


För vara 
aktieägare
Fiskars Oy Ab:s ordinarie bolagsstäm - 
m a hälls torsdagen den 9 maj 1985 kl. 
16.30 pä hotell M arski, Lönnrot- 
kabinettet, M annerheim vägen 10.

Aktieägare, som  önskar deltaga i bo- 
lagsstäm m an, bör anm äla härom , 
skriftligen eller per telefon (90) 644 011, 
tili bolagets centralkontor senast ons- 
dagen den 8 maj 1985 före kl. 16.30.

A ktieägare anm odas anm äla eventuella  
adressändringar tili Fiskars central
kontor tel. (90) 644 011.
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D enna ärsredovisning kan avhäm tas e l
ler beställas pä finska, svenska och  en- 
gelska frän Fiskars O y Ab, M anner
heim vägen 14 A , 00100 H elsingfors.

Fiskars publicerar fö ljande ekonom iska  
rapporter under 1985, pä finska, svens
ka och  engelska:

Verksamhetsöversikt 1.1.— 30.4.1985 
i juni.
Verksamhetsöversikt 1.1.— 31.8.1985 
i Oktober.

Fiskars-koncernen

1980 1981 1982 1983 1984

Verksamheten 
i sammandrag
M m k

O m sättning  
varav i utlandet

i procent av om sättning  
M oderbolagets om sättning  
M oderbolagets export

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

Driftsbidrag 32 43 48 65 68
i procent av om sättn ing 8 10 11 14 13

Avskrivningar enligt plan 9 14 16 16 18
Finansieringskostnader netto — 23 — 28 — 28 — 21 — 21

Resultat före bokslutsdispositioner
och skatter —  4 —  2 +  4 +  27 +  30

i procent av om sättn ingen — 1 —  0,5 +  1 +  6 +  6

U tdelad dividend i m oderbolaget 1,9 1,5 1,5 2,7 4,1*)
A vkastning pä totalt sysselsatt
kapital 5 5 7 12 12
A vkastning pä netto bundet kapital — — 9 14 15

Eget kapital +  reserveringar 150 146 157 219 249
Soliditet 30 30 30 39 39
B olagets börsvärde 29 35 45 96 154

A ntal anställda ultim o 2214 2129 1839 1733 1774
Investeringar 35 28 19 31 54

*) Styrelsens förslag

Data per aktie Pris per bokslutsdatum 136 164 210 259 414

mk G enom snittspris 143 146 194 278 360

Vinst per aktie:
— Före reserveringar och skatter 7 6 19 90 82
—  Efter betald skatt före

reserveringar 7 73 64

P /E -ta l
—  Före reserveringar och skatter 19 23 11 3 5
—  Efter betald skatt

före reserveringar 26 4 6

—  A ntal dividendberättigade aktier 212 500 297 500 372 000

Kursutveckling 
enligt 
Unitas 
aktieindex
197 5 =  100
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Arets händelser i bilder

Republikens President M au
no Koiv is to  och fru  Tellervo 
K oiv is to  besökte Inha fabri- 
ker den 16 augusti. T ili väns- 
ter p ro du k tlin jed irek tö r Pauli 
Lantonen, t i l i  höger verk- 
ställande d irek tö r Reijo 
Kaukonen.

Som ett led i  den grundliga  
saneringen har Kn ivfabriken  
nu effektiva loka lite ter och 
nya m askiner som här m on
teras av Esa Järvenkylä.

F ö r e lektron ikgruppen öpp- 
nades marknaden i  USA, när 
Behlman Engineerings verk- 
samhet övertogs av Fiskars. 
Det var som om E lectronic  
Design News skulle ha gätt 
händelserna i  förväg, när den 
publicerade Fiskars sax t il l-  
sammans med e lektron i k pä 
pärmen av s itt november 
nummer.
Bätvarvet överlät en serie 
p a tru llbä ta r t i l i  gränsbevak- 
ningen. H ä r ä r de senaste av 
dem avbildade pä första si- 
dan i  Turun Sanomat.
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Ordförandens översikt:
Fiskars förstärker 
sinä positioner

U nder 1984 utvecklades Fiskars 
huvudsakligen enligt uppgjorda 

planer. Koncernen uppnadde en for- 
saljningsmassig tillvaxt som for de nu- 
varande fyra affarsomradenas del upp- 
gick till 20%. Arsomsattningen upp- 
gick till 536 miljoner mark och kon- 
cernens resultat fore bokslutsdispositi- 
oner och skatter steg med 10% till 30 
miljoner mark.

F iskars förstärkte sin position som ett 
finländskt företag med en bety- 

dande närvaro pä den internationella 
arenan. Tyngdpunktsomrädena för 
verksamheten utomlands, konsument- 
varugruppen och elektronikgruppen, 
blev föremäl för betydande investerin- 
gar med inriktning pä marknadsförin- 
gen. Till konsumentvarugruppen hör 
numera nio försäljningsbolag i lika 
mänga länder i Europa. Fiskars 
Manufacturing Corporation presterade 
igen ett gott resultat trots stora sats- 
ningar bäde pä nya produkter och pä 
en Organisation som täcker ett allt 
bredare segment av konsumentvaru- 
marknaden i USA.
Den första december övertogs rörelsen 
inom Behlman Engineering, beläget i 
närheten av Santa Barbara, Kalifor
nien. Detta elektronikföretag har se- 
dan starten 1969 specialiserat sig pä 
tillverkning av utrustning för kraft- 
elektronik och kompletterar moder- 
bolagets motsvarande produktlinje.
Över 50 % av koncernens försäljning 
skedde tili kunder utanför Finland. 
Verksamheten i USA stär i sin tur för 
närmare hälften av denna utlandsför- 
säljning.

T yngdpunkten för investeringar i nya 
industriell anläggningar läg inom 

moderbolaget och avsäg främst ett 
stört projekt för modernisering av de 
gamla industrierna i hemkommunen 
Pojo. När handverktygsfabriken tas i 
bruk under vären 1985, har kon
sumentvarugruppen fyra effektiva 
fabriker för tillverkning av sax- 
produkter, knivprodukter, handverktyg 
och produktionsverktyg i Fiskars och 
Billnäs.
Elektronikgruppen uppnädde en god

tillväxt som tili betydande del härrör- 
de sig frän den nya produktlinjen för 
utvecklingsprodukter.
Investeringsvarugruppens utveckling 
fortgick enligt plan. Produktlinjen för 
kranar förtjänar ett speciellt omnäm- 
nande för bäde god tillväxt och ett 
gott resultat. Genom branschrationali- 
seringsavtal förstärktes Inha produk- 
ters marknadspositioner.
Fiskars jordinnehav bildar en viktig 
resurs förvaltad av Fastighetsgruppen. 
Bolagets totalareal undergick inte näg- 
ra nämnvärda förändringar under äret. 
Affären med Pojo kommun berörande 
historiska byggnader m.m. var dock i 
andra avseenden av stor principiell be- 
tydelse.

P lanerna för verksamheten under 
1984—85 är inriktade pä att skapa 

en solid grund för Fiskars-koncernens 
framtid. Mälet för koncernens utveck
ling baserar sig pä kundernas för- 
troende — kvalitetsprodukter — läng- 
siktig tillväxt. Det är med tillfredsstäl- 
lelse jag kan konstatera att ’’Fiskars- 
people” pä alla niväer inom företaget 
genom skolning, härt arbete och pres- 
tationer uppnätt framgängar som stär
ker företagets ovannämnda profil.
Efter den aktieemission som slutfördes 
i december 1983 ökade intresset för 
Fiskars-aktier pä Helsingfors fond- 
börs. Under 1984 omsattes 23 000 st, 
d.v.s. 6% av antalet utelöpande aktier, 
och placerarnas intresse ledde tili att 
kursen steg frän 245 mark tili nivän 
410 mark, en kursstegring om nära 
70 %.
Koncernens starka ekonomiska ställ- 
ning avses även i fortsättningen utgöra 
en hörnsten för uppnäende av en god 
utveckling. Under 1985 planeras kon
cernens omsättning stiga tili 600 mil
joner mark och lönsamheten beräknas 
kunna förbättras.
Till bolagets kunder, ca 1800 aktieäga- 
re och alla anställda frambär jag Fis
kars tack för det gängna äret.

Helsingfors i januari 1985

styrelseordförande



Fiskars verksamhetsomráden
Fiskars verksamhet i hemlandet och utomlands ar fórdelad pá fyra ope
rativa grupper, vars verksamhetsutveckling och resultat óvervakas av 
kommittéer som utsetts bland direktionsmedlemmarna.

Konsumentvaru-
gruppen

G enom en i snabb utveckling stadd in- 
ternationell marketingorganisation 

levererar Fiskars saxar, knivar och 
handverktyg av hög kvalitet för hushäll, 
yrkesbruk och gör-det-själv-hobbyverk
samhet.

Dessa märkesvaror har blivit allt po- 
pulärare pä internationella marknader, 
sedän Fiskars med sitt utvecklingsarbe- 
te nyskapat formgivning, material och 
produktionsteknologi för traditionella 
bruksföremäl. Fiskars® är världens le- 
dande saxmärke. Tillverkningsinnova-

tioner i saxproduktionen tillämpas ock- 
sâ pâ knivar och verktyg. Detta vidgar 
kundkretsen och konsoliderar koncer- 
nen som internationell producent av 
konsumentvaror.

Av inhemska träslag gör Fiskars de- 
korativa ramar och lister, som tillfreds- 
ställer olika konst- och smakriktningar 
samt används i inredningar överallt i 
världen.

Gruppen har sju fabriker i Finland 
och fyra i USA.

Elektronik-
gruppen

*

u

F iskars växer snabbt inom elektronik- 
industrin och specialiserar sig pä 

noggrant valda och preciserade nisch- 
marknader där en ledande ställning kan 
erövras och bibehällas.

Kraftaggregat säkerställer oavbruten 
strömförsörjning för tele- och adb- 
system i händelse av elnätsstörningar. 
Trafikstyrningen främjar trafikens smi- 
dighet och trygghet. Högklassiga kaps- 
lingar pressade av polykarbonat skyd- 
dar elektroniska anläggningar mot om- 
givningens äverkan.

Fiskars levererar även högteknologis- 
ka produkter för speciella kunder som 
har ovillkorliga krav pä funktion och 
kvalitet.

I hemlandet är Fiskars en stark 
marknadsledare. Med utgängspunkt 
frän denna position utvidgar bolaget 
sin verksamhet pä potentiella mark- 
nadsomräden, t.ex. Förenta Staterna 
och Fjärran Östern.

Gruppen har fyra anläggningar i Fin
land och en i USA.

Investeringsvaru-
gruppen

F iskars producerar specialprodukter 
för land- och sjötransporter samt för 

industriellt bruk, av vilka konsumenter- 
na fordrar ändamälsenlighet och abso
lut pälitlighet även under de besvärli- 
gaste förhällanden. Ingäende förtrogen- 
het med kundernas önskemäl samt 
intensiv forsknings- och utvecklings- 
verksamhet har givit Fiskars ett för- 
sprâng i fräga om kvalitet.

Skogskranar används av yrkesfolk 
inom Europas skogsindustri i öst och i 
väst.

Tili borrjiggar och Stora specialfartyg 
levererar Fiskars liv- och tjänstebätar i

enlighet med stränga normer. För 
sjöbevaknings- och försvarsändamäl 
har krävande fartygskonstruktioner 
utvecklats.

Aluminiumbäten Busters sjösäkerhet 
och robusta konstruktion har gjort den
na bättyp populär hos kunder, som 
ställer stora krav.

Enheten inom metallbranschen pro
ducerar och marknadsför gängjärn för 
dörrar och fönster, specialradiatorer 
samt varmbearbetade stälprodukter för 
järnvägarnas och jordbrukets behov.

Gruppen har fyra fabriker i Finland.

Fastighetsgruppen ^ är industriell järntillverkning inled- 
des i Finland pä 1640-talet, var 

Fiskars skogar och forsar av avgörande 
betydelse för produktionens placering 
sett ur dävarande företagarens synpunkt.

Ocksä i vära dagar är jord- och skogs- 
innehavet en viktig resurs för bolaget. 
Fiskars-koncernens jordinnehav uppgär 
sammanlagt tili ca 16 000 ha.

Fiskars idkar modernt jord- och 
skogsbruk samt producerar energi sam- 
tidigt som bolaget utvecklar och under-

häller traktens värdefulla natur och 
unika kulturtraditioner. Bolagets sko
gar har redan i generationer skötts 
inom ramen för skogsbruksplaneringen 
varigenom förnyelse och ökning av vir- 
kesförrädet uppnätts. Koncernens egna 
kraftverk producerar hälften av den 
distribuerade elenergin.

Genom sitt dotterbolag Predium del- 
tar Fiskars aktivt i samhällsplaneringen 
och byggnadsverksamheten pä sina 
strandomräden.
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Koncernledningen

Styrelseordförande 
Verkställande direktör

Göran J Ehrnrooth* 
Reijo Kaukonen*

Gemensanima
funktioner

Finans
Inköp
Personal
Juridik, direktionssekr. 
Utveckling 
Teknologi 
F-Systems

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

Konsumentvaru-
gruppen

Konsumentprodukter,
Europa Kimmo Käyhkö* 
Konsumentprodukter, USA Wayne Fethke*
Fiskars International Lars Palmgren*
Ramar och lister Karl-Gustav Gummerus

Elektronik
gruppen

Kraftelektronik, Europa 
Kraftelektronik, USA 
Trafikstyrning 
Kapslingar
Utvecklingsprodukter

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

Investerings-
varugruppen

Kranar
Inha produkter 
Liv- och tjänstebätar

Väinö Korpeinen* 
Pauli Lantonen 
Aapo Latvalahti

Fastighetsgruppen Fastighetsgruppen Olof Bruncrona*
*Direktionsmedlem

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

Electronics
Advisory
Council

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

Fiskars pá 
världsmarknaden

1. Finland
2. Sverige
3. Norge
4. Danmark
5. England
6. Holland
7. Förbundsrepubliken Tyskland
8. Frankrike
9. Schweiz

10. Österrike
11. Wisconsin
12. Kalifornien

11
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Styrelsen bekantade 
sig med K rafte lektro- 
nikfabriken. Frän 
höger fö lje r  Jacob 
von Ju lin , Ja rl G r i
penberg, utveck- 
lingschef Anssi K u ja 
la, Robert G E h rn 
rooth samt VD Reijo  
Kaukonen med hop- 
monteringen av den 
nya generationens 
kra ftfö rsörjn ings- 
system (UPS).

P roduk tiin jed irek tö r 
K im m o Pökkinen fö - 
revisar ett s tort UPS- 
system fö r  leverans t i l i  
ett atom kraftverk.
T il i vänster om ho- 
nom  Jarl Engberg, 
Thomas Tallberg, G ö
ran J E hrn roo th  och 
La u ri Kalima.

Stvrelsen Vald intill ordinarie bolagsstämma är
Jacob von Julin 1986
hedersordförande
bergsräd
Göran J Ehrnrooth 1985
ordförande
dipl.ekon.
Jarl Gripenberg 1986
viceordförande
professor

Robert G Ehrnrooth 1987
ekon.lic.
Thomas Tallberg 1985
med. o. kir.dr
Lauri Kalima 1987
bankdirektör
Jarl Engberg 1986
advokat

Revisorerna
Ordinarie Suppleanter
Eric Haglund 
diplomekonom, CGR

Henry Lind 
ekon.mag., CGR

Brita Hisinger-Jägerskiöld 
diplomekonom

Peter Hartwall 
diplomingenjör

Christian Hildén Sixten Nyman
diplomekonom diplomekonom, CGR
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Styrelsens verksamhetsberättelse

Allmänt

Oinsättning

F is k a rs - k o n c e r n c n s  o m s ä t tn in g  

M m k
550-----------------------------
500-

1980 1981 1982 1983
|  K o n s u m c n tv a ru g r u p p e n  

|  E e l t r o n ik g r u p p e n  

H f  In v e s tc r in g s v a ru g ru p p e n  

F a s lig h e ts g ru p p e n

1984

Fiskars koncernen utvecklades under 1984 tili alla väsentliga delar planenligt. Den un- 
der föregäende är uppnädda tillfredsställande resultatutvecklingen befästes. Sam tidigt 
gjordes betydande insatser för utvecklandet av affärsverksamheten.

Tyngdpunkten har främst legat vid befästandet av tillväxtbasen för den internatio- 
nella verksamheten i U SA  och Europa, förstärkandet av produktutvecklingen samt 
moderniseringen av konsum entvarugruppens produktionsinrättningar pä bolagets 
hem ort, i Pojo kom m un.

Konkurrenskraften förstärktes även av en i det närmaste fördubblad investeringstakt 
samtidigt som den finansiella Strukturen och soliditeten bibehölls.

Det om fattande utbildningsprogram som  genom fördes för bolagets och produktlin- 
jernas ledning har förstärkt den gem ensam m a företagskulturen samt givit redskapen 
för utvecklandet av en lönsam  företagsamhet.

I sam band m ed preciseringen av företagsbilden har en ny FISK A R S-logo tagits i 
bruk vilken bättre än tidigare stöder den internationella m arknadsföringen av vära 
märkesprodukter.

Förstärkningen av US-dollarn har inverkat positivt pä koncernens resultat och för- 
säljningssiffror. I koncernens balansräkning äterspeglas även den tili 12% uppgäende 
skillnaden m ellan dollarns bokförda kurs ultim o 1983 och 1984.

Koncernens om sättning ökade tili 536 M mk (471), varav försäljningen i utlandet steg tili 
54% (51).

Tillväxten inom  koncernens nuvarande verksam hetsom räden var 20%. Koncernens 
mest internationella verksam hetsom räde var fortfarande konsumentvarorna, av för
säljningen gick 75%  tili utländska kunder.

M oderbolagets om sättning var 394 M mk (366), varav export 169 M mk (141) utgöran- 
de 43% (38).

Försäljningen i hem landet var 246 M m k (226).

Omsättning (nuvarande verksamhetsomräden) Mmk ________
Koncernens
omsättning

varav utomlands
Mmk % %
1984 1984 1983

Konsumentvarugruppen 235 177 75 77
Elektronikgruppen 89 41 46 35
Investeringsvarugruppen 163 72 44 42
Fastighetsgruppen 49 — — —
Totalt 536 290 54 51

Koncernens försäljning per marknadsomräde
(nuvarande verksamhetsomräden)

1984 1983 Föränd-
Mmk Mmk ring ‘Vo

Finland 254 232 + 24
Skandinavien 60 48 + 25
Västeuropa 62 55 + 13
USA 140 115 + 22
SEV-stater 43 33 + 30
Ovriga 7 7 —

566 463
— Försäljningens

korrektivposter 30 19
Omsättning 536 444 + 21
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Verksamhetsomrádenas 
operativa résultat

K o n c i 'r n b a la n s

A k t i v a

1980 1981 1982 1983 1984

I  A n la g g n in g s t i l lg á n g a r  

I O m s â t tn in g s t i l lg à n g a r  

I  F in a n s ie r in g s t i l lg â n g a r

P a s s iv a

600 •

500

400

300-

200

100

p 11i r
iPfi1

1980 1981 1982 1983 1984
j E g e t  k a p i ta l  

| j ;  R e s e rv e r in g a r

■  L a n g f r is t ig !  f r ä m m a n d e  k a p ita l  

K o r t f r i s t i g t  f r ä m m a n d e  k a p ita l

R e s u lta t  f ö r e  b o k s lu ts t id s -  
M m k  p o s i t io n e r  o c h  s k a t te r

10- 1980 1981 1982 1983 1984

Kärnan i konsumentvarugruppens affärsverksamhet bade i Europa och U SA  utgörs 
fortfarande av saxprodukterna vilkas framgäng fortsatte. Gruppens totalresultat belas- 
tas av kostnaderna för utveckling och lansering av nya produkter samt kostnaderna för 
fortsatta insatser för utvecklandet av gruppens internationella distributionsnät.

Konsumentvarugruppens lönsam het var tillfredsställande med undantag av ramar 
och lister.

Elektronikgruppens tillväxt fortgick och dess lönsam het var som  helhet betraktad god. 
Produktutvecklingsinsatserna fortsatte och belastar ärets resultat.

Investeringsvarugruppens lönsam het förbättrades ytterligare och var god även om  de 
olika produktlinjernas utveckling fortfarande var ojämn.

Fastighetsgruppens verksamhet är tili sin natur längsiktig och värderingen av lönsam - 
heten annan än för industrin. Jordbruket gav god skörd andra äret i följd och verksam- 
hetens resultat var gott.

Skogsbrukets försäljning förverkligades planenligt, avverkningarna understeg fort
farande den ärliga tillväxten. El-avdelningens leveranser lag pä sam m a nivä som  före
gäende är och verksamhetens resultat var alltjämt tillfredsställande. Dotterbolaget Pre- 
diums verksamhet fortskred planenligt och resultatet var positivt.

Det ekonomiska 
resultatet

Koneernen
Koncernens driftsbidrag var 68 M mk (65) motsvarande 13% (14) av om sättningen.

Ö kningen i posten övriga rörliga och fasta kostnader i resultaträkningen utgörs tili 
stor del av insatserna i produktutveckling och marknadsföring.

Koncernens avskrivningar enligt plan steg tili 18 Mmk (16) jäm fört m ed skattemäs- 
sigt högsta tillätna 20 Mmk (17).

Nettofinansieringskostnaderna, inkluderande bade realiserade och orealiserade 
kursförluster pä län, sjönk och utgjorde 21 M mk m otsvarande 4% av om sättningen.

Efter beaktande av övriga kostnader och intäkter utgjorde resultatet före boksluts- 
dispositioner och skatter 30,4 M mk (26,9) m otsvarande 6% (6) av omsättningen'.

Som  bokslutsdispositioner har bokförts 2,4 M mk avskrivningar varefter dessa mot- 
svarar det skattemässigt högsta tillätna beloppet enligt näringsskattelagen. 

Reserveringarna har ökats m ed 15,5 M mk.
Koneernen redovisar en nettovinst om  6,1 M mk (14,7) efter redovisningsäret belas- 

tande skatter, uppgäende tili 6,5 M mk.
Avkastningen pä det i den industriella verksamheten bundna kapitalet (exklusive 

skogsomräden och aktier) var i koneernen 12% (12) och avkastningen pä nettokapitalet 
steg tili 15% (14).

Moderbolaget
M oderbolagets driftsbidrag var 38 M mk (38) eller 10% (10) av om sättningen.

M oderbolagets nettofinansieringskostnader sjönk tili 5,7 M mk (14,9) motsvarande 
1,4% av om sättningen. Förbättringen beror i huvudsak pä den av dotterbolaget i U SA  
erhällna dividenden.

M oderbolagets övriga intäkter upptar främst sädana skattefria försäljningsvinster 
som  hänför sig tili fastighetsförsäljningar inom  bolagets norm ala verksamhet.

Skattefria försäljningsvinster av engängsnatur har överförts direkt tili d ispositions- 
fonden.

M oderbolaget redovisar en nettovinst om  9,4 M mk (4,6).
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner efter skatt var 64 mk per aktie och  

m otsvarande P /E-tal var vid ärsskiftet 6.

Finansieringen

Koncernens likviditet har under äret varit god.
Ö kningen av finansieringstillgängarna beror främst pä inverkan av nya koncernbo- 

lag, om fattande projektleveranser vid ärsskiftet sam t ökade tillgodohavanden frän fas
tighetsförsäljningar.

Om sättningstillgängarnas ökning förorsakas främst av de nya dotterbolagen samt 
utvidgningen av Prediums verksamhet. I m oderbolaget minskade det i om sättningstill- 
gängar bundna kapitalet.

De kortfristiga skulderna kvarstod pä föregäende ärs nivä.
Under äret upptogs 95 M mk nya längfristiga län och läneam orteringarna uppgick tili 

57 Mmk; nettoökningen utgjorde sälunda 38 M mk. Den ovanligt stora länerörelsen
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hänför sig tili att verksamheten i Förenta Staterna om organiserades och att länestocken 
sam tidigt konverterades pä förmänligare och mera längfristig bas.

Det egna kapitalet +  reserveringarna ökade med 29 M mk.
Koncernens soliditetsgrad kvarstod vid 39%.
M oderbolagets likviditet har under äret varit god. Valutapositionerna har behällits i 

jäm vikt och nämnvärde kursdifferenser har inte uppkom m it.
Det främm ande kapitalet kvarstod pä föregäende ärs nivä och det egna 

kapitalet + reserveringarna ökade m ed 22 M m k. M oderbolagets soliditetsgrad steg tili 
47%  (45).

Pensionsstiftelsens underskott bibehölls vid 4 M m k. Det totala underskottet i pensi- 
onsansvar inklusive egna pensionsätganden uppgick tili 11,6 M mk (10,6).

Koncernens investeringsprogram genom fördes planenligt. Som  investeringar i anlägg- 
ningstillgängar bokfördes 54 M mk (31), varav m oderbolagets andel var 37 M mk (22).

Investeringarnas tyngdpunkt läg inom  konsum entvarugruppen som  redan andra äret 
i följd fördubblade sina investeringar. D e största enskilda Objekten var förnyandet av 
verktygsfabrikens och handverktygsfabrikens maskiner och produktionsutrym m en. 
Den mest betydande aktieinvesteringen var inköpet av heia aktiestocken i Oy Rahkola 
Ab i Vasa.

I U SA  uppfördes en ny handverktygsfabrik i Wausau (W isconsin) dit handverktygs- 
tillverkningen som  förvärvats av S/V -tools överfördes. Formsprutningskapaciteten för 
de i verktygen ingäende plastdelarna ökades genom  förvärv av ett företag i branschen.

Den största enskilda investeringen inom  elektronikgruppen utgjordes av aktiekapita- 
let i det nybildade bolaget Fiskars Electronics Corporation i USA.

Säsom  under tidigare är har sam tliga produktutvecklingskostnader och m oderbola
gets kostnader för produktionsverktyg bokförts som  kostnader i resultaträkningen.

1980 1981 1982 1983
I  In v e s te r in g a r  

A v s k r iv n in g a r

1984

Investeringar, Mmk 1984 1983
Konsumentvarugruppen 35,0 17,0
Elektronikgruppen 9,5 2,1
Investeringsvarugruppen 4,7 3,0
Fastighetsgruppen 3,6 4,4
Övriga 1,1 4,2

53,9 30,7

Personalen

Organisationen

Samhälls> 
effekter i 
hemlandet

Antalet anställda inom  koneernen var vid ärets slut 1 774 personer (1 733), varav utom - 
lands 230. M oderbolagets personal uppgick tili 1 506 (1 535).

Personalantalet stod under äret i stört sett i balans m ed produktionsvolym en.
I den interna m anagem entutbildningen deltog 50 personer. I de seminarier i strate- 

gisk m arknadsföring och försäljningsplanering som  anordnades deltog 55 personer i 
nyckelställning inom  produktlinjernas m arknadsföring.

Ärets förslagsverksamhet aktiverades genom  en stor förslagstävling. Som  bästa för- 
slagsställare belönades Lauri K oljonen frän saxfabriken m ed 10 000 mark och M auno  
Leppälä frän Inha m ed 5 000 mark.

D en interna ansvarsfördelningen inom  direktionen preciserades under äret. För de 
utom  Europa och U SA  belägna m arknaderna grundades inom  konsum entvarugrup
pen en ny enhet, Fiskars International tili vars direktör utnäm ndes direktionsm edlem - 
men Lars Palmgren. Dipl.ing. K im m o Käyhkö kallades tili direktör för gruppen Konsu- 
mentvaror, Europa och tili m edlem  av direktionen.

Närmare uppgifter om  Organisationen äterfinnes pä sidan 7.

Bolaget har 15 produktionsenheter pä 9 orter i landet. Bolaget idkar dessutom  jord- och  
skogsbruk, driver kraftverk och sköter eldistribution.

Den sam hälleliga effekten av bolagets verksamhet är mest päfallande pä orter där 
Fiskars industrianläggningar svarar för en betydande del av arbetsplatserna, säsom  t.ex. 
Pojo kom m un och fabriksorten Inha. Pä dessa orter bär bolaget även betydande kost
nader för bevarandet av bl.a. de kulturella traditionerna i bygden i intimt samarbete 
med respektive kommuner och den lokala befolkningen bäde inom  och utom  bolagets 
krets.

Fiskars ätgärder för skapande av en konkurrenskraftig industri och m oderna indus- 
triarbetsplatser utgör en väsentlig del av det s.k. bruksprojekt, sam tidigt som  bolaget 
om besörjer bevarandet av sina historiska byggnader och bruksm iljön pä hem orten Fis
kars.

Bolaget sälde tili Pojo kom m un ca 25 ha jord och heia Billnäs gam la brukskomplex 
samt vissa andra historiskt värdefulla byggnader i Billnäs och Fiskars. Kom m unens in- 
novativa aktivitet för utvecklandet av en levande industrim iljö inom  dessa traditionella 
bruksom räden har allm änt erhällit stöd och erkänsla.
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Förändringar i 
koncernens Struktur 
och företagsförvärv

Intressebolagen

Uppgifter om  
bolagets aktier 
och aktieägare

Koncernens verksamhet i U SA  om organiserades genom  grundandet av det av moder- 
bolaget ägda Fiskars Inc., vilket i sin tur fr.o.m. ársskiftet äger heia aktiestocken i de bá- 
da operativa bolagen Fiskars M anufacturing Corp. (konsumentvarorna) och Fiskars 
Electronics Corp.

Fiskars M anufacturing Corp. förvärvade pá váren Continental Custom  Products 
-benäm nda bolags heia affärsverksamhet i Forest Lake (M innesota).

Fiskars Electronics Corp. förvärvade i slutet av äret Behlm an Engineering Corpor
ations hela affärsverksamhet i Santa Barbara (Kalifornien).

I Europa övertogs 1.1.1984 heia aktiestocken i det engelska bolaget Finnsales Ltd och  
i Schweiz startades i maj försäljningsbolaget Fiskars AG.

I hem landet övergick det i Vasa belägna Oy Rahkola Ab i Fiskars ägo 1.1.1984.
Inom ramen för ett samarbetsavtal övertogs gängjärnstillverkningen vid det till Oy 

W ärtsilä Ab tillhörande Excelsior och Produktionen flyttades i början av 1985 tili bola
gets fabriker i Inha.

I slutet av áret avvecklade bolaget sitt engagem ang i plogverksam heten genom  att 
sälja sin m inoritetsandel i Risslamet Oy Ab. Plogtillverkningen fortsätter i de tidigare 
utrym m ena i Fiskars.

De inom  Ovako Oy Ab genom förda strukturförändringarna samt verksamhetens an- 
passning tili rädande m arknadsläge bidrog tili bolagets goda resultat 1984. Om sättnin- 
gen steg till 1 258 M mk (1 107) och resultatet utvisade vinst. Fiskars andel av Ovakos 
aktiestock är 33,5%.

Sägbolaget Oy M etsä-Skogby Ab lyckades under gynnsam m a m arknadsförhällan- 
den förbättra sin lönsam het. Bolagets om sättning var 53 M m k (55). Fiskars andel är 
50%.

Softwarebolaget Procons Oy:s affärsverksamhet växte kräftigt och försäljningen  
steg tili 20,5 M m k (13,5). Resultatet var vinstgivande. Fiskars andel är 49%.

O m sättningen av bolagets aktier pá Helsingfors Fondbörs uppgick tili 8 172 716 mk 
varavbundna aktier 7 141 857 m k och  fria 1 030 859 mk. Totalt om sattes 22 721 (18 526) 
aktier (varav 19 879 bundna och 2 842 fria), motsvarande 6,1% av antalet utelöpande  
aktier.

Kurserna var vid árets ingáng 250 mk (bundna) och 255 mk (fria) sam t vid árets slut 
412 mk (bundna) och 420 mk (fria).

De högsta noteringarna under áret var 4 3 0 m k  (bundna) och 460 mk (fria) samt de 
lägsta 250 mk (bundna) och 255 mk (fria).

Beskattningsvärdena för 1984 fastställdes tili 410 mk (bundna) och 420 mk (fria). Ak- 
tiernas beskattningsvärde 1983 var 245 mk.

Bolagets aktiekapital är 37 200 000 m k bestäende av 372 000 aktier. Aktiernas nom i- 
nella värde är 100 mk.

Bolaget hade vid árets slut 1 793 (1 845) registrerade aktieägare.

Bolagets aktieägare fördelade sig enligt aktieregistret 31.12.1984
pá följande sätt Antalet av aktiekapitalet %

1984 1983
Privatpersoner 64,9 67,5
Allmännyttiga organisationer 8,7 8,2
Affärsföretag 18,6 16,6
Banker och försäkringsbolag 7,8 7,7

100,0 100,0

Utsikter Tyngdpunkten i koncernens verksamhet âr att fôrstârka bolagets stâllning pâ de inter- 
nationella marknaderna, speciellt i Europa och USA.

Kvaliteten hos Fiskars®-markesvaror utgôr basen for konsum entvarugruppens 
verksamhet. For att uppnâ avsedd framgâng fortsatter bem ôdandena att intensifiera 
kundkontakterna och utvecklingen av nya produkter.

Inom elektronikgruppen kommer den internationella konkurrenskraften att fôrstàr- 
kas genom  en fortsatt produktutveckling och en utvidgning av verksamheten i bàde 
U SA  och Europa under àren 1985— 1986.

Inom investeringsvarugruppen varierar de separata produktlinjernas strategiska p o 
sition. Resurserna inriktas pà att ôka exporten och uppnâ ett fast grepp om  den euro- 
peiska marknaden.

Investeringarna inriktas frâmst pà att stôda ovannâm nda màl. Ârets investeringsbe- 
slut kommer att uppgà till 60 Mmk.

Koncernens om sàttning fôrvantas stiga m ed 10% till ca 600 Mmk samt lônsam heten  
ytterligare forbâttras. Den finansiella stâllningen och soliditeten kommer att fôrbli go 
da.
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K o n c e rn re s u lta t r ä k n in g
(1000 mk)

Omsättning
1984

+ 535 791
1983

+ 471 304

Rörliga och fasta kostnader
Material och förnödenheter 
Löner
Lönebikostnader
Hyror
Övriga rörliga och

-206 900 
-118 642
- 52 152
- 12511

-182 674 
-103 191
-  47 521
-  9 970

fasta kostnader —88 687 —71 059
Tillverkning för eget bruk + 2 971 + 3 194
Förändring i lager + 7 734 -468 187 + 4 797 406 424

Driftsbidrag + 67 604 + 64 880
Avskrivningar enligt plan -  17 968 —15 951
Rörelseöverskott + 49 636 + 48 929
Finansiella intakter och
kostnader

Dividendintäkter + 204 + 137
Ränteintäkter + 10 237 + 7 179
Kursdifferenser + 174 — 1 212
Räntekostnader —31407 -  20 792 —27 528 —21 424

Resultat efter finansnetto + 28 844 + 27 505
Övriga intakter och kostnader

Ovriga intäkter + 3 128 + 486
Ovriga kostnader — 1544 + 1584 — 1045 — 559

Resultat före bokslutsdis-
positioncr och skatter + 30 428 + 26 946
Avskrivningar utöver plan — 2 364 — 690
Förändring av reserveringar

Driftsreservering — 8 000 — 7000
Lagerreserv — 7 379 + 213
Kreditförlustreservering — 99 -  15 478 + 236 — 6551

Skatter -  6 441 __ 5 016
Räkenskapsperiodens vinst + 6145 + 14 689
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K o n c e rn b a la n s rä k n in g
(1000 mk)

Aktiva 31.12.1984 31.12.1983
Finansieringstillgängar

Kassa och banktill-
godohavanden 39 216 42 350
Försäljningsfordringar 112 208 90463
Länefordringar 20 278 12 199
Förskottsbetalningar 7 458 4 978
Resultatregleringar 10016 7 006
Emissionsfordringar — 3 040
Övriga finansiella tillgängar 19 308 208 484 10 828 170 864

Omsättningstillgängar
Material och förnödenheter 32 457 28 380
Hel- och halvfabrikat 100 564 133021 91 347 119 727

Anläggningstillgängar
Halvfärdiga arbeten 8167 1 094
Jord- och vattenomräden 100 365 69 520
Uppskrivning 1983 — 30000
Byggnader och konstruktioneir 44 830 43 093
Maskiner och inventarier 44 720 29 925
Övriga materiella tillgängar 1186 5 684
Aktier och andelar 44 087 37 934
Immateriella rättigheter 2 007 1 815
Övriga utgifter med läng
verkningstid 1107 1 374
Goodwill 1 778 —

248 247 220439

Avskrivningar utöver plan 47 012 295 259 46 653 267 092
636 764 557 683
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Passiva 31.12.1984 31.12.1983
Främmande kapital

Kortfristigt
Leverantörskulder 34369 35 459
Förskottsbetalningar 5 217 7 184
Resultatregleringar 37 197 33 306
Finansieringsväxlar 33 666 29 091
Amorteringar pä
längfristiga län 31224 37 188
Övriga kortfristiga skulder 14 096 155 769 7 828 150 056

Längfristigt
Län av penninginrättningar 129 254 100 397
Pensionslän 72157 68 182
Obligationslän 12 250 11000
Övriga längfristiga skulder 18 649 232 310 8 484 188 063

Reserveringar och avskrivningar
utöver plan

Driftsreservering 15 000 7 000
Lagerreserv 42 269 34 809
Kreditförlustreservering 2 695 2 671
Avskrivningar utöver plan 47 012 106 976 46 653 91 133

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 37 200 29 750
Nyemission 1983 — 7 450
Reservfond 4138 4 126
Övrigt bundet eget kapital 63 253 61 979

104 591 103 305

Fritt eget kapital
Odisponerade vinstmedel 30 973 10 437
Räkenskapsperiodens vinst 6 145 14 689

37 118 141 709 25 126 128 431
636 764 557 683



Finansieringsanalyser
(1000 mk)

Koncernen Moderbolagei
1984 1983 1984 1983

Tillförda medel
Frän verksamheten 

Driftsbidrag 
Finansieringsnetto 
Skatter 

Frän verksamheten totalt

67 604 
-20 792 
-  6 441 

40 371

64 880 
-20 754 
-  4 201 

39 925

37 942
-  5 661
-  3 832 

28 449

38 146 
-14 181 
-  2 111 

21 854

Övriga intakter och kostnader — 872 
Försäljning av anläggningstillgängar 14 840 
Aktieemission — 
Upptagna längfristiga län 94 816 
Omräkningsdifferens 3169

-  654 
6 670 
7719 

11 889 
900

-  384 
14 365

42 458

22 
4 839 
7719 

11 693

Summa tillförda medel 152 324 66 449 84 888 46 127

Använda medel
Investeringar
Amortering av längfristiga län 
Dividender
Övrig minskning av eget kapital

53 872 
56 537 
2678

31 591 
40137 
1488 

64

36 965
37 528 
2678

21 980 
33 146 
1488 

64
Summa använda medel 113 087 73 280 77 171 56 678

Förändring av rörelsekapital 39 237 
152324

-  6831 
66 449

+ 7 717 
84 888

-10551 
46 127

Specifikation över förändringarna 
i rörelsekapitalet
Finansieringstillgängar 
Omsättningstillgängar 
Kortfristiga skulder

+ 37 620 
+13 294 
-11677 

39 237

-16 698 
+ 6 449 
+ 3418 
-  6831

+14 022
-  4 714
-  1591 
+ 7 717

-26 356 
+ 1269 
+ 14 536 
-10551
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Moderbolagets resultaträkning
(1000 mk)

1984 1983
Omsättning

Rörliga och fasta kostnader
Material och förnödenheter 
Löner
Lönebikostnader
Hyror
Övriga rörliga och 
fasta kostnader 
Tillverkning för eget bruk 
Förändring i lager

Driftsbidrag
Avskrivningar enligt plan 

Rörelseöverskott

+ 394 191 + 365 982

-154 236
-  87 338
-  43 191
-  11370

-  58 371 
+ 2 971
-  4 714 -356 249 

+ 37 942 
-  10 892 

+ 27 050

-146 757
-  82 663
-  44 463
-  9 960

-  48 456 
+ 3 194
+ 1269 -327 836 

+ 38 146 
-  9 999 

+ 28 147

Finansiella intakter och 
kostnader

Dividendintäkter
Ränteintäkter
Kursdifferenser
Räntekostnader

Resultat efter finansnetto

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

+ 21389

+ 137
+ 9 563
-  1212 
-  23 339 1 4851

+ 13 296

Övriga intakter och kostnader
Övriga intakter 
Övriga kostnader

Resultat före boksluts- 
dispositioner och skatter
Avskrivningar utöver plan

Förändring av reserveringar
Driftsreservering
Lagerreserv

+ 2 683 + 29
-  478 + 2 205 -  142 -  113

-  8 000

+ 23 594 
— 2 364

-  7 000 
8 000 + 2 000

+ 13 183
-  690

-  5000

Skatter
Räkenskapsperiodens vinst

-  3 832 
+ 9 398

-  2 926 
+ 4 567
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Moderbolagets balansräkning
(1000 mk)

Aktiva 31.12.1984 31.12.1983
Finansieringstillgängar

Kassa och banktill-
godohavanden 29 006 36166
Försäljningsfordringar 86 534 70 783
Länefordringar 36 440 29 444
Förskottsbetalningar 6 961 4 855
Resultatregleringar 4 335 6 148
Emissionsfordringar — 3 040
Övriga finansiella tillgängar 10178 173 454 8 996 159 432

Omsättningstillgängar
Material och förnödenheter 24 481 23 463
Hel- och halvfabrikat 61310 85 791 67 042 90 505

Anläggningstiilgängar
Halvfärdiga arbeten 7 932 332
Jord- och vattenomräden 98 288 67 499
Uppskrivning 1983 — 30000
Byggnader och konstruktioner 26 808 28 391
Maskiner och inventarier 22327 16 329
Övriga materiella tillgängar 1054 859
Aktier och andelar 59 062 53 421
Immateriella rättigheter 1061 845
Övriga utgifter med läng
verkningstid 1103 1 374

217 635 199 050
Avskrivningar utöver plan 47 012 264 647 46 653 245 703

523 892 495 640
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Passiva 31.12.1984 31.12.1983
Främmande kapital

Kortfristigt
Leverantörskulder 26 231 29 458
Förskottsbetalningar 5 217 7 184
Resultatregleringar 30 868 27 622
Amorteringar pä
längfristiga län 30 874 31 700
Övriga kortfristiga skulder 10 542 103 732 7 003

Längfristigt
Län av penninginrättningar 85 711 85 650
Pensionslän 71 581 68 182
Obligationslän 12 250 11000
Övriga längfristiga skulder 5 863 175 405 4 817

Reserveringar och avskrivningar 
utöver plan

Driftsreserveringar 15 000 7 000
Lagerreserv 27 558 27 558
Kreditförlustreserveringar 2 564 2 564
Avskrivningar utöver plan 47 012 92 134 46 653

Eget kapital
Bundet eget kapital 

Aktiekapital 37 200 29 750
Nyemission 1983 — 7 450
Reservfond 4126 4 126
Uppskrivningsfond 57 314 57 395
Övriga bundna fonder 13 038 13 700

111 6 7 8  112422

Fritt eget kapital 
Dispositionsfond 28 207 20 811
Odisponerade vinstmedel 3 338 1 449
Räkenskapsperiodens vinst 9 398 4 567

102 967

169 649

83 775



Bokslutskommentarer

Redovisningsprinciper
B okslutet har uppgjorts pä basen av ursprungliga anskaff- 
ningsvärden m ed undantag av värdet pâ vissa fastigheter, i vil- 
ket uppskrivningar ingär.

K oncernbokslutets om fattning
I bokslutet har m edtagits alla bolag dar koncernen direkt eller 
indirekt innehar mer än hälften av aktiernas röstetal. U ndan
tag utgörs av Fiskars Electronics C orporation (FEC), som  bör- 
jat sin verksam het i decem ber 1984. K onsolidering av FEC  
skulle ej ha haft väsentlig betydelse för bedöm ning av koncer- 
nens résultat och  ställning.

N ägot m inoritetsintresse av betydelse finns ej i koncernen.

K oncernm ellanhavanden
Försäljning och  inköp, fordringar och skulder m ellan kon- 
cernbolag, frân koncernbolag erhàllna dividender sam t intern 
vinst i lagervärdet pâ frân koncernbolag inköpta varor har eli- 
m inerats.

Intern) aktieinnehav
Internt aktieinnehav har elim inerats enligt förvärvsvärdem e- 
toden. Sälunda har värdet av dotterbolagsaktierna avräknats 
m ot förvärvstidpunktens egna kapital i dotterbolagen. H ärvid  
har hälften av reserveringarna inräknats i det förvärvade egna  
kapitalet m edan andra hälften redovisas som  skatteskuld i öv- 
rigt längfristigt kapital. Skillnaden m ellan dotterbolagsaktier- 
nas anskaffningspris och det förvärvade egna kapitalet redovi
sas som  goodw ill och avskrives lineärt pâ 10 âr.

O m vandling av utländska dotterbolagens bokslut tili finska  
mark
U tländska dotterbolags bokslut har om vandlats tili finska  
mark enligt ’’Current rate” m etoden . G enom  att investeringar- 
na utom lands i huvudsak gjorts i starka valutor har en netto- 
kursvinst uppkom m it. Den uppkom na kursvinsten redovisas 
under övrigt bundet kapital.

Varulager
Värdering av lager sker tili det lägsta av anskaffnings-, äteran- 
skaffnings- eller försäljningsvärdet. M oderbolagets och de in- 
hem ska dotterbolagens varulager har värderats tili direkta till- 
verkningskostnader varvid FIFO -princip tilläm pats.

För de utländska dotterbolagens del har värderingsprinci- 
pem a i respektive land tilläm pats varvid även andel av indirek- 
ta tillverkningskostnader ingär. Värdering av de inhem ska bo- 
lagens lager med beaktande av indirekta kostnader (t ex enligt 
International A ccounting Standards) skulle leda tili ett väsent- 
ligt högre lagervärde.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Sam tliga fordringar och skulder i valuta har upptagits tili 
bokslutsdagens kurs. Säväl realiserade som  orealiserade kurs- 
differenser ingàr i periodens résultat.

Anläggningstillgängar
A n lä g g n in g s t il lg ä n g a rn a  har, m ed  u n d a n tag  av viss fast egen - 

d o m , u p p ta g its  tili d irek t a n sk a ffn in g s - e lle r  t illv e rk n in gsk os t-  

nad.
I kon cern en s red o v is n in g  an vän ds fö l ja n d e  tre a vsk rivn in gs - 

b egrep p :
—  Avskrivningar enligt plan baseras pâ ursprungliga anskaff- 

ningsvärden sam t ekonom isk livslängd
—  B o k fö r in g s m ä s s ig a  a v sk r ivn in g a r  baseras p â  sk a tte lag- 

s tiftn in g en s  bestäm m elser. F ö r  att va ra  a vd ra g sg illa  b ö r  av-

skrivningarna även ha gjorts i bokföringen  
—■ K alkylm ässiga avskrivningar baseras pä tillgängens ur

sprungliga anskaffningsvärde som  uppindexerats för att 
m otsvara äteranskaffningsvärden (m oderbolaget). De kal
kylm ässiga avskrivningarna används för intern resultatbe- 
döm ning och prissättning.

Skillnaden m ellan avskrivningar enligt plan och b o k fö 
ringsm ässiga avskrivningar redovisas i resultaträkningen som  
bokslutsd isposition . 1 balansräkningen har anläggningstill- 
gängarna upptagits tili ursprungligt anskaffningsvärde m in- 
skat m ed bokföringsm ässiga avskrivningar. D en ackum ulera- 
de skillnaden m ellan bokföringsm ässiga avskrivningar och av- 
skrivnirrgar enligt plan redovisas i en post bland anläggnings- 
tillgängar i aktiva och bland reserveringar i passiva.

Enligt gällande bokföringslagstiftn ing är uppskrivning av 
vissa anläggningstillgängar m öjlig  säfram t värdestegringen  
bedöm s som  bestäende. I enlighet härm ed har viss fast egen- 
dom  uppskrivits. U ppskrivningarnas m otpost har förts tili 
bundet kapital.

Reserveringar
Skattelagstiftningen i Finland m edger m öjlighet tili avsättning  
frän ärets resultat tili reserver. För att kunna utnyttjas i be- 
skattningen skall reserveringarna även göras i bokslutet. I en
lighet m ed bokföringslagstiftn ingen avdrages reserveringarna 
frän bolagets resultat före skatt. D et sam m anlagda beloppet 
av frän ärets och tidigare ärs resultat gjorda reserveringar upp- 
tas pä balansräkningens passivsida under rubriken reserverin
gar.

Skatter
Som  ärets skattekostnad har upptagits den betalda och  för äret 
beräknade skatten. Latent skatteskuld pä gjorda reserveringar 
har läm nats obeaktad , em edan det bedöm ts att reserveringar
na ej upplöses inom  en snar framtid.

Pensionsätaganden
Pensionsansvaret för den aktiva personalen täcks genom  för- 
säkringar tecknade hos utom stäende pensionsförsäkringsbo- 
lag. Den egna pensionsstiftelsens ansvarsunderskott och b o la 
gets eget pensionsansvar gäller frivilliga tilläggsförm äner för 
personer som  slutat sin aktiva tjänst.

Forskning och utveckling
Sam tliga kostnader för forskning och utveckling har upptagits 
som  ärets kostnad.

Leasing
A nläggningstillgängar vilka koncernen disponerar över i stöd  
av leasingkontrakt har i enlighet med finsk bokföringssed ej 
upptagits som  tillgäng. Det ansvar som  m an förbundit sig tili 
i form av fram tida leasingbetalningar har ej heller redovisats 
som  skuld i balansräkningen. Leasingavgifterna redovisas i sin 
helhet under rörliga och  fasta kostnader. Ett sam m andrag över 
fram tida leasingavgifter som  utgär pä basen av ingängna avtal 
kan äterfinnas i bokslutsbilagorna.

A vkastning pä i industriell verksam het bundet kapital
Vid beräkning av avkastningen pä koncernens bundna kapital 
utgär m an ifrän koncernens vinst före bokslutsdispositioner, 
skatt och räntekostnader. Frän detta resultat avdrages skogs- 
intäkter och dividender, vartill resultaträkningens post ”Övri- 
ga intäkter och kostnader” elim ineras.

Vid beräkning av det bundna kapitalet avdrages frän balans
räkningens slutsum m a tili icke-industriell verksam het hänför- 
bara jordegendom ar och aktier.

Avkastningen beräknas pä det genom snittliga bundna kapi
talet, vilket utgörs av m edeltalet av bokslutsdagens och före- 
gäende bokslutsdatum s bundna kapital.
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Sam tliga belopp i efterföljande tabeller anges i tusen mark.
1. Resultaträkningen
M oderbolaget tog 1.1.1984 i bruk en ny kontrolplan. I avsikt att 
göra resultaträkningen för 1983 jäm förbar m ed resultaträk
ningen för 1984 har smärre om disponeringar av 1983 ärs siff- 
ror gjorts.
2. O m sättning
O m sättningen bestär av fakturerad försäljning m ed avdrag för 
om sättn ingsskatt, betalda provisioner, utgäende frakter sam t 
givna rabatter.

3. Löner Koncernen M oderbolaget
1984 1983 1984 1983

Tillverkningslöner 71 664 66 151 60 596 59 160
Ö vriga löner 66 445 55 602 46 209 42 065

138 109 121 753 106 805 101 225
Fritids- och sjuk-
tidslöner - 1 9  467 - 1 8  562 - 1 9  467 - 1 8  562

118 642 103 191 87 338 82 663

Löner och arvoden tili styrelser och verkställande direktörer är 
1984 var 3 236 tm k (koncernen) respektive 1 132 tm k (m oder-
bolaget). M edelantalet 
m oderbolaget 1 521.

anställda var i koncernen 1 754, i

4 . L önebikostnader K oncernen M oderbolaget
1984 1983 1984 1983

I Finland  
Fritids- och sjuk- 
tids löner 19 467 18 562 19 467 18 562
Socialskyddsavgifter 6 562 6 420 6 388 6 420
P ensionskostnader 13 294 13 958 13 024 13 958
Engängsprem ier, 
förtida pensioner 929 843 929 843
Ö verföring tili 
pensionsstifteisen 681 1 976 681 1 976
Ö vriga
lönebikostnader 2 837 2 704 2 702 2 704

43 770 44 463 43 191 44 463
U tom lands 8 383 3 058

52 153 47 521

5. O vriga rörliga och fasta kostnader
D e övriga rörliga och fasta kostnaderna innehäller bl a av 
underleverantörer debiterade produkttjänster, inköp av energi 
för säväl egen förbrukning som  vidareförsäljning, repara
tions- och  underhälln ingskostnader för byggnader och pro- 
duktionsm askiner, m arknadsföringskostnader och resekost- 
nader sam t skolningskostnader.

D e övriga rörliga och fasta kostnaderna ökade m est i 
m oderbolaget ( +  9,9 M m k). De största ökningarna noterades 
i m arknadsföringskostnader, resekostnader, i underhälls- och  
reparationskostnader sam t kostnader för utveckling av rörel- 
sen.

6. A vskrivningar enligt plan
K oncernen M oderbolaget

1984 1983 1984 1983

Byggnader 
M askiner och

3 230 2 906 2 489 2 564

inventarier 
Ö vriga m ateriella

13 306 8 747 7 3 1 4 6 537

tillgängar
Im m ateriella

109 2 251 99 80

rättigheter 
Ö vriga utgifter med

511 1 364 376 258

läng verkningstid 614 560 614 560
G oodw ill 198 123 — —

17 968 15 951 10 892 9 999

Vid beräkningen av avskrivningar enligt plan tilläm pas varie- 
rande procentsatser beroende pä tillgängens uppskattade eko- 
nom iska livslängd. D e vanligaste ekonom isk a  livslängderna  
är:

Byggnader 25 är
M askiner, inventerier 12,5 är 
Truckar, bilar m m . 4 är

7. B okföringsm ässiga avskrivningar
K oncernen  

1984 1983
M oderbolaget 
1984 1983

Byggnader 3 339 3 135 2 598 2 793
M askiner och  
inventarier 15 561 9 237 9 569 6 998
Ö vriga m ateriella  
tillgängar 109 2 221 99 80
Im m ateriella
rättigheter 511 1 365 376 258
Ö vriga utgifter med 
läng verkningstid 614 560 614 560
G oodw ill 198 123 — —

20 332 16 641 13 256 10 689

D ifferens m ellan  
avskrivningar enligtplan  
och bokföringsm ässiga  
avskrivningar 2 364 690 2 364 690

De bokföringsm ässiga avskrivningarna m otsvaras i likhet 
m ed föregäende är av näringsskattelagens och m otsvarande 
utländska förordningars m axim i avskrivningar.

De kalkylm ässiga avskrivningarna var i koncernen 22,5 M m k  
(22,5), i m oderbolaget 15,4 M mk (16,6).

8. Finansiella intäkter och kostnader
Av dividendintäkterna 6 435 tmk i m oderbolaget utgörs 6 293 
tm k av dividender frän dotterbolag.

K ursdifferenser K oncernen M oderbolaget
_________________________1984 1983 1984 1983

K ursdifferenser pä längfristiga  
län och  depositioner i valuta  
fördelade sig pä realiserade  
och  orealiserade kursdifferen
ser enligt fö ljande
Realiserade +  47 — 405 +  47 — 405
O realiserade______________+  127 — 807 +  127 — 807

+  174 - 1  212 + 174 - 1 2 1 2

9. Ö vriga intäkter och kostnader
Försäljningsvinster 6 652 tmk har i m oderbolaget förts tili dis- 
positionsfonden .

D e försäljningsvinster pä fastigheter och värdepapper som  
redovisats under övriga intäkter i resultaträkningen är sädana  
som  bedöm ts vara av ordinär karaktär.

10. Skatter
Som  skatter redovisas under äret betalda och för äret beräkna
de skatter.

11. Fordringar och skulder K oncernen M oderbolaget
gcntem ot dotterbolag 1984 1983 1984 1983

Försäljningsfordringar — — 29 462 23 956
Länefordringar — — 17 245 17 245
A ktiva resultatregleringar — — — 120
Leverantörskulder — — 1 935 436

12. I.änefordringar
Län tili koncernens ledning uppgick tili 0,5 M mk.



13. Varulager
I koncernens lagervärde ingàr för Oy Predium  Ab:s del den 
tom tm ark som  är avsedd för försäljning.

14. A nläggningstillgängar
A nskaffningsvärden och planm ässiga avskrivningar, 
koncernen Kumulativa Kumulativa

anskaff- avskriv- Restvärde 
ningsvärden ningar

P ägäende arbeten 8 167 — 8 167
Jordom räden 100 364 — 100 364
Byggnader 82 740 27 158 55 582
M askiner och  inventarier 151 216 70 236 80 980
Ö vriga m ateriella tillgängar 1 723 537 1 186
Im m ateriella rättigheter 
Ö vriga utgifter m ed läng

3 4 1 3 1 406 2 007

verkningstid 2 461 1 354 1 107

Aktier och  andelar 44 087 — 44 087
G oodw ill 2 100 321 1 779

T otalt 1984 396 271 101 012 295 259

T otalt 1983 355 210 88 118 267 092

A nskaffn ingsvärden och bokföringsm ässiga avskrivningar,
koncernen

Kumulativa Kumulativa 
anskaff- avskriv- 
ningsvärden ningar

Restvärde

P ägäende arbeten 8 167 — 8 167

Jordom räden 100 364 — 100 364

Byggnader 82 740 37 910 44 830

M askiner och  inventarier 151 216 106 496 44 720

Ö vriga m ateriella tillgängar 1 723 537 1 186
Im m ateriella rättigheter 3 4 1 3 1 406 2 007

Ö vriga utgifter m ed läng
verkningstid 2 461 1 354 1 107

Aktier och andelar 44 087 — 44 087

G oodw ill 2 100 322 1 778

T otalt 1984 396 271 148 025 248 247

T otalt 1983 355 210 134 771 220 439

A ckum ulerade avskrivningar utöver pian 1984

15. Investeringar K oncernen M oderbolaget
1984 1983 1984 1983

Pägäende arbeten 7 885 1 068 7 885 332

Jordom räden 1 007 2 578 1 007 2 559

Byggnader 5 984 4 9 1 2 2 698 4 697
M askiner och
inventarier 26 773 13 941 18 179 10 152

Ö vriga m ateriella
tillgängar 294 4 116 257 —

A ktier och  andelar 10 967 3 135 5 977 3 305

Im m ateriella
rättigheter 619 1 236 619 330

Ö vriga utgifter med
läng verkningstid 343 605 343 605

53 872 31 591 36 965 21 980

16. Beskattningsvärden för  fastigheter
och aktier (Finland) K oncernen M oderbolaget

1984 1983 1984 1983

Jord- och vattenom räden39 368 35 833 37 211 34 252

Byggnader 63 562 66 672 46 399 44 899

Aktier och andelar 26 720 28 705 50 995 50 113

17. O bligationslän, m oderbolaget
O bligationslän 1 .12 .1978— 1.12.1988  
Räntä 7,5%

L änebelopp 31 .12 .1984  11 000
— kortfistig  del 2 750

8 250
Övriga m asskuldebrev 2 8 .12 .1984— 28.12 .1989  
Räntä 10,5%

L änebelopp 31.12 .1984  5 000
—  kortfristig del 1 000

4 000
Sam m anlagt, obligationslän 12 250

18. Reserveringar K oncernen M oderbolaget
1984 1983 1984 1983

D riftsreservering
1.1. 7 0 0 0
Ö kning +  /M in sk n in g —I- 8 000 +  7 000

7 000  
+  8 000 +  7 000

31.12. 15 000 7 000 15 000 7 000

Lagerreserv
1.1. 3 4 8 0 9  
Ö kning +  /M in sk n in g —I- 7 379 
Ö vrig förändring +  81

35 021 
-  213 
+  1

27 558 29 558 
-  2 000

31.12. 42 269 34 809 27 558 27 558

K reditförlustreserv
1.1.
Ö kning +  /M in sk n in g-  
Ö vrig förändring

2 671 
-  +  99 

-  75

2 907 
-  236

2 564 2 564

31.12. 2 695 2 671 2 564 2 564

A ckum ulerade avskrivningar  
utöver pian 31 .12 . 47 012 46 653 47 012 46 653

19. Förändringar i koncernens eget kapital

Bundet eget kapital A k tie  N y- 
kapital em ission  

1983

Reserv-
fond

Övrigt
bundet
kapital

1.1
Ö verfört tili 
aktiekapital 
Ö verfört tili 
d isp ositionsfon d  
Ö vrig förändring

29 750 

+  7 450

7 450  

-  7 450

4 126

+  12

61 979

-  81 
+  1 355

31.12.
Bundet eget kapital 
sam m anlagt

37 200 4 138 63 253 

104 591

Fritt eget kapital O disponerade Ä rets vinst
vinstm edel 

1.1. 25 126
D ividend -  2 678
Bundna m edel som  frigjorts
vid försäljning av
fastigheter +  81
Vinst pä sälda anläggnings
tillgängar +  6 652
Ö vrig förändring +  1 792
Ärets vinst +  6 145

31.12. 30 973 6 145
Fritt eget kapital sam m anlagt 37 118
Eget kapital sam m anlagt 141 709
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Totala kursvinster som  uppkom m it vid elim inering av internt 
aktieinnehav är 5 339 m k. B eloppet ingär i sin helhet i övrigt 
bundet kapital.

20. Förändringar i m oderbolagets eget kapital

Bundet eget kapital Aktie- Ny- Reserv- 
kapital emission fond 

1983

Upp-
nings-

fond

Övriga
bundna

fonder

1.1 29 750 7 450 4 126 57 395 13 700
Ö verfört tili
aktiekapital +  7 450 - 7  450
Överfört tili
disp ositionsfon d -  81 -  662

31.12. 37 200 — 4 126 57 314 13 038
Bundet kapital
sam m anlagt____________________________________  111 678

Fritt eget kapital Disposi- Odisponerade Àrets
tionsfond vinstmedel vinst

1.1. 20811 6 016
Bundna m edel som  frigjorts vid
försäljning av fastigheter +  744
Vinst pä sälda anläggnings
tillgängar +  6 652
D ividend -  2 678
Arets vinst +  9 398

31.12. 28 207 3 338 9 398
Fritt eget kapital sam m anlagt 40 943

Eget kapital sam m anlagt 152 621

21. M oderbolagets aktiekapital
M oderbolagets aktiekapital bestär av 372 000 aktier, 
nom inellt värde 100 m k /st .

22. Ansvarsförbindelser Koncernen  
1984 1983

M oderbolaget 
1984 1983

Inteckningar  
— för egen gäld 1 17 833 112 370 117 683 106 463
— övriga 900 — — —

118 773 112 370 117 683 106 463
G ivna panter 
—  övriga 278 ___ __

Faktoringansvar 771 — 771 —

Borgensförbindelser
—  för koncernbolag
—  övriga 23 899 22 977

19 221 
23 899

32 477 
22 977

23 899 22 977 42 620 55 454
Växelansvar
—  för koncernbolag
—  övriga 3 571 7 454

27 653 
3 571

9 320 
14 587

3 571 7 454 31 224 23 907

23. Pensionsansvar 1984 1983

—  för bolagets egna  
pensionsätaganden

—  ansvarsunderskott i 
pensionsstiftelsen

7 709 

3 938

6 667 

3 939

11647 10 606

Leasingavgifter utgär pä basen av ingängna leasingavtal enligt 
fö ljande (tmk):

K oncernen M oderbolaget

24. Leasingansvar

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

25. Anläggnings- Aktier Andel Nom inellt Bokför.
tillgängsaktier st. av aktie- värde 

kapital% ( 1000)
värde
(1000)

Aktier ägda av Fiskars Oy Ab
Aktier i koncernbolag
Fiskars M anufacturing
C orporation, U SA 250 100 2500 (U SD ) 10 590
Fiskars Inc., U SA 250 100 250 (U SD ) 1 532
Fiskars A /S ,
Danmark 99,7 4490 (DKK) 3 066
Fiskars A /S ,  N orge 30 100 150 (NOK) 117
Fiskars A B , Sverige 1 000 100 100 (SEK) 84
Fiskars G m bH , BRD 100 49 (DEM ) 73
Fiskars G m bH ,
Osterrike 99 500 (ATS) 126
Fiskars Nederland
B .V ., H olland 35 100 35 (NLG ) 66
Finnovation SA R L ,
Frankrike 299 100 30 (FRF) 174
Fiskars A G , Schweitz 50 100 50 (CH F) 129
Finnsales L td.,
Stor-Britannien 66 000 100 66 (G BP) 618
O y Rahkola Ab 100 4 3 694
O y Predium  A b 15 000 100 1500 1 500
Fastighetsbolag 129
Vilande bolag 83 

21 981
Aktier i övriga bolag
O vako Oy A b 34 480 33,5 34 840 21 808
Oy M etsä-Skogby A b 1 000 50,0 10 000 10 000
Starckjohann-
T elko Oy 2 250 18,7 1 687 2 231
Rautaruukki Oy 125 X 625 625
Procons Oy 199 49,7 199 199
Oy L iikkeenjohdon
koulutuskeskus Ab 2 X 100 100
W ilkinson-
Fiskars B .V . 25 50 25 (NLG ) 44
Cadaps Ky 100 100
Aktier i fastighetsbolag 1 377
Övriga aktier och andelar 597

37 081

Sam m anlagt Fiskars Oy A b 59 062

Aktier ägda av övriga koncernbolag
Fiskars Electronics
C orp., U SA 1 000 100 1 000 (U SD ) 6 522
Aktier i övriga bolag 483

Sam m anlagt, övriga koncernbolag 7 005

X  =  andel under 1 %
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Ordinarie bolagsstämma 1984

Vid bolagsstämman den 9 maj 1984 fast- 
ställdes bokslutet för är 1983 enligt styrel- 
sens förslag. I dividend beslöts utbetala 
9% d v s 9 mk per aktie utgörande sam- 
manlagt 2 677 500 mk.

Vid bolagsstämman i tur att avgä va- 
rande stryrelsemedlemmar, herrar Robert G 
Ehrnrooth och Lauri Kalima atervaldes.

Tili ordinarie revisorer àtervaldes 
dipl.ekon. Eric Haglund, CGR, dipl.ekon. 
Brita Hisinger-Jägerskiöld samt dipl.ekon. 
Christian Hildén.

Till revisorssuppleanter valdes 
ekon.mag. Henry Lind, CGR, dipl.ing.
Peter Hartwall samt dipl.ekon. Sixten 
Nyman, CGR.

Styrelsens förslag tili vinstdisposition

Koncernens fria kapital
uppgàr till 37 Mmk

Odisponerade vinstmedel frân 
fôregàende àr uppgàr till 3 337 815,42
Àrets vinst utgör 9 398 336,22
Summa vinstmedel mk 12 736 151,64

Styrelsen fôreslâr att
— enligt bolagsordningen 

utbetalas överst 4% pâ
det tili dividend berättigade 
aktiekapitalet mk 1 488 000,00

— härutöver utbetalas
ytterligare 7% mk 2 604 000,00
sammanlagt utgörande 
11 mk/aktie (11%)

— sâsom odisponerade 
vinstmedel
kvarlämnas mk 8 644 151,64

Ifall bolagsstämman godkänner styrel
sens förslag, uppgàr moderbolagets 
egna medel efter vinstdisposition till 
148,5 Mmk.
De egna medlen fördelar sig enligt föl- 
jande uppställning:

1984 1983
BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital 37,2 29,7
— Nyemission 1983 — 7,5
Reservfond 4,1 4,1
Uppskrivningsfond 57,3 57,4
Övriga bundna fonder 13,0 13,7

111,7 112,4

FRITT EGET KAPITAL 
Dispositionsfond 28,2 20,8
Odisponerade vinstmedel 8,6 3,3

36,8 24,1
Sammanlagt 148,5 136,5

Helsingfors den 8 mars 1985
— A/u>0 JLI^w

c
'Jacob vonJulin

Ü Â U
Robert G. Ehrnrooth

Jarl Engberg

Thomas Tallberg Lauri Kalima

Reijo Kaukonen 
verkställande direktör
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Revisionberättelse

Vi har granskat Fiskars Oy Ab:s bokslut inklusive koncernbokslut, bokföring och för- 
valtning för är 1984 i den omfattning god revisionssed förutsätter.

Moderbolaget
Bokslutet, som uppvisar en vinst för räkenskapsperioden om 9.398.336,22 mark, är 
uppgjort i enlighet med gällande stadganden.

Dä vär granskning inte givit skäl tili anmärkning beträffande bolagets bokföring, 
bokslut eller förvaltning, tillstyrker vi att

resultaträkningen och balansräkningen 
fastställes,

vinsten enligt den fastställda 
balansräkningen disponeras i 
enlighet med styrelsens förslag och
styrelsens medlemmar och verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet för den 
av oss granskade räkenskapsperioden.

Koncernen
Koncernbokslutet är uppgjort i enlighet med gällande stadganden. Koncernens fria 
egna kapital redovisas i balansräkningen i enlighet med aktiebolagslagens be- 
stämmelser.

Vi tillstyrker att koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställes.

Helsingfors den 11 mars 1985

Brita Hisinger-Jägerskiöld Christian Hildén

Eric Haglund 
CGR

F örsäljningen av Fiskars saxar, knivar och handverktyg i Europa ökade 
1984 med över 30 %, vilket delvis var en följd av att Oy Rahkola Ab in- 
förlivades med koncernen. Fastän den amerikanska konsumentvaru- 

marknaden försvagades mot slutet av áret, ökade Fiskars Manufacturing Cor
poration sin försäljning.

Konsumentvarugruppens affärsverksamhet omorganiserades per mark- 
nadsomráde i tre operativa enheter: Europa, USA och Fiskars International. 
Genom denna uppdelning kan Fiskars anpassa sin marknads- och produktstra- 
tegi tili olika förhällanden och effektivt kontrollera verksamheten inom varje 
omráde.

Samarbete, innovation och nya produkter
Under äret fortsatte och intensifierade produktutvecklingsgrupperna i Europa 
och USA sinä gemensamma ansträngningar. Fiskars lanserade ett flertal nya 
produkter. För kök, trädgärd och yrkesmässigt bruk utvecklades nya saxmo- 
deller samt tvä nya köksknivsserier, modellen Chef för den europeiska markna- 
den och Fiskars Collection för den amerikanska marknaden. Utvecklingen av 
ett flertal nya handverktyg för yrkesmän slutfördes.

Konsumentvaru-
gruppen
Stark tillväxt i 
Europa

Konsumentvaru
gruppens andel av hela 
koncernens försäljning 
var 44%
Försäljning, Mmk 235 

var av utomlands 75 % 
Personal 772
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En ny serie köksknivar, 
Fiskars Collection, lanse- 
rades pâ marknaden i  USA, 
där de nya sportknivarna har 
ocksà rönt framgäng.

Konsumentvarugruppen

I USA lanserade Fiskars i slutet av äret ett brett Sortiment innovativa 
Fiskars® -märkta gör-det-själv -verktyg. Tack väre dessa väntas tillväxttakten 
oka betydligt pä bäda sidor om Atlanten.

Intensiv satsning pä ny teknologi
Under de senaste tio ären har Fiskars investerat mälmedvetet i marknads- 
förings- och Produktionssystem för volymproduktion av högkvalitativa saxar. 
Härigenom har Fiskars befäst sin ställning som ledande världsmärke.

Ny teknologi och nya metoder tillämpas även i fortsättningen inom kniv- 
och verktygsproduktionen i bäde Finland och USA. För handverktygstillverk- 
ningen uppfördes en ny fabrik i anslutning tili saxfabriken i Wausau. 
Produktionskapaciteten för formsprutad plast ökades genom förvärvet av en 
plastgjute producerande enhet. Knivfabriken i Fiskars inledde sin produktion i 
nya lokaliteter, och handverktygsfabriken flyttar i är tili nya utrymmen i Billnäs.

Nya produkter inom  konsu
mentvarugruppen ä r köks- 
knivsserien Chef, röjsaxen 
och den nydesignade köks- 
saxen. Produktsortim entet av 
ramlister omplanerades.

Fastare grepp om marknaderna
I England och Schweiz startade Fiskars nya försäljningsbolag. Fiskars mark- 
nadsför nu konsumentvaror genom nio europeiska dotterbolag.

För att utnyttja de nuvarande och de framtida produkternas tillväxt orga- 
niserades konsumentvarugruppens verksamhet i USA i form av resultatenheter. 
Fiskars täcker nu hela den amerikanska marknaden med fyra försäljningsorga- 
nisationer: saxar, knivar, handverktyg samt camping- och jaktknivar. Verksam- 
heten stöds av riksomfattande reklam.

Fiskars är överallt i världen känt för sinä konsumentvaror, vars höga 
bruksvärde bygger pä kvalitet, individuell formgivning och ett fördelaktigt 
prestation-prisförhällande. Konsumentvarugruppen har nu uppnätt en god be- 
redskap för internationell marknadsföring av Fiskars® -märkesvaror tili hus- 
häll, gör-det-själv -konsumenter och yrkesmän. Detta är ägnat att främja även 
andra affärsomräden inom koncernen.

Produktionen och marknadsföringen av ramlister förnyas
Fabriken i Borgä stötte pâ svârigheter i försäljningen tili Europa och USA, vil- 
ket berodde pä en strukturförändring av efterfrägan. Produktsortimentet om
planerades för att bättre möta konsumenternas förändrade behov och kunna 
utnyttja nya inaterial och automatisera Produktionen. Kundbetjäningen och 
distributionskanalerna effektiveras genom att utnyttja konsumentvarugrup
pens försäljningsenheter.

Fiskars design fär officiellt erkännande
Fiskars är internationellt känt och prisbelönat för praktisk och renlinjig form
givning av sinä kvalitativa märkesvaror. Fiskars fick igen ett erkännande, när 
Finlands designräd beviljade knivarna, med vilka Fiskars stöder Världsnatur- 
fondens verksamhet, och den nya 98-saxserien rätt att förses med märket ”God 
formgivning”.
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Elektronik
gruppen
Internationaliseringens

Elektronikgruppens 
andel av hela koncernens 
försäljning var 17 %
Försäljning, Mmk 89 

varav utomlands 46 % 
Personal 289

E lektronikgruppen överskred sin tillväxtmälsättning tack vare export- 
framgängarna. Tillväxten skedde främst inom det utvidgade hemma- 
marknadsomrädet i de fyra nordiska länderna. Produktlinjen kapslin- 

gar i Ekenäs öppnade nya marknader i Australien, Nya Zeeland och Singapore.
Enheten för utvecklingsprodukter växte under äret och ökade märkbart si

nä resurser.
Elektronikgruppens totala försäljning ökade med 20 procent.
Avgörande för gruppens internationalisering var etableringen av det ame- 

rikanska dotterbolaget, Fiskars Electronics Corporation, och detta bolags före- 
tagsköp. Därmed införlivades Behlman Engineering Corporation i Santa Bar
bara, Kalifornien, med Fiskars. Behlman Engineering är känt för sina mikro- 
processorstyrda växelströmkällor och geniala kraftförsörjningssystem. Före- 
tagsköpet ger Fiskars möjlighet att utvecklas tili en betydande kraftelektronik- 
producent i Europa och USA.

Samarbetet med europeiska avtalsparter har gett Trafikelektroniken stora 
beställningar frän Mellanöstern.

Fiskars nya FIBOX-kaps- 
lingar skyddar elektroniska 
anläggningar m ot om givnin- 
gens àverkan.

Nya m ini-UPS -system 
säkerställer oavbruten ström- 
försörjn ing fö r m indre dator- 
system och automatiserade 
kontor.

Kraftelektroniken lanserade en ny generation UPS-kraftförsörjningssystem 
(UPS = uninterruptible power supply=oavbruten kraftförsörjning). Detta Sor
timent kompletteras av det amerikanska Behlman Engineering bolagets Pro
duktion. Produktutvecklingen inriktar sig pä mindre instrumentstorlek, större 
användarvänlighet och tillämpning av moderna produktionsmetoder.

De första leveranserna av Mini-UPS -apparater för mindre datorsystem 
och ökad kontorsautomation inleddes.

Trafikelektronikens produktutveckling fortsatte pä fjolärets höga nivä. 
Samtidigt genomfördes investeringar för att förbättra produktiviteten.

Produktlinjen kapslingar började utveckla nya produkttyper. Den nya FI- 
BOX kapslingsserien rönte framgäng pä marknaden.

Hög prioritet för produktutveckling

Fiskars tra fikstyrn ing  
främ ja r trafikens smidighet 
och trygghet.

Stora beställningar i hemlandet
Fiskars starka position pä hemmamarknaden utgjorde ett utmärkt underlag för 
satsningarna pä tillväxt inom exportmarknaderna och nya produkter. Kraft
elektroniken fick stora beställningar pä UPS-system frän bl a Olkiluoto kärn- 
kraftverk, Statsjärnvägarna och inhemska skeppsvarv.



Investeringsvaru-
gruppen
Ökad men
varierande efterfragan

In vesteringsvaru- 
gruppens andel av hela 
koncernens försäljning 
var 30 %
Försäljning, Mmk 163 
varav utomlands 44 % 

PersonaI 521

F iskars investeringsvaror, som används för transporter och materialfunk- 
tioner i kritiska förhällanden, rönte varierande framgäng inom olika 
produktgrupper. Den världsomfattande högkonjunkturen inom träför- 

ädlingsindustrin ökade försäljningen av skogskranar, medan den fortgäende 
lâgkonjunkturen inom skeppsbyggnadsindustrin pâverkade âtgângen av liv- 
och tjänstebätar. Fastän efterfrâgan pâ motorbätar sjönk, förbättrades mark- 
nadspositionen för Buster® -aluminiumbätar.

Totalförsäljningen av gruppens produkter ökade med 20 procent.

Kranarna utnyttjade den ökande efterfragan
Den gynnsamma marknadsutvecklingen hjälpte Fiskars att märkbart öka för
säljningen av hydrauliska timmerkranar och att erövra nya användargrupper 
med sinä nya produktmodeller. Fiskars förstärkte sin marknadsposition främst 
i England och Norge.

Fiskars är en känd och erkänd producent av driftssäkra kranar av hög kva- 
litet. Yrkesmän i Mellaneuropa gav de nya hopfällbara typerna F MZ och F GZ 
sitt fulla erkännande. Orderstocken ökade betydligt.

Industrikranarna gjorde sitt genombrott pâ den mellaneuropeiska mark- 
naden. Ocksâ i Sovjetunionen är Fiskars-bolaget känt som en pälitlig kranleve- 
rantör, vilket för sin del bevisas av ökade leveranser tili värt Östra grannland.

Salo mekaniska verkstad fortsatte att investera i ny teknologi för att säker- 
ställa sin konkurrenskraft.

Buster-a lum inium bätar fö r-  
bättrade sinä marknads- 
positioner.

Specialfartyg för olika vatten
Bätvarvet i Äbo levererade en minsveparserie tili sjöstridskrafterna. Tili kustbe- 
vakningen levererades patrullbätar med aluminiumskrov som utvecklats ge- 
nom samarbete med kunden. Framgängen ledde tili tilläggsbeställningar.

Förutom de liv- och tjänstebätar som Fiskars levererade tili kryssningsfar- 
tyg, bilfärjor och oljeborrtorn byggda av finländska skeppsvarv, konstruerade 
Fiskars ocksä specialbätar för kanadensiska isbrytare och sovjetiska tankfartyg 
för arktiska farvatten. Till Indien levererades en hyperbarisk livbät för att an- 
vändas som assistansfartyg för djuphavsdykare. Fler bätar av liknande kon
struktion kommer att levereras 1985.

Inha förstärker sin inhemska produktion och biir internationell
Den robusta Buster® -bäten, en känd aluminiumbàt i de nordiska länderna, är 
en ledande fritids- och yrkesbät som anpassats tili krävande kustfarvatten och 
skiftande väderleksförhällanden. Buster rönte speciell framgäng under det om- 
fattande oljebekämpningsarbetet i Bottniska viken.

Som ett led i fransk-finländskt samarbete monteras Buster® -bâtarna nu- 
mera ocksâ i Rochefort vid Atlantkusten. Utförda marknadsundersökningar 
visar att bâtarnas konstruktion och kvalitet är lämplig för mänga uppgifter 
längs Atlant- och Medelhavskusterna. För Inha fabriker innebär detta en möj- 
lighet att skapa nya marknader.

För att rationalisera den inhemska Produktionen av fönster- och dörrgäng- 
järn samt öka den nordiska konkurrenskraften ingick Fiskars avtal rped Wärtsi- 
läs lâsgrupp om att sammanslâ bolagens gängjärnsproduktion. Tillverkningen 
av gängjärn koncentrerades tili Inha.

Med Statsjärnvägarna ingicks ett nytt avtal om leveranser av rälsfastsätt- 
ningstillbehör. Nya Formaterm radiatorer lanserades pâ marknaden.
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Fiskars täckta livbät fö r  80 
personer i  ett självrätnings- 
test, under vilket bäten 
vänder sig rä tt rentav med 
luckorna öppna och fyllda  
med vatten.

Den nya hopfällbara tim - 
merkranen F M Z  i  Österrike.



Fastighets- 
gruppen
Industrisamhället 
moderniseras

Fastighetsgruppens an
del av hela koncernens 
försäljning 9 %
Försäljning, Mmk 49 % 
Personal 141

F astighetsgruppen genomförde saneringsprogrammet för tre av konsu- 
mentvarugruppens fabriker i Fiskars och Billnäs. Moderniseringen av 
fabrikerna är en del av det omfattande stimulansprogrammet för de 

gamla brukssamhällena i Pojo.
Planenlig utveckling av jordbruk och skogsskötsel
Trots ostadig väderlek lyckades bärgningen av skörden väl och Fiskars kunde 
bokföra ett gott resultat för jordbruket.

De egna skogarna sköttes inom ramen för den längsiktiga skogsbrukspla- 
nen med en ökning av virkesförrädet och en bättre äldersklassfördelning som 
mälsättning. Avverkningarna, 27 000 kubikmeter, underskred ärstillväxten 
med god marginal.
Energidistribution
Investeringarna i Fiskars och Billnäs produktionsanläggningar ökade behovet 
av elenergi, elinstallationer och övrig fastighetsservice. Fiskars levererade 
31 000 MWh elenergi tili industriell och privata förbrukare. Fastighetsgrup
pens tre vattenkraftverk producerade härav 14 500 MWh.
Predium vid sitt mäl
Inom de populära rekreationsomrädena i Tenala och Ekenäs utvecklar, plane- 
rar och marknadsför Fiskars dotterbolag Predium sitt markinnehav för privat 
byggande. Ärets försäljning överskred tillväxtmälsättningen.
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Adresser K oncernledningen, M anner- 
heim vägen 14 A , PB 235, 
00101 H elsingfors. Tel. (90) 
644 011. Telex 124826 fhels 
sf. Telefax (90) 604 053.

Konsumentvarugruppen
Saxfabriken, 10330 Billnäs. 
Tel. (911) 3771. Telex 13157 
fbill sf. Telefax (911) 322 10. 
A ndré Winter.

K nivfabriken, 10470 Fiskars. 
Tel. (911) 3771. Telex 13157 
fbill sf. Telefax (911) 322 10. 
Birger A hlskog.

H andverktygsfabriken,
10330 Billnäs. Tel. (911)
3771. Telex 13157 fbill sf. Te
lefax (911) 322 10. Sakari 
Gröhn.

Produktionsverktygsfabri- 
ken, 10330 Billnäs. Tel. (911) 
3771. Telex 13157 fbill sf. Te
lefax (911) 32210. Tapio 
Särkkä.

Ram listfabriken, PB 26,
06101 Borgà. Tel. (915)
142 011. Telex 1711 fporv sf. 
Karl-Gustav G um m erus.

B illnäs säg, 10330 Billnäs. 
Tel. (911) 3771. Telex 13157 
fbill sf. Karl-Gustav G um 
m erus.

K onsum entvaruförsäljnin- 
gen, Rosasgränd 3 A , 00390  
H elsingfors. Tel. (90)
546 011. Telex 123675 fktm  
sf. M atti Ranta.

O y R ahkola A b, PB 30,
65101 Vasa. Tel. (961)
119 600. Telex 74122 rahko 
sf. K im m o Käyhkö t.f.

Elektronikgruppen
K raftelektronikfabriken,
Rosasgränd 3 B, 00390 H el
singfors. Tel. (90) 546 011. 
Telex 125286 fipel sf. K im 
m o Pökkinen.

Plastfabriken, Form ansallén
2, PB 42, 10601 Ekenäs. Tel. 
(911) 129 00. Telex 13123 fe- 
ken sf. Telefax (911) 139 99. 
N ils Ewalds.

Trafikelektronikfabriken,
Elim ägatan 17, 00510 H el
singfors. Tel. (90) 750 291. 
Telex 123292 felek sf. Pekka 
Kurki.

Elesco, Sökövägen 13, 02360  
Esbo. Tel. (90) 801 9433. Te
lex 124826 fhels sf. Pekka 
Pylkkänen.

Investeringsvarugruppen
Salo m ekaniska verkstad,
Tehdaskatu 7, PB 54, 24101 
Salo. Tel. (924) 2001. Telex 
6814 fsalo  sf. Telefax (924) 
160 74. R isto Koivula.

F iskars-Service, Tehdaskatu  
7, PB  54, 24101 Salo. Tel. 
(924) 2001. Telex 6814 fsa lo  
sf. Telefax (924) 160 74. O la 
vi Soin i t.f.

Borgä m ekaniska verkstad,
PB 26, 06101 Borgä. Tel. 
(915) 142 011. Telex 1711 
fporv sf. Tauno K ääriäinen.

Inha fabriker, 63920 Inha. 
Tel. (965) 341 82. Telex 72133 
finha sf. Telefax (965)
341 25. Pauli Lantonen.

Bätvarvet, 20810 Äbo. Tel. 
(921) 359 100. Telex 62311 
tuve sf. A apo Latvalahti.

Fastighetsgruppen
Fastighetsservice, 10470 F is
kars. Tel. (911) 3771. Telex 
13164 fm ek sf. Seppo So in i
nen.

Skogsbruket, 10470 Fiskars. 
Tel. (911) 3771. Telex 13164 
fm ek sf. C laes Johan G rön- 
vall.

Jordbruket, 10470 Fiskars. 
Tel. (911) 3771. Telex 13164 
fm ek sf. Sven Storsjö.

Fiskars elektriska, 10470 
Fiskars. Tel. (911) 3771. Telex 
13164 fm ek sf. R alf Lytz.

Oy Predium  A b , Norra  
Järnvägsgatan 11 A , 00100 
H elsingfors. Tel. (90)
492 859. Telex 124826 fhels  
sf. G östa  Roos.

Dotterbolag
Fiskars M anufacturing C or
poration, P.O Box 1727, 
W ausau, W isconsin  54401, 
U SA . Tel. 9901-715-842-2091  
Telex 290840 fiskarsm c wa- 
su. Telefax 9901-715-845- 
2740. W ayne Fethke.

Behl man Engineering, 1142 
M ark Avenue, Carpintería, 
93013 C aliforn ia , U SA . Tel. 
9901-805- 684-8311. Telefax 
9901-805- 684-8128. Tommy 
Tucker.

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

Fiskars A /S , Baerum sveien  
373, P ostboks 57, N-1346  
G jettum , Norge. Tel. 99047- 
2-541 016. Telex 19987 foslo  
n. H arald B oquist.

Fiskars G es.m .b .H ., Tratt- 
nerhof 2, A-1010 W ien, Ö s
terreich. Tel.
99043-222-522 410. Telex 
135844 jaske a. Telefax 
99043-222-529 920.
Ingrid Jaschke.

Fiskars G m bH , Industrie
strasse 21, D -6056  H eu sen
stam m , Bundesrepublik  
D eutsch land. Tel. 99049- 
6104-6421. Telex 4185105 
fska d. G östa von P laten.

F iskars A B , Ä lderm ansvä- 
gen 19— 21, S-171 48 Solna, 
Sverige. Tel. 99046-8-734  
0660. Telex 14580 fiskar s. 
Telefax 99046-8-730 4988. 
T hom as Lindqvist.

F innovation S.a.r.l., 29, Rue
de M irom esnil, F-75008 Pa
ris, France. Tel. 99033-1-742 
3858. Telex finn 220885 f. 
Roland Vignerot.

Fiskars Nederland B.V., ” De
M olenw iek”, G roningenweg  
6, N L-2803 P.V. G ouda, H o l
land. Tel. 99031-1820-37211. 
Telex 62055 fkars nl. Tim  
van de Kieft.

Fiskars AG, Büttenenhalde  
38, C H -6006 Luzern, 
Schweiz. Tel. 99041-41-312 
897. Telex 868195 fisk ch. 
Oskar Leutwiler.

F innsales Ltd., 8 Sloane  
Street, Birm ingham  Bl 3BL, 
England. Tel. 99044-21- 
236 5672. Telex 337410 rauta 
g. M ichael M cBreen.

Samlo,Tiapaino Helsingfors 1985




