakaa taloushuolien vuoksi. Julkisen talouden
rahoitukseen liittyvät huolet hiljensivät institutionaalista rahankäyttöä ja lisäsivät yleistä epävarmuutta.

Liikevaihto ja liiketulos 2013
Liikevaihto,
milj. euroa

2013

2012

Muutos

Muutos vn*

Konserni

798,6

747,8

7%

8%

EMEA

564,2

501,9

12 %

13 %

Amerikka

245,1

250,4

-2 %

0%

6,5

6,3

3%

3%

Muut
* vertailukelpoisin valuuttakurssein
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Liiketulos (EBIT),
milj. euroa

2013

2012

Muutos

Konserni

61,0

63,9

-4 %

EMEA

39,9

42,6

-6 %

Amerikka
Muut

31,4

34,2

-8 %

-10,3

-12,9

-20 %

Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi 7 % 798,6 milj. euroon (2012: 747,8 milj. euroa) pääasiassa Royal
Copenhagen -yritysoston vauhdittamana. Vertailukelpoinen liikevaihto, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja
ilman Royal Copenhagenia, pieneni 2 %. EMEA-segmentin liikevaihto oli 564,2 milj. euroa (501,9). Segmentin
vertailukelpoinen liikevaihto jäi kodinliiketoiminnan kehityksen vuoksi yhden prosentin edellisvuodesta, ja
Amerikka-segmentin vertailukelpoinen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Amerikka-segmentin raportoitu
liikevaihto oli 245,1 milj. euroa (250,4).
Tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 17 % 73,8 milj. euroon (63,1), mikä on jälleen
kaikkien aikojen korkein taso. Hyvään kehitykseen vaikuttivat Royal Copenhagenin vahva suoritus sekä
valikoiman ja kustannusten hallinta. Konserni kirjasi vuoden mittaan yhteensä 8,2 milj. euroa EMEA 2015
-rakennemuutoskustannuksia ja 4,6 milj. euroa arvonalennuksia. Nämä kertaluonteiset erät mukaan lukien
liiketulos pieneni 4 % 61,0 milj. euroon (63,9). EMEA-alueen viisivuotiseen investointiohjelmaan liittyvät poistot
kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.
EMEA-segmentin liiketulos oli 39,9 miljoonaa euroa (42,6) ja kertaluonteiset kulut 12,8 milj. euroa. Amerikkasegmentin liiketulos pieneni 8 % 31,4 miljoonaan euroon (34,2). Tuloskehitykseen vaikutti ulkoiluliiketoiminnan
myynnin heikentyminen.

Rahoituserät ja tulos vuonna 2013
Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli 50,8 milj. euroa (2012: 47,8), ja puuvarannon käyvän
arvon muutos oli 0,7 milj. euroa (5,6, kun biologisten hyödykkeiden käypä arvo kasvoi metsävarallisuuden
inventoinnin vuoksi).
Tammi-joulukuun nettorahoituskulut olivat -4,3 milj. euroa (-3,8). Tulos ennen veroja oli 108,3 milj. euroa (200,4,
joka sisälsi 87,0 milj. euron voiton Wärtsilä-omistuksen osittaisesta myynnistä). Koko vuoden tuloverot olivat 14.3 milj. euroa (-21.5). Muutos johtui pääosin siitä, että koska Suomen yhtiöverokanta muuttuu vuonna 2014,
laskennalliset verovelat arvostettiin uudelleen. Osakekohtainen tulos oli 1,14 euroa (2,18) vuonna 2013.

Investointiohjelma EMEAssa
Fiskars aloitti joulukuussa 2010 viisivuotisen investointiohjelman luodakseen EMEA-alueelle kilpailukykyiset
rakenteet, prosessit ja järjestelmät, mukaan lukien uuden yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän. Ohjelman
kokonaisinvestoinneiksi arvioitiin noin 50 milj. euroa.
Fiskars arvioi investointiohjelman laajuutta uudelleen vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla ja päätti laajentaa
hanketta kattamaan lisää rajapintoja sekä vastikään hankitun Royal Copenhagenin. Laajennetun hankkeen
kokonaiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 65 milj. euroa vuoden 2015 loppuun mennessä.
Vuonna 2013 tehtiin toiminnanohjausjärjestelmän suurimmat yksittäiset käyttöönotot, joiden jälkeen noin
60 % ohjelman kohteena olevasta liikevaihdosta käyttää yhteisiä järjestelmiä ja prosesseja. Käyttöönotot
heikensivät tilapäisesti myyntiä ja toiminnan tehokkuutta vuoden viimeisellä neljänneksellä.
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Fiskars arvioi, että hankkeen vuotuiset kustannukset (sisältäen sekä kuluja että investointeja) pienentyvät
vuoden 2013 jälkeen. Ohjelmaan liittyvät poistot kasvavat vaiheittain, ja niiden negatiivinen tulosvaikutus on
suurimmillaan vuosina 2015–2018.

EMEA 2015 -rakennemuutosohjelma
Fiskars julkisti kesäkuussa 2013 rakennemuutosohjelman, joka tähtää kokonaistoimitusketjun kilpailukyvyn ja
kustannusrakenteiden parantamiseen sekä yhtiön uuden liiketoimintamallin toteuttamiseen myyntiyhtiöissä.
“EMEA 2015” -ohjelman kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 25–30 milj. euroa vuosina 2013 ja 2014.
Vuoden 2014 alussa Fiskars päätti siirtää joitakin alun perin vuodelle 2014 suunniteltuja hankkeita vuoteen
2015, minkä vuoksi osa ohjelman kustannuksista kirjataan vasta vuonna 2015. Kustannukset kirjataan
kertaluonteisina kuluina.
Rakennemuutosohjelman kustannuksista 8,2 milj. euroa kirjattiin vuonna 2013. Ne liittyivät Ruotsin
myyntitoimiston muuttoon, kodinliiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn, tuotantotoiminnan rakennemuutoksiin
Suomessa, paikallisesta Sankey-liiketoiminnasta ja tuotannosta luopumiseen Iso-Britanniassa sekä Tanskantoimintojen uudelleenjärjestelyyn.
Fiskars UK myi osana rakennemuutosohjelmaa paikallisen Sankey-muoviruukkuliiketoiminnan ja –tuotannon
vuoden 2013 lopussa. Myydyn liiketoiminnan liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa vuonna 2013.
Rakennemuutosohjelman yhteydessä Fiskars harkitsee yhteensä yli 10 miljoonan euron investointeja konsernin
tuotantolaitoksiin kehittääkseen tuotantotoimintansa tehokkuutta ja laatua.
Suunnitellun ohjelman tavoitteena on täysin toteuduttuaan pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia 9–11
milj. eurolla. Kustannussäästöt toteutuisivat vaiheittain siten, että pääosa säästöistä vaikuttaisi konsernin
tulokseen vuoden 2015 lopulla alkaen.

Arvonalentumiset
Fiskars kirjasi kolmannella vuosineljänneksellä EMEA-alueella Sankey-liiketoiminnasta luopumiseen liittyvän 3,7
milj. euron liikearvon arvonalentumisen. Lisäksi Fiskars kirjasi 0,9 milj. euron kiinteistön arvonalentumisen.

Rahavirta, tase ja rahoitus vuonna 2013
Tammi-joulukuussa liiketoiminnan rahavirta oli 81,0 milj. euroa (2012: 95,0), mihin vaikuttivat EMEA 2015
–rakennemuutosohjelman kassavirtavaikutteiset kustannukset. Rahavirta sisältää osakkuusyhtiö Wärtsilän
maksamia osinkoja 25,6 milj. euroa (26,8).
Investointien rahavirta oli vuoden aikana -84,6 milj. euroa, mikä sisältää Royal Copenhagenin hankinnan (94,5,
sis. Wärtsilä-osakkeiden myyntituloa 126,4 milj. euroa). Tammi-joulukuun rahavirta rahoitustoiminnoista oli -2,7
milj. euroa (-179,2, sisältäen ylimääräisen osingonmaksun).
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Vuoden investoinnit olivat 37,2 milj. euroa (32,8). Investointien kasvu liittyy pääasiassa lasituotannon
korvausinvestointeihin. Yhtiö investoi lisäksi tuotekehitykseen. Joulukuussa 2010 aloitettuun EMEA-alueen
investointiohjelmaan liittyvät investoinnit olivat vuonna 2013 pienempiä kuin vuonna 2012.
Poistot ja arvonalentumiset olivat 29,2 milj. euroa (21,9) vuonna 2013. Poistojen kasvu liittyi pääosin
joulukuussa 2010 aloitettuun investointiohjelmaan EMEA-alueella.
Fiskarsin käyttöpääoma oli joulukuun lopussa 88,3 milj. euroa (71,4). Lisäys johtuu Royal Copenhagenin
hankinnasta sekä myyntisaamisten kasvusta. Omavaraisuusaste laski ollen 61 % (66 %), ja
nettovelkaantumisaste oli 24 % (12 %).
Rahavarat olivat kauden lopussa 9,7 milj. euroa (16,4). Korollinen nettovelka oli 152,6 milj. euroa (72,4).
Nettovelan kasvu liittyi Royal Copenhagenin ostoon. Lyhytaikaisen velan osuus korollisesta velasta oli 108,8
milj. euroa (20,4) ja pitkäaikaisen velan osuus 56,2 milj. euroa (69,3). Lyhytaikainen velka koostuu ensisijaisesti
Fiskars Oyj Abp:n liikkeelle laskemista yritystodistuksista. Lisäksi Fiskarsilla oli 450 milj. euroa (430)
käyttämättömiä sitovia pitkäaikaisia valmiusluottoja pohjoismaisissa pankeissa.
Fiskars allekirjoitti joulukuussa 2013 kaksi sopimusta 100 milj. euron valmiusluotoista, jotka korvaavat yhtiön
marraskuussa 2007 allekirjoittamat sopimukset 80 milj. euron ja 100 milj. euron valmiusluotosta. Uusien
valmiusluottojen kesto on viisi vuotta, ja ne on tarkoitettu yhtiön yleisiin rahoitustarkoituksiin.

Tuotekehitys
Konsernin tuotekehityskustannukset olivat -13,3 milj. euroa (2012: -10,3) eli 1,7 % liikevaihdosta (1,4 %).
Fiskars on muuttanut tilinpäätöksen laadintaperiaatteitaan 1.1.2013 alkaen tiettyjen tuotekehityskulujen
luokittelun osalta. Vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos pienensi hankinnan ja valmistuksen
kuluja ja lisäsi tutkimus- ja kehittämismenoja 2,1 milj. euroa koko vuonna 2012.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 4 087 (2012: 3 364) kokoaikaista vastaavaa työntekijää (FTE).
Joulukuun lopussa konsernin palveluksessa oli 4 330 henkilöä (3 449), joista 1 582 (1 610) Suomessa.
Henkilöstön kasvu oli seurausta Royal Copenhagen -yritysostosta.
Henkilöstö (FTE),
keskimäärin

2013

2012

Muutos

Konserni

4 087

3 364

21 %

EMEA

3 282

2 604

26 %

Amerikka

568

550

3%

Muut

237

210

13 %
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Toimintasegmentit ja liiketoiminta-alueet
Fiskarsin toimintasegmentit ovat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Aasian ja Tyynenmeren alue), Amerikka, Wärtsilä
(osakkuusyhtiö) ja Muut (kiinteistöt, konsernihallinto ja palvelukeskus).
Liiketoiminta-alueet ovat Koti (Asumisen ja Keittiön sekä koulun, toimiston ja askartelun tuotteet), Puutarha
(puutarhatuotteet) ja Ulkoilu (ulkoiluvälineet ja veneet).

Liiketoiminta-alueet 2013
Liikevaihto,
milj. euroa

2013

2012

Muutos

Muutos vn**

Koti*

386,2

319,5

21 %

22 %***

Puutarha*

284,5

290,9

-2 %

-1 %

Ulkoilu

123,7

133,3

-7 %

-5 %

4,2

4,1

2%

2%

Muut

* Fiskars on uudelleenluokitellut tietyn aiemmin Koti-liiketoiminta-alueelle kuuluneen tuoteryhmän Puutarha-liiketoiminta-alueelle 1.1.2013
alkaen, ja vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti. Muutos lisäsi Puutarhan liikevaihtoa ja vähensi Kodin liikevaihtoa Q4 2012 yht. 1,1
milj. euroa ja koko vuonna 2012 yht. 3,3 milj. euroa.
** vertailukelpoisin valuuttakurssein
*** Ilman Royal Copenhagenia ja vertailukelpoisin valuuttakurssein Koti-liiketoiminta-alueen liikevaihto pieneni 2 %.

EMEA vuonna 2013
milj. euroa

2013

2012

Muutos

Liikevaihto

564,2

501,9

12 %

39,9

42,6

-6 %

16,6

8,4

97 %

3 282

2 604

26 %

Liiketulos (EBIT)
Investoinnit
Henkilöstö (FTE), keskimäärin

EMEA-alueen liikevaihto kasvoi Royal Copenhagen -yrityskaupan vauhdittamana 12 % 564,2 milj. euroon
(2012: 501,9). Vertailukelpoinen liikevaihto, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja ilman Royal Copenhagenia,
laski prosentin.
Kodinliiketoiminnan myynti kasvoi Royal Copenhagenin johdolla. Ilman Royal Copenhagenia kodintuotteiden
myynti pieneni. Kodinliiketoimintaa heikensivät Suomen vaikea vähittäiskaupan tilanne sekä
järjestelmämuutoksen tilapäinen kielteinen vaikutus. Kodintuotteiden myyntiin vaikuttivat lisäksi muutokset
kanavanhallinnassa sekä tuotevalikoiman karsiminen.
Puutarhatuotteiden myynti jäi hieman edellisvuodesta valuuttakurssien kehityksen vuoksi. Vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla myynti oli edellisvuoden tasolla. Vahvat myyntipanostukset ja markkinointikampanjat auttoivat
vauhdittamaan puutarhatuotteiden myyntiä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja kuromaan kiinni heikon
kevätkauden.
Ulkoilutuotteiden myynti kasvoi selvästi, kun hyvin onnistuneet yritysmyyntikampanjat toivat Gerber-brändin
uusille kuluttajille Itä-Euroopassa. Veneliiketoiminta kasvoi hieman, ja Buster-veneet pitivät markkinajohtajan
asemansa, vaikka venemarkkinat supistuivat.
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Segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 52,7 milj. euroa (41,8), vaikka tietojärjestelmäkustannukset ja
viisivuotisen investointiohjelman poistot kasvoivat. Liikevoittoa kasvattivat Royal Copenhagenin osto sekä
kustannusten hallinta. Fiskars kirjasi vuonna 2013 yhteensä 8,2 milj. euroa kertaluonteisia EMEA 2015 rakennemuutoskuluja ja 4,6 milj. euroa liikearvon ja kiinteistön arvonalennuskuluja.

Amerikka vuonna 2013
milj. euroa

2013

2012

Muutos

Liikevaihto

245,1

250,4

-2 %

31,4

34,2

-8 %

Investoinnit

5,5

4,4

26 %

Henkilöstö (FTE), keskimäärin

568

550

3%

Liiketulos (EBIT)

Amerikka-segmentin liikevaihto pieneni 2 % 245,1 milj. euroon (2012: 250,4), Yhdysvaltojen dollarin
heikkenemisen sekä Ulkoilu- ja Puutarha-liiketoimintojen myynnin vaimenemisen vuoksi. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.
Puutarhaliiketoiminnan liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta ruukkuliiketoiminnan jakelun pienenemisen vuoksi.
Puutarhatyökalujen pääkategorioiden myynti kehittyi hyvin, ja jakelun kasvu tuki osaltaan Fiskarsin
markkinaosuuden kasvua.
Koulun, askartelun ja toimiston tuotteiden liikevaihto kasvoi, kun saksikategorian innovaatiot toivat lisää
hyllytilaa vähittäiskaupassa ja kouluunpaluusesonki sujui hyvin.
Viranomaismyynnin selvä heikkeneminen vaikutti ulkoiluliiketoimintaan. Myynti kaupalliselle segmentille oli
edellisvuoden tasolla.
Segmentin liiketulos oli 31,4 milj. euroa (34,2). Tulos heikentyi, kun ulkoiluliiketoiminnan myynnin pienentymisen
ja tuotemixin vaikutus ylitti askarteluliiketoiminnan hyvän kehityksen.

Muut 2013
milj. euroa
Liikevaihto

2013

2012

Muutos

6,5

6,3

3%

-10,3

-12,9

-20 %

Investoinnit

15,1

20,0

-24 %

Henkilöstö (FTE), keskimäärin

237

210

13 %

Liiketulos (EBIT)

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää Fiskarsin Kiinteistöt, konsernihallinnon ja yhteiset toiminnot.
Segmentin liikevaihto oli 6,5 milj. euroa (2012: 6,3), mistä suurin osa oli puumyynnin tuloja ja kiinteistöistä
saatuja vuokratuloja. Tammi-joulukuun liiketulos -10,3 milj. euroa (2012: -12,9).
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Osakkuusyhtiö Wärtsilä
Fiskars omistaa 13,0 % osakkuusyhtiö Wärtsilän osakkeista ja äänistä (13,0). Wärtsilä muodostaa yhden
Fiskars-konsernin toiminnallisista segmenteistä ja sitä käsitellään osakkuusyhtiönä, sillä Fiskars-konserni arvioi
itsellään olevan merkittävä vaikutusvalta Wärtsilässä.
Fiskars-konsernin ja Investor AB:n omistusten juridinen yhdistyminen tapahtui 7.2.2013. Fiskars sopi
helmikuussa 2012 Investorin kanssa yhteistyöstä vahvan pitkäjänteisen omistajan luomiseksi Wärtsilälle.
Fiskars-konsernin ja Investor AB:n yhteisyritys Avlis Ab ja sen tytäryhtiö Avlis Invest AB omistivat vuoden 2013
lopussa yhteensä 42 948 325 Wärtsilän osaketta, mikä on 21,8 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.3.2013. Fiskarsin hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh ja
hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth valittiin uudelleen Wärtsilän hallitukseen, joka valitsi
Kaj-Gustaf Berghin varapuheenjohtajaksi.
Wärtsilän yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 1,00 euroa (0,90) osakkeelta. Fiskarsin saamat osingot olivat
yhteensä 25,6 milj. euroa (26,8).
Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta oli 50,8 milj. euroa (47,8) tammi-joulukuussa. Joulukuun lopussa Fiskarsin
omistamien Wärtsilä-osakkeiden markkina-arvo oli 917,2 milj. euroa (2012: 839,0) eli 11,20 euroa (10,24)
Fiskarsin osakkeelta. Wärtsilän osakkeen päätöskurssi oli 35,77 euroa (32,72). Fiskarsin omistamien Wärtsiläosakkeiden tasearvo oli 286,1 milj. euroa (280,4).

Royal Copenhagenin hankinta
Tanskalaisen premium-posliiniyhtiön Royal Copenhagenin 12.12.2012 julkistettu osto toteutui 4.1.2013, ja Royal
Copenhagenista tuli osa Fiskarsin Koti-liiketoiminta-aluetta.
Royal Copenhagenin velaton yritysarvo oli noin 66 milj. euroa, ja hankinta lisäsi Fiskarsin korollista nettovelkaa.
Konsernin varat kasvoivat hankintahetkellä 101 milj. euroa, ja Royal Copenhagenin osuus konsernin
liikevaihdosta oli 73 milj. euroa vuonna 2013. Royal Copenhagenin liiketoiminta kehittyi hyvin, ja sillä oli
positiivinen vaikutus Fiskarsin EMEA-alueen liiketulokseen vuonna 2013.

Muutoksia johdossa ja organisaatiossa
Fiskarsin johtoryhmä vahvistui 16.9.2013 kahdella uudella jäsenellä, konsernin uudella henkilöstöjohtajalla Nina
Ariluoma-Hämäläisellä sekä tietohallintojohtaja Frans Westerlundilla. Frans Westerlund on toiminut Fiskarsin
tietohallintojohtajana vuodesta 2009 ja on ollut Fiskarsin laajennetun johtoryhmän jäsen. Fiskarsin edellinen
henkilöstöjohtaja Timo Leskinen siirtyi yhtiön palveluksesta uusiin tehtäviin heinäkuun lopussa.
Fiskarsin Amerikan ulkoiluliiketoiminnan johtaja, laajennetun johtoryhmän jäsen Jason Landmark otti vastaan
uuden tehtävän ja jätti yhtiön 1.11.2013. Amerikan ulkoiluliiketoiminnan väliaikaiseksi johtajaksi nimitettiin Tom
Genereux, Amerikan ulkoiluliiketoiminnan talousjohtaja.
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Uusi myyntialue Aasia ja Tyynimeri sekä EMEA-segmentin uusi nimi
Fiskars kertoi 11.12.2013 vahvistavansa Aasian ja Tyynenmeren alueen myyntiorganisaatiotaan
vauhdittaakseen liiketoiminnan kasvua. Uusi myyntialue ”Aasia ja Tyynimeri” otti 1.1.2014 alkaen vastuun
Fiskarsin myyntiyksiköistä Australiassa, Kiinassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa. Myyntialue on
lisäksi vastuussa alueen jakelijapohjaisesta liiketoiminnasta. Myyntialueen johtajaksi ja konsernin laajennetun
johtoryhmän jäseneksi nimitettiin MBA Matteo Gaeta, jonka asemapaikka on Shanghai, Kiina.
Aasian ja Tyynenmeren myyntialueen perustamisen myötä Fiskarsin EMEA-segmentin nimi muuttuu muotoon
“Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri” ja se muodostuu kolmesta myyntialueesta: Pohjoinen, Keski-Eurooppa sekä
Aasia ja Tyynimeri. Myyntialue Pohjoinen käsittää Pohjoismaat ja Venäjän sekä Fiskarsin vientitoiminnot.
Myyntialue Keski-Eurooppa vastaa keskeisten Keski-Euroopan markkinoiden myynnistä ja hallinnoinnista.

Osake ja osakkeenomistajat
Fiskars Oyj Abp:llä on yksi osakesarja (FIS1V). Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.
Konsernin hallitus päätti 7.2.2013, että yhtiön hallussa olevat 118 099 omaa osaketta mitätöidään. Omat
osakkeet vastasivat 0,14 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 15.2.2013, ja
Fiskarsin osakkeiden kokonaismäärä on nyt 81 905 242.
Hallituksella oli valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön osakkeita, mutta valtuutusta ei käytetty vuonna 2013.
Osakepääoma pysyi entisellään 77 510 200 eurossa.
Fiskars tiedotti 30.9.2013, että vuoden 2004 rahastoannissa vaatimatta jääneet 17 084 osaketta myytiin
26.–27.9.2013. Oikeus rahastoantiosakkeiden myynnistä saatuihin varoihin vanhenee neljässä vuodessa.
Fiskarsin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalla. Osakkeen keskikurssi oli18,20 euroa
vuonna 2013 (2012: 15,67). Joulukuun lopussa päätöskurssi oli 19,55 (16,69) euroa osakkeelta ja Fiskarsin
markkina-arvo oli 1 601,2 milj. euroa (1 367,0 ilman omia osakkeita). Osakkeita vaihdettiin tammi-joulukuussa
3,0 miljoonaa kappaletta ( 4,9), mikä on 3,7 % (6,0 %) osakkeiden määrästä.
Osakkeenomistajia oli joulukuun lopussa yhteensä 16 352 (16 148). Vuoden aikana Fiskarsille ei ilmoitettu
merkittävistä muutoksista sen suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa. Fiskarsin osakasrakenne ja
suurimmat osakkeenomistajat vuoden lopussa esitellään tilinpäätöksen liitetiedoissa.

FISKARS Vuosikertomus 2013
Tämä sivu on generoitu Fiskarsin verkkovuosikertomuksesta. Kertomus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta annualreport2013.fiskarsgroup.com/fi

68

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Fiskars soveltaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka
tuli voimaan 1.10.2010. Koodin suosituksen 51 mukainen Fiskarsin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
vuodelta 2013 julkistetaan vuoden 2014 viikolla 8 erillisenä raporttina.
Fiskars noudattaa myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n viimeksi 9.10.2009 päivitettyä listayhtiöiden
sisäpiiriohjetta sekä yrityksen omia sisäpiirisääntöjä, jotka on viimeksi päivitetty 1.1.2013.
Ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtajan.
Fiskarsin yhtiöjärjestys ei sisällä seikkoja, jotka olisivat omiaan olennaisesti vaikuttamaan julkiseen
ostotarjoukseen yhtiön arvopapereista.

Varsinainen yhtiökokous 2013
Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2013. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2012. Osinkoa päätettiin maksaa
0,65 euroa osakkeelta, yhteensä 53,2 milj. euroa. Osinko maksettiin 26.3.2013.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf
Bergh, Ingrid Jonasson Blank, Ralf Böer, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Gustaf
Gripenberg, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2014
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Virpi Halosen
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai
enintään 4 000 000 oman osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan hankkia tai luovuttaa poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja
varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin.
Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin,
Paul Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi
Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Ingrid Jonasson Blankin ja Jukka Suomisen. Nimitys- ja
strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja
Paul Ehrnroothin.
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Varsinainen yhtiökokous 2014
Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingin Messukeskuksessa 12.3.2014 alkaen klo 15.00.
Kokouskutsu julkaistaan erikseen.
Tilikauden 2013 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 822,5 milj. euroa (2012: 778,8). Vuodelta
2013 hallitus esittää jaettavaksi osinkoa 0,67 euroa (0,65) osakkeelta.
Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä on 81 905 242. Esityksen mukaan osinkoa jaettaisiin siis 54,9 milj.
euroa. Tämän jälkeen jakokelpoisiksi voittovaroiksi emoyhtiöön jää 767,6 milj. euroa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Fiskarsin liiketoimintaan, tulokseen tai kassavirtaan voi vaikuttaa useita epävarmuustekijöitä. Fiskars selostaa
liiketoiminnan riskit ja riskienhallinnan vuosikertomuksessaan sekä internet-sivuillaan. Merkittävimmät riskit ovat:
● Yleisen taloudellisen tilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen Fiskarsille tärkeillä markkinoilla
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
● Suurten asiakkaiden menettäminen tai niiden ostojen merkittävä vähentyminen tai vakava häiriö
jakelukanavan toiminnassa
● Äkilliset tai huomattavat muutokset raaka-aineiden tai energian hinnoissa tai saatavuudessa;
merkittävimmät raaka-aineet ovat teräs, alumiini ja muovi
● Toimitusketjuun liittyvät toimitusongelmat sekä maariskit etenkin Aasiassa sijaitsevien toimittajien osalta
● Kuluttajien luottamuksen heikentyminen yhtiön brändejä kohtaan
● Epäsuotuisten sääolosuhteiden vaikutus etenkin puutarhaliiketoimintaan
● Valuuttakurssien muutosten epäsuotuisa vaikutus Fiskarsin kilpailukykyyn sekä raportoituun liikevaihtoon,
tulokseen ja taseeseen
● Yrityskauppoihin liittyvä negatiivinen vaikutus huolellisesta due diligence –prosessista huolimatta
● Osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksen tai osingon merkittävä heikentyminen
● 2010 aloitetun viisivuotisen prosessi- ja tietojärjestelmähankkeen viivästyminen, tai epäonnistuminen sen
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa
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Oikeustapaukset
Fiskars on osallisena joukossa oikeustoimia, vaateita ja muita käsittelyjä, joiden lopullista tulosta ei voida
ennustaa. Kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat seikat huomioon ottaen tapauksilla ei odoteta olevan merkittävää
vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Näkymät vuodelle 2014
Talouden tunnusluvut ovat kehittymässä varovaisen myönteisesti useilla Fiskarsin päämarkkinoilla Euroopassa
ja Pohjois-Amerikassa, mutta kuluttajien ja kaupan odotetaan pysyvän varovaisina. Suomessa vähittäiskauppa
kehittyi heikosti vuonna 2013, eikä käännettä ole odotettavissa vuonna 2014. Vuodesta 2014 liikevaihtoon
vaikuttaa lisäksi luopuminen paikallisesta ruukkuliiketoiminnasta Isossa-Britanniassa vuoden 2013 lopussa.
Fiskarsin viisivuotinen investointiohjelma EMEA-alueella on puolessa välissä. Ohjelmaan liittyvät vuosittaiset
investoinnit ovat alkaneet pienentyä ja poistot puolestaan kasvaa. Yhtiö suunnittelee lisäävänsä kasvun
vauhdittamiseen tähtääviä panostuksia bränditunnettuuteen, Aasian ja Tyynenmeren alueen
myyntiorganisaatioon sekä uusiin kategorioihin.
Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan vuonna 2014 samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja
liikevoiton ilman kertaluonteisia odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2013.
Osakkuusyhtiö Wärtsilällä on edelleen suuri vaikutus konsernin tulokseen ja rahavirtaan vuonna 2014.

Helsingissä 6.2.2014

FISKARS OYJ ABP
Hallitus
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KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS
Konsernin tuloslaskelma
milj. euroa

Liite

2013

2012

Liikevaihto

2

798,6

747,8

Hankinnan ja valmistuksen kulut

6

-475,3

-473,2

Bruttokate

323,2

40 %

274,6

Liiketoiminnan muut tuotot

5

3,1

2,1

Myynnin ja markkinoinnin kulut

6

-164,7

-128,9

Hallinnon kulut

6

-82,0

-73,5

Tutkimus- ja kehittämiskulut

6

-13,3

-10,3

Liiketoiminnan muut kulut

6

-1,5

-0,1

Liikearvon arvonalennukset

6

-3,7

Liiketulos (EBIT)

61,0

8%

63,9

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos

13

0,7

5,6

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

15

50,8

47,8

Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto

15

Muut rahoitustuotot ja -kulut

8

Tulos ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden tulos

9%

87,0
-3,8

-4,3
108,3

9

37 %

14 %

27 %

-21,5

-14,3
94,0

200,4

12 %

178,9

24 %

Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat

93,7

Määräysvallattomat omistajat

0,3

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake,
euroa (laimentamaton ja laimennettu)

10

1,14
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Laaja tuloslaskelma
milj. euroa

Liite

Tilikauden tulos

2013

2012

94,0

178,9

-8,5

-1,0

Tilikauden muut laajan tuloksen erät:
Saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot
Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä

15

-13,9

siirretty tuloslaskelmaan

0,3
-0,1

Rahavirran suojaukset

0,5

-0,8

-0,2

-0,5

Ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot) verojen jälkeen

21

Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä

15

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä
Tilikauden laaja tulos yhteensä

-5,6
-27,7

-2,2

66,3

176,7

66,1

176,7

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajat
Määräysvallattomat omistajat

0,2

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.
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Konsernin tase
milj. euroa

Liite

31.12.2013

31.12.2012

Liikearvo

11

111,9

88,6

Muut aineettomat hyödykkeet

11

170,9

140,7

Aineelliset hyödykkeet

12

100,5

90,0

Biologiset hyödykkeet

13

42,0

41,2

Sijoituskiinteistöt

14

6,0

5,5

Osuudet osakkuusyhtiöissä

15

286,1

280,4

Sijoitukset, käypään arvoon tulosvaikutteisesti

16

10,5

9,7

Muut sijoitukset

16

3,9

0,8

9

31,3

25,8

Varat
PITKÄAIKAISET VARAT

Rahoitusvarat

Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

763,1

73 %

682,6

73 %

LYHYAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus

17

119,4

118,0

Myyntisaamiset ja muut saamiset

18

138,5

116,0

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

6,1

1,9

Korolliset saamiset

2,3

0,5

9,7

16,4

Rahavarat ja muut rahoitusvarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Varat yhteensä

16

275,9

27 %

252,8

27 %

1 039,1

100 %

935,4

100 %
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Oma pääoma ja velat
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

618,9

631,8

Määräysvallattomien omistajien osuus

0,9
19

632,7

20

56,2
6,1

4,1

9

39,8

44,3

Eläkevelvoitteet

21

8,6

7,3

Varaukset

22

5,9

3,9

Oma pääoma yhteensä

61 %

618,9

66 %

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat
Muut velat
Laskennalliset verovelat

Pitkäaikaiset velat yhteensä

116,7

69,3

11 %

129,0

14 %

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat

20

108,8

20,4

Ostovelat ja muut velat

23

172,0

156,6

3,7

7,9

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
Varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä

22

2,6

5,2
289,7

28 %

187,5

20 %

1 039,1

100 %

935,4

100 %

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.
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Konsernin rahavirtalaskelma
milj. euroa

2013

2012

108,3

200,4

29,2

21,9

-50,8

-47,8

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tulos ennen veroja
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoitto
Tuotot sijoituksista
Rahoituserät
Biologisten hyödykkeiden muutos
Varausten muutos ja muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

-87,0
0,2

-0,1

4,2

3,8

-0,7

-5,6

3,6

2,4

94,0

88,1

-14,4

10,6

-0,5

-5,0

7,3

-0,5

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

86,5

93,2

Osinkotuotot osakkuusyhtiöltä

25,6

26,8

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Korottomien velkojen muutos

Maksetut rahoituskulut (netto)
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)
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-5,5

-4,6

-25,6

-20,3

81,0

95,0
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INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Tytäryritysten hankinta
Investoinnit rahoitusvaroihin

-49,5
-0,1

-0,2

-37,5

-32,7

Käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot

1,1

0,9

Liiketoiminnan myynti

1,0

Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin

Osakkuusyhtiöosakkeiden luovutustulot
Muu investointien rahavirta
Investointien rahavirta (B)

126,4
0,4

0,1

-84,6

94,5

-1,8

0,1

RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Pitkäaikaisten lainojen nostot

0,1

0,1

-20,0

-2,5

Lyhytaikaisten lainojen muutos

74,2

-61,2

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-1,7

-3,5

Muiden rahoituserien rahavirta

-0,2

-0,0

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Maksetut osingot

-53,2

-112,2

Rahoitustoimintojen rahavirta (C)

-2,7

-179,2

Likvidien varojen muutos (A+B+C)

-6,3

10,3

Likvidit varat kauden alussa

16,4

6,1

Kurssimuutosten vaikutus

-0,5

-0,1

9,7

16,4

Likvidit varat kauden lopussa

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
MääräysKäyvän

Vak.mat.

Kert. vallattom.

Osake-

Omat

Muunto-

arvon

voitot ja

voitto- omistajien

milj. euroa

pääoma

osakk.

erot

rahasto

tappiot

varat

osuus teensä

31.12.2011

77,5

-0,9

2,0

0,1

-0,3

475,9

554,3

Muuntoeron muutos

-1,0

Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä

-1,8

Rahavirran suojaukset

-1,0
2,0

0,1

-0,8

-0,8

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen
vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot) verojen jälkeen
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä

-2,8

1,2

-0,5

-0,5

-0,5

-2,2

Tilikauden tulos

178,9

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-2,8

1,2

-0,5

Maksetut osingot
31.12.2012

77,5

-0,9

-0,8

Muuntoeron muutos

-8,4

Suoraan laajaan tulokseen kirjatut
muutokset osakkuusyhtiöissä

-9,5

Rahavirran suojaukset

1,3

-0,8

-4,4

178,9

176,7

-112,2

-112,2

542,6

618,9

-5,6

0,5

-0,2
-17,9

-3,9

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-17,9

-3,9

-0,2

-5,8
-5,8

-0,1

-27,7

93,7

0,3

94,0

93,7

0,2

66,3

0,7

0,7

Yritysjärjestelyistä johtuvat muutokset
Omien osakkeiden mitätöinti

0,9

-0,9

Maksetut osingot
77,5

-8,5
-19,5

0,5

Tilikauden tulos

31.12.2013

178,9

-0,1

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen
vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot) verojen jälkeen
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen, yhteensä

Yh-

-18,7

-2,6

-6,7

-53,2

-53,2

582,2

0,9 632,7

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.
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TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
Viisivuotiskatsaus
2013

2012

2011

2010

2009

milj. euroa

798,6

747,8

742,5

715,9

660,3

milj. euroa

657,6

579,1

568,5

549,9

518,7

% liikevaihdosta

%

82,3

77,4

76,6

76,8

78,6

vienti Suomesta

milj. euroa

66,2

54,5

69,1

77,9

89,3

Liikevaihto
josta ulkomailla

Liikevaihdon muutos, %

%

6,8

0,7

3,7

8,4

-5,3

milj. euroa

323,2

274,6

259,2

253,6

221,1

%

40,5

36,7

34,9

35,4

33,5

milj. euroa

61,0

63,9

52,8

49,1

39,5

%

7,6

8,5

7,1

6,9

6,0

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä

milj. euroa

74

63

62

60

40

Osakkuusyhtiön tulososuus

milj. euroa

50,8

47,8

42,7

65,9

66,5

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos

milj. euroa

0,7

5,6

-1,0

-2,2

-0,4

Rahoitusnetto

milj. euroa

-4,2

83,2

67,4

-6,3

-14,2

%

-0,5

11,1

9,1

-0,9

-2,2

milj. euroa

108,3

200,4

161,8

106,7

91,4

Bruttokate
% liikevaihdosta
Liiketulos
% liikevaihdosta

% liikevaihdosta
Tulos ennen veroja

%

13,6

26,8

21,8

14,9

13,8

Tuloverot jatkuvasta toiminnasta

% liikevaihdosta

milj. euroa

-14,3

-21,5

-5,5

-12,4

-7,9

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta

milj. euroa

93,7

178,9

156,3

94,3

83,5

23,9

21,1

13,2

12,7

%

11,7

Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta

% liikevaihdosta

milj. euroa

0,3

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

milj. euroa

202,1

173,3

171,7

172,8

165,3

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset

milj. euroa

29,2

21,9

21,5

34,9

28,1

%

3,7

2,9

2,9

4,9

4,3

Liiketoiminnan rahavirta

milj. euroa

81,0

95,0

107,4

92,6

121,0

Investoinnit (ml. yritysostot)

milj. euroa

37,5

32,7

24,4

18,5

14,5

% liikevaihdosta

% liikevaihdosta
Tutkimus- ja kehittämismenot
% liikevaihdosta

-0,0

%

4,7

4,4

3,3

2,6

2,2

milj. euroa

13,3

10,3

8,6

8,5

8,9

%

1,7

1,4

1,2

1,2

1,3

Aktivoidut kehittämismenot

milj. euroa

0,7

1,1

1,5

1,3

0,4

Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta

milj. euroa

631,8

618,9

554,3

553,5

504,8

Määräysvallattomien omistajien osuus

milj. euroa

0,9

Oma pääoma yhteensä

milj. euroa

632,7

618,9

554,3

553,5

504,8

Korolliset nettovelat

milj. euroa

152,6

72,4

150,8

200,0

235,7

Käyttöpääoma

milj. euroa

88,3

71,4

82,7

101,2

102,6

Taseen loppusumma

milj. euroa

1 039,1

935,4

940,2

979,0

973,3

Sijoitetun pääoman tuotto

%

15,1

28,9

22,6

14,8

13,6

Oman pääoman tuotto

%

15,0

30,5

28,2

17,8

17,6

Omavaraisuusaste

%

60,9

66,2

59,0

56,5

51,9

Nettovelkaantumisaste

%

24,1

11,7

27,2

36,1

46,7

Henkilöstö keskimäärin (FTE)

4 087

3 364

3 545

3 612

3 867

Henkilöstö kauden lopussa

4 330

3 449

3 574

3 944

3 742

2 748

1 839

2 072

1 904

2 111

josta ulkomailla
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Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakepääoma
Tulos/osake (laimennettu ja laimentamaton)

2013

2012

2011

2010

2009

milj. euroa

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

euroa/osake

1,14

2,18

1,91

1,15

1,05

jatkuvat toiminnot

euroa/osake

1,14

2,18

1,91

1,15

1,05

Nimellisosinko/osake*

euroa/osake

0,67*

0,65

1,37

1,90

0,52

milj. euroa

54,9

53,2

112,2

155,6

42,6

Oma pääoma / osake

euroa/osake

7,71

7,56

6,77

6,76

6,16

Osakkeen osakeantioikaistu keskikurssi

euroa/osake

18,20

16,00

16,92

13,94

8,25

Osakkeen osakeantioikaistu alin kurssi

euroa/osake

16,20

13,60

10,99

10,52

5,32

Osakkeen osakeantioikaistu ylin kurssi

euroa/osake

19,70

17,49

22,05

17,45

11,10

Osakkeen osakeantioikaistu kurssi 31.12.

euroa/osake

19,55

16,69

13,94

17,33

10,62

milj. euroa

1 601,2

1 367,0

1 141,8

1 419,5

869,9

81 905,2

82 023,3

82 023,3

82 023,3

82 023,3

118,1

118,1

112,6

112,6

3 042,1

4 883,3

5 730,3

6 626,0

4 406,8

Hinta/voitto-suhde

17,1

7,7

7,3

15,1

10,1

Osinko/tulos, %

58,8

29,8

71,9

165,3

51,0

3,4

3,9

9,8

11,0

4,9

16 352

16 148

15 339

12 213

11 916

Osingonjako

Osakekannan markkina-arvo
Osakkeiden määrä, 1 000 kpl
Omat osakkeet, 1 000 kpl
Osakkeiden vaihdon kehitys, 1 000 kpl

Efektiivinen osinkotuotto, %
Osakkeenomistajien määrä 31.12.

* Hallituksen ehdotus.

Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake ovat samat, koska yhtiöllä ei ole avoimia optio-ohjelmia.
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Liiketulos ennen poistoja ja
arvonalentumisia

= Liiketulos + poistot + arvonalennukset

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

= Tilikauden tulos + verot + korko- ja muut rahoituskulut

x100

Oma pääoma + korollinen vieras pääoma
(kauden alun ja lopun keskiarvo)
Oman pääoman tuotto-% (ROE)

= Tilikauden tulos

x100

Oma pääoma
(kauden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste, %

= Oma pääoma yhteensä

x100

Taseen loppusumma
Nettovelkaantumisaste, %

= Korollinen vieras pääoma - korolliset saamiset - rahat ja pankkisaamiset

x100

Oma pääoma yhteensä
Tulos/osake (EPS)

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

Tulos/osake (EPS), jatkuvat toiminnot

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

Oma pääoma / osake

= Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osakeantioikaistu keskikurssi

= Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikauden aikana
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo

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

Hinta/voitto-suhde (P/E)

= Osakkeen päätöskurssi 31.12.
Tulos/osake

Osinko/tulos, %

= Tilikaudelta jaettu osinko

x100

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
Osinko/osake

= Tilikaudelta jaettu osinko
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.

Efektiivinen osinkotuotto, %

= Osinko/osake

x100

Osakeantioikaistu kaupantekokurssi 31.12.
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OSAKKEET
Osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä
Fiskars Oyj Abp:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Large Cap -listalla. Yhtiöllä on yksi osakesarja FIS1V, ja jokaisella
osakkeella on yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet.

Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa oli 81 905 242 (82 023 341). Osakepääoma oli edelleen 77 510 200 euroa.

Osakkeen tiedot
Markkina

NASDAQ OMX Helsinki

ISIN

FI0009000400

Kaupankäyntitunnus

FIS1V (OMX)

Lista

OMXH Suuret yhtiöt

Toimiala

3000 Kulutustavarat

Ylätoimialaluokka

3700 Kotitaloustarvikkeet

Osakkeiden lukumäärä 31.12.2013

81 905 242

Fiskarsin osakkeen kurssikehitys
euroa, 1.1.2009─31.12.2013
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Omat osakkeet
Hallitus päätti helmikuussa 2013, että yhtiön hallussa olevat 118 099 omaa osaketta mitätöidään. Omat osakkeet vastasivat 0,14 % yhtiön
osakkeista ja äänistä. Mitätöiminen ei vaikuttanut yhtiön osakepääomaan.

Mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 15.2.2013, jonka jälkeen Fiskarsin osakkeiden kokonaismäärä on 81 905 242.

Hallituksen valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai enintään 4 000 000 oman
osakkeen luovuttamisesta. Osakkeet voidaan hankkia tai luovuttaa poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2014 saakka.

Osakkeiden lukumäärän muutokset 2009–2013
Yhteensä
Osakkeita yhteensä 31.12.2009

82 023 341

Osakkeita yhteensä 31.12.2010

82 023 341

Osakkeita yhteensä 31.12.2011

82 023 341

Osakkeita yhteensä 31.12.2012

82 023 341

15.2.2013
Osakkeita yhteensä 31.12.2013
Omat osakkeet

-118 099 Omien osakkeiden mitätöinti
81 905 242
0
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OSAKKEENOMISTAJAT
Fiskars Oyj Abp:llä oli 16 352 (16 148) osakkeenomistajaa tilikauden lopussa. Keskimäärin 2,1 % (2,1) osakepääomasta oli ulkomaisten tai
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien omistuksessa.

Johdon osakkeenomistus
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän sekä heidän yhdessä perheenjäsenen kanssa määräysvallassaan olevien
yhteisöjen omistusosuus yhtiön osakkeista oli 31.12.2013 yhteensä 34 255 529 osakkeita, mikä vastaa 41,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä.
31.12.2013 yhtiöllä ei ollut optio-ohjelmaa.

Omistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2013
Osakkeiden
Yritykset

Omistuksia

%

lukumäärä

%

615

3,76

32 298 251

39,43

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

27

0,17

1 698 158

2,08

Julkisyhteisöt

11

0,07

4 382 010

5,35

Kotitaloudet

15 372

94,01

31 516 238

38,48

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

212

1,30

10 319 461

12,60

Ulkomaat

115

0,70

Hallintarekisteröidyt
Yhteensä

16 352

100,00

435 229

0,53

1 255 895

1,53

81 905 242

100,00

Osakemäärien jakautuminen 31.12.2013
Osakkeiden
Osakkeiden määrä

Omistuksia

%

lukumäärä

%

1─100

5 862

101─500

6 392

35,85

344 139

0,42

39,09

1 689 420

2,06

501─1 000
1 001─10 000

1 869

11,43

1 439 904

1,76

1 933

11,82

5 334 416

6,51

225

1,38

5 833 348

7,12

100 001─1 000 000

57

0,35

18 895 016

23,07

1 000 001─

14

0,09

48 368 999

59,06

16 352

100,00

81 905 242

100,00

10 001─100 000

Yhteensä
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Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osakerekisterin mukaan 31.12.2013
Osuus
osakkeista
Osakkeet

ja äänistä %

1

Virala Oy Ab

10 275 000

12,55

2

Turret Oy Ab

9 095 406

11,10

3

Holdix Oy Ab

8 294 050

10,13

4

I.A. von Julins sterbhus

2 689 120

3,28

5

Sophie von Julins stiftelse

2 551 791

3,12

6

Varma Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö

2 469 326

3,01

7

Oy Julius Tallberg Ab

2 408 049

2,94

8

Ehrnrooth Albert

1 630 372

1,99

9

Ehrnrooth Alexander

1 630 000

1,99

10

Ehrnrooth Jacob

1 626 929

1,99

11

Fromond Elsa

1 623 926

1,98

12

Ehrnrooth Sophia

1 536 230

1,88

13

Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

1 525 871

1,86

14

Åbo Akademin säätiö

1 012 929

1,24

15

Wrede Sophie

821 790

1,00

16

Hartwall Peter Johan

748 450

0,91

17

Lindsay von Julin & Co Ab

733 320

0,90

18

Therman Anna Maria Elisabeth

722 436

0,88

19

Gripenberg Margareta

628 974

0,77

20

Åberg Albertina

20 suurinta yhteensä

628 679

0,77

52 652 648

64,28
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS
Emoyhtiön tuloslaskelma
euroa

Liite

2013

2012

Liikevaihto

2

25 152 433,21

25 962 621,01

Hankinnan ja valmistuksen kulut

4

-3 395 767,13

-3 927 128,83

Bruttokate

21 756 666,08

Hallinnon kulut

4

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut kulut

-18 796 184,84

3

60 620,46

225 550,48

4

-24 720,35

-17 506,59

6 384 105,47
7

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät

8

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
Tilikauden voitto (tappio)

22 035 492,18

-15 408 460,72

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut

86 %

9

25 %

3 447 351,23

81 948 269,76

428 965 488,50

88 332 375,23

432 412 839,73

13 431 400,00

13 981 208,03

101 763 775,23

446 394 047,76

216 548,03

402 847,14

-5 031 426,66

-4 564 796,68

96 948 896,60

442 232 098,22
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Emoyhtiön tase
euroa

Liite

31.12.2013

31.12.2012

Aineettomat hyödykkeet

10

523 280,91

492 794,31

Aineelliset hyödykkeet

11

Maa- ja vesialueet

15 487 691,33

15 456 681,34

Rakennukset

13 604 856,42

13 983 471,06

1 316 347,96

1 233 656,44

515 135,27

462 376,38

30 924 030,98

31 136 185,22

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT

Koneet ja kalusto
Keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset

12

Tytäryhtiöosakkeet

827 309 797,36

880 487 444,36

Saamiset tytäryhtiöiltä

3 700 000,00

2 174 300,00

Muut osakkeet ja osuudet

6 057 492,53

6 326 313,57

Sijoitukset yhteensä

837 067 289,89

888 988 057,93

Pysyvät vastaavat yhteensä

868 514 601,78

920 617 037,46

76 %

81 %

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

13

Pitkäaikaiset lainasaamiset

172 436,75

166 910,78

17 805,22

22 805,22

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä

14

Muut saamiset
Siirtosaamiset

15

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

16

105 957,62

163 060,08

272 595 762,36

218 605 412,76

88 850,32

144 734,56

1 614 373,50

1 352 879,21

274 404 943,80

220 266 086,61

1 704 278,84

1 629 990,00

276 299 464,61

24 %

222 085 792,61

19 %

1 144 814 066,39

100 %

1 142 702 830,07

100 %
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Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

17

Osakepääoma
Arvonkorotusrahasto
Omat osakkeet
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

77 510 200,00

77 510 200,00

3 789 720,00

3 789 720,00

0,00

-864 706,21

3 204 313,18

3 204 313,18

725 556 878,09

337 427 893,38

96 948 896,60

442 232 098,22

907 010 007,87
18

863 299 518,57

79 %

406 365,81

622 913,84

52 499 658,69

63 868 804,00

52 499 658,69

63 868 804,00

100 621 583,70

15 621 992,49

891 213,50

485 350,16

76 %

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

19

Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Velat konserniyrityksille

75 001 789,66

190 678 343,45

Verovelat

1 934 028,63

1 022 583,06

Muut velat

3 443 461,83

3 192 240,47

Siirtovelat

20

3 005 956,70

3 911 084,03

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

184 898 034,02

214 911 593,66

Vieras pääoma yhteensä

237 397 692,71

21 %

278 780 397,66

24 %

1 144 814 066,39

100 %

1 142 702 830,07

100 %

Vastattavaa yhteensä

21
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Emoyhtiön rahavirtalaskelma
euroa

2013

2012

101 775 754,76

446 394 047,76

1 410 224,51

1 616 884,47

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset
Tuotot sijoituksista
Korkotuotot ja osingot
Korkokulut
Varausten muutos ja muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-35 346,87

-115 273,50

-91 294 133,15

-63 453 940,33

9 345 863,39

3 638 451,83

-13 431 400,00

-383 116 291,26

7 770 962,64

4 963 878,97

-489 221,57

808 256,51

Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Korottomien velkojen muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Saadut osinkotuotot

-5 525,97

67 558,21

2 229 623,05

-5 763 324,04

9 505 838,15

76 369,65

17 900 075,00

60 302 231,32

Saadut rahoitustuotot

3 723 963,06

2 747 212,84

Maksetut rahoituskulut

-3 519 162,65

-4 053 880,75

Maksetut verot

-4 119 981,09

-1 551 213,62

Liiketoiminnan rahavirta (A)

23 490 732,47

57 520 719,44

122 641 347,00

81 068 283,68

-107 156,25

-207 373,61

Investoinnit käyttöomaisuushyödykkeisiin

-1 271 234,50

-803 316,48

Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot

78 024,50

151 915,70

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Pääomanpalautukset tytäryhtiöistä
Investoinnit rahoitusvaroihin

Muiden sijoitusten luovutustulot

375 977,29

311,09

-1 520 700,00

2 997 936,66

120 196 258,04

83 207 757,04

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-39 623 661,44

-64 429 668,40

Lyhytaikaisten saamisten muutos

-64 742 945,56

32 362 528,84

Maksetut osingot

-53 227 302,70

-112 186 960,94

13 981 208,03

4 667 800,00

-143 612 701,67

-139 586 300,50

74 288,84

1 142 175,98

Likvidit varat kauden alussa

1 629 990,00

487 814,02

Likvidit varat kauden lopussa

1 704 278,84

1 629 990,00

Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos
Investointien rahavirta (B)
RAHOITUSTOIMINTOJEN RAHAVIRTA

Saatu/maksettu konserniavustus
Rahoitustoimintojen rahavirta (C)
Likvidien varojen muutos (A+B+C)
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HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS JA
ALLEKIRJOITUKSET
Tilikauden 2013 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 822,5 milj. euroa (778,8). Hallitus
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,67 euroa/osake vuodelta 2013. Osinkoon
oikeuttavia osakkeita on 81 905 242 osaketta. Ehdotettu osinko olisi siten 54 876 512,14 euroa. Jakokelpoisiksi
voittovaroiksi emoyhtiöön jää 767,6 milj. euroa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen käsityksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2014

Kaj-Gustaf Bergh

Ralf Böer

Alexander Ehrnrooth

Paul Ehrnrooth

Louise Fromond

Gustaf Gripenberg

Ingrid Jonasson Blank

Karsten Slotte

Jukka Suominen

Kari Kauniskangas
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2014
KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Fiskars Oyj Abp:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Fiskars Oyj Abp:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman,
laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

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

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

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsinki 6. helmikuuta 2014
KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT
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VUOSI LUKUINA
Fiskarsin taloudellinen kehitys oli vuonna 2013 jälleen kerran vahvaa - liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli neljättä vuotta peräkkäin parempi kuin koskaan, vaikka
markkinatilanne oli epävakaa ja yhtiössä tapahtui suuria rakenne- ja
järjestelmämuutoksia.
Myynnin osalta kehitys vaihteli. Konsernin liikevaihto kasvoi 7 % pääasiassa Royal Copenhagen - yritysoston
vauhdittamana, mutta vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 2 % ulkoiluliiketoiminnan ja kodin kategorioiden
vaisun menekin vuoksi. Menestyimme kuitenkin monilla markkinoilla markkinoita paremmin ja saimme lisää
markkinaosuutta.

Fiskarsin organisaatio
Fiskarsilla on matriisiorganisaatio, joka rakentuu operatiivisista segmenteistä Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri,
Amerikka, Wärtsilä ja Muut, sekä liiketoiminta-alueista Koti, Puutarha ja Ulkoilu. Kolmea liiketoimintaaluettamme johdetaan kahden maantieteellisen segmentin, Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri sekä Amerikka,
puitteissa.
Uuden Aasian ja Tyynenmeren myyntialueen aloitettua tammikuussa 2014 toimintansa EMEA-segmentin
uudeksi nimeksi tuli Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri. Se koostuu myyntialueista Pohjoinen, Keski-Eurooppa ja
Aasia-Tyynimeri.
Konsernijohto Suomessa vastaa strategiasta, taloudellisten tavoitteiden asettamisesta ja liiketoiminnan
kehittämisestä sekä ohjaa yhteisiä prosesseja.

Fiskarsin Kiinteistöt
Fiskarsin

Muut-segmentti

sisältää

konsernitoiminnot,

kiinteistöliiketoiminnan

sekä

yhteiset

palvelut.

Kiinteistöyksikkö keskittyy yhtiön teollisessa ja kaupallisessa käytössä olevien kiinteistöjen sekä muun
kiinteistöomaisuuden kuten metsien kehittämiseen. Kiinteistöyksikkö huolehtii myös yhtiön synnyinsijasta,
Fiskarsin Ruukista. Yksikön tulot koostuvat pääasiassa puunmyynnistä sekä vuokratuotoista. Fiskarsin
kiinteistöstrategia

perustuu

kestävään

kehitykseen,

ja

kiinteistöjä

vuokrataan

lähinnä kaavoitetuilta

asuinalueilta.

FISKARS Vuosikertomus 2013
Tämä sivu on generoitu Fiskarsin verkkovuosikertomuksesta. Kertomus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta annualreport2013.fiskarsgroup.com/fi

93

Wärtsilä Oyj Abp muodostaa
yhden konsernin
toiminnallisista segmenteistä ja
sitä käsitellään osakkuusyhtiönä, koska Fiskarsilla on
merkittävä vaiku-tusvalta
Wärtsilässä. Wärtsilän tuloksella on huomattava
vaikutus Fiskarsin tulokseen ja kassavirtaan. Osuus
Wärtsilän tuloksesta rapor-toidaan liiketuloksen
alapuolella omana eränään. Fiskars-konserni on
sopinut Investor AB:n kanssa yhteistyöstä vahvan
pitkäjänteisen omistajan luomiseksi Wärtsilälle.
Fiskars-konsernin ja Investor AB:n yhteisyritys Avlis
Ab ja sen tytäryhtiö Avlis Invest AB omistivat
Wärtsilästä yhteensä 21,8 prosenttia vuoden 2013
lopussa.

798,6
MILJ. EUROA
Liikevaihto

81,0
MILJ. EUROA

73,8
MILJ. EUROA

1,14

EUROA

Osakekohtainen tulos

Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä

61 %
Omavaraisuusaste

4 087
Henkilöstö (FTE keskimäärin)

Liiketoiminnan rahavirta

FISKARS Vuosikertomus 2013
Tämä sivu on generoitu Fiskarsin verkkovuosikertomuksesta. Kertomus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta annualreport2013.fiskarsgroup.com/fi

94

Konsernin avainluvut
Milj. euroa

Liikevaihto
Liiketulos (EBIT)
Kertaluonteiset erät*
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Biol. hyödykkeiden käyvän arvon muutos
Tulos ennen veroja**
Katsauskauden tulos**
Tulos / osake, euroa***
Oma pääoma / osake, euroa
Liiketoiminnan rahavirta****
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
Investoinnit
Henkilöstö (FTE), keskimäärin

2013

2012

Muutos

798,6
61,0
-12,8
73,8
98,1
50,8
0,7
108,3
94,0
1,14
7,71
81,0
61%
24%
37,2
4 087

747,8
63,9
0,8
63,1
84,9
47,8
5,6
200,4
178,9
2,18
7,56
95,0
66%
12%
32,8
3 364

7%
-4 %
17 %
15 %
6%
-87 %
-46 %
-47 %
-48 %
2%
-15 %

14 %
21 %

* Tilikaudella 2013 EMEA 2015 -rakennemuutoskuluja ja arvonalennuksia ja vuonna 2012 tuloutus Silvan myyntiin liittyvästä
varauksesta
** Sisältäen Wärtsilä-osakkeiden kertaluonteisen myyntivoiton 87,0 milj. euroa vuonna 2012
*** Sisältäen 1,06 euroa/osake Wärtsilä-osakkeiden myynnistä vuonna 2012
**** Sisältäen Wärtsilä-osingon, joka oli 25,6 milj. euroa vuonna 2013 ja 26,8 milj. euroa vuonna 2012
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FISKARS SIJOITUSKOHTEENA
Fiskars tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernilla on
valikoima vahvoja premium-brändejä, joita myyvät maailman suurimmat
vähittäiskaupat. Liiketoimintaamme tukee joukko megatrendejä, kuten ihmisten
kasvava kiinnostus hyvinvointiin, kestävään elämäntapaan ja muotoiluun. Kuluttajat
ovat myös yhä halukkaampia panostamaan itsensä ilmaisemiseen muun muassa
laittamalla ruokaa, hoitamalla puutarhaa tai sisustamalla.
Vahva markkina-asema Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa
Fiskarsilla on valikoima johtavia brändejä, joilla on pääkategorioissaan vahva markkina-asema Pohjoismaissa ja
Pohjois-Amerikassa. Näillä alueilla brändeillämme on vahva tunnettuus ja kuluttajat luottavat niihin. Yhdistettynä
vahvoihin vähittäiskauppasuhteisiimme tämä tarjoaa meille hyvän pohjan laajentua uusiin kategorioihin.

Valmiudet kiihdyttää kasvua
Fiskarsin liiketoimintamalli ja organisaatio on suunniteltu kasvua varten, olemme rakentaneet vahvan
myyntiverkoston ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa ja investoineet osaavaan ja innostuneeseen
henkilöstöön. Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa voimme menestyä markkinoita paremmin laajentumalla
uusiin kategorioihin. Keski-Euroopassa meillä on merkittävästi mahdollisuuksia laajentaa jakeluamme, ja toinen
tukijalka kasvullemme tulee olemaan Itä-Euroopan ja Aasian nopeasti kasvavat markkinat.

Mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen
Fiskarsin ydinosaamista on kehittää kategoriansa johtavia, kuluttajille merkityksellisiä premium-brändejä.
Tuotevalikoimamme harmonisointi luo meille skaalaetuja, ja tuo tehokkuutta sekä meille että kaupalle.
Toimintamme tulee tehostumaan myös yhteisen liiketoiminta-alustan käyttöönotosta Euroopassa sekä
toimitusketjun tehostamisesta.

Vahva taloudellinen asema
Jotta

voimme

kasvattaa

liiketoimintamme

seuraavaan

kokoluokkaan,

aiomme

lisätä

panostuksia

bränditunnettuuden kasvattamiseen uusilla markkinoilla ja myyntiorganisaation vahvistamiseen Aasiassa.
Lisäksi aiomme investoida uusiin kategorioihin. Vahva taseemme antaa meille mahdollisuudet rahoittaa
kasvutavoitteidemme toteuttamiseen tarvittavat hankkeet. Osakkeenomistajillemme olemme voineet tarjota
vakaan tuoton ja osinkotulon.

Ainutlaatuinen historia
Fiskars, Suomen vanhin yritys, on ollut erinomaisen laadun tae jo 365 vuotta. Historiamme tuoma pitkäjänteinen
näkemys erottaa meidät muista yhtiöistä, olipa kyse yhtiöstämme sijoituskohteena, työnantajana tai kaupan,
muotoilijoiden tai toimittajien kumppanina.
Fiskarsin osake on kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Fiskarsilla on yksi osakesarja,
jonka kaupankäyntitunnus on FIS1V.
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Osaketiedot

Markkina

NASDAQ OMX Helsinki

ISIN

FI000900400

Tunnus

FIS1V (OMX)

Lista
Toimiala ICB luokitus
Ylätoimialaluokka ID
Osakkeiden lukumäärä 31.12.2013

OMXH Large Cap
3000 Kulutustavarat
3700 Kotitaloustarvikkeet
81,905,242
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Yhtiökokous ja osinko
Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 12.3.2014 klo 15.00 Helsingin
Messukeskuksen Kongressisiivessä (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
28.2.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka
osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua viimeistään 7.3.2014 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
(a) internetsivujen kautta www.fiskarsgroup.com; tai
(b) puhelimitse ma - pe klo 9.00 - 15.00 numeroon 0207 70 68 75.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0.67 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2014
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 24.3.2014.
Lisätietoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista ja ilmoittautumisesta saa yhtiökokouskutsusta, joka on
saatavilla internetsivuillamme www.fiskarsgroup.com.
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SIJOITTAJASUHTEET
Fiskarsin sijoittajaviestinnän tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on oikeat, ajantasaiset ja riittävät
tiedot yhtiöstä voidakseen analysoida yhtiötä ja sen tulevaisuutta sijoituskohteena. Tieto jaetaan
samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.
Fiskars soveltaa kolmen viikon ajan ennen tuloksen julkistamista niin sanotun hiljaisen periodin periaatetta.
Kyseisenä ajankohtana yhtiön edustajat eivät kommentoi markkinatilannetta tai yhtiön näkymiä.
Sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset koordinoidaan konserniviestinnässä. Sijoittajatietoihin liittyvissä
kysymyksissä ota yhteyttä viestintäjohtaja Anu Ilvoseen, anu.ilvonen@fiskars.com.
Fiskars Oyj Abp
Hämeentie 135 A
PL 130, 00561 Helsinki
Puh. 0204 3910
communications@fiskars.com
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