


Tietoja
osakkeenomistajille
Fiskars Oy A b:n varsinainen yh tiö 
kokous p idetään  torsta ina toukokuun 9 
päivänä 1985 klo 16.30 hotelli M arskin 
Lönnrot-kabinetissa, M annerheim intie 
10, H elsinki.

O sakkaan, jo k a  haluaa  osallistua yh tiö 
kokoukseen, tulee ilm oittaa osallistum i
sestaan kirjallisesti tai puhelim itse 
(90) 644 011 yhtiön  keskuskonttoriin, 
viim eistään keskiviikkona toukokuun  
8 päivänä 1985 ennen klo 16.30.

O sakkaita pyydetään ilm oittam aan 
m ahdollisista osoitteenm uutoksista Fis
kars Oy Ab:n keskuskonttoriin , 
puh. (90)644 011.
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Täm än to im intakertom uksen voi 
n ou taa  tai tila ta  suomen-, ruotsin- ja  
englanninkielisenä osoitteesta 
Fiskars Oy Ab, M annerheim intie 14 A, 
00100 Helsinki.

Y htiön taloudellista tilaa  vuonna 1985 
kuvaavat pa inatteet ilm estyvät seuraa
vasti suom en-, ruotsin- ja  englannin
kielisinä:

Toim intakatsaus 1.1.— 30.4.1985 
kesäkuussa.
Toim intakatsaus 1.1.— 31.8.1985 
lokakuussa.

Fiskars-konserni

1980 1981 1982 1983 1984

Toiminnan
yhteenveto
M m k

Liikevaihto 
jo s ta  ulkom ailla 

% liikevaihdosta 
E m oyhtiön liikevaihto 
E m oyhtiön vienti

391
175
45

362
150

429
186
43

377
150

454
185
41

383
128

471
239

51
366
141

536
290

54
394
169

K äyttökate 
°/o liikevaihdosta 

Suunnitelm anm ukaiset po isto t 
R ahoituskustannukset, netto

32
8
9

— 23

43
10
14

— 28

48
11
16

—28

65
14
16

—21

68
13
18

—21

Tulos ennen tilinpäätössiirto ja  
ja  veroja

%  liikevaihdosta
— 4
— 1

— 2
-  0,5

+  4 
+  1

+  27 
+ 6

+ 30 
+ 6

E m oyhtiön jae ttu  osinko 
K okonaispääom an tu o tto  
S ijoitetun nettopääom an  tuo tto

1,9
5

1,5
5

1,5
7
9

2,7
12
14

4,1*)
12
15

O m a pääom a + varaukset 
V akavaraisuus 
Y htiön pörssiarvo

150
30
29

146
30
35

157
30
45

219
39
96

249
39

154

H enkilöstö vuoden lopussa 
Investoinnit

2214
35

2129
28

1839
19

1733
31

1774
54

*) H allituksen ehdotus

Osaketietoja
mk

Tilinpäätöspäivän pörssikurssi 
Keskikurssi

136
143

164
146

210
194

259
278

414
360

V oitto/osake:
— Tulos ennen varauksia ja  veroja
— T ulos ennen varauksia . / .  verot

7 6 19
7

90
73

82
64

P/E -luvut
— T ulos ennen varauksia ja  veroja
— Tulos ennen varauksia . / .  verot

19 23 11
26

3
4

5
6

— O sinkoon o ikeu tettu jen  
osakkeiden m äärä 212 500 297 500 372 000

Kurssikehitys
Unitaksen
osakeindeksin
mukaan
1975= 100
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Vuoden uutiskuvat

Tasavallan Presidentti Mau
no Koivisto ja rouva Tellervo 
Koivisto vierailivat 16.8.
Inhan tehtailla tutustuen 
mm. Buster-veneiden valmis
tukseen. Vasemmalla tuote- 
linjajohtaja Pauli Lantonen, 
oikealla toimitusjohtaja 
Reijo Kaukonen.
Pohjan tehtaiden perusteelli
sen uudistustyön johdosta 
Veitsitehtaalla on nyt tehok
kaat tilat ja uusia koneita, 
joita tässä asentaa Esa 
Järvenkylä.
Kun Behlman Engineering 
-yhtiön toiminta siirtyi 
Fiskarsin haltuun, elektro- 
niikkaryhmälle avautui ovi 
USAm markkinoille. Kuin 
ennakoiden asiaa, sijoitti 
Electronic Design News mar
raskuun numeronsa kanteen 
elektroniikan seuraksi 
Fiskarsin sakset.
Rajavartiolaitokselle luovute
tut partioveneet kuvattiin 
mm. Tiirun Sanomien 
kanteen.
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Fiskars vahvistaa 
asemiaan

Puheenjohtajan katsaus:

Fiskars kehittyi vuonna 1984 oleelli
sin osin suunnitelmien mukaan. 

Konsernin neljä nykyistä liiketoiminta- 
aluetta kasvattivat myyntiään n. 20 %. 
Liikevaihto kohosi 536 miljoonaan 
markkaan ja konsernin tulos ennen ti
linpäätössiirtoja ja veroja nousi 10% ja 
oli 30 miljoonaa markkaa.

Fiskars vahvisti asemiaan suomalai
sena yrityksenä joka näkyy myös 

kansainvälisillä markkinoilla. Ulko
maantoiminnan painopistealueilla, 
kulutustavararyhmässä ja elektroniik- 
karyhmässä, tehtiin huomattavia 
markkinointi-investointeja. Kulutus- 
tavararyhmään kuuluu nykyään yhdek
sän myyntiyhtiötä yhtä monessa Euroo
pan maassa. Fiskars Manufacturing 
Corporation saavutti jälleen hyvän tu
loksen huolimatta voimakkaasta panos
tuksesta uusiin tuotteisiin ja organisaa
tioon, joka kattaa entistä laajemman 
osan USAm kulutustavaramarkkinoista.

Joulukuun 1 päivänä Santa Barbarassa, 
Kaliforniassa sijaitsevan Behlman Engi
neering -yhtiön toiminta siirtyi 
Fiskarsin haltuun. Tämä elektroniikka- 
alan yritys on perustamisestaan vuodes
ta 1969 lähtien erikoistunut teho
elektroniikan tuotteisiin ja täydentää 
siten emoyhtiön vastaavaa tuotelinjaa.

Yli 50 % konsernin myynnistä tapahtui 
Suomen ulkopuolella oleville asiak
kaille. Tästä vuorostaan lähes puolet 
muodostui USAm toiminnasta.

Uudet teollisuusinvestoinnit keski
tettiin emoyhtiöön ja niiden tär

kein kohde oli yhtiön kotikunnassa 
Pohjassa sijaitsevien vanhojen tehtai
den perusteellinen uudistaminen. Kun 
käsityökalutehdas keväällä 1985 otetaan 
käyttöön, on kulutustavararyhmällä 
Fiskarsissa ja Billnäsissä neljä täysin 
uudenaikaista ja tehokasta tehdasta, 
joissa valmistetaan saksia ja veitsiä, 
käsityökaluja ja tuotantotyökaluja.

Elektroniikkaryhmä kasvoi tuntuvasti. 
Tämä johtui suurelta osin uudesta 
kehitystuotteiden tuotelinjasta.

Investointitavararyhmässä kehitys jat
kui suunnitelmien mukaisesti. Nostu
rien tuotelinja ansaitsee erikoismainin

nan sekä hyvästä kasvustaan että tulok
sestaan. Inhan tuotteiden markkina- 
asemia voimistettiin toimialarationali- 
sointisopimuksella.

Fiskarsin maa- ja metsäomaisuus muo
dostaa tärkeän Kiinteistöryhmän valvo
man taloudellisen resurssin. 
Kokonaispinta-ala ei merkittävästi 
muuttunut vuonna 1984. Pohjan kun
nan kanssa solmitulla historiallisia ra
kennuksia ym. koskevalla sopimuksella 
oli kuitenkin suuri periaatteellinen 
merkitys.

V uosien 1984—85 toiminta on suun
niteltu luomaan vankka perusta 

Fiskars-konsernin tulevaisuudelle. 
Konsernin kehityksen kulmakivinä ovat 
asiakkaiden luottamus/laatutuot
teet/pitkän tähtäyksen kasvu. Olen 
tyytyväinen voidessani todeta, että 
fiskarslaiset ovat eri tasoilla yrityksessä 
koulutuksen, ahkeran työskentelyn ja 
aktiivisuuden avulla saavuttaneet 
menestystä, joka omalta osaltaan tukee 
yrityksen edellä mainittua profiilia.

Joulukuussa 1983 päättyneen osake
annin jälkeen vilkastui kiinnostus 
Fiskarsin osakkeita kohtaan Helsingin 
arvopaperipörssissä. Vuoden 1984 
aikana oli osakkeiden vaihto 23.000 kpl 
vastaten 6%:a yhtiön osakemäärästä. 
Sijoittajien kiinnostuksesta johtuen 
osakkeen kurssi nousi 245 markasta 410 
markkaan eli lähes 70 %.

Konsernin vakaa taloudellinen asema 
on vastaisuudessakin se luja pohja, 
mille tuleva hyvä menestys perustuu. 
Vuonna 1985 suunnitellaan konsernin 
liikevaihdon kohoavan 600 miljoonaan 
markkaan ja kannattavuuden odote
taan paranevan.

Lausun kuluneesta vuodesta Fiskarsin 
kiitokset asiakkaille, n. 1800 osakkeen
omistajalle ja koko henkilöstölle.

Helsingissä tammikuussa 1985

hallituksen puheenjohtaja



Fiskarsin toimialat
F iskarsin  k o tim ainen  ja  kansainvälinen  to im in ta  m u o d o stu u  ne ljästä  
opera tiiv isesta  ry h m ästä , jo id e n  keh ittäm istä  ja  tu lo k se llisu u tta  valvovat 
jo h to k u n n a n  a se ttam a t va lio k u n n a t.

Kulutustavara-
ryhmä Nopeasti laajenevan kansainvälisen 

markkinointiorganisaationsa kaut
ta Fiskars toimittaa korkealaatuisia 
saksia, veitsiä ja käsityökaluja kotita
louksien, ammattilaisten ja tee-se-itse- 
harrastajien käyttöön.

Näiden merkkitavaroiden kansain- 
älinen suosio kasvaa jatkuvasti, sillä 
Fiskars on kehitystyöllään mullistanut 
monien perinteisten käyttöesineiden 
muotoilun, materiaalit ja tuotantotek
nologian. Fiskars® on maailman johta
va saksimerkki. Saksien tuotanto-

innovaatioita sovelletaan myös veitsiin 
ja työkaluihin. Tämä laajentaa 
näidenkin tuotteiden käyttäjäkuntaa ja 
vahvistaa konsernia kulutustavaroiden 
kansainvälisenä tuottajana.

Fiskars tekee suomalaisesta puusta 
koristeellisia, eri taide- ja makusuuntia 
tyydyttäviä kehyksiä ja listoja, joita 
käytetään sisustusratkaisuihin eri puo
lilla maailmaa.

Ryhmällä on Suomessa seitsemän ja 
USA:ssa neljä tuotantolaitosta.

Elektroniikka-
ryhmä Fisk a rs in  e le k tro n iik k a te o ll isu u s  k a s 

v a a  n o p e a s t i .  Y h tiö  e r ik o is tu u  v a lit
tu ih in , ta r k o in  ra ja t tu ih in  n ic h e -m a rk - 
k in o ih in , jo i l la  sen  o n  m a h d o llis ta  
s a a v u t ta a  m e rk it tä v ä  a se m a  j a  s ä ily ttä ä  
se.

T e h o la itte e t tu rv a a v a t in fo rm a a tio n  
k ä s itte ly - j a  s i ir to jä r je s te lm ie n  keskey
ty m ä t tö m ä n  v ir ra n sy ö tö n  s ä h k ö h ä ir iö i
d e n  sa ttu e s s a .

L iik e n te e n  o h ja u s la i t te e t  ed is tä v ä t lii
k e n te e n  s u ju v u u tta  j a  tu rv a ll isu u tta .

K o rk e a lu o k k a ise t p o ly k a rb o n a a tis ta  
ru is k u p u r is te tu t  k o te lo t su o ja a v a t

elektroniikan laitteita ympäristön hai
toilta.

Fiskars toimittaa myös huipputekno- 
logisia tuotteita asiakkaille, joilla on 
ehdottomia vaatimuksia toimivuuden 
ja laadun suhteen.

Fiskarsilla on vahva ote kotimaan 
markkinoista. Näistä asemista se laa
jentaa toimintaansa uusille potentiaali
sille markkina-alueille kuten Yhdysval
toihin ja Kaukoitään.

Ryhmällä on Suomessa neljä ja Yh
dysvalloissa yksi tuotantolaitos.

Investointitavara-
ryhmä

Fiskars tuottaa maa- ja merikuljetuk
siin sekä teolliseen käyttöön erikois

tuotteita, joilta asiakkaat vaativat tar
koituksenmukaisuutta ja tinkimätöntä 
luotettavuutta vaikeimmissakin olosuh
teissa. Syvällinen perehtyminen käyttä
jien tarpeisiin sekä intensiivinen 
tutkimus- ja kehitystoiminta ovat anta
neet Fiskarsille laadullisen etumatkan.

Toimintavarmuudestaan tunnettuja 
puutavaranostureita käyttävät Euroo
pan metsäteollisuuden ammattilaiset 
idässä ja lännessä.

Fiskars toimittaa öljynporauslauttoi
hin ja suuriin erikoisaluksiin tiukkojen

normien mukaisia pelastus- ja palvelu- 
veneitä. Merialueitten puolustukseen ja 
valvontaan on kehitetty vaativia alus- 
konstruktioita.

Buster-alumiiniveneet ovat meri- 
kelpoisuutensa ja vankan rakenteensa 
johdosta saavuttaneet vaativien 
käyttäjien suosion.

Ryhmä tuottaa ja markkinoi myös 
ovien ja ikkunoiden saranoita, erikois- 
lämpöpattereita sekä kuumamuokattu- 
ja terästuotteita rautateiden ja maata
louden käyttöön.

Ryhmällä on Suomessa neljä tuotan
tolaitosta.

Kiinteistöryhmä Kun raudan teollinen valmistus aloi
tettiin Suomessa 1640-luvulla, 

Fiskarsin metsät ja kosket olivat sillois
ten yrittäjien kannalta tärkeä tuotan
non sijoittumisen tekijä. Myös nyky
aikana yhtiön maa- ja metsäomaisuus 
on merkittävä sekä tuotannollinen että 
taloudellinen resurssi. Fiskars-konser- 
nin maaomaisuus on n. 16 000 ha.

Fiskars harjoittaa nykyaikaista maa-, 
metsä- ja voimataloutta samalla ylläpi
täen toiminta-alueittensa ainutlaatuisia

luonnonarvoja ja kulttuurin perinteitä. 
Yhtiön metsiä on jo sukupolvien ajan 
hoidettu puuvarojen jatkuvaan ja tuot
tavaan uudistumiseen tähtäävien met
sänhoitosuunnitelmien puitteissa.

Yhtymän vesivoimalat tuottavat puo
let Fiskarsin jakelemasta sähköstä.

Tytäryhtiönsä Prediumin kautta 
Fiskars osallistuu aktiivisesti omista
miensa ranta-alueiden yhdyskunta
suunnitteluun ja rakentamiseen.
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Konsernin johto

Hallituksen puh.joht. 
Toimitusjohtaja

Göran J Ehrnrooth* 
Reijo Kaukonen*

Yhteiset
toiminnot

Finanssi
Osto
Henkilöstö
Lakiasiat, johtok.siht. 
Kehitys 
Teknologia 
F-Systems

Juha Toivola*
Nils Eklund 
Osmo Huttunen 
Kurt-Erik Forsstedt 
Mauno Rautiainen* 
Olof Dahlqvist 
Raimo Laurila

Kulutustavara-
ryhmä

Kulutustavarat, Eurooppa 
Kulutustavarat, USA 
Fiskars International 
Kehykset ja listat

Kimmo Käyhkö*
Wayne Fethke*
Lars Palmgren* 
Karl-Gustav Gummerus

Elektroniikka-
ryhmä

Teholaitteet, Eurooppa 
Teholaitteet, USA 
Liikenteenohj auslaitteet 
Kotelot
Kehitystuotteet

Kimmo Pökkinen 
Reijo Kaukonen* 
Pekka Kurki 
Christian Elfving* 
Pekka Pylkkänen

Investointitavara-
ryhmä

Nosturit
Inhan tuotteet
Pelastus- ja palveluveneet

Väinö Korpeinen* 
Pauli Lantonen 
Aapo Latvalahti

Kiinteistöryhmä Kiinteistöryhmä Olof Bruncrona*

Johtokunnan jäsen

Fiskars Inc. Hallitus Göran J Ehrnrooth, puheenjohtaja
Ralf R Boer
Wayne Fethke
William B Gorog
Reijo Kaukonen
Juha Toivola

Electronics
Advisory
Council

H Lewis Behlman, Jr., puheenjohtaja 
John J McDonnell, Jr.

Fiskarsin 
kansainväliset 
toimialueet

1. Suomi
2. Ruotsi
3. Norja
4. Tanska
5. Englanti
6. Hollanti
7. Saksan liittotasavalta
8. Ranska
9. Sveitsi

10. Itävalta
11. Wisconsin
12. Kalifornia



H allitus tu tustui Te
li oelektroniikka teh - 
taaseen. Uuden suku
polven keskeytym ät
töm än virranjakelu- 
laitteiston (UPS) ko
koonpanoa seuraavat 
oikealta Jacob von 
Julin, Jarl G ripen
berg, oppaana toim i
va kehityspäällikkö  
A nssi Kujala, Robert 
G Ehrnrooth sekä to i
m itusjohtaja Reijo 
Kaukonen.

Tuotelinjajohtaja 
K im m o Pökkinen  
esittelee suurta a tom i
voimalaan to im itetta
vaa UPS-järjestel- 
mää. Hänestä vasem
m alle Jarl Engberg, 
Thomas Tallberg, 
Göran J Ehrnrooth ja  
Lauri Kalima.

Hallitus
Valittu alla mainitun vuoden yhtiökokoukseen saakka

Jacob von Julin 1986
kunniapuheenjohtaja
vuorineuvos

Göran J Ehrnrooth 1985
puheenjohtaja
dipl.ekon.

Jarl Gripenberg 1986
varapuheenjohtaja
professori

Robert G Ehrnrooth 1987
kauppat.lis.

Thomas Tallberg 1985
lääket. ja kir.tri

Lauri Kalima 1987
pankinjohtaja

Jarl Engberg 1986
asianajaja

Tilintarkastajat__________________________
Varsinaiset Varatilintarkastajat

Eric Haglund Henry Lind
dipkekon., KHT kauppat.maist., KHT

Brita Hisinger-Jägerskiöld Peter Hartwall
dipkekon. dipl.ins.

Christian Hildén Sixten Nyman
dipkekon. dipkekon., KHT
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Hallituksen toimintakertomus

Yleistä

Liikevaihto

Fiskars-konserni kehittyi v. 1984 oleellisin osin suunnitelmien mukaisesti. Edellisenä 
vuonna saavutettu tyydyttävä kannattavuuskehitys vakiinnutettiin. Sam alla panostet
tiin tuntuvasti liiketoim innan kehittämiseen.

Painopistealueina ovat olleet erityisesti kansainvälisen toim innan kasvualustan lujit
tam inen USA:ssa ja  Euroopassa, tuotekehityksen voim istam inen sekä kulutustavara- 
ryhm än tuotantolaitosten nykyaikaistaminen yhtiön kotipaikkakunnalla Pohjan kun
nassa.

Kilpailukykyä vahvisti myös investointivauhdin lähes kaksinkertaistam inen rahoi
tusrakenteen ja  vakavaraisuuden säilyessä ennallaan.

Yhtiön ja  tuotelinjojen johdon  mittavan koulutusohjelm an läpivienti on selkeyttä
nyt yhteistä yrityskulttuuria sekä an tanut työkalut kannattavan liiketoim innan kehittä
miseen.

O sana yrityskuvan täsm entäm istä on otettu  käyttöön uusi FISKARS-logo, joka 
aiem paa parem m in tukee m erkkituotteittem m e kansainvälistä m arkkinointia.

USA:n dollarin vahvistuminen vaikutti positiivisesti konsernin tulokseen ja  myynti
lukuihin. Täm ä 12% :n nousu vuoden aikana heijastuu myös konsernitaseeseen.

Konsernin liikevaihto kohosi 536 milj. m arkkaan (471), josta  myynti ulkom ailla nousi 
54%:iin (51%).

Konsernin nykyisten toim ialojen kasvu oli 20%. Konsernin kansainvälisin toim iala 
oli edelleen kulutustavarat, jonka myynti ulkomaisille asiakkaille oli 75%.

Em oyhtiön liikevaihto oli 394 M m k (366), josta vientiä 169 M mk (141) eli 43%  (38).
Myynti kotim aassa oli 246 M m k (226).

L iikevaihto
(nykyiset to im iala t)

M mk
5 5 0 -

5 0 0 -

1980 1981 1982 1983 1984

I  K ulutustavararyhm ä 

Elektroniikkaryhm ä 

Investo in titavararyhm ä 

Kiinteistöryhm ä

Liikevaihto (nykyiset toimialat) Mmk

Konsernin josta ulkomailla
liikevaihto Mmk % %

1984 1984 1983

Kulutustavarat 235 177 75 77
Elektroniikka 89 41 46 35
Investointitavarat 163 72 44 42
Kiinteistötoiminta 49 — — —

Konserni yhteensä 536 290 54 51

Konsernin m yynnin jakautum a m arkkina-alueittain
(nykyiset toimialat)

1984 1983 Muutos
Mmk Mmk %

Suomi 254 205 +  24
Skandinavia 60 48 +  25
Länsi-Eurooppa 62 55 +  13
U SA 140 115 +  22
N L  +  muut SEV-maat 43 33 +  30
Muut 7 7 —

-  Myynnin oikaisuerät
566
30

463
19

Liikevaihto 536 444 +  21
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Toimialojen 
operatiivinen tulos

K onsernin lase M m k  
V astaavaa

600-

500-

400 -I

300-

200 H

100 -

i  i

1 1 1 1  
1 1 1 1

1980 1981 1982 1983 1984

Kulutustavararyhmän sekä Euroopan että USA:n liiketoim innan ytimen m uodostavat 
edelleen saksituotteet, joiden menestys ja tkuu . Ryhmän kokonaistulosta rasittavat uu 
sien tuotteiden kehittämis- ja  lanseerauskustannukset ja  suunnitelm an m ukaan ja tk u 
neet, kansainvälisen jakeluverkoston kehittämiseen tehdyt panostukset. Kulutustavara- 
ryhm än kannattavuus oli tyydyttävä lukuunottam atta  kehyksiä ja  listoja.

Elektroniikkaryhmän kasvu jatku i ja  kannattavuus oli kokonaisuutena hyvä. Panos
tukset tuotekehitykseen jatkuivat rasittaen tulosta.

Investointitavararyhmän kannattavuus parani edelleen saavuttaen hyvän tason, joskin 
eri tuotelinjojen kehitys oli epäyhtenäistä.

Kiinteistöryhmän toim inta on luonteeltaan pitkäjännitteistä ja  kannattavuuden arvi
ointi erilaista kuin teollisuuden. M aataloudesta saatiin hyvä sato jo  toisena vuotena pe
räkkäin. M etsätalouden myynti toteutettiin suunnitelmien mukaisesti vuosihakkuiden 
alittaessa edelleen vuotuisen kasvun. Sähköosaston toim itukset olivat edellisen vuoden 
tasolla ja  toim innan tulos edelleen tyydyttävä. Tytäryhtiö Predium in toim inta jatkui 
suunnitelmien m ukaan ja  tulos oli positiivinen.

Taloudellinen tulos

I  K äyttöom aisuus 

V aihto-om aisuus 
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Konserni
Konsernin käyttökate oli 68 M mk (65) eli 13% liikevaihdosta (14).

Tuloslaskelman m uut m uuttuvat ja  kiinteät kulut -erän kasvu joh tuu  suurelta osin 
panostuksista tuotekehitykseen ja  m arkkinointiin.

Konsernin suunnitelm an mukaiset poistot nousivat 18 M m k:aan (16). Vastaavat vero
lainsäädännön sallimat korkeim m at poistot olivat 20 M m k (17).

N ettorahoituskustannukset m ukaanlukien lainojen sekä realisoituneet että realisoi
tum attom at kurssierot laskivat edelleen ja  olivat 21 M m k vastaten alle 4%  liikevaih
dosta.

M uiden kulujen ja  tuotto jen  jälkeen, oli tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja  veroja 30,4 
M m k (26,9) vastaten 6%  liikevaihdosta (6).

T ilinpäätössiirtoina on k irja ttu  2,4 M m k poistoja, m inkä jälkeen poistot vastaavat 
elinkeinoverolain sallimia enim m äispoistoja.

Varauksia on lisätty 15,5 Mmk.
Tilivuodelle kohdistuneiden verojen, 6,5 M m k, jälkeen konserni näyttää 6,1 M mk:n 

nettovoittoa (14,7).

Konsernin teolliseen toim intaan sidotun kokonaispääom an tuo tto  (ilman metsä- 
om aisuutta ja  osakkeita) oli 12% (12) ja  nettopääom an tuo tto  15%:iin (14).

Emoyhtiö
Em oyhtiön käyttökate oli 38 M m k (38) eli 10% liikevaihdosta (10).

Em oyhtiön nettorahoituskustannukset laskivat 5,7 M m k:aan (14,9) vastaten 1,4% 
liikevaihdosta. Parannus joh tuu  pääosin USA:n tytäryhtiön m aksam asta osingosta.

Em oyhtiön m uut tuo to t sisältävät pääosin sellaisia verovapaita kiinteistöjen myynti
voittoja, jo tka kuuluvat yhtiön norm aaliin toim intaan.

K ertaluontoiset verovapaat myyntivoitot on k irjattu  suoraan käyttörahastoon. 
Em oyhtiön tilinpäätös osoittaa 9,4 M mk:n nettovoittoa (4,6).

Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja, verojen jälkeen oli 64 mk per osake ja  vas
taava P /E -luku vuoden vaihteessa 6.

Rahoitus

Konsernin maksuvalm ius on vuoden aikana ollut hyvä.
R ahoitusom aisuuden kasvu joh tuu  lähinnä uusista konserniyhtiöistä, vuoden vaih

teen suurista projektitoim ituksista sekä kiinteistöjen myyntiin liittyvistä saatavista.
Vaihto-omaisuuden kasvu aiheutuu pääosin uusista tytäryhtiöistä sekä Prediumin 

liiketoiminnan laajentum isesta. Emoyhtiössä vaihto-om aisuuteen sidottu pääom a vä
heni.

Lyhytaikaiset velat säilyivät edellisen vuoden tasolla.
Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden aikana 95 M mk ja  lyhennettiin 57 M mk, jo 

ten nettolisäys oli 38 Mmk. Poikkeuksellisen suuret uusien lainojen nostot ja  entisten 
lainojen lyhennykset johtuivat USA:n toim innan uudelleenjärjestelyistä, joiden yhtey-
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Investoinnit
Investo inn it ja  poistot

60 •

50-

40-

1980 1981 1982 1983

I  Investoinnit

1984

Poisto t

dessä myös rahoitus järjestettiin  uudestaan edullisemmalle ja  pitempiaikaiselle pohjal
le.

O m a p ääo m a+ varaukset kasvoivat 29 M mk. Konsernin vakavaraisuusaste säilyi en
nallaan 39%:ssa.

Em oyhtiön maksuvalm ius on vuoden aikana ollut hyvä. Valuutta-asema on vuoden 
aikana pidetty tasapainossa eikä m erkittäviä valuutoista johtuvia nettokurssieroja ole 
syntynyt.

Vieras pääom a säilyi edellisen vuoden tasolla, ja  om a pääoma-(-varaukset kasvoivat 
22 Mmk. Em oyhtiön vakavaraisuusaste nousi 47% :iin (45).

E läkesäätiön vastuuvajaus säilytettiin ennallaan 4 Mmk:ssa. Eläkevastuut m ukaan
lukien yhtiön om alla vastuulla olevat eläkkeet olivat 11,6 M mk (10,6).

Konsernin investointiohjelm aa toteutettiin suunnitelmien mukaisesti ja  käyttöom ai
suusinvestointeja kirjattiin  54 M m k (31), joista em oyhtiön osuus oli 37 M m k (22).

Investointien painopistealue oli kulutustavararyhm ä, joka  kaksinkertaisti investoin
tinsa jo  toisena vuonna peräkkäin. Suurin yksittäinen investointikohde oli työkaluteh- 
taan  sekä vanhan Billnäsin käsityökalutehtaan koneiden ja  laitteiden uusiminen ja  
uusien tuotantotilojen valmistelu. Osakeinvestoinneista merkittävin oli Vaasassa sijait
sevan Oy Rahkola Ab:n koko osakekannan osto.

USA:ssa otettiin käyttöön uusi käsityökalutehdas W ausaussa (W isconsin), jonne 
siirrettiin edellisvuonna ostetun S/V-Tool Ltd:n käsityökalujen tuotanto. Työkalujen 
muoviosien ruiskupuristuskapasiteettia lisättiin ostam alla ko. alan yrityksen toim inta.

E lektroniikkaryhm ässä suurin yksittäinen investointi oli USA:han perustetun Fis
kars Electronics C orporationin osakepääom an merkitseminen.

Aikaisempien vuosien tapaan on kaikki tuotekehityskustannukset sekä emoyhtiön 
tuotantotyökalujen kustannukset k irjattu  kuluina tuloslaskelmaan.

Investoinnit (M m k) 1984 1983

Kulutustavararyhmä 35,0 17,0

Elektroniikkaryhmä 9,5 2,1
Investointitavararyhmä 4,7 3,0

Kiinteistöryhmä 3,6 4,4

Muut 1,1 4,2

53,9 30,7

Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 1774 henkilöä (1733), jo ista  ulkomailla 
230. Em oyhtiössä oli 1506 henkilöä (1535).

H enkilöstön m äärä oli vuoden aikana yleisesti ottaen tasapainossa tuotantovolyy
min kanssa.

Fiskarsin sisäiseen m anagem ent-koulutukseen osallistui vuoden aikana 50 tuotelin
jo jen  joh toon  kuuluvaa henkilöä ja  strategisen m arkkinoinnin ja  myynnin suunnittelu- 
seminaareihin 55 tuotelinjojen m arkkinoinnin avainhenkilöä.

Vuoden aloitetoim intaa aktivoitiin suurella aloitekilpailulla. Parhaina aloitteenteki
jö inä palkittiin Lauri Koljonen saksitehtaalta 10 000 m kdla ja  M auno Leppälä Inhasta 
5 000 mkdla.

Organisaatio

Yhteiskunnallinen
vaikutus
kotimaassa

Yhtiön joh tokunnan  sisäistä vastuunjakoa täsm ennettiin vuoden aikana. Kulutustava- 
raryhm ään perustettiin kolmas osatoim into Fiskars International E uroopan ja  USA:n 
ulkopuolisia m arkkinoita varten. Sen joh toon  nim itettiin joh tokunnan  jäsen Lars 
Palmgren. Kulutustavarat Eurooppa -ryhm än johtajaksi ja  joh tokunnan  jäseneksi ku t
suttiin dipl.ins. Kimmo Käyhkö. O rganisaatiosta lisää sivulla 7.

Fiskarsilla on kotim aassa 15 tuotantolaitosta 9 paikkakunnalla. Lisäksi yhtiö harjo it
taa m aa- ja  m etsätaloutta, tuo ttaa  sähköä ja  hoitaa sähkönjakelua.

Yhtiön toim innan yhteiskunnallinen vaikutus näkyy selvimmin niillä seuduilla, jo il
la Fiskarsin teollisuuslaitokset ovat erityisen m erkittäviä työllistäjiä, kuten esim. Poh
jan  kunnassa ja  Inhan tehdaspaikkakunnalla. Näillä seuduilla yhtiö käyttää huom atta
via sum m ia mm. seudun kulttuuriarvojen vaalimiseen.

Fiskars-yhtiön toimenpiteet kilpailukykyisen teollisuuden ja  m odernien teollisuus
työpaikkojen luomiseksi sam alla huolehtien omien historiallisten rakennustensa ja 
ruukkim iljöön säilymisestä kotipaikkakunnalla Fiskarsissa ovat oleellinen osa ns. 
ruukki-projektia.

Yhtiö myi Pohjan kunnalle noin 25 ha m aata ja  koko Billnäsin vanhan ruukkikoko- 
naisuuden sekä eräitä m uita historiallisesti arvokkaita rakennuksia Billnäsistä ja  Fis
karsista. Kunnan aloitteellinen aktiivisuus toimivan teollisuusm iljöön säilyttämiseksi 
ja  edelleenkehittämiseksi näillä perinteikkäillä ruukkialueilla on saavuttanut yleistä tu 
kea ja  tunnustusta.
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Konsernin rakenteen 
muutokset ja 
yrityshankinnat

Osakkuusyhtiöt

Konsernin toim inta USA:ssa organisoitiin uudelleen perustam alla em oyhtiön om ista
m a Fiskars Inc., joka  puolestaan om istaa vuodenvaihteesta lähtien molempien operatii
visten yhtiöiden, Fiskars M anufacturing C orporationin (kulutustavarat) ja  Fiskars 
Electronics C orporationin, koko osakekannan.

Fiskars M anufacturing Corp. osti keväällä Forest Lakessa (M innesota) sijaitsevan 
C ontinental Custom  Products -nimisen yhtiön koko liiketoiminnan.

Fiskars Electronics Corp. hankki loppuvuonna Santa Barbarassa (Kalifornia) sijait
sevan Behlman Engineering C orporationin koko liiketoiminnan.

Euroopasta hankittiin  englantilaisen yhtiön Finnsales Ltd:n koko osakekanta 
1.1.1984 ja  Sveitsissä käynnistettiin toukokuussa myyntiyhtiö Fiskars AG.

Kotim aassa siirtyi Vaasassa sijaitsevan Oy Rahkola Ab:n koko osakekanta Fiskarsille 
1.1.1984.

Laaditun yhteistyösopim uksen puitteissa siirtyi Oy W ärtsilä Ab:hen kuuluvan Excel- 
siorin koko saranaliiketoim inta Fiskarsille. Valmistus keskitettiin yhtiön Inhan tehtaille 
vuoden 1985 alussa.

Vuoden lopussa yhtiö irtaantui kokonaan auraliiketoim innasta myymällä vähem- 
m istöosakkuutensa Risslamet Oy Ab:sta.

Ovako Oy Ab:ssa suoritettu pitkäjänteinen rakennem uutos ja  toim innan sopeuttam i
nen vallitsevaan m arkkinatilanteeseen myötävaikuttivat yhtiön vuoden 1984 hyvään tu 
lokseen. Liikevaihto kohosi 1 258 M m k:aan (1 107), ja  tulos oli voitollinen. Fiskarsin 
osuus Ovakon osakepääom asta on 33,5%.

Sahayhtiö Oy Metsä-Skogby Ab onnistui suotuisissa m arkkinaoloissa parantam aan 
edelleen kannattavuuttaan. Yhtiön liikevaihto oli 53 M m k (55). Fiskarsin osuus osake
pääom asta on 50%.

Softvvareyhtiö Procons Oy kasvatti edelleen tuntuvasti liiketoim intaansa, ja  myynti 
kohosi 20,5 M m k:aan (13,5). Tulos oli voitollinen. Fiskarsin osuus osakepääom asta on 
49%.

Osakkeiden 
pörssivaihto ja 
osakkeenomistaja- 
ryhmät

Näkymät

Yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin arvopaperipörssissä oli yhteensä 8 172 716 mk, 
josta  sidottu ja 7 141 857 m k ja  vapaita 1 030 859 mk. Osakkeita myytiin yhteensä 
22 721 (18 526), (joista 19 879 sidottu ja ja  2 842 vapaita), mikä vastasi 6,1% yhtiön koko 
osakekannasta.

Kurssit olivat vuoden alussa 250 mk (sidotut) ja  255 mk (vapaat) ja  vuoden lopussa 
412 mk (sidotut), 420 mk (vapaat).

Korkeim mat noteeraukset vuoden aikana olivat 430 mk (sidotut), 460 mk (vapaat) 
sekä alhaisim m at 250 mk (sidotut), ja  255 mk (vapaat).

Verotusarvot 31.12.1984 olivat 410 m k (sidotut), ja  420 m k (vapaat). Vuoden 1983 ve
rotusarvo oli 245 mk.

Y htiön osakepääom a on 37 200 000 m arkkaa koostuen 372 000 osakkeesta. O sak
keiden nimellisarvo on 100 mk.

Yhtiöllä oli vuoden lopussa 1 793 (1 845) rekisteröityä osakkeenom istajaa.

Y htiön osakkeet jakaantuivat osakerekisterin m ukaan 31.12.1984
seuraavasti

Yksityishenkilöt 
Yleishyödylliset järjestöt 
Liikeyritykset
Pankit ja  vakuutuslaitokset

Osuus osakepääomasta % 
1984 1983
64,9 67,5

8.7 8,2
18,6 16,6
7.8 7,7

100,0 100,0
Konsernin toim innan painopistealue tulee edelleen olem aan yhtiön asem an lujittam i
nen kansainvälisillä markkinoilla.

K ulutustavararyhm än toim innan perustana ovat korkealaatuiset Fiskars- 
m erkkituotteet. M enestyminen saavutetaan jatkuvalla ponnistelulla asiakasläheisyy- 
den lisäämiseksi ja  uusien tuotteiden kehittämiseksi.

Elektroniikkaryhm än kansainvälisen kilpailukyvyn lisäämiseen tähtäävä tuotekehi- 
tyspanostus ja  toim innan laajentam inen sekä Euroopassa että USA:ssa toteutetaan 
vuosien 1985 ja  1986 aikana.

Investointitavararyhm ässä eri tuotelinjojen strateginen asem a vaihtelee. Voimavarat 
kohdistetaan viennin lisäämiseen vankemman otteen saavuttamiseksi Euroopan m ark
kinoista.

K iinteistöryhm än toim inta ja tkuu  aktiivisten kehittäm issuunnitelm ien puitteissa.
Investointipäätökset tukevat em. tavoitteiden toteuttam ista ja  noussevat 60 M mk:n 

tasolle.
Konsernin liikevaihdon odotetaan nousevan 10% n. 600 M m k:aan ja  kannattavuu

den edelleen paranevan. Rahoitusasem a ja  vakavaraisuus tulevat säilym ään hyvinä.
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Konsernin tuloslaskelma
(1 0 0 0  m k )

1984 1983

Liikevaihto + 535 791 + 471 304

Muuttuvat ja kiinteät kulut
Aineet ja tarvikkeet -206 900 -182 674
Palkat -118 642 -103 191
Henkilösivukulut -  52 152 -  47 521
Vuokrat -  12 511 -  9 970
Muut muuttuvat ja
kiinteät kulut -  88 687 -  71 059
Valmistus omaan käyttöön +  2 971 + 3 194
Varaston muutos + 7 734 -468 187 + 4 797 -406 424

Käyttökate + 67 604 + 64 880

Suunnitelman mukaiset poistot -  17 968 -  15 951

Liikevoitto + 49 636 + 48 929

Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot + 204 + 137
Korkotuotot + 10 237 + 7179
Kurssierot + 174 -  1212
Korkokulut -  31 407 -  20 792 -  27 528 -  21 424

Tulos rahoituserien jälkeen + 28 844 + 27 505

Muut tuotot ja kulut
Muut tuotot + 3128 + 486
Muut kulut -  1544 + 1584 -  1045 -  559

Tulos ennen tilinpäätös-
siirtoja ja veroja + 30 428 + 26 946

Kirjanpidollisten ja
suunnitelman mukaisten
poistojen erotus — 2 364 -  690

Varausten muutos
Toimintavaraus -  8000 -  7000
Varastovaraus -  7 379 + 213
Luottotappiovaraus -  99 -  15 478 + 236 -  6551

Verot -  6 441 -  5016
Tilikauden voitto + 6 145 + 14 689



Konsernitase
(1 0 0 0  m k )

V a s ta avaa 31.12.1984 31.12.1983

Rahoitusomaisuus
Kassa ja pankkisaamiset 39 216 42 350
Myyntisaamiset 112 208 90 463
Lainasaamiset 20 278 12199
Ennakkomaksut 7 458 4 978
Siirtosaamiset 10 016 7 006
Osakeantisaamiset — 3 040
Muut rahoitusvarat 19 308 208 484 10 828 170 864

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 32 457 28 380
Valmisteet ja puolivalmisteet 100 564 133 021 91 347 119 727

Käyttöomaisuus
Keskeneräiset työt 8167 1094
Maa- ja vesialueet 100365 69 520
Arvonkorotus 1983 — 30000
Rakennukset ja rakennelmat 44 830 43 093
Koneet ja laitteet 44 720 29 925
Muut aineelliset hyödykkeet 1186 5 684
Osakkeet ja osuudet 44 087 37 934
Aineettomat oikeudet 2 007 1 815
Muut pitkävaikutteiset menot 1107 1 374
Goodwill 1778 —

248 247 220439
Kirjanpidollisten ja
suunnitelman mukaisten
poistojen erotus 47 012 295 259 46 653 267 092

636 764 557 683
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V a sta tta va a 31.12.1984 31.12.1983

Vieras pääoma
Lyhytaikainen

Ostovelat 34 369 35 459
Ennakkomaksut 5 217 7 184
Siirtovelat 37 197 33 306
Rahoitusvekselit 33 666 29 091
Pitkäaikaisten lainojen
kuoletukset 31224 37 188
Muut lyhytaikaiset velat 14 096 155 769 7 828 150 056

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 129 254 100 397
Eläkelainat 72 157 68 182
Obligaatiolainat 12 250 11 000
Muut pitkäaikaiset velat 18 649 232 310 8 484 188 063

Varaukset ja kertynyt
poistoerotus

Toimintavaraus 15 000 7000
Varastovaraus 42 269 34 809
Luottotappiovaraus 2 695 2 671
Kirjanpidollisten ja
suunnitelman mukaisten
poistojen erotus 47 012 106 976 46 653 91 133

Oma pääoma
Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 37 200 29 750
Uusanti 1983 — 7 450
Vararahasto 4138 4 126
Muu sidottu oma pääoma 63 253 61979

104 591 103 305

Vapaa oma pääoma
Käyttämättömät voittovarat 30973 10 437
Tilikauden voitto 6145 14 689

37118 141709 25 126 128 431

636 764 557 683

15



Rahoituslaskelmat
(1000 mk)

K onserni E m oyhtiö
1984 1983 1984 1983

Rahan lähteet
Toiminnasta 

Käyttökate 
Rahoitusnetto 
Verot 

Toiminnasta yhteensä

67604  
- 2 0  792 
-  6 441 

40 371

64 880 
-20754 
-  4 201 

39 925

37 942
-  5 661
-  3 832 

28 449

38 146 
-14  181 
-  2 111 

21 854

Muut tuotot ja kulut 
Käyttöomaisuuden myynti 
Osakeanti
Nostetut pitkäaikaiset lainat 
Muuntoero

-  872 
14 840

94 816
3 169

-  654 
6 670 
7719 

11 889 
900

-  384 
14 365

42 458

22 
4 839 
7719 

11 693

Rahan lähteet yhteensä 152 324 66 449 84 888 46 172

Rahan käyttö
Investoinnit 
Pitkäaikaisten lainojen 
lyhennykset 
Osingot
Muu oman pääoman muutos

53 872

56 537 
2 678

31 591

40137 
1 488 

64

36 965

37 528 
2 678

21 980

33 146 
1 488 

64

Rahan käyttö yhteensä 113 087 73 280 77 171 56678

Nettokäyttöpääoman muutos 39 237 
152324

-  6831 
66449

+ 7 717 
84 888

-10551 
46 127

Nettokäyttöpääoman 
muutoksen erittely

Rahoitusomaisuus 
Vaihto-omaisuus 
Lyhytaikaiset velat

+ 37 620 
+ 13  294 
-1 1 6 7 7  

39 237

-16698 
+ 6449 
+ 3418 

-  6 831

+ 14  022
-  4 714
-  1591 
+ 7 717

-2 6  356 
+ 1269 
+ 14 536 

-10551
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Emoyhtiön tuloslaskelma
(1000 mk)

1984 1983

Liikevaihto + 394 191 + 365 982

Muuttuvat ja kiinteät kulut
Aineet ja tarvikkeet 
Palkat
Henkilösivukulut
Vuokrat
Muut muuttuvat ja 
kiinteät kulut
Valmistus omaan käyttöön 
Varaston muutos

-1 5 4  236
-  87 338
-  43 191
-  11370

-  58 371 
+ 2 971
-  4 714 -3 5 6  249

-1 4 6  757
-  82 663
-  44 463
-  9 960

-  48 456 
+ 3 194 
+ 1269 -3 2 7  836

Käyttökate + 37 942 + 38 146

Suunnitelman mukaiset poistot -  10 892 -  9 999

Liikevoitto + 27 050 +  28 147

Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot
Korkotuotot
Kurssierot
Korkokulut

+ 6 435 
+ 11987 
+ 174 
-  24 257 -  5 661

+ 137 
+ 9 563 
-  1212 
-  23 339 -  14851

Tulos rahoituserien jälkeen + 21389 + 13 296

Muut tuotot ja kulut
Muut tuotot 
Muut kulut

+ 2 683 
-  478 + 2 205

+ 29 
-  142 -  113

Tulos ennen tilinpäätös- 
siirtoja ja veroja + 23 594 + 13 183

Kirjanpidollisten ja 
suunnitelman mukaisten 
poistojen erotus — 2 364 -  690

Varausten muutos
Toimintavaraus
Varastovaraus

-  8 000
-  8 000

-  7000  
+ 2 000 -  5 000

Verot
Tilikauden voitto

-  3 832 
+ 9 398

-  2 926 
+ 4 567



• ■

Emoyhtiön tase
(1000 mk)

V a s ta a va a 31.12.1984 31.12.1983

Rahoitusomaisuus
Kassa ja pankkisaamiset 29006 36 166
Myyntisaamiset 86 534 70 783
Lainasaamiset 36 440 29444
Ennakkomaksut 6 961 4 855
Siirtosaamiset 4 335 6148
Osakeantisaamiset — 3 040
Muut rahoitusvarat 10178 173 454 8 996 159432

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 24 481 23 463
Valmisteet ja puolivalmisteet 61310 85 791 67 042 90 505

Käyttöomaisuus
Keskeneräiset työt 7 932 332
Maa- ja vesialueet 98 288 67 499
Arvonkorotus 1983 — 30000
Rakennukset ja rakennelmat 26 808 28 391
Koneet ja laitteet 22 327 16 329
Muut aineelliset hyödykkeet 1054 859
Osakkeet ja osuudet 59 062 53 421
Aineettomat oikeudet 1061 845
Muut pitkävaikutteiset menot 1103 1 374

217 635 199 050
Kirjanpidollisten ja
suunnitelman mukaisten
poistojen erotus 47 012 264 647 46 653 245 703

523 892 495 640
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Vastattavaa 31.12.1984 31.12.1983

Vieras pääoma
Lyhytaikainen

Ostovelat 26 231 29458
Ennakkomaksut 5 217 7 184
Siirtovelat 30 868 27 622
Pitkäaikaisten lainojen
kuoletukset 30 874 31 700
Muut lyhytaikaiset velat 10 542 103 732 7 003 102 967

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 85711 85 650
Eläkelainat 71581 68 182
Obligaatiolainat 12 250 11000
Muut pitkäaikaiset velat 5 863 175 405 4817 169 649

Varaukset ja kertynyt
poistoerotus

Toimintavaraus 15 000 7 000
Varastovaraus 27 558 27 558
Luottotappiovaraus 2 564 2 564
Kirjanpidollisten ja
suunnitelman mukaisten
poistojen erotus 47 012 92 134 46 653 83 775

Oma pääoma
Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 37 200 29 750
Uusanti 1983 — 7 450
Vararahasto 4126 4126
Arvonkorot usrahasto 57 314 57 395
Muut sidotut rahastot 13 038 13 700

111678 112 422

Vapaa oma pääoma
Käyttörahasto 28 207 20 811
Käyttämättömät voittovarat 3 338 1449
Tilikauden voitto 9 398 4 567

40 943 152 621 

523 892

26 827 139 249 

495 640
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Tilinpäätöskommentit

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätös on laad ittu  alkuperäisten hankinta-arvojen  perus
teella, poikkeuksena eräät kiinteistöt, jo iden arvoon sisältyy 
arvonkorotuksia.

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Tilinpäätökseen on sisällytetty kaikki konserniyhtiöt, jo issa 
em oyhtiö suoraan tai välillisesti hallitsee yli puolta  kaikkien 
osakkeiden tuo ttam asta  äänim äärästä. Poikkeuksen tekee Fis
kars E lectronics C orporation  (FEC), joka  alo itti to im intansa 
jou lukuussa 1984. K onsernin varallisuusasem an ja  tuloksen 
arvostelem isen kannalta FEC:n jä ttäm iselllä  laad itun  konser
nitilinpäätöksen ulkopuolelle ei ole m erkittävää vaikutusta. 

K onsernissa ei ole m erkittäviä vähem m istöosuuksia.

Sisäiset liiketapahtumat
Sisäiset liiketapahtum at, kuten konsernin sisäinen myynti ja  
sisäiset ostot, konserniyhtiöiden jakam at osingot, konser- 
niyhtiöiden väliset saatavat ja  velat sekä konserniyhtiöistä 
hankitun  vaihto-om aisuuden arvoon sisältyvä kate, on elim i
noitu.

Tytäryhtiöosakkeet
K onserniyhtiöiden keskinäisen osakeom istuksen elim inoin
nissa on käytetty hankintam enom enetelm ää. Tällöin puolet 
ty täryhtiön  hankin tahetken  varauksista on luettu  hankinta- 
hetken om aan  pääom aan , kun taas puolet on katso ttu  p itkäai
kaiseksi verovelaksi. T äm ä verovelka on konsernitaseessa si
sällytetty m uihin pitkäaikaisiin lainoihin. Tytäryhtiöosakkei- 
den hankin tam enon ja  hankintahetken om an pääom an erotus 
esitetään konsernitaseessa goodw ill-eränä ja  se poistetaan 10 
vuodessa tasapoistoin.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätösten muuntaminen 
Suomen rahaksi
U lkom aisten ty täryhtiö iden tilinpäätökset on m uunnettu  
Suom en rahaksi käyttäen C urren t rate -m enetelm ää. Koska in
vestoinnit ulkom aille on pääasiassa tehty vahvoissa valuutois
sa, on tästä  a iheu tunut nettokurssivoittoa. Syntynyt netto- 
kurssivoitto esitetään m uussa sidotussa pääom assa. 
Vaihto-omaisuus
Varaston arvostuksessa käytetään alim m an arvon periaatetta, 
eli varasto arvostetaan hank in tah in taan , jä lleenhankin tah in
taan  tai m yyntihintaan riippuen siitä, m ikä näistä arvoista on 
alhaisin. E m oyhtiön ja  kotim aisten ty täryhtiö iden varastojen 
hank in tah in ta  on m ääritelty  käyttäen hank innasta  tai valmis
tuksesta aiheu tuneita  välittöm iä m enoja ja  F lF O -periaate tta  
noudattaen.

U lkom aisten ty täryhtiö iden vaihto-om aisuuden arvostuk
sessa on käytetty kussakin m aassa vallitsevaa käytäntöä, jo l
loin eräissä tapauksissa välillisten valm istuskustannusten 
osuus o tetaan  huom ioon. Mikäli myös kotim aisten ty täryh ti
öiden vaihto-om aisuus arvostettaisiin kansainvälisen käytän
nön mukaisesti (esim. In ternational A ccounting Standardsin 
m ukaisesti), olisi konsernin vaihto-om aisuuden arvo m erkit
tävästi korkeam pi.

Ulkomaan rahan määräiset saatavat ja  velat
Kaikki u lkom aan rahan m ääräiset saatavat ja  velat on arvos
tettu  tilinpäätöspäivän kurssiin. Sekä realisoituneet e ttä  reali
so itum attom at kurssierot sisältyvät tilikauden tulokseen.

Käyttöomaisuus
K äyttöom aisuus on arvostettu  välittöm iin hank in ta  tai valm is
tuskustannuksiin , poikkeuksena eräät kiinteistöt, jo iden ar
voon sisältyy arvonkorotuksia.

Konsernin laskentatoim essa käytetään seuraavia 
poistokäsitteitä
— Suunnitelm an m ukaiset poistot, jo tk a  perustuvat a lkupe

räiseen hank in tam enoon ja  hyödykkeen taloudelliseen 
käyttöikään.

— K irjanpidolliset poisto t, jo tk a  perustuvat verotussäännök- 
siin. V erotussäännösten mukaisesti verotuksessa vähenne
tyt poistot tulee k irja ta  tilinpäätökseen.

— Laskennalliset poisto t, jo tk a  perustuvat jä lleenhankinta- 
arvoihin. Jälleenhankinta-arvot on saatu korottam alla a l
kuperäistä hankin tam enoa rahanarvon heikkenem istä 
osoittavilla indekseillä. Laskennallisia poisto ja käytetään 
sisäisessä tuloksen arvostelussa ja  hinnoittelussa. 

Suunnitelm an m ukaisten poistojen ja  kirjanpidollisten
poistojen erotus esitetään tuloslaskelm assa tilinpäätössiirto 
na. Taseessa eri käyttöom aisuusryhm ät on esitetty alkuperäis
ten hankin tam enojen  m ukaisina, jo ista  on vähennetty k irjan 
pidolliset poistot. Suunnitelm an m ukaisten ja  k irjanpidollis
ten poistojen kertynyt erotus esitetään yhtenä eränä käyttö
om aisuudessa ja  varauksissa.

Voimassa olevan k irjanp ito lain  m ukaan eräiden käyttö- 
om aisuuslajien arvonkorotukset ovat m ahdollisia, m ikäli a r
vonnousu on pysyvä. N äin ollen eräiden kiinteistöjen arvoon 
sisältyy arvonkorotuksia. A rvonkorotusten vastaerä sisältyy 
sido ttuun  pääom aan .

Varaukset
Suom en verolainsäädäntö m ahdollistaa varausten tekemisen 
tilikauden tuloksesta. Jo tta  varaukset olisivat vähennyskelpoi
sia, tulee ne tehdä k irjanpidossa. K irjanpito lainsäädännön 
m ukaisesti varaukset vähennetään tu loksesta ennen veroja. 
T ilikauden ja  aikaisem pien tilikausien tuloksesta tehdyt va
raukset esitetään taseen vastattavissa otsikolla ’’V araukset”.

Verot
T ilikauden verokuluna esitetään m aksetut verot ja  verolaskel
m an perusteella m aksettavaksi tulevat verot. Varauksista a i
heutuvaa piilevää verovelkaa ei ole o tettu  huom ioon , koska va
raukset eivät todennäköisesti pu rkaannu  lähitulevaisuudessa.

Eläkesitoumukset
Toimessa olevan henkilökunnan  eläketurvan järjestäm isestä 
a iheutuvat vastuut on katettu  eläkevakuutuksin ulkopuolisis
sa eläkevakuutusyhtiöissä. O m an eläkesäätiön vastuuvajaus 
ja  yhtiön om alla vastuulla olevat eläkkeet koskevat jo  eläk
keellä olevien henkilöiden vapaaehtoisia lisäetuuksia.

Tutkimus-ja kehittämismenot
Tutkim uksesta ja  kehittäm isestä aiheutuneet kulut on k irja ttu  
vuosikuluina tuloslaskelm aan.

Leasing
Leasingsopim usten nojalla yhtiön käytössä olevia käyttöo
m aisuushyödykkeitä ei vallitsevan k irjanp itokäytännön  m u
kaisesti ole k irja ttu  käyttöom aisuuteen. Sopim uksista aiheu
tuvaa vastuuta ei m yöskään ole esitetty taseessa velkana. T ili
kauden aikana suoritetu t leasingm aksut sisältyvät m uuttuviin  
ja  kiinteisiin kuluihin. Taseen liitetiedoissa on yhteenveto tu le
vina vuosina m aksettaviksi lankeavista leasingm aksuista.

Sidotun pääoman tuotto
Konsernin sidotun pääom an tuo ton  laskennassa o tetaan  hu o 
m ioon tulos ennen tilinpäätössiirto ja  ja  veroja lisättynä kor
kokuluilla. N äin saatu  tulos oikaistaan  vähentäm ällä m etsä tu 
lot ja  osingot sekä elim inoim alla tuloslaskelm an erä ’’M uut 
tu o to t ja  ku lu t”.

Pääom an laskennassa vähennetään taseen loppusum m asta 
ei-teolliseen to im intaan kuuluva m aaom aisuus ja  osakkeet.

Tuotto lasketaan edellisen vuoden ja  tilinpäätösvuoden lo
pun em. tavalla lasketun pääom an keskiarvolle.
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Taulukoissa esitetään luvut tuhansina m arkkoina.

1. Tuloslaskelma
E m oyhtiö o tti 1.1.1984 käyttöön uudet tilipuitteet. Vertailukel
poisuuden säilyttäm iseksi on vuoden 1983 luvut m uunnettu  
vastaam aan uusien tilipuitteiden m ukaista tuo tto jen  ja  ku lu 
jen  ryhm ittelyä.

2. Liikevaihto
Liikevaihto koostuu laskutuksesta, jo sta  on vähennetty  liike
vaihtovero, m aksetu t provisiot, lähtevän tavaran rahd it sekä 
m yönnetyt alennukset.

3. Palkat Konserni 
1984 1983

E m oyhtiö 
1984 1983

V alm istuspaikat 
M uut palkat

71 664 
66 445

66 151 
55 602

60 596 
46 209

59 160 
42 065

138 109 121 753 106 805 101 225
Lom a- ja  sairasajan  
palkat - 1 9  467 - 1 8  562 - 1 9  467 - 1 8  562

118 642 103 191 87 338 82 663

K onserniyhtiöiden hallituksille ja  toim itusjohtajille  m aksetut 
palkat ja  pa lkk io t olivat 3 236 tm k (konserni) ja  1 132 (em oyh
tiö). Konsernin keksim ääräinen henkilöstö oli 1 754 ja  em oyh
tiön  1 521.

4. Henkilöstösivukulut Konserni 
1984 1983

Em oyhtiö  
1984 1983

Suomessa
Lom a- ja  sairasajan  
palkat 19 467 18 562 19 467 18 562
Sosiaaliturvam aksut 6 562 6 420 6 388 6 420
Eläkekulut 13 294 13 958 13 024 13 958
K ertam aksut ennenai
kaisista eläkkeistä 929 843 929 843
Siirto eläkesäätiöön 681 1 976 681 1 976
M uut
henkilöstösivukulut 2 837 2 704 2 702 2 704

43 770 44 463 43 191 44 463
H enkilöstösivukulut
ulkom ailla 8 383 3 058

52 153 47 521

5. M uut muuttuvat ja kiinteät kulut
M uut m uuttuvat ja  kiin teät kulut sisältävät mm . a lihankk ijo i
den veloittam at tuotepalvelukset, myytäväksi ja  kulutettavak
si hank itusta  energiasta aiheutuneet kulut, rakennusten ja  ko
neiden ylläpito- ja  korjauskulu t, m arkk ino in tiku lu t, m atka
kulut sekä henkilöstön kulutuksesta  aiheutuneet kulut.

M uiden m uuttuvien  ja  kiinteiden kulujen nousu oli suurin 
em oyhtiössä ( + 9,9 M m k). Suurin ta  nousu oli m arkk ino in ti
kuluissa, m atkakuluissa, tuo tan tokoneiston  ylläpito- ja  kor
jauskuluissa sekä liiketoim innan kehittäm isestä aiheutuneissa 
kuluissa.

6. Suunnitelm an m ukaiset Konserni E m oyhtiö
poistot 1984 1983 1984 1983

R akennukset 3 230 2 906 2 489 2 564
K oneet ja  kalusto 13 306 8 747 7314 6 537
M uut aineelliset
hyödykkeet 109 2 251 99 80
A ineettom at oikeudet 511 1 364 376 258
M uut p itkävaiku ttei
set
m enot 614 560 614 560
G oodwill 198 123 — —

17 968 15 951 10 892 9 999

L askettaessa suunnitelm an m ukaisia po is to ja  sovelletaan eri 
po is top rosen tte ja  riippuen hyödykkeen taloudellisesta käyt- 
tö iästä . T avallisim m at taloudelliset käy ttö iät ovat:

R akennukset 25 vuotta
K oneet ja  laitteet 12,5 vuotta
T ruk it, au to t ym. 4 vuotta

7. Kirjanpidolliset K onserni E m oyhtiö
poistot 1984 1983 1984 1983

R akennukset 3 339 3 135 2 598 2 793
Koneet ja  kalusto t 15 561 9 237 9 569 6 998
M uut aineelliset 
hyödykkeet 109 2 221 99 80
A ineettom at oikeudet 511 1 365 376 258
M uut
p itkävaikutteiset
m enot 614 560 614 560
G oodwill 198 123 — —

20 332 16 641 13 256 10 689

K irjanpidollisten ja  
suunnitelm an 
m ukaisten 
poisto jen  erotus 2 364 690 2 364 690

Kuten edellisenäkin vuonna k irjanpidolliset poistot vastaavat 
elinkeinoverolain ja  vastaavien ulkom aisten säännösten  enim- 
m äispoistoja.

Laskennalliset po isto t olivat konsernissa 22,5 M m k (22,5) ja  
em oyhtiössä 15,4 M m k (16,6).

8. Rahoitustuotot ja  -kulut
E m oyhtiön osinkotuoto t 6 435 tm k sisältävät osinkoja ty tär
yhtiö iltä  6 293 tm k.

Kurssierot K onserni Em oyhtiö
 1984 1983 1984 1983

P itkäaikaisten  la ino 
jen  ja  valuu tta ta lle
tuksien kurssierot ja 
kaan tu ivat seuraavas
ti realisoituneisiin ja  
realiso itum attom iin  
kurssieroihin
R ealisoituneet + 47 — 405 + 47 — 405
R ealiso itum attom at + 127 — 807 + 127  — 807

+ 174 - 1  212 +  174 - 1  212

9. M uut tuotot ja kulut
E m oyhtiössä on kiinteistöjen m yynnistä syntyneitä m yynti
voitto ja viety käyttö rahastoon  yhteensä 6 652 tm k.

M uihin tuo tto ih in  ja  kuluihin sisältyvät kiinteistöjen ja  a r
vopapereiden m yyntivoitot ovat to im innan  laa tuun  ja  laa juu 
teen nähden  tavanom aisia.

10. Verot
Tuloslaskelman verot sisältävät tilikaudella m aksetu t verot ja  
verolaskelm an perusteella m aksettaviksi tulevat verot.

11. Tytäryhtiösaamiset Konserni E m oyhtiö
1984 1983 1984 1983

M yyntisaam iset — — 29 462 23 956
Lainasaam iset — — 17 245 17 245
Siirtosaam iset — — — 120
O stovelat — — 1 935 436

12. Lainasaamiset
Lainasaatavat konsernin jo h d o lta  olivat 0,5 M mk.
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13. Varastot
K onsernitaseen varastoarvoon sisältyy Oy Predium  Ab:n 
om istam a, myytäväksi tarko ite ttu  ton ttim aa.

14. Käyttöomaisuus
Hankinta-arvot ja  suunnitelman mukaiset
poistot konsernissa H ankin ta- Kertyneet Jäännös-

arvot ]poistot arvo

Keskeneräiset työt 8 167 — 8 167
M aa-alueet 100 364 — 100 364
R akennukset ja  rakennelm at 82 740 27 158 55 582
K oneet ja  kalusto 151 216 70 236 80 980
M uut aineelliset hyödykkeet 1 723 537 1 186
A ineettom at oikeudet 3413 1 406 2 007
M uut pitkävaikutteiset 
m enot 2 461 1 354 1 107
O sakkeet ja  osuudet 44 087 — 44 087
G oodwill 2 100 321 1 779

Y hteensä 1984 396 271 101 012 295 259

Yhteensä 1983 355 210 88 118 267 092

Hankinta-arvot ja  kirjanpidolliset poistot konsernissa
H ankinta- Kertyneet Jäännös
arvot poistot arvo

Keskeneräiset työt 8 167 — 8 167
M aa-alueet 100 364 — 100 364
R akennukset ja  rakennelm at 82 740 37 910 44 830
Koneet ja  kalusto 151 216 106 496 44 720
M uut aineelliset hyödykkeet 1 723 537 1 186
A ineettom at oikeudet 3413 1 406 2 007
M uut p itkävaikutteiset
m enot 2 461 1 354 1 107
O sakkeet ja  osuudet 44 087 — 44 087
G oodwill 2 100 322 1 778

Y hteensä 1984 396 271 148 025 248 247

Y hteensä 1983 355 210 134 771 220 439

K irjanpidollisten ja  suunnitelm an 
m ukaisten poisto jen  ero tus 1984 47 012

15. Investoinnit Konserni Em oyhtiö
1984 1983 1984 1983

K eskeneräiset työt 7 885 1 068 7 885 332
M aa-alueet 1 007 2 578 1 007 2 559
R akennukset ja
rakennelm at 5 984 4912 2 698 4 697
K oneet ja  kalusto 26 773 13 941 18 179 10 152
M uut aineelliset
hyödykkeet 294 4 116 257 —
O sakkeet ja  osuudet 10 967 3 135 5 977 3 305
A ineettom at o ikeudet 619 1 236 619 330
M uut p itkävaiku tte i
set m enot 343 605 343 605

53 872 31 591 36 965 21 980

16. Kiinteistöjen ja osakkeiden verotusarvot (Suomessa)

K onserni E m oyhtiö
1984 1983 1984 1983

M aa- ja  vesialueet 
R akennukset 
O sakkeet ja  osuudet

39 368 
63 562 
26 720

35 833 
66 672 
28 705

37 211 
46 399 
50 995

34 252 
44 899 
50 113

17. Obligaatiolainat, emoyhtiö
O bligaatio laina 1.12.1978— 1.12.1988 
K orko 7,5*%

L ainam äärä 31.12.1984 11000
— lyhytaikainen osa 2 750

8 250
M uut joukkovelkak irja la inat 28.12.1984— 28.12.1989 
K orko 10,5%

L ainam äärä  31.12.1984 5 000
— lyhytaikainen osa 1 000

4 000
Y hteensä, obligaatio lainat 12 250

18. Varaukset Konserni E m oyhtiö
1984 1983 1984 1983

T oim intavaraus
1.1.
Lisäys + /V ähennys—

7 000 
+ 8 000 +  7 000

7 000 
+ 8 000 + 7 000

31.12. 15 000 7 000 15 000 7 000

V arastovaraus
1.1.
Lisäys +  /V ähennys— 
M uut m uutos

34 809 
+  7 379 
+ 81

35 021 
-  213 
+ 1

27 558 29 558 
-  2 000

31.12. 42 269 34 809 27 558 27 558

L uotto tapp iovaraus
1.1.
Lisäys +  /V ähennys— 
M uu m uutos

2 671 
+ 99 
-  75

2 907 
-  236

2 564 2 564

31.12. 2 695 2 671 2 564 2 564

K irjanpidollisten 
ja  suunnitelm an 
m ukaisten poisto jen  
erotus 47 012 46 653 47 012 46 653

19. Muutokset konsernin omassa pääomassa

Sidottu  om a pääom a O sake
pääom a

U usanti
1983

V ara- M uu sid. 
rahasto  om a pää

om a

1.1
Siirretty
osakepääom aan
Siirretty
käy ttö rahastoon  
M uu m uutos

29 750 

+  7 450

7 450 

-  7 450

4 126 

+ 12

61 979

-  81 
+ 1 355

31.12.
S idottu  pääom a 
yhteensä

37 200 4 138 63 253 

104 591

V apaa om a pääom a K äy ttäm ättöm ät T ilikauden
_______ _____________________voitovarat______________ tulos

1.1. 25 126
O sinko — 2 678
Kiinteistöjen m yyn
nin yhteydessä vapau
tuneet sidotun p ää
om an erät +  81
K äyttöom aisuuden
m yyntivoitto  +  6 652
M uu m uutos + 1 792
Tilikauden tulos_______________ +  6 145

31.12. 30973 6 145
V apaa om a pääom a yhteensä 37118
O m a pääom a yhteensä 141 709
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K onsernin sisäisen osakeom istuksen elim inoinnin yhteydessä 
syntyneitä kurssivoitto ja oli 5 339 tm k. Kurssivoitot sisältyvät 
kokonaisuudessaan m uuhun sido ttuun  pääom aan .

20. Muutokset emoyhtiön omassa pääomassa

Sidottu oma Osake- Uusanti Vara- Arvon- Muut
pääom a pääom a 1983 rahasto korotus- sidotut

rahasto rahastot

U  29 750 7 450 4 126 57 395 13 700
Siirretty
osakepääom aan + 7  450 —7 450
Siirretty käyttörahastoon — 81 — 662

31.12. 37 200 — 4 126 57 314 13 038
Sidottu  pääom a yhteensä___________________________ 111 678

Vapaa oma pääom a Käyttö Käyttä-Tilikauden
rahasto m ättöm ät tulos 

voittovarat

1.1. 20 811 6 016
K äyttöom aisuuden myynnin
yhteydessä sido tusta  om asta
pääom asta  vapautuneet varat
K äyttöom aisuuden
m yyntivoitto
O singot
T ilikauden tulos

+  744 

+ 6 652
-  2 678

+ 9 398

31.12. 28 207 3 338 9 398
Vapaa om a pääom a yhteensä 40 943

O m a pääom a yhteensä 152 621

21. Emoyhtiön osakepääoma
Em oyhtiön  osakepääom a koostuu 372 000 kphsta  osakkeita, 
jo iden  nim ellisarvo on 100 m k /k p l.

22. V astuusitoum ukset K onserni E m oyhtiö
ja  annetut pantit 1984 1983 1984 1983

Kiinnitykset 
— om asta  velasta 117 833 112 370 117 683 106 463
— m uut 900 — — —

118 773 112 370 117 683 106 463
A nnetu t pantit 
— m uut 278 _ _ __
Faktoringvastuu 771 — 771 —

T akaukset
— konserniyhtiöiden 

puolesta
— m uut 23 899 22 977

19 221 
23 399

32 477 
22 977

23 899 22 977 42 620 55 454
Vekselivastuut
— konserniyhtiöiden

puolesta
— m uut 3 571 7 454

27 653 
3 571

9 320 
14 587

3 571 7 454 31 224 23 907

23. Eläkevastuut 1984 1983
— yhtiön  eläkesitoum uksista
— eläkesäätiön  vastuuvajaus

7 709 
3 938

6 667 
3 939

11 647 10 606

24. Leasingvastuut
V oim assa olevien leasingsopim usten perusteella leasingm ak- 
su ja  erääntyy m aksettavaksi seuraavasti:

Konserni Emoyhtiö
1985 3 823 2 081
1986 2 668 1 759
1987 1 383 1 002
1988 885 787
1989 52 45

25. Käyttöomaisuus- O sakkeita Osuus Nimellis K irjan
osakkeet kpl osake arvo pitoarvo

pää (1000) (1000)
omastako

Fiskars Oy A b:n  om istam at osakkeet
Tytäryhtiöissä
Fiskars M anufacturing
C orporation , USA  250 100 2500 (USD) 10 590
Fiskars Inc., USA 250 100 250 (USD) 1 532
Fiskars A /S , Tanska 99,7 4490 (DKK) 3 066
Fiskars A /S , N orja  30 100 150 (NOK) 117
Fiskars AB, Ruotsi 1 000 100 100 (SEK) 84
Fiskars G m bH , BRD 100 49 (DEM) 73
Fiskars G m bH ,
Itävalta 99 500 (ATS) 126
Fiskars N ederland
B.V., H ollanti 35 100 35 (NLG) 66
Finnovation SARL,
Ranska 299 100 30 (FRF) 174
Fiskars AG, Sveitsi 50 100 50 (CHF) 129
Finnsales L td .,
Isobritannia 66 000 100 66 (GBP) 618
Oy R ahkola Ab 100 4 3 694
Oy Predium  A b 15 000 100 1500 1 500
K iinteistöyhtiöt 129
N im enkantoyhtiöt 83 

21 981
O sakkeet m uissa yhtiöissä
O vako Oy A b 34 480 33,5 34 840 21 808
Oy M etsä-Skogby A b 1 000 50,0 10000 10 000
Starckjohann-
Telko Oy 2 250 18,7 1 687 2 231
R autaruukki Oy 125 X 625 625
P roconsO y  199 49,7 199 199
Oy Liikkeenjohdon
koulutuskeskus A b 2 X 100 100
W ilkinson-Fiskars B.V. 25 50 25 (NLG) 44
C adaps Ky 100 100
K iinteistöyhtiöt 1 377
M uut osakkeet ja  osuudet 597 

37 081

Yhteensä Fiskars Oy Ab 59 062

M uiden konsernin yhtiöiden om istam at osakkeet
Fiskars Electronics
C orp ., USA 1000 100 1 000 (USD) 6 522
M uut osakkeet ja  osuudet 483

Yhteensä m uut konserniyhtiöt 7 005

x  =  osuus alle 1 %
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Varsinainen yhtiökokous 1984

Toukokuun 9. päivänä 1984 pidetyssä yhtiö
kokouksessa vahvistettiin vuoden 1983 tilin
päätös hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
Osinkona päätettiin maksaa 9% eli 9 mk 
osaketta kohden, yhteensä 2 677 500 mk.

Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet 
Robert G. Ehrnrooth ja Lauri Kalima 
valittiin yhtiökokouksessa uudelleen.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin 
uudelleen diphekon. Eric Haglund, KHT, 
dipLekon. Brita Hisinger-Jägerskiöld ja 
diphekon. Christian Hildén.

Varatilintarkastajiksi valittiin kauppat. 
maist. Henry Lind KHT, dipl.ins. Peter 
Hartwall ja diphekon. Sixten Nyman, KHT.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Konsernin vapaa pääoma on 37 Mmk 

Edellisten vuosien
voittovarat 3 337 815,42
Tilikauden voitto 9 398 336,22

Voittovarat yhteensä mk 12 736 151,64

Hallitus ehdottaa että
— yhtiöjärjestyksen mukaan 

maksetaan voitosta 4% kor
koa osinkoon oikeutta
valle osakepääomalle mk 1 488 000,00

— lisäksi maksetaan
osinkona 7% mk 2 604 000,00
eli yhteensä 11 mk 
osakkeelta (11%)

— käyttämättömien voitto
varojen tilille
jätetään mk 8 644 151,64

Edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy 
hallituksen ehdotuksen, emoyhtiön oma 
pääoma voitonjaon jälkeen on 
148,5 Mmk.
Oma pääoma jakautuu seuraavasti:

1984 1983
SIDOTTU OM A PÄÄOMA

Osakepääoma 37,2 29,7
—  Osakeanti 1983 — 7,5
Vararahasto 4,1 4,1
Arvonkorotusrahasto 57,3 57,4
Muut sidotut rahastot 13,0 13,7

111,7 112,4

VAPAA OM A PÄÄOMA
Käyttörahasto 28,2 20,8
Käyttämättömät
voittovarat 8,6 3,3

36,8 24,1

Yhteensä 148,5 136,5

Helsingissä 8 pnä maaliskuuta 1985 

Jacob von Jiilin Göran J. Ehrnrooth Jarl Gripenberg

'J&  i.
7

Robert G. Ehrnrooth Thomas Tallberg Lauri Kalima

/

~ Jarl Engberg Reijo Kaukonen
toimitusjohtaja



Tilintarkastuskertomus

Olemme tarkastaneet Fiskars Oy Ab:n vuoden 1984 tilinpäätöksen konsernitilinpää- 
töksineen ja kirjanpidon sekä hallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laa
juudessa.

Emoyhtiö
Tilinpäätös, joka osoittaa voittoa tilikaudelta 9.398.336,22 markkaa, on laadittu voi
massa olevien säännösten mukaisesti.

Koska tarkastuksemme ei ole antanut aihetta huomautuksiin kirjanpidon, tilinpää
töksen tai hallinnon suhteen, puollamme

tuloslaskelman ja taseen vahvistamista,

vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämistä 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä

vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Konserni
Konsernitilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Konsernin va
paa oma pääoma on esitetty konsernitaseessa osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Puollamme konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamista.

Helsingissä maaliskuun 11 pnä 1985

Brita Hisinger-Jägerskiöld Christian Hildén

Eric Haglund 
KHT

F iskarsin saksien, veitsien ja  käsityökalujen myynti kasvoi Euroopassa 

yli 30 °7b, mihin osaltaan vaikutti Oy Rahkola Ab:n liittyminen konser

niin. Vaikka Yhdysvaltain kuluttajamarkkinat heikkenivät vuoden 

lopulla, Fiskars Manufacturing Corporation lisäsi myyntiään.

Kulutustavararyhmän liiketoiminta organisoitiin markkina-alueittain 

kolmeen operatiiviseen yksikköön: Eurooppa, U SA  ja  Fiskars International. 

Tämän jaon avulla Fiskars kohdentaa markkina- ja  tuotestrategiansa erilai

siin olosuhteisiin ja  voi valvoa tehokkaasti kunkin alueen toimintaa.

Yhteistyötä, innovaatiota, ja  uusia tuotteita

Euroopan ja  Yhdysvaltojen tuotekehittelyryhmien yhteiset ponnistukset jat

kuivat ja  tehostuivat. Fiskars kehitti lukuisia uusia tuotteita. Keittiön, puutar

han ja  ammattikäyttäjien tarpeisiin luotiin uusia saksimalleja sekä kaksi uutta 

keittiöveitsien sarjaa, Chef-mallisto Euroopan markkinoille ja  Fiskars Collec- 

tion -mallisto Amerikan markkinoille. Useita uusia ammattikäyttäjien työkalu

ja  kehitettiin valmiiksi.

Yhdysvalloissa tuotiin vuoden lopulla markkinoille laaja valikoima 

Fiskars-merkkisiä tee-se-itse-käyttäjien innovatiivisia työkaluja. Näiden ansi

osta kasvun odotetaan vauhdittuvan merkittävästi Atlantin molemmin puolin. • • •

Kulutustavara-
ryhmä
Voim akasta kasvua  
E uroopassa ________

Kulutusta vararyhmän 
osuus koko konsernin 
myynnistä oli 44 %

Myynti, Mmk 235
josta ulkomailla 75 % 

Henkilöstö 772
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Amerikan markkinoille tuo
tiin uusi keittiöveitsien 
Fiskars Collection -mallisto. 
M yös uudet puuvartiset puu
kot ovat menestyneet Yhdys
valloissa hyvin.

Kulutustavararyhmä

Vahva panostus uuteen teknologiaan

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Fiskars on investoinut määrätietoisesti 

korkealaatuisten saksien volyymituotannon edellyttämään markkinointi- ja 

tuotantojärjestelmään. Fiskars on näin vahvistanut asemaansa johtavana maa- 

ilmanmerkkinä.

Uutta teknologiaa ja  uusia menetelmiä sovelletaan jatkuvasti sekä Suo

men että Yhdysvaltojen veitsi- ja  työkalutuotantoon. Käsityökalujen valmista

mista varten rakennettiin uusi tehdas Wausaun saksitehtaan yhteyteen. Muovin 

ruiskupuristuskapasiteettia laajennettiin ostamalla alan tuotantolaitos. Uusi 

veitsitehdas aloitti tuotantonsa Fiskarsissa, ja  uusi käsityökaluja valmistava 

tehdas aloittaa Billnäsissä tänä vuonna.

Ote m arkkinoista vahvistui

Uudet Fiskars-myyntiyhtiöt aloittivat Englannissa ja  Sveitsissä. Fiskars mark

kinoi nyt kulutustavaroita yhdeksän eurooppalaisen tytäryhtiön kautta.

Kulutustavararyhmän toiminta Yhdysvalloissa organisoitiin tulosyksi

köiksi nykyisten ja  tulevien tuotteiden kasvun hyödyntämiseksi. Fiskars kattaa 

nyt koko USA:n markkinakentän neljällä myyntiorganisaatiolla: sakset, veit

set, käsityökalut sekä retkeily-ja metsästyspuukot. Toimintaa tukee alueellises- 

tikin laaja kuluttajamainonta.

Fiskars tunnetaan kaikkialla maailmassa kulutustavaroistaan, joiden kor

kea käyttöarvo perustuu laatuun, omintakeiseen muotoiluun ja  edulliseen 

suorite-hintasuhteeseen. Kulutustavararyhmä on nyt saavuttanut hyvän val

miuden markkinoida Fiskars® -merkkitavaroita maailmanlaajuisesti kotita

louksille, tee-se-itse-kuluttajille ja  ammattikäyttäjille. Tämä edistää myös kon

sernin muiden toimialojen kansainvälistymistä.

K ehyslistojen tuotanto ja  m arkkinointi uudistum assa

Porvoon yksikön myynti Eurooppaan ja  Yhdysvaltoihin koki viime vuonna 

vaikeuksia, jotka aiheutti kysynnän rakennemuutos. Tuotevalikoima suunnitel

tiin uudelleen vastaamaan paremmin kuluttajien muuttuneita tarpeita ja  hyö

dyntämään uusia materiaaleja ja  tuotannon automaatiota. Asiakaspalvelua ja 

jakeluteitä tehostettiin käyttämällä kulutustavararyhmän myyntiyksiköitä.

Fiskars-design saa ju lk ista  arvostusta

Fiskars on kansainvälisesti tunnettu ja  palkittu korkealaatuisten merkkitava

roiden käytännöllisestä ja  puhdaslinjaisesta muotoilusta. Lisää tunnustusta an

toi Suomen muotoiluraati, joka myönsi Hyvää muotoilua -tunnuksen Maail

man Luonnonsäätiön toimintaa tukeville puukoille ja  uudelle 98-saksisarjalle.

Kulutustavararyhmän uusia 
tuotteita ovat keittiöveitsien 
Chef-sarja, raivaussakset, 
puutarhan erikoissakset ja  
uudistetut keittiösakset. K e
hyslistojen tuotevalikoima 
suunniteltiin uudelleen.
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Tuotekehitys korkea prioriteetti

Tehoelektroniikka toi markkinoille ensimmäiset uuden sukupolven UPS- 

laitteet. (U PS  =  Uninterruptible Power Supply =  keskeytymätön virranjakelu). 

Behlman Engineeringin tuotteet täydentävät tätä valikoimaa. Tuotekehityksen 

päämääriä ovat laitteiden koon pienentäminen, käyttäjäystävällisyyden lisää

minen ja  nykyaikaisten tuotantomenetelmien soveltaminen.

Hajautettujen tietokonejärjestelmien ja  lisääntyvän konttoriautomaation 

tarpeisiin sovellettujen mini-UPS-laitteiden ensimmäiset toimitukset alkoivat.

Liikenne-elektroniikan tuotekehitys jatkui edellisen vuoden korkealla ta

solla. Samanaikaisesti tehtiin investointeja tuottavuuden parantamiseksi.

Kotelot-tuotelinjassa on käynnissä laaja tuotekehitysohjelma. Uusi 

FIBOX-kotelosarja otettiin markkinoilla hyvin vastaan.

M erkittäviä toim ituksia kotim aassa

Ponnistelut vientimarkkinoiden avaamiseksi ja panostukset uusiin tuotteisiin 

saivat voimaa Fiskarsin vahvasta asemasta kotimarkkinoilla. Elektroniikka sai 

suuria UPS-järjestelmien tilauksia muun muassa Olkiluodon ydinvoimalalta, 

Valtionrautateiltä ja  kotimaisilta telakoilta.

Uudet mini-UPS -järjestel
m ät takaavat keskeytymättö
män virranjakelun hajaute
tuissa tietokonejärjestelmissä 
ja  automatisoiduissa 
konttoreissa.

Elektroniikka-
ryhmä
K ansainvälistym isen
vuosi

Elektroniikkaryhmän 
osuus koko konsernin 
myynnistä oli 17 %

Myynti, Mmk 89
josta ulkomailla 46 % 

Henkilöstö 289

E lektroniikkaryhmä ylitti kasvun kokonaistavoitteensa ennen kaikkea 

vientisaavutuksillaan. Kasvu kohdistui etenkin neljän Pohjoismaan 

kotimarkkina-alueeseen. Tammisaaren koteloiden tuotelinja avasi 

uusia markkinoita Australiassa, Uudessa Seelannissa ja  Singaporessa.

Kehitystuotteiden yksikkö kasvoi vuoden aikana tuntuvasti lisäten myös 

henkisiä voimavarojaan.

Elektroniikkaryhmän kokonaismyynti kasvoi 20 %  edellisvuodesta.

Ratkaisevan sysäyksen ryhmän kansainvälistymiselle antoi amerikkalai

sen tytäryhtiön, Fiskars Electronics Corporationin muodostaminen ja tämän 

suorittama yritysosto. Fiskarsiin liittyi näin Santa Barbarassa Kaliforniassa toi

miva Behlman Engineering, joka on tunnettu mikroprosessoriohjattujen vaih- 

tovirtalähteiden ja  älykkäiden virranjakelujärjestelmien tuottajana. Yritysosto 

luo Fiskarsille mahdollisuuden kehittyä tehoelektroniikan merkittäväksi tuot

tajaksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yhteistyö eurooppalaisten sopimuskumppanien kanssa on tuonut 

liikenne-elektroniikan yksikölle merkittäviä tilauksia Lähi-idästä.

Fiskarsin uudet FIBOX- 
kotelot suojaavat elektronii
kan laitteita ympäristön  
haitoilta.

Fiskarsin liikenteenohjaus- 
laitteet edistävät liikenteen 
sujuvuutta ia turvallisuutta.



Investointitavara-
ryhmä

Kysyntä kasvavaa 
m utta vaihtelevaa

In vestoin ti ta vararyh - 
män osuus koko konser
nin myynnistä oli 30 %

Myynti, Mmk 163
josta ulkomailla 44 % 

Henkilöstö 521

Buster-alumiini veneet 
paransivat markkina- 
asemiaan.

Fiskarsin 80 hengen katettu 
pelastusvene itseoikaisuko- 
keessa jossa vene oikenee 
jopa  luukut avoimina ja  
vedellä täytettyinä.

Kokoontaittuva puutavara- 
nosturi FM Z Itävallan 
alppimaisemissa.

F iskarsin investointitavarat, joita käytetään kuljetuksiin ja  materiaalitoi

mintoihin kriittisissä olosuhteissa, edistyivät eri tavoin eri tuoteryhmis

sä. Puunjalostuksen maailmanlaajuinen korkeasuhdanne kasvatti 

puutavaranosturien myyntiä, kun taas laivanrakennuksen jatkuva lama vaikut

ti pelastus- ja  palveluveneiden menekkiin. Vaikka moottoriveneiden kysyntä 

laski, Buster -alumiiniveneiden markkina-asema parani.

Tuotteiden kokonaismyynti saavutti tavoitteensa ja  kasvoi edellisvuodesta 

20 prosenttia.

N osturit hyödynsivät elpyneen kysynnän

Markkinoiden suotuisan kehityksen myötä Fiskars kasvatti hydraulisten puuta- 

varanostureiden myyntiä merkittävästi ja  tavoitti uusia käyttäjäryhmiä uusilla 

tuotemalleilla. Markkina-asema vahvistui etenkin Englannissa ja  Norjassa.

Fiskars on tunnettu ja  arvostettu korkealaatuisten ja  varmojen nosturien 

tuottaja. Keski-Euroopan ammattikäyttäjät antoivat täyden tunnustuksen 

uusille kokoontaitettaville tyypeille F M Z  ja  F GZ. Tilauskanta kasvoi huomat
tavasti.

Teollisuusnosturit tekivät läpimurron Keski-Euroopan markkinoilla. 

Myös Neuvostoliitossa Fiskars tunnetaan vakiintuneena nosturien toimittaja

na; toimitukset Neuvostoliittoon lisääntyivätkin edellisestä vuodesta.

Salon konepajalla jatkuivat investoinnit uuteen tuotantoteknologiaan jat

kuvan kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Erikoisaluksia m onille vesille

Turun veneveistämö toimitti merivoimien tilaaman sarjan miinanraivaajia. 

Rannikkovartiostolle toimitettiin asiakkaan kanssa yhteistyönä kehitettyjä alu- 

miinirunkoisia partioveneitä, joiden menestys johti lisätilaukseen.

Suomalaisten telakoiden rakentamille risteilyaluksille, autolautoille ja öl- 

jynporaustorneille toimitettujen pelastus-ja palveluveneiden lisäksi Fiskars ra

kensi myös erikoisveneitä kanadalaisille jäänmurtajille ja  neuvostoliittolaisille 

arktisten vesien säiliöaluksille. Intiaan toimitettiin hyperbarinen pelastusvene, 

jota käytetään syvänmeren sukeltajien avustamiseen. Samanlaisia veneitä toi

mitetaan lisää 1985.

Inha vahvistaa kotim aan tuotantoaan ja  kansainvälistyy

Vankkarakenteinen Buster, Pohjoismaissa tunnettu alumiinivene, on vaativien 

rannikkovesien johtava, kaikkiin sääoloihin sopeutuva huvi- ja  ammattialus. 

Buster menestyi erityisen hyvin myös viime vuoden laajoissa Pohjanlahden 

öljyntorjuntatoimissa.

Buster-veneitä kootaan myös Atlantin rannikolla Rochefortissa 

ranskalais-suomalaisena yhteistyönä. Suoritetut markkinatutkimukset osoit

tavat, että Busterin rakenne ja  laatu soveltuvat moniin tarpeisiin Atlantin ja  Vä

limeren rannikoilla. Inhan tehtaille tämä merkitsee haasteellista mahdollisuut

ta uusien markkinoiden luomiseen.

Ikkuna- ja  ovisaranoiden kotimaan tuotannon järkeistämiseksi ja  poh

joismaisen kilpailukyvyn lisäämiseksi Fiskars sopi viime vuonna Wärtsilän 

lukkoryhmän kanssa saranatuotannon yhdistämisestä. Saranoiden valmistus 

keskitettiin Inhaan.

Valtionrautateiden kanssa solmittiin uusi sopimus kiskonkiinnittimien toi

mituksista. Uudet Formaterm-patterit tuotiin markkinoille hyvin tuloksin.
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Kiinteistö- 
ryhmä

Teollisuusyhdyskunta
uudistuu

Kiinteistöryhmän osuus 
koko konsernin myyn
nistä oli 9 %
Myynti 49
Henkilöstö 141

Kiinteistöryhmä toteutti kulutustavararyhmän kolmen tehtaan uudis

tusohjelmaa Fiskarsissa ja  Billnäsissä. Tehtaiden uudistaminen on osa 

Pohjan vanhojen teollisuusyhdyskuntien laajaa elvytysohjelmaa.

M aatalous ja  m etsien käyttö suunnitelm allista

Epävakaisista sääolosuhteista huolimatta onnistui viljan korjuu hyvin, ja 

Fiskars saattoi kirjata maataloudelleen hyvän tuloksen.

Omia metsiä hoidettiin pitkän tähtäyksen metsänhoitosuunnitelman puit

teissa tavoitteena puuvarojen kasvu ja  ikäjakautuman paraneminen. Hakkuu- 

määrä, 27 000 kuutiometriä, alitti selvästi vuosikasvun.

Energian jakelu

Fiskarsin ja  Billnäsin tuotantolaitosten investoinnit lisäsivät sähköasennusten 

ja  muiden kiinteistöpalvelujen tarvetta. Fiskarsin sähkölaitokset toimittivat 

alueen teollisille ja  yksityisille käyttäjille 31 000 M W h energiaa. Kiinteistöryh

män kolme vesivoimalaa tuotti tästä 14 500 MW h.

V irkistysalueiden kysyntä vilkastui

Tenholan ja  Tammisaaren suosituilla virkistysalueilla Fiskarsin tytäryhtiö Pre- 

dium kehittää, kaavoittaa ja markkinoi omistamiansa maa-alueita yksityiseen 

rakennuskäyttöön. Vuoden myynti ylitti tavoitteet.
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Osoitteet Konsernin johto, M anner
heim intie 14 A , PL  235, 
00101 Helsinki. Puh. (90) 
644 011. Telex 124826 fhels 
sf. Telefax (90) 604 053.

Kulutustavararyhm ä

Saksitehdas, 10330 Billnäs. 
Puh. (911) 3771. Telex 13157 
fbill sf. Telefax (911) 322 10. 
A ndre W inter.

Veitsitehdas, 10470 Fiskars. 
Puh. (911) 3771. Telex 13157 
fbill sf. Telefax (911) 322 10. 
Birger Ahlskog.

Käsityökalutehdas, 10330 
Billnäs. Puh. (911) 3771. Te
lex 13157 fbill sf. Telefax 
(911) 322 lO.Sakari G röhn.

Tuotantotyökalutehdas,
10330 Billnäs. Puh. (911) 
3771. Telex 13157 fbill sf. Te
lefax (911) 322 10. Tapio 
Särkkä.

Kehyslistatehdas, PL  26, 
06101 Porvoo. Puh. (915)
142 011. Telex 1711 fporv sf. 
K arl-Gustav G um m erus.

Billnäsin saha, 10330 Bill
näs. Puh. (911) 3771. Telex 
13157 fbill sf. Karl-Gustav 
G um m erus.

Kulutustavaramyynti, Ruosi- 
lanku ja  3 A, 00390 Helsinki. 
Puh. (90) 546 011. Telex 
123675 fk tm  sf. M atti 
R anta.

Oy Rahkola Ab, PL 30,
65101 Vaasa. Puh. (961)
119 600. Telex 74122 rahko 
sf. K im m o Käyhkö o.t.o.

E lektroniikkaryhm ä

Tehoelektroniikkatehdas,
R uosilankuja 3 B, 00390 
Helsinki. Puh. (90) 546 011. 
Telex 125286 fipel sf. Kim
m o Pökkinen.

Muovitehdas, A jurinpuisto- 
tie 2, PL 42, 10601 Tammi
saari. Puh. (911) 129 00. Te
lex 13123 feken sf. Telefax 
(911) 139 99. Nils Ewalds.

Liikenne-elektroniikkateh
das, E lim äenkatu  17, 00510 
H elsinki. Puh. (90) 750 291. 
Telex 123292 felek sf. Pekka 
Kurki.

Elesco, Soukantie 13, 02360 
Espoo. Puh. (90) 801 9433. 
Telex 124826 fhels sf. Pekka 
Pylkkänen.

Investointitavararyhm ä

Salon konepaja, Tehdaskatu 
7, PL  54, 24101 Salo. Puh. 
(924) 2001. Telex 6814 fsalo 
sf. Telefax (924) 160 74. Ris
to  Koivula.

Fiskars-huolto, Tehdaskatu 
7, PL 54, 24101 Salo. Puh. 
(924) 2001. Telex 6814 fsalo 
sf. Telefax (924) 160 74. O la
vi Soini o.t.o.

Porvoon konepaja, PL  26,
06101 Porvoo. Puh. (915)
142 011. Telex 1711 fporv sf. 
Tauno K ääriäinen.

Inhan tehtaat, 63920 Inha. 
Puh. (965) 341 82. Telex 
72133 finha sf. Telefax (965) 
341 25. Pauli L antonen.

Veneveistämö, 20810 Turku. 
Puh. (921) 359 100. Telex 
62311 tuve sf. A apo Latva
lahti.

K iinteistöryhm ä

Kiinteistöpalvelut, 10470 
Fiskars. Puh. (911) 3771. Te
lex 13164 fm ek sf. Seppo 
Soininen.

Metsätalous, 10470 Fiskars. 
Puh. (911) 3771. Telex 13164 
fm ek sf. Claes Jo h an  G rön- 
vall.

Maatalous, 10470 Fiskars. 
Puh. (911) 3771. Telex 13164 
fm ek sf. Sven Storsjö.

Fiskarsin sähkö, 10470 Fis
kars. Puh. (911) 3771. Telex 
13164 fm ek sf. R alf Lytz.

Oy Predium Ab, Pohj. R au
ta tiekatu  11 A, 00100 H elsin
ki. Puh. (90) 492 859. Telex 
124826 fhels sf. G östa Roos.

T ytäryhtiöt

Fiskars Manufacturing Cor
poration, P.O. Box 1727, 
W ausau, W isconsin 54401, 
USA. Puh. 9901-715-842- 
2091. Telex 290840 fiskarsm c 
wasu. Telefax 9901-715-845- 
2740. Wayne Fethke.

Behlman Engineering, 1142 
M ark Avenue, C arpin teria , 
93013 C alifornia, USA. Puh. 
9901-805-684-83IL  Telefax 
9901-805-684-8128. Tommy 
Tucker.

Fiskars A /S , M aglebjergvej 
4, DK-2800 Lyngby, D an- 
m ark . Puh. 99045-2- 
881 666. Telex 37361 tecco 
dk. Telefax 99045-2-881 666. 
Aage Baekke.

Fiskars A /S , Postboks 57, 
Baerumsveien 373, N-1346 
G jettum , Norge. Puh. 
99047-2-541 016. Telex 19987 
foslo n. H arald  Boquist.

Fiskars Ges.m.b.H., Tratt- 
n e rh o f 2, A-1010 W ien, Ö s
terreich. Puh. 99043-222- 
522 410. Telex 135844 jaske
p TplpfilY V«
99043-222-529 920. Ingrid 
Jaschke.

Fiskars G m bH, Industrie
strasse 21, D-6056 H eusen
stam m , Bundesrepublik 
D eutschland. Puh. 
99049-6104-6421. Telex 
4185105 fska d. G östa von 
P laten.

Fiskars AB, Ä lderm ansvä- 
gen 19—21, S-171 48 Solna, 
Sverige. Puh. 99046-8- 
734 0660. Telex 14580 fiskar 
s. Telefax 99046-8-730 4988. 
T hom as Lindqvist.

Finnovation S.a.r.l., 29, Rue
de M irom esnil, F-75008 P a
ris, France. P uh . 99033-1- 
742 3858. Telex finn 220885
f. R oland V ignerot.

Fiskars Nederland B.V., ” De
M olenwiek”, Groningenweg 
6, NL-2803 PV. G ouda, H o l
land. Puh. 99031-1820- 
372 11. Telex 62055 fkars nl. 
Tim  van de Kieft.

Fiskars AG, Biittenenhalde 
38, CH-6006 Luzern, 
Schweiz. Puh. 99041-41- 
312 897. Telex 868195 fisk 
ch. O skar Leutwiler.

Finnsales Ltd., 8 Sloane 
Street, B irm ingham  Bl 3BL, 
England. Puh. 99044-21- 
236 5672. Telex 337410 rauta
g. M ichael McBreen.

San°m«paino Helsinki 1985
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