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FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1998 
Konsernin liikevaihto kasvoi 18 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 3 344 milj. markkaa 
(2 842 Mmk). Liikevoitto oli 345 milj. markkaa (320 Mmk) ja nettotulos verojen jälkeen 
181 milj. markkaa (202 Mmk). Sijoitetun pääoman tuotto oli 12 prosenttia (14 %) ja oman 
pääoman tuotto 9 prosenttia (11 %). Tulos osaketta kohden oli 4,10 mk (4,60 mk), ja oma 
pääoma osaketta kohden kasvoi 46,70 markkaan (45,40 mk). 
 
Liiketoiminnan kehitys 
 
Konsernin liikevaihdon kasvusta suurin osa syntyi Pohjois-Amerikassa, jossa myynti nousi 
24 prosenttia edellisestä vuodesta. Noin puolet lisäyksestä oli yritysostojen ansiota, mutta 
myös toiminnan sisäinen kasvu oli hyvä. Konsernin kokonaisliikevaihdosta 68 prosenttia 
kertyi Pohjois-Amerikasta. Suomessa myynti kasvoi neljä prosenttia, ja sen osuus 
kokonaismyynnistä oli kuusi prosenttia. 
 
Kuluttajatuoteryhmän liikevaihto nousi 3 196 milj. markkaan, joka on 18 prosenttia 
edellisvuotista korkeampi (2 700 Mmk). Vuoden jälkipuoliskolla varsinkin amerikkalaisten 
kuluttajien keskuudessa vallinnut yleinen epävarmuus heijastui myös Fiskarsin tuotteiden 
kysyntään. Myös jakelukanavat pyrkivät varovaisuuteen varastojensa määrää vähentämällä ja 
ostoeriä pienentämällä. Ryhmän liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla eli 342 milj. 
markassa (341 Mmk). Yritysostojen ja kovenevan kilpailun vuoksi markkinointikustannukset 
nousivat myynnin kasvua nopeammin. 
 
Itä-Euroopan toiminta kasvoi hyvin, mutta valuuttakurssien muutokset heikensivät tulosta. 
Aasian ja Etelä-Amerikan markkinat ovat myös kärsineet valuuttakurssien aiheuttamista 
ongelmista. Näiden alueiden merkitys konsernin kokonaisvolyymistä on varsin vähäinen. 
 
Inhan Tehtaiden suotuisa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 119 milj. markkaan (111 Mmk) 
erinomaisen venemyynnin ansiosta. Myös saranoiden menekki oli hyvä, vaikka suomalaisen 
ovi- ja ikkunateollisuuden vienti Venäjälle vaikeutui loppuvuodesta. Inhan Tehtaiden 
liikevoitto kohosi 21 milj. markkaan (16 Mmk).  
 
Kiinteistöryhmän tulos oli viimevuotista parempi muutaman suurehkon kiinteistökaupan 
ansiosta 
 
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista alenivat 45 milj. markkaan (65 Mmk), mikä johtui pääosin 
Metralta saatujen osinkojen pienenemisestä. Myös vuodelta 1998 jaettavaa osinkoa Metran 
hallitus ehdottaa alennettavaksi 20 prosentilla viimevuotisesta. 
 
Yritysostot, investoinnit ja rahoitus 
 
Vuoden 1998 elokuussa ostettiin saksalaisen puutarha-alan tuotteita markkinoivan Werga-
Tools GmbH:n osakekanta. Werga on Saksassa alansa johtavia yrityksiä, jonka liikevaihto on 
120 milj. markkaa. 
 
Vuoden 1999 tammikuussa ostettiin englantilainen Vikingate Ltd., jonka tytäryhtiö Richard 
Sankey & Son Limited valmistaa muovisia kukkaruukkuja ja muita kasvihuoneviljelyssä ja 
puutarhanhoidossa tarvittavia tuotteita. Yhtiön liikevaihto on 90 milj. markkaa. 
 
Teolliseen käyttöomaisuuteen investoitiin 180 milj. markkaa ja pitkäaikaisiin sijoituksiin 
64 milj. markkaa. Taseen rakenne pysyi tilikauden aikana muuttumattomana. Maksuvalmius 
oli hyvä ja rahoitusasema vakaa. Yhtiöllä oli vuoden lopussa käyttämättömiä pitkäaikaisia 
valmiusluottoja kaikkiaan 750 milj. markkaa. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 



53 prosenttia (52 %). 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin palveluksessa oli vuoden 1998 lopussa yhteensä 4 993 (4 655) henkilöä, joista 
USA:ssa työskenteli 3 369 ja Suomessa 763 henkilöä. Työllisyystilanne oli hyvä kaikissa 
Suomen yksiköissä. 
 
Osakkeet 
 
Fiskars Oyj Abp:n osakepääomaa korotettiin 14.10.1998 vuoden 1993 optiolainan ehtojen 
mukaisesti 679 980 markalla antamalla 22 666 uutta A-sarjan osaketta 5 155 182 markan 
yhteismerkintähintaan. 
 
Yhtiön osakkeiden nimellisarvo alennettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30 markasta 
viiteen markkaan. 
 
Fiskarsin A-sarjan osakkeen hinta kohosi vuoden 1998 aikana viisi prosenttia ja K-sarjan 
kurssi kahdeksan prosenttia. Helsingin Pörssin HEX-indeksi oli vuoden päättyessä 
70 prosenttia vuoden alun arvoa korkeampi. 
 
Yhtiökokoukset 
 
Fiskars Oyj Abp:n 19.3.1998 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa vuodelta 
1997 yhteensä 89,6 Mmk. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Jarl Engberg ja Gustaf Gripenberg 
valittiin uudelleen. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin edelleen Eric Haglund (KHT) ja 
varatilintarkastajaksi KHT?yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 23.11.1998 päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan ja 
luovuttamaan yhtiön omia A-osakkeita korkeintaan 1 380 000 kappaletta ja K-osakkeita 
korkeintaan 780 000 kappaletta. Valtuutuksia ei ole käytetty. Yhtiökokous päätti myös 
suunnata 1 260 000 kpl optio-oikeuksia hallituksen nimeämille Fiskars-konserniin kuuluvien 
yhtiöiden johtohenkilöille sekä muuttaa yhtiön osakkeiden nimellisarvon 30 markasta viiteen 
markkaan ns. splitin kautta, jolloin yhdellä vanhalla osakkeella sai kuusi uutta osaketta. 
 
Vuosi 2000 ja euro 
 
Fiskars-konserni on selvittänyt tietotekniikan sovellutuksissa vuonna 2000 mahdollisesti 
syntyviä ongelmia. Kaikkien konsernin yksiköiden muutostarpeet on selvitetty, ja tavoitteena 
on toteuttaa ne kesäkuun 1999 loppuun mennessä. Konserni pyrkii myös kaikin tavoin 
valmistautumaan siihen, että oman toiminnan jatkuvuus on turvattu siinäkin tapauksessa, että 
asiakkaiden tai toimittajien järjestelmissä ilmenee häiriöitä. 
 
Konserni on vuoden 1999 alusta siirtynyt käyttämään euroa laskentatoimessaan, ja konsernin 
osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset julkaistaan jatkossa euroina. 
 
Näkymät 
 
Konsernin odotukset kuluvalle vuodelle ovat varovaisen optimistiset. Vaikka 
kuluttajatuotealalla kasvu on tyypillisesti varsin vaatimatonta, konsernin sisäisen kasvun 
ennakoidaan säilyvän viime vuoden tasolla jatkuvasti markkinoille tuotavien innovatiivisten 
uutuustuotteiden ansiosta. Konserni pyrkii kasvuun myös sopivilla yritysostoilla sekä 
Yhdysvalloissa että Euroopassa. 
 



Fiskarsin juhlavuosi 
 
Teollista toimintaa on harjoitettu Fiskarsin ruukissa keskeytyksettä vuodesta 1649 lähtien, 
joten Fiskars viettää tänä vuonna toimintansa 350-vuotisjuhlaa.	  


