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FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - 
KESÄKUU 1999 
(ei tilintarkastettu) 
 
Fiskars-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 17 % edellisestä vuodesta ja oli 
364 milj. euroa (311 milj. euroa). Liikevoitto oli 41 milj. euroa (38 milj. euroa) ja tulos 
osaketta kohden 0,61 euroa (0,55 euroa). 
 
YRITYSOSTOT 
 
Katsauskauden aikana puutarhatarvikeryhmään hankittiin kolme uutta yhtiötä. 
 
Tammikuussa ostettiin englantilainen, kukkaruukkuja ja kasvihuoneviljelyssä tarvittavia 
tuotteita valmistava Richard Sankey & Sons Ltd. ja maaliskuussa amerikkalainen, 
kukkaruukkuja polyuretaanivaahdosta valmistava American Designer Pottery L.P. (ADP). 
Yhdessä EnviroWorksin kanssa nämä yritykset tarjoavat laajan ruukkuvalikoiman sekä ulko- 
että sisäkäyttöön kaikissa hintaluokissa. 
 
Toukokuussa ostettiin USA:n johtava muovisia puutarhakalusteita valmistava Syroco Inc., 
jonka kolme tuotantolaitosta sijaitsevat New Yorkin, Arkansasin ja Kalifornian osavaltioissa. 
Myös Syrocolla on hyvät edellytykset yhteistyöhön EnviroWorksin ja ADP:n kanssa sekä 
tuotannon että markkinoinnin osalta. 
 
LIIKETOIMINNAN TULOKSET 
 
Kuluttajatuoteryhmän liikevaihto nousi 350 milj. euroon, joka on 19 % edellisvuotista 
suurempi. Kasvu johtui pääosin yritysostojen tuomasta liikevaihdosta. 
Kuluttajatuotemarkkinoiden jakeluportaan muuttunut ostokäyttäytyminen ja lisääntynyt 
Kaukoidän tuonti ovat entisestään kiristäneet kilpailua ja hidastaneet orgaanista kasvua. 
Pohjois-Amerikan myynti kasvoi 15 % edellisvuotiseen verrattuna, ja se muodosti 70 % koko 
kuluttajatuoteryhmän liikevaihdosta. Euroopan liikevaihto kasvoi yli 30 % edellisestä 
vuodesta, mikä johtui osaltaan Sankeyn yritysostosta. Kuluttajatuoteryhmän liiketulos oli 
43 milj. euroa, mikä merkitsee 9 prosentin kasvua edellisvuotiseen verrattuna. 
 
Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 11 milj. euroa (13 milj. euroa). Veneiden myynti kasvoi viime 
vuodesta, mutta saranoiden ja varsinkin kiskonkiinnittimien menekki oli viimevuotista 
alhaisempi. Kotimaan markkinoilla saranakysyntä on vilkastumassa, mutta Venäjälle 
suuntautuva vienti ei ole vieläkään käynnistynyt uudelleen. 
 
Inhan Tehtaiden kannattavuus oli edelleen hyvä, joskin viimevuotista heikompi. Liiketulos oli 
2 milj. euroa (3 milj. euroa). 
 
Kiinteistöryhmän tulos oli hieman edellisvuotista parempi. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Kesäkuun loppuun mennessä yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden lukumäärä oli 
kasvanut kauden aikana tehtyjen yritysostojen vaikutuksesta 6125:een (vuoden alussa 4993). 
 
INVESTOINNIT JA RAHOITUS 
 
Alkuvuoden kokonaisinvestoinnit olivat 136 milj. euroa, josta yritysostojen osuus oli 101 milj. 
euroa ja Sanitecin osakeannissa merkittyjen osakkeiden osuus 13 milj. euroa. 



 
Suomen saksitehtaan laajennuksen tuotantokoneiden asennus aloitettiin suunnitelmien 
mukaisesti kesäkuussa. 
 
Taseen loppusumma kasvoi alkuvuonna 35 % ja oli kauden lopussa 878 milj. euroa. 
Merkittävien yritysostojen seurauksena korollinen vieras pääoma oli 395 milj. euroa (219 milj. 
euroa) ja omavaraisuusaste 42 prosenttia (53 %)kauden lopussa. 
 
VARSINAINEN 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 molempien osakesarjojen hinta oli kesäkuun lopussa 16,90 euroa eli hieman vuoden 
alun lukua pienempi (A-sarja 17,32 ja K-sarja 18,16 euroa). 
 
Helsingin Pörssin yleisindeksi kohosi vuoden alkupuoliskolla 37 prosenttia. 
 
NÄKYMÄT 
 
Kuluvan vuoden yritysostojen, etenkin Syrocon, vaikutus konsernin tulokseen tulee 
näkymään täysipainoisesti vasta ensi vuoden puolella. Kokonaisuutena konsernin kehityksen 
uskotaan olevan positiivinen, vaikka Yhdysvaltojen markkinoilla kilpailu saattaa edelleen 
kiristyä. Vuoden loppupuoliskolla on pitkäaikaisista sijoituksista odotettavissa kertaluontoisia 
tuloja, muun muassa Metran lisäosingon johdosta. 
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS 
 
Fiskars Oyj Abp julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen tammi - syyskuulta marraskuun 17. 
päivänä 1999. 
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