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Fiskars-konsernin liikevaihto kohosi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 161 milj. euroon 
(149), mikä vastaa 8 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 18 milj. 
euroa (17), joka on 7 prosenttia viimevuotista korkeampi. Kauden nettotulos oli samalla 
tasolla kuin vuonna 1998 eli 13 milj. euroa. 
 
Tulos osaketta kohden oli 0,29 euroa (0,29) ja oma pääoma osaketta kohden 7,93 euroa (7,65). 
 
YRITYSOSTOT 
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ostettiin puutarhatarvikeryhmän täydennykseksi kaksi 
uutta yritystä, jotka molemmat käyttävät muovia raaka-aineena ja joiden tuotantoteknologiat 
täydentävät toisiaan. 
 
Tammikuun alussa siirtyi Fiskarsin omistukseen englantilainen Vikingate Limited, jonka 
tytäryhtiö Richard Sankey & Sons Ltd. valmistaa kukkaruukkuja ja kasvihuoneviljelyssä 
tarvittavia tuotteita. Sankeyn markkina-asema on Isossa-Britanniassa vahva, ja sen liikevaihto 
oli viime vuonna noin 15 milj. euroa. 
 
Maaliskuussa ostettiin yhdysvaltalainen American Designer Pottery L.P. (ADP), joka 
valmistaa kukkaruukkuja polyuretaanivaahdosta. Yhtiö on perustettu vuonna 1995 ja se on 
kasvanut erittäin nopeasti, liikevaihto oli vuonna 1998 lähes 20 milj. dollaria. 
 
Sankey ja ADP täydentävät vuoden 1997 lopussa ostetun, Floridassa toimivan EnviroWorksin 
Planterra-tuotevalikoimaa. Yhdessä nämä kolme yritystä antavat Fiskarsille mahdollisuuden 
tarjota asiakkaille täydellisen valikoiman erihintaisia istutusruukkuja sisä- ja ulkotiloihin. 
 
Toukokuun alussa vahvistui USA:ssa toimivan Syroco, Inc:n osto. Syroco on johtava 
muovisia puutarhakalusteita valmistava yritys, jonka liikevaihto oli viime vuonna noin 
85 milj. dollaria. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Bostonin lähellä, ja sen kolme tuotantolaitosta 
sijaitsevat Arkansasin, Kalifornian ja New Yorkin osavaltioissa. Yhtiön palveluksessa on 
lähes 600 henkilöä. 
 
Edellä mainittujen yritysostojen ansiosta Fiskarsilla on nyt mahdollisuus valmistaa tuotteet 
lähellä tärkeimpiä markkinoitaan ja käyttää tuotantokapasiteettiaan tehokkaasti. Yllä mainitut 
yhtiöt mahdollistavat myös hyvin laajan piha- ja puutarhatuotevalikoiman tarjonnan aina 
puutarhatyökaluista aurinkokatoksiin. 
 
LIIKETOIMINNAN TULOKSET 
 
Kuluttajatuoteryhmän toiminnan tulokset olivat odotusten mukaiset. Liikevaihto kasvoi 
154 milj. euroon, mikä on 9 % enemmän kuin viime vuonna. Liikevoitto oli 19 milj. euroa 
(17) eli 10 % edellisvuotista suurempi. Myynnin volyymi kasvoi Pohjois-Amerikan 
markkinoilla viisi prosenttia, euroina kaksi prosenttia, ja Euroopassa yritysostojen 
vaikutuksesta lähes 30 prosenttia. 
 
Kokonaisuutena voidaan kuluttajatuoteryhmästä todeta, että viime vuoden lopulla heikentynyt 
markkinatilanne näyttäisi palautuneen entiselle tasolleen. 
 
Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 5 milj. euroa, joka on hieman viimevuotista alhaisempi. 



Viennin osuus liikevaihdosta kasvoi yli kolmannekseen. Veneiden myynnin positiivinen 
kehitys on edelleen jatkunut; sen sijaan saranoiden ja kiskonkiinnittimien menekki on jonkin 
verran laskenut. Ovi- ja ikkunateollisuuden vienti Venäjälle ei ole vielä toipunut ruplan 
viimevuotisesta devalvoinnista. Inhan Tehtaiden kannattavuus oli hyvä. 
 
Kiinteistöryhmän toiminnan tulokset olivat viimevuotisella tasolla. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 5192 henkilöä, mikä merkitsee noin 
200 henkilön lisäystä vuoden alusta. 
 
INVESTOINNIT JA RAHOITUS 
 
Ensimmäisen neljänneksen kokonaisinvestoinnit olivat 44 (6) milj. euroa, josta yritysostojen 
osuus oli 36 (0) milj. euroa. 
 
Taseen loppusumma kasvoi katsauskautena 19 prosenttia ja oli kauden lopussa 771 milj. 
euroa. Yritysostojen ja kausiluonteisen käyttöpääoman kasvun seurauksena omavaraisuusaste 
laski 45 prosenttiin (53). 
 
YHTIÖKOKOUS 
 
Fiskars Oyj Abp:n 18.3.1999 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 
1998 yhteensä 99,9 milj. markkaa (16,8 milj. euroa), johon sisältyi 24,3 milj. markan 
juhlavuoden bonus. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Erik Stadigh ja Robert G. Ehrnrooth 
valittiin uudelleen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Eric Haglund (KHT) ja 
varatilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy Ab. 
 
Hallitukselle annettiin yhden vuoden ajaksi valtuudet hankkia ja luovuttaa enintään 
1 380 000 kpl yhtiön omia A-osakkeita ja 780 000 kpl K-osakkeita. Vastaava aikaisempi 
valtuutus peruttiin. 
 
OSAKEKURSSIT 
 
Fiskarsin A-osakkeen pörssikurssi oli maaliskuun lopussa 14,50 euroa, joka on 16 % vuoden 
vaihteen kurssia alempi. Vastaavat luvut K?osakkeen osalta olivat 15,00 euroa ja 
17 prosenttia. HEX-indeksi kohosi neljännesvuoden aikana 21 prosenttia. 
 
NÄKYMÄT 
 
Alkuvuonna tehdyt yritysostot näkyvät Fiskarsin toiminnan tuloksissa täysipainoisesti vasta 
ensi vuonna. Kuluvan vuoden tuloksen odotetaan kehittyvän positiivisesti, joskin 
yritysostojen rahoituskustannukset ja ostettujen yritysten toimintojen kausiluonteisuus jossain 
määrin vaimentavat tätä kehitystä. 
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS 
 
Fiskars Oyj Abp julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta elokuun 16. 
päivänä 1999. 
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