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Verksamhetsberättelse för 1972

Den internationella konjunkturutvecklingen vände un
der är 1972 till det bättre och dess inverkan blev även 
under slutet av äret märkbar i Finland. Trots att den 
ekonomiska tillväxten i de länder med vilka Finland 
har det största handelsutbytet höll sig klart under 
genomsnittet künde landets export ökas med omkring 
15 %  och för metallindustrins del heia 39 %. 
Konjunkturförbättringen i Finland byggde sälunda 
väsentligen pä exporten som ledde tili att totalproduk- 
tionen künde ökas med 5 %  mot 2 %  äret förut. 
Industriproduktionen ökade med ca 8 %  och metall
industrins Produktion var uppskattningsvis 12 %  hög- 
re än under strejkäret 1971.
Inom heia Västeuropa blev penningvärdeförsämringen 
äter ett allvarligt problem och ledde tili att konsu- 
mentpriserna steg med 6— 10 %. Kostnadsnivän un- 
dergick även i Finland en fortsatt kräftig stegring pä- 
verkad framför allt av löneökningen, höjda livsme- 
delspriser och fördyrad import. Löntagarnas reella 
förtjänstnivä beräknas ha stig it under äret med 
3— 4 °/o.
Bolagets metallindustri, som är hemmamarknadsdo- 
minerad, upplevde under ärets tre första kvartal svag 
efterfrägan och pressad prisnivä, medan bolagets 
exportförsäljning under äret steg med en tredjedel. 
Det ökade kostnadstrycket, kräftigt märkbart frän in- 
gängen av andra kvartalet, künde inte kompenseras 
och trots att sista kvartalets försäljning översteg pla- 
nerad volym, blev resultatet frän den egna industrin 
svagare än under föregäende är. Avtalsenligt tillförde 
de s k Äminneforsavtalen bolaget intäkter som dock 
inte nädde föregäende ärs nivä. Bolagets rörelse- 
överskott blev av ovanstäende orsaker mindre till- 
fredsställande. Realiserad vinst av fastighetsförsälj- 
ningar har dock förbättrat ärsvinsten, säsom närmare 
framgär ur bokslutet.
Med stöd av de under 1972 rädande lätta kreditmark- 
naderna künde bolaget utan att anstränga sin likvidi- 
tet finansiera sin rörelse samt härutöver, med stöd 
av erhällen längfristig kredit, under lämpliga yttre

ko n jun k tu re ll betingelser bedriva en aktiv investe- 
ringspolitik.
Bolagets finansiella ställning konsoliderades under 
äret genom försäljning av fabriksfastigheterna i Ämin- 
nefors jämte tillhörande 221 ha jord, vilken affär god- 
kändes av ordinarie bolagsstämma den 14 april 1972, 
samt genom försäljning av de efter nedläggningen är 
1971 av Oulun Rautateollisuus frig jorda fastigheterna 
i Uleäborg. Huvuddelen av redovisad intakt av försäl- 
da anläggningstillgängar härrör sig frän dessa trans- 
aktioner.
Genom beslut fattat vid Oy Fiskars Ab:s styrelsemöte 
den 27 September 1972 och Salon Sähkö- ja Koneteh
das Oy:s extra bolagsstämma den 3 november 1972, 
kommer sagda dotterbolag att genom fusion uppgä i 
Oy Fiskars Ab. Detta beslut skall bekräftas av Oy Fis
kars Ab:s ordinarie bolagsstämma.
I syfte att stärka bolagets ekonomiska resurser och 
säsom en ätgärd i avsikt att avstä frän en verksamhet 
utom bolagets egentliga intressesfär ingick dotterbo- 
laget Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy den 3 januari 
1973 ett avtal med Lounais-Suomen Sähkö-Oy genom 
vilket sistnämnda bolag frän 1 januari 1973 övertagit 
eldistributionsverksamheten i Salo stad.
Ett avtal av bäde principiell och kommersiell betydel- 
se ingicks med Oy W. Rosenlew Ab, enligt vilket sist
nämnda bolag överläter rätten att tillverka Sampo-plo- 
gar ät Fiskars, som efter denna branschrationalisering 
har en bredare bas för utveckling av plogar och andra 
jordbearbetningsmaskiner.
Trots att i senaste ärs verksamhetsberättelse uttalade 
dystra utsikter för 1972 i viss män tyvärr besannats, 
är bolagsledningens uppfattning att bl a de inom 1973 
färdigblivande nya anläggningarna tillsammans med 
den nu pätagliga efterfrägeförbättringen gör det möj- 
ligt att bibehälla tidigare mälsättning beträffande en 
längsiktig resultatförbättring. Härvid förutsättes dock 
att rimliga betingelser för företagens verksamhet 
räder.
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FÖRSÄLJNING (1.000 mk) 1972 1971

totalt export totalt export

Pojo-industrigrupp 32.202 15.048 25.397 9.630
Stälmanufakturgruppen 43.340 5.720 36.925 3.595
Verkstadsindustrigruppen 27.714 3.274 27.703 4.169
Rörelsedrivande enheter 38.616 15.697 33.469 13.227

B r u t t o f ö r s ä l j n i n g  
Rämaterialförsäljning 
./. ärs- m fl rabatter

141.872 

+  4.335

39.739 123.494 

+  3.638

30.621

N e t t o f ö r s ä l j n i n g 146.207 39.739 127.132 30.621

Dotterbolagen
Bruttoförsäljning 
Rämaterialförsäljning 
./. ärs- m fl rabatter

19.726 

+  115

11.997 15.333 

+  204

8.393

Nettoförsäljning 19.841 11.997 15.537 8.393
Koncernomsättning 166.048 51.736 142.669 39.014

F ö r s ä l j n i n g

Bolagets försäljning uppgick tili 149 mmk jäm- 
fört med 129 mmk äret förut, en ökning om 15 %  som 
dock är jämförd med metallstrejkäret 1971.
Värt att notera är att närmare hälften av försäljnings- 
ökningen uppnäddes genom export, som i enlighet 
med vad som tidigare sagts erbjuder de största möj- 
ligheterna tili fortsatt volymökning. Genom stark 
insats pä hemmamarknaden avser bolaget förbättra 
även sin inhemska marknadsandel.
Ett nytt distributionslager i Billnäs färdigställdes i 
december och kommer successivt under första halv- 
äret 1973 att överta lagerhällnings- och distributions- 
funktionerna av fabrikerna.
Försäljningsbolaget I Danmark, Fiskars A/S kunde 
under äret volymmässigt befästa sinä positioner med 
god resultatmässig utveckling.
För marknadsföring av dotterbolagets Abo Bätvarf 
produkter I Sverige bildades försäljningsbolaget Fis
kars Marin AB, som päbörjat sin verksamhet i januari 
1973.
Koncernens totala ärsomsättning utgjorde 166 mmk 
varav 51 mmk eller 31 %  export. Totalförsäljningen 
ökade med 16 %  och exporten med 32 %  jämfört 
med föregäende är.
Inneliggande order var för metallindustrins del vid 
ärsskiftet 25 %  högre än ett är tidigare medan den 
övriga industrins inklusive sägens orderstock hade 
fördubblats, främst tack väre bätvarvets ovanligt goda 
orderbeläggning.

F ö r s ä l j n i n g e n s  f ö r d e l n i n g  1 9 7 2  

K o n c e r n e n

Metallvaror för konsumtion 15 %
för byggnadsindustrin 11 %
och maskiner tili industrin
samt statliga och kommu-
nala inrättningar 25 %

Maskiner och redskap för lant-
och skogsbruk 13 %
Jordbruks- och skogsprodukter
samt sägvaror 14 %
Övrig försäljning 22 %

100 %

E x p o r t e n s  f ö r d e l n i n g  1 9 7 2  

K o n c e r n e n

P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i o n

En fortsatt livlig aktivitet med samverkan mellan bo
lagets anställda pä alla niväer har pägätt under äret. 
En planenlig skolning av bolagets anställda ingár i 
enheternas personalpolitik; under 1972 har närä 400 
anställda erhällit utbildning pä arbetsgivarens försorg. 
Av de inom fabrikernas budgeter inrymda sociala 
anslag om vars disponering de s k samarbetskommit- 
teerna besluter har 42 %  använts för olika fritids- o d 
ändamäl, 20 %  för hälsovärd och 38 %  för övriga ak- 
tiviteter. Produktionskommitteernas möten har, efter 
det samarbetsexperimenten päbörjats, fätt a llt tätare 
frekvens; under 1972 har per fabrik hállits i medeltal 
7 möten. Avsikten med att delegera mera av besluten 
beträffande de tillbudsstäende friv illiga sociala ansla- 
gen är känd, men kräver givetvis en ansvarskänsla av 
samtliga beslutsfattare för att nä mälet.
Utöver att bolaget bidragit med samarbetsmedel har 
av under äret beslutna investeringar 9 %  använts för 
förbättrande av arbetsplatsförhällanden, samt andra 
sociala investeringar inklusive bostäder för anställda. 
Under äret mottog bolaget 29 Arava-finansierade fär- 
diga nya bostäder.
Det är dock pä sin plats att notera den starka kost- 
nadsansvällning som lagstadgade, kollektivavtals- 
bundna och andra obligatoriska och friv illiga sociala 
kostnader innebär för företagen.
Sysselsättningen har under äret i allmänhet värit god, 
ehuru förkortad arbetsvecka mäste tillämpas vid tvä 
fabriker under vären 1972. Arbetsfreden inom bolaget 
har värit fullständig; inga arbetstimmar har förlorats 
genom strejk.
Antalet anställda inom bolaget var den 31.12.1972 
3 099 mot 3 069 äret förut och inom koncernen 3 357 
respektive 3 278.

I n v e s t e r i n g a r  

i a n l a g g n i n g s t i l l g á n g a r

Bolagets investeringar i anläggningstillgängar steg tili 
13,4 mmk. Metallindustrins andef utgjorde 63 %  av de 
totala investeringarna.
Realiserade fastigheters bokföringsvärden minskade 
anläggningstillgängarnas värde med 6,3 mmk. 
Dotterbolagets Abo Bätvarf investeringar uppgick tili 
0,6 mmk.



Automatisk tillverkning av plogdetaljer 
i F jäderfabriken

M e t a l l i n d u s t r i n

Pojo-industrier

Arets verksamhet dominerades av att saxavdelningen 
vid Finsmidesfabriken' i Fiskars utökad med vissa 
flaskhalsinvesteringar., uppnädde en produktion som 
i ärsmedeltal med 40 %  översteg den tillverkningstakt 
som i föregäende ärsberättelse dä ansägs motsvara 
full kapacitet. Fortsatta framgängar för saxar ooh 
knivar pä internationella marknader ledde tili beslut 
att i Billnäs uppföra en helt ny sax- och knivfabrik; 
bolagets största engagemang under senare tid. Den 
nya fabriken tas i drift under första halväret 1973.
En betydande utvidgning av Fjäderfabriken i Billnäs 
genomfördes samtidigt som fabriken i Skuru nedlades 
och dess huvudsakliga verksamhet sammanfördes 
med den förstnämnda fabriken. Personalen vid den 
nedlagda fabriken erbjöds arbete vid bolagets övriga 
industrier i Pojo.
Verktygsfabriken i Billnäs flyttade in i moderna utrym- 
men, där bäde arbetsmiljö och den tekniska utrust- 
ningen stär pä modernaste nivä.
Genomförandet av bolagets bostadspolitik i västra Ny
land ägnades aktiv uppmärksamhet och den anpassa- 
des i enlighet med föreliggande kommunala omstän- 
digheter.

Stälmanufakturgruppen

Gruppens verksamhet var under första halväret päfal- 
lande svag. Andra halväret blev klart livligare och 
totalleveranserna under äret blev 27 700 ton (24 600 
ton är 1971), som till stor del levererades i högre 
förädlat tillständ än tidigare, t ex förzinkat, värmebe- 
handlat, seghärdat osv.
Investeringsmässigt var äret stillsamt; tidigare ärs 
omfattande nytillskott har icke under äret utnyttjats i 
full utsträckning.
Den inhemska efterfrägan pä Stälmanufakturgruppens 
kätting-, skruv- och bultprodukter har varit läg. Impor
ten i ton av dessa varor minskade mot föregäende är 
med mer än 20 %.
Jockis fabriker uppvisar den största volymmässiga ök- 
ningen och samtidigt ett tillfredsställande resultat.
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Trádtillverking i Jockis

I Salo tillverkad timmerkran

Verkstadsindustrigruppen

Salo Mekaniska verkstadjämte maskinbearbetningsav- 
delningen i Borgä uppnädde efter den genomförda 
samordningen en rationell tillverkning. Mälsatt försälj- 
ningsvolym künde dock icke uppnäs. Minskade kokill- 
och höglegerade gjuten künde resultatmässigt delvis 
kompenseras genom specialgjuten.
Mariefors fabriker künde med stöd av den livliga 
byggnadsverksamheten fü llt utnyttja tillbudsstäende 
resurser inom gängjärnstillverkningen. Tillverkningen 
av tunnplätsprodukter steg räknat i ton konsumerad 
plät med 24 %.
Inha fabriker som under de señaste áren erhállit 
gángbara produkter frán bolagets övriga fabriker 
uppnädde füllt kapacitetsutnyttjande. Pä basen av po
sitiva marknadsutsikter för fabrikens produkter och 
med stöd av de förmäner som nyetablering inom ut- 
vecklingsomräden erbjuder fattade bolagets styrelse 
i Oktober mänad beslut om att utvidga verksamheten 
i Inha.
Bolagets beslut bör även ses säsom en positiv be- 
dömning av industrins möjligheter att medverka tili 
förkovran av landets u-omräden och sysselsättning av 
inom dessa befintlig tillgänglig arbetskraft.
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Ö v r i g  i n d u s t r i

Ramlistfaoriken

Nya produktionsutrymmen, sammanlagt 1 600 m2, 
künde tas i bruk i november. En modern matservering 
för bolagets alla anställda i Borgä togs även i bruk.
En övergäende svag efterfrägan under första halväret 
följdes av riklig orderingäng mot slutet av äret. Faktu- 
reringen künde dock inte ökas mera än 5 %  dä utrym- 
mesbristen utgjorde en flaskhals. Inför 1973 öppnas 
nya möjligheter tili volymökning.

Plastfabriken

Fabrikens bruttoförsäljning ökade med 24 %, liksom 
under 1971 främst genom ökning av egna specialpro- 
dukter.
Resultatutveckiingen har varit positiv. Nya stora in- 
vesteringar och stark produktutveckling kräves inom 
denna expansiva industri.

Elektronik

Expansionstakten frän tidigare är künde inte längre 
hällas, vilket medförde försämrat ekonomiskt resultat. 
Bruttoförsäljningen steg med 7 %.
En kräftig satsning pä trafikljussektom, bl a med pro- 
duktutvecklingsstöd frän SITRA, jämte andra vidtagna 
ätgärder, har under äret gett publicitet ät Elektroni- 
kens strävanden att erövra marknad bäde i hemlandet 
och pä export. Äret 1973 torde bli avgörande för den
na produktgrupps framtid.
Betydande leveransorder har under äret ingätt, inom 
sektorn kraftelektronik, bekräftande denna avdelnings 
tillväxtpotential.

F a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g e n

Eldistributionen i Salo stad genom Salon Sähkö- ja 
Konetehdas Oy steg med 18 %  frän föregäende är. 
Verksamheten överläts i januari 1973 varvid samtliga 
20 anställda övergick i Lounais-Suomen Sähkö-Oy:s 
tjänst.
Jordbruksavdelningens verksamhet, päverkad av vä- 
derleks- m fl omständigheter utföll inte i ett lika gynn- 
samt resultat som 1971.
Pä skogsavdelningens försorg avverkades under sä- 
songen 1971— 72 43 700 f-m3 (obarkad) ur egen skog 
mot 33 000 f-m3 föregäende säsong. Av Skogby sägs 
timmerförbrukning anskaffades ca 1/4 i egna skogar, 
1/2 inom Västra Nylands privata skogsrevirs omräde 
och resten utanför sagda omräden.
Planer beträffande upprättandet av rekreationsomrä- 
den för bolagets personal undersökes och bearbetas. 
Skogby sägs produktion nädde 39 700 kbm mot 40 200 
äret förut. En mot slutet av äret accentuerad efter- 
frägeökning ledde tili högre pris vid avslut hösten
1972, vilket möjliggör en resultatförbättring under
1973.
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RESULTATRÄKNING

KOSTNADER 1. 1. — 31. 12. 1972

Ordinära kostnader
Löner 43.257.836,54
Lönebikostnader 12.455.443,33
Hyror 842.551,98
Räntor 10.528.642,70
Skatter 897.681,25
Avskrivningar 6.149.608,05
övriga ordinära kostnader 7.742.507,75

Ärets vinst 2.508.865,79

mk 84.383.137,39

INTAKTER 
Ordinära intäkter

Intäkter av rörelsen __ „ . „
Ränteintäkter
övriga ordinära intäkter i  017 nQ i^n
Intäkt av försälda anläggnings- o oo loo
tillgängar__________________________________________________________2.126.925,33

mk 84.383.137,39

Ärsomsättning mk 149.082.358,00

1. 1. — 31. 12. 1971

37.354.946,38 
9.752.428,91 

883.673,87 
11.238.815,22 

824.681,90 
6.351.665,00 
6.795.951,99

682.271,39

mk 73.884.434,66

68.502.039,75
3.647.706,88
1.734.688,03

mk 73.884.434,66

mk 128.974.277,00



BALANSRÄKNING

AKTIVA 31.12. 1972 31. 12. 1971
Finansieringstillgängar

Kassa och banktillgodohavanden 
Växelfordringar 
Kontofordringar 
Beviljade län

1.080.172,91
1.302.729,69

25.915.480,53
32.704.174,80 61.002.557,93

407.864,46
988.961,05

27.442.822,77
32.150.607,50 60.990.255,78

Omsättningstillgangar
Fabrikat
Rä- och driftsmaterial

25.639.692,00
8.318.812,00 33.958.504,00

23.124.670,00
8.610.518,00 31.735.188,00

Anläggningstillgängar
Jordegendomar

ökning
Minskning

25.274.230,00
271.372.00
376.098.00 25.169.504,00

25.033.500,00
256.095,00

15.365,00 25.274.230,00

Byggnader
Ökning
Minskning
Avskrivning

22.445.747,06
6.162.154,43
6.118.281,80
1.636.160,69 20.853.459,00

21.727.786,48
2.688.140,75

66.495,17
1.903.685,00 22.445.747,06

Maskiner, inventarier o. transportmedel 
Ökning 
Minskning 
Avskrivning

19.464.479,70
6.992.906,40
1.040.814,10
2.290.415,00 23.126.157,00

9.419.140,50
12.166.882,22

116.590,02
2.004.953,00 19.464.479,70

Indexförhöjningar och kursförluster 
ökning 
Avskrivning

3.771.263,13
337.400,23

2.223.032,36 1.885.631,00

5.656.895,13
557.395,00

2.443.027,00 3.771.263,13

Värdepapper
ökning
Minskning

4.305.496,69
106.624,90

83.360,00 4.328.761,59

4.130.626,76
297.420,96
122.551,03 4.305.496,69

Anläggningstillgängar sammanlagt 75.363.512,59 75.261.216,58

Resultatregleringar 1.148.377,32 1.027.348,66

mk 171.472.951,84 mk 169.014.009,02

PASSIVA 31.12. 1972 31. 12. 1971
Främmande kapital

Kortfristigt
öheckräkning med kredit 
Finansieringsväxlar 
Varuväxlar 
Kontoskulder
Amortermg pä längfristiga län

1.309.849,04
30.365.000,00

1.128.734,22
16.359.918,75
11.153.552,00 60.317.054,01

38.278.355,97
2.642.386,76

13.495.692,85
7.542.473,30 61.958.908,88

Längfristigt
Inteckningslän 
Obligationslän 
Debenturelän 
Övrlga längfristiga län

27.682.091,72
1.000.000,00
2.250.000,00

48.654.171,76 79.586.263,48

19.419.348,72
2.000.000,00
5.445.375,00

50.363.592,55 77.228.316,27
Främmande kapital sammanlagt 139.903.317,49 139.187.225,15
Resultatregleringar 3.406.891,87 3.750.956,18
Eget kapital

Aktiekapital 
Reservfond 
Diverse fonder 
Vinst

10.556.000,00
2.634.057,93

11.933.905,49 25.123.963,42

10.556.000,00
2.565.830,80

11.933.616,49 25.055.447,29

Frän tidigare är 
Ärets vinst

529.913,27
2.508.865,79 3.038.779,06

338.109,01
682.271,39 1.020.380,40

Eget kapital sammanlagt 28.162.742,48 26.075.827,69

mk 171.472.951,84 mk 169.014.009,02

Ansvarsförbindelser och ställda panter mk 14.255.073,00 mk 19.580.452,00



B o k s l u t

Bokslutet uppvisar en ärsvinst om mk 2.508.865,79 i 
vilken vinsten av försälda anläggningstillgängar, mk
2.126.925,33 ingär.
Avskrivningarna uppgär 1972 tili mk 6.149.608,05 mot
6.351.665,00 föregäende är och motsvarar drygt hälf
ten av skattemässigt högsta tillätna avskrivnlngar. 
Lagerreserven har I mark räknat bibehällits pä före
gäende ärs nlvä.
Bolagets kortfrlstiga länefinansiering har minskat 
med 4,3 mmk, och de längfristiga länen har ökat med
2,3 mmk. Räntenettot har jämfört med föregäende är 
nedgätt med 1,0 mmk.

D o t t e r b o l a g e n

Äbo Bätvarf Ab redovisar en vinst om mk 25.581,08 
sedän maximala avskrivningar mk 333.427,00 företa- 
gits. ökat utrymmesbehov tillgodosägs genom en till- 
byggnad om 1 050 m2. Betydande merkostnader upp- 
stod vid Introduktionen av nya bättyper, vilka i ärsre- 
sultatet har absorberats varutöver en betryggande 
avsättning tili lagerreserven har gjorts. Bätvarvets 
ekonomiska ställning är god och marknadsutslkterna 
utomordentliga.
Genom en den 27 Oktober 1972 i handelsreglstret 
införd ändrlng av bolagsordningen har Salon Sähkö
jä Konetehdas Oy:s bokföringsperlod förlängts Intlll 
30.6.1973, varför Inget offic ie llt bokslut vid ärsskiftet 
uppgjorts. Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy:s omsätt- 
ning har dock för jämförelsens skull medtagits i 
koncernens försäljningsstatistik.

B o l a g e t s  l e d n i n g

Vid ordinarie bolagsstämma den 14 april 1972 fattades 
beslut om vissa ändringar i Oy Fiskars Ab:s bolags- 
ordning, som bekräftades av extra bolagsstämma den

15 juni. Enligt detta beslut är styrelsemedlemmars an- 
tal minst 6 och högst 9, mandattiden är tre är. 
Styrelsens sammansättning är följande: herr Jacob 
von Julin (vald tili bolagsstämma är 1974) ordförande; 
herr Jarl Gripenberg (1974) viceordförande; herr T 
Gunnar Nyström (1975); herr Klaus Ahola (1974); herr 
Robert G Ehrnrooth (1975); herr Thomas Tallberg 
(1973); herr Johan L von Julin (1973); herr Lauri Kali
ma (1975).
Verkställande direktör är herr Göran J Ehrnrooth.

V i n s t d i s p o s i t i o n

Ärets vinst redovisas med mk 2.508.865,79. Enligt bo
lagsordningen skall av vinsten tili aktieägarna utdelas 
4 %  räntä, eller 20 mk per aktie, vartill ätgär mk
422.240,00 samt 10 %  av vinsten eller mk 250.886,58 
tillföras reservfonden.
Efter ovanstäende äterstär 
jämte odisponerade vinstmedel 
frän föregäende är
tili bolagsstämmans förfogande 
Följande disposition föresläs:
—  att tili aktieägarna utöver ovan

stäende utdelas dividend 
2 %, eller 10 mk per aktie

— att som odisponerade vinstmedel
kvarlämnas mk 2.154.532,48

Helsingfors den 9 mars 1973

STYRELSEN 
Jacob von Julin

Jarl Gripenberg T Gunnar Nyström
Klaus Ahola Robert G Ehrnrooth
Thomas Tallberg Johan L von Julin
Lauri Kalima

./. Göran J Ehrnrooth

mk 1.835.739,21

mk 529.913,27 
mk 2.365.652,48

mk 211.120,00
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R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e

Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Oy 
Fiskars Ab den 14 april 1972 utsedda att granska bo
lagets förvaltning och räkenskaper för är 1972 avläm- 
nar vi efter idag slutförd granskning pä oss ankom- 
mande revisionsberättelse.
En fortlöpande granskning av bolagets räkenskaper 
har pä uppdrag av bolagets styrelse utförts av CGR- 
revisor Henry Lind, som i sitt arbete assisterais av 
bolagets interna revisor. I särskilda rapporter och 
i en den 26 mars 1973 daterad sammanfattande redo- 
görelse har bolagsledningen informerais om omfatt- 
ningen av den utförda granskningen och därvid gjorda 
iakttagelser. Vi har tagit del av förenämnda rapporter, 
av vilka framgär att räkenskaperna befinner sig i ord- 
ning och att bokslutet är riktig t härlett ur bokföringen. 
Vi konstaterar vidare, att bolagets innehav av värde- 
papper inventerats den 15 mars 1973.
Vi har granskat bokslutet, genomgätt styrelsens verk- 
samhetsberättelse, bolagsstämmornas och styrelsens 
Protokoll ävensom andra handlingar, som lämnar upp- 
g ift om bolagets förvaltning och ekonomi, samt vid- 
tagit de övriga granskningsätgärder, som vi ansett 
erforderliga.
Bokslutet, som uppvisar en vinst pä 2.508.865,79 mark 
efter avskrivningar om sammanlagt 6.149.608,05 mark 
pä anläggningstillgängar och pä under räkenskaps- 
äret och tidigare är aktiverade indexförhöjningar och 
kursförluster, är riktigt uppgjort med iakttagande av 
allmänna bokföringsgrunder och god köpmannased. 
Säsom av ärsredovisningshandlingarna framgär, ingär 
en vinst pä försälda anläggningstillgängar med
2.126.925,33 mark i den redovisade nettovinsten.

I intäkter av rörelsen för äret ingär som under tidigare 
är erhällna intäkter i stöd av de s.k. Äminnefors- 
avtalen.

I styrelsens berättelse lämnade redovisningsmässiga 
uppgifter om verksamheten och de resultatpäverkande 
faktorerna har vi funnit vara överensstämmande med 
den av oss granskade redovisningen.
Bolagets brandrisk underkastade anläggningstillgän
gar är tili väsentlig del försäkrade enligt äteranskaff- 
ningsvärdeprincipen.Även övriga brandförsäkringar är 
i kraft och försäkringshandlingarna i ordning. I likhet 
med tidigare förfarande föreläg inte skogsförsäkringar, 
medan däremot brandavbrottsförsäkringar tecknats 
för Skobgy säg, Ramlistfabriken och Plastfabriken.

Vi t i l ls ty r k e r  fö r  b o la g s s tä m m a n , a tt  b o k s lu te t 31. 12. 
1972 fa s ts tä lle s  o c h  a tt S ty re lse n  b e v ilja s  a n s v a rs fr i-  
h e t fö r  ä r 1972.
Styrelsens förslag tili disponering av de tili bolags
stämmans förfogande stäende vinstmedlen omfattas 
av oss.

Helsingfors den 30 mars 1973

Tor Haglund 

Claes-Johan Hisinger-Jägerskiöld 

Eric Haglund

Av Centralhandelskammaren godkänd revisor



SUOMI — FINLAND %
<■

4
>

•  F Ö R S Ä L JN IN G S K O N T O R  

■  F A B R IK S O R T

^  a i

• *  ,  «  *  *  *
k !  . i v v ^ ^ I F C  v W

r .

Pohjakartta © Maanmittaushallitus, Helsinki 1972

! { ■  BORGÄ 

HELSINGFORS

EKENÄS
LM-McC«nn/SAVYPAINO

FISKARS MEKANISKA VERKSTAD
— traktorplogar och andra jord- 

bearbetningsmaskiner

FINSMIDESFABRIKEN, Fiskars
— saxar, köksredskap, puukko- 

knivar och bordsbestick

BILLNÄS FABRIKER
— handverktyg, skogsredskap, 

spadar och grepar m m
— beställningssmiden
— smides-, press-, plast- m fl 

verktyg

FJÄDERFABRIKEN, Billnäs
— bladfjädrar i huvudsak för 

bilindustrin
— spiralfjädrar m m

JOCKIS FABRIKER
—  handels-, balnings-, stäl- och 

telefonträd
—  spik
—  betongnät och bindträd
— stängselnät och taggträd
—  riktad och kapad träd, 

nit m m

LOIMAA FABRIKER
— snökedjor för bilar 

och traktorer
—  kort-, halvläng- och länglänkad 

kätting
— kätting för virkeshantering
—  patentkätting och lyftkätting
— sägkedjor för motorsägar
— siktduk m m

BULTFABRIKEN, Abo
—  kali- och varmstukade bult- och 

skruvprodukter
—  beställningsarbeten för metall- 

industrin

SKRUVFABRIKEN, Ekenäs
—  kallstukade skruvprodukter 

och muttrar för byggnads-, 
snickeri- och metallindustrin

MARIEFORS FABRIKER
—  gängjärn för byggnadsindustrin
—  50— 200 I plätfat för olje- och 

kemiska industrin
—  ställningar och behällare för 

avfallshantering
—  aluminiumbätar
— tunnplätsprodukter
INHA FABRIKER
—  linjesmiden
—  komponenter för jordbruks- 

maskiner
—  skenfastsättningstillbehör
—  värmeradiatorer och rörkon- 

soler för VVS-ändamäl
—  klädskäp

SALO MEKANISKA VERKSTAD
—  traverskranar
— värmebehandlingslinjer och 

-ugnar
—  smideshejare
—  kugghjul
—  svetsade stälkonstruktioner
—  serietillverkade timmerkranar
—  gjuteri
—  nitreringsanläggning

RAMLISTFABRIKEN, Borgä
—  ramlist
—  färdiga ramar
—  dekorerade konstramar m m

ELEKTRONIK, Helsingfors
—  mikrovägsugnar
—  trafikljussystem
— materialprovningsanläggningar
—  processtyrningsautomatik
—  kraftelektronik

PLASTFABRIKEN, Ekenäs
—  fördelningscentrallädor för 

elektriska installationer
—  transport- och flasklädor för 

bryggeriindustrin
—  värmekulvertar för fjärrvärme- 

anläggningar
—  flaggstänger

ABO BÄTVARF AB
—  serietillverkning av motorseg- 

lare i glasfiber I storlek frän 
29 tili 45 fot

—  beställningstillverkning av 
yrkes- och servicebätar
i glasfiber


