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FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - 
SYYSKUU 1999 
Tietoja ei ole tilintarkastettu 
 
Konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuotisesta ja oli 510 milj. 
euroa (440 milj. euroa vuonna 1998). Liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla 47 milj. euroa 
(48) ja tulos rahoituserien jälkeen oli 50 milj. euroa (43). Tulos osaketta kohden oli 
0,74 euroa (0,61). 
 
YRITYSOSTOT 
 
Vuoden aikana on ostettu kolme yhtiötä, jotka kaikki ovat puutarha-alan tuotteita valmistavia 
yrityksiä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ostettiin englantilainen Richard Sankey & 
Sons Ltd. ja yhdysvaltalainen American Designer Pottery L.P. (ADP) ja toukokuussa 
yhdysvaltalainen Syroco Inc. Näiden yritysostojen seurauksena puutarhatyökalut ja -tuotteet 
muodostavat nyt kuluttajatuoteryhmän suurimman osa-alueen. 
 
LIIKETOIMINNAN TULOKSET 
 
Kuluttajatuoteryhmän liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 17 % ja oli 491 milj. euroa 
(420). Pääosa kasvusta muodostui ostettujen yritysten liikevaihdosta. ADP:n ja Syrocon 
kevätsesonki oli ostohetkellä pääosaltaan jo ohitettu, ja ne vaikuttavat täysipainoisesti ryhmän 
myyntiin vasta ensi vuonna. Suurimman markkina-alueen Yhdysvaltojen myynti kasvoi 15 %, 
ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 71 % (72 %). Euroopan myynti kasvoi 26 prosenttia. 
 
Kuluttajatuoteryhmän liikevoitto jäi edellisen vuoden tasolle. Tulosta rasittivat syyskaudella 
ensisijaisesti puutarharyhmään ostetuille yrityksille tyypillinen voimakas kausiluonteisuus ja 
yrityskaupoista aiheutuneet kertaluonteiset sopeuttamiskustannukset. 
 
Inhan Tehtaiden liikevaihto oli 14 milj. euroa, joka on 14 % viimevuotista alempi. Veneiden 
myynti kasvoi selvästi viimevuotisesta varsinkin kotimaassa, mutta saranoiden kysyntä oli 
Venäjän markkinoiden lamaantumisen vuoksi edellisvuotista pienempi. Inhan Tehtaiden 
kannattavuus oli edelleen hyvä. 
 
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista olivat 18 milj. euroa (8), johon sisältyi Metran osinkojen 
lisäksi kertaluonteisia tuottoja muista sijoituksista. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli 5630 syyskuun lopussa (vuoden alussa 4993). 
Kesäkuun lopusta henkilömäärä väheni noin 500 henkilöllä. 
 
INVESTOINNIT JA RAHOITUS 
 
Kauden investoinnit olivat 140 milj. euroa, josta yritysostot muodostivat 96 milj. euroa ja 
Sanitecin osakeannissa merkityt osakkeet 13 milj. euroa. Billnäsin saksitehtaan laajennus 
valmistui syksyllä ja vihittiin käyttöön lokakuussa. Konehankinnat mukaan lukien 
laajennushankkeeseen on tähän mennessä investoitu 6 milj. euroa. 
 
Taseen loppusumma kasvoi alkuvuonna 115 milj. euroa yritysostojen seurauksena ja oli 
syyskuun lopussa 824 milj. euroa. Omavaraisuusaste koheni kolmannen neljänneksen aikana 
45 prosenttiin. 
 



FISKARS 350 VUOTTA 
 
Lokakuun viimeisenä päivänä vietettiin yhtiön 350-vuotisjuhlaa Tasavallan Presidentin ja 
rouva Ahtisaaren kunnioittaessa tilaisuutta läsnäolollaan. Loppukesän ja syksyn aikana 
järjestettiin Fiskarsin ruukissa useita tilaisuuksia, joihin oli kutsuttu konsernin Suomen 
henkilökunta, asiakkaita, tavarantoimittajia, julkinen sana ja muita yhtiön sidosryhmiä. 
Syksyn tapahtumiin kuului myös kuuden konsertin sarja. Fiskarsin omassa juhlanäyttelyssä 
kävi yli 60 000 vierasta. 
 
YHTIÖKOKOUKSET 
 
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 uudelleen 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. 
 
Katsauskauden jälkeen 28.10.1999 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin 
muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön osakepääoma ilmaistaan euromääräisenä ja 
osakkeen nimellisarvo poistetaan. Lisäksi päätettiin kahdesta rahastoannista, joilla 
osakepääomaa korotetaan ensin 37 246 514,73 eurosta 44 291 544 euroon, mikä johtui 
euromääräiseen osakepääomaan siirtymisestä. Tämän jälkeen osakepääomaa edelleen 
korotetaan 55 364 430 euroon antamalla neljää vanhaa osaketta kohden yksi uusi A-osake 
sekä A- että K-sarjan osakkeille. 
 
OSAKEKURSSIT 
 
Fiskarsin A-sarjan osakkeen hinta oli syyskuun lopussa 14,60 euroa ja K-sarjan 15,00 euroa. 
Vuoden alusta A-osakkeen kurssi oli laskenut 16 % ja K-osakkeen 17 %. Helsingin Pörssin 
yleisindeksi on vastaavana aikana noussut 39 prosenttia. 
 
VUOSI 2000 
 
Varautuminen vuosituhannen vaihteesta mahdollisesti aiheutuviin ongelmiin on edennyt 
suunnitelmien mukaisesti. Tarpeelliset ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset on tehty. 
Konsernissa on vielä meneillään ne varasuunnitelman edellyttämät toimenpiteet, joita 
tarvitaan siltä varalta että ongelmia kuitenkin esiintyisi. 
 
NÄKYMÄT 
 
Kuluvan vuoden yritysostojen ansiosta myynnin kasvun odotetaan jatkuvan. Kiristyneen 
kilpailun ja jakeluportaan muuttuneiden toimintatapojen johdosta on käynnistetty useita 
toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kuluvan vuoden teollisen toiminnan tulos 
jää jonkin verran alle viimevuotisen tason. Pitkäaikaisista sijoituksista saatavien 
kertaluonteisten tuottojen ansiosta konsernin kokonaistulos tulee olemaan edellisvuotista 
parempi. 
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1999 
 
Konserni julkaisee vuoden 1999 tilinpäätöstiedotteen 18.2.2000. 
Stig Stendah 
toimitusjohtaja	  


