
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAGA FURS OYJ 

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.11.2016-30.4.2017 

 

Vanda den 29.6.2017 kl. 13:45 
 

SAGA FURS OYJ:S FÖRSTA HALVÅRSPERIOD VINSTGIVANDE 

 

 Under halvårsperioden 1.11.2016-30.4.2017 ökade värdet på Saga Furs Oyj:s 
förmedlingsförsäljning med 63 procent till 224 miljoner euro (137 MEUR under 
föregående motsvarande halvårsperiod).  

 Under halvårsperioden förmedlade bolaget 4,6 miljoner skinn (4,5 miljoner under 
föregående motsvarande halvårsperiod). Antalet förmedlade rävskinn nästan 

fördubblades, medan antalet minkskinn minskade med 15 procent.   
 Prisnivån på både mink- och rävskinn ökade med drygt 40 procent jämfört med 

fjolårets motsvarande halvårsperiod.  

 Koncernens omsättning ökade med 51 procent jämfört med föregående 

motsvarande halvårsperiod och uppgick till 27,7 miljoner euro (18,3 MEUR).  

 Rörelsekostnaderna minskade med 11 procent jämfört med föregående 

motsvarande halvårsperiod och uppgick till 26,8 miljoner euro (30,0 MEUR). 
Minskningen berodde på att en större del än tidigare av sorteringsverksamheten 
överförs till räkenskapsperiodens senare hälft, samt att det under halvårsperioden 

inte har bokförts kreditförluster från köparfordringarna till samma belopp som 
under föregående räkenskapsperiod.  

 Koncernens rörelseresultat ökade och uppvisade 1,3 miljoner vinst (-11,0 MEUR).  
 Koncernens netto finansiella intäkter ökade med 36 procent jämfört med 

föregående motsvarande halvårsperiod och var 2,1 miljoner euro (1,5 MEUR).  

 Koncernens resultat före skatter var 3,4 miljoner euro (-9,4 MEUR). 

 Koncernens resultat för räkenskapsperiodens första 6 månader var 2,7 miljoner 
euro (-9,5 MEUR).  

 Under halvårsperioden var resultatet per aktie 0,74 euro (-2,63 EUR). 

 Den 27.3.2017 publicerade Saga Furs Oyj en positiv vinstvarning, i vilken 

meddelades att resultatet för hela räkenskapsperioden uppskattades bli klart 

vinstgivande. 

      

 Koncernens nyckeltal 11/16-4/17 11/15-4/16 11/15-10/16  

   6 mån 6 mån 12 mån  

          

 Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR 224,5 137,3 334,7  

 Antalet förmedlade skinn, 1.000 st. 4 600 4 520 10 471  

 Omsättning, MEUR 27,7 18,3 43,0  

 Rörelseresultat, MEUR 1,3 -11,0 -5,9  

 Resultat före skatter, MEUR 3,4 -9,4 -3,0  

 Resultat per aktie, EUR 0,74 -2,63 -0,68  

 Avkastning på eget kapital, (ROE) % 3,0 % -10,7 % -2,7 %  

 Avkastning på investerat kapital, (ROI) % 2,4 % -4,5 % -0,8 %  
      
 

Redovisningsprinciper 
 

Denna halvårsrapport är uppgjord i enlighet med standarden IAS 34 Delårsrapporter. 
 



Vid uppgörandet av halvårsrapporten har följts samma principer som vid bokslutet 

31.10.2016. 
 

Standarden IFRS 15 Försäljningsintäkter från kundavtal (tillämpas under 
räkenskapsperioder som inleds 1.1.2018 eller senare) innehåller en femstegsmodell 
för intäktsredovisning av försäljningsintäkter från kundavtal, och ersätter de 

nuvarande standarderna IAS 18 och IAS 11 och tolkningar av dessa. Enligt 
standarden redovisas en försäljningsintäkt då bestämmanderätten över den sålda 

varan eller tjänsten övergår till kunden. Kunden får bestämmanderätt då han kan 
styra användningen av varan eller tjänsten och få därtillhörande fördelar. Enligt den 
nya standarden bör samfundet som försäljningsintäkt redovisa en penningsumma 

motsvararande den ersättning som samfundet förväntar sig vara berättigad att erhålla 
för ifrågavarande varor eller tjänster. Koncernen tillämpar standarden fr.o.m. den 

räkenskapsperiod som inleds den 1.11.2018. Koncernen har inte beslutat om 
tillämplig övergångsmetod.  
 

Enligt nuvarande praxis redovisas intäkter från tjänster i det skedet tjänsten är utförd 
och det är sannolikt att den ekonomiska nytta av tjänsteutförandet realiseras. 

Tjänster som hänför sig till förmedlingsförsäljning anses utförda då skinnen har sålts 
vid auktion eller som lagerförsäljning och därtillhörande risker och fördelar har 

överförts till köparen. Intäkter från försäljning av varor redovisas då de betydande 
risker som hänför sig till inköp av varor har överförts till köparen, och det är sannolikt 
att de ekonomiska fördelar som hänför sig till transaktionen kommer att tillfalla 

koncernen.  
 

Under innevarande räkenskapsperiod har koncernen börjat analysera sina kundavtal i 
avsikt att identifiera effekterna av den nya standarden, och arbetet fortsätter under 
räkenskapsperioden. På basen av preliminära beräkningar förväntar sig bolaget inte 

att standarden väsentligt inverkar på bolagets omsättning. Koncernen analyserar 
standardens effekter på de kostnader som hänför sig till uppfyllandet av avtalen. Som 

en följd av standarden ökar dock antalet noter i bokslutet.  
 
Koncernen har konstaterat att den även i fortsättningen fungerar som agent inom 

förmedlingsförsäljningen, och därmed som omsättning redovisar den andel som utgör 
förmedlingsprovision. Gällande andra inkomster fungerar koncernen som huvudman. 

Inkomster från försäljning av varor redovisas då bestämmanderätten har övergått till 
kunden, normalt i samband med varuleveransen. Inkomster från tillhandahållande av 
tjänster redovisas under den räkenskapsperiod som tjänsterna tillhandahålls.  

 
I värdepappersmarknadslagen ingår inte längre krav på att framtidsutsikterna bör 

presenteras i halvårsrapporterna. I enlighet med kraven i bokföringslagen presenteras 
framtidsutsikterna i verksamhetsberättelsen. Bolaget har dock beslutat att tillsvidare 
presentera framtidsutsikterna i halvårsrapporterna. I fall presentationspraxis 

eventuellt ändras informerar bolaget skilt härom.  
 

De uppgifter som presenteras i halvårsrapporten har inte reviderats. 
 
Försäljning under halvårsperioden 1.11.2016 – 30.4.2017 

 
Saga Furs Oyj ordnade räkenskapsperiodens första auktion den 20-21 december 

2016. Vid auktionen såldes Saga® -räv- och finnsjubbskinn samt karakul-lammskinn. 
Ca 300 kunder från alla de viktigaste marknadsområdena deltog i auktionen. 



Förtroendet hade återställts på pälsmarknaderna vilket avspeglades på 

auktionsresultaten; utbuden av räv- och finnsjubbskinn såldes till hundra procent och 
inköpen fördelades brett över de olika marknadsområdena. Under auktionen 

förmedlade bolaget 330 000 rävskinn (99 000 vid motsvarande auktion i fjol), 120 
000 karakul-lammskinn (100 000) och 31 000 finnsjubbskinn (30 000). Värdet på 
auktionens förmedlingsförsäljning var 33 miljoner euro (12 MEUR i december 2015.  

 
Saga Furs Oyj ordnade räkenskapsperiodens andra auktion den 5-15 mars 2017 i 

samarbete med de nordamerikanska auktionshusen American Legend och Fur 
Harvesters. Mode- och textilindustrins världsomfattande intresse för päls samt 
återhämtningen på marknaderna i Ryssland inverkade positivt på auktionens 

förmedlingsförsäljning, och utbuden på Saga® -mink- och rävskinn såldes till hundra 
procent. Vid auktionen förmedlade Saga Furs Oyj 3,1 miljoner minkskinn (3,7 miljoner 

vid motsvarande auktion i fjol), 780 000 rävskinn (490 000), 120 000 karakul-
lammskinn (49 000) och 54 000 finnsjubbskinn (53 000). Ca 750 kunder från samtliga 
marknadsområden deltog i auktionen, och värdet på förmedlingsförsäljningen var 189 

miljoner euro (124 MEUR).  
 

Under perioden november-april förmedlade bolaget 3,1 miljoner minkskinn (3,7 milj. 
under föregående motsvarande halvårsperiod), 1,1 miljoner rävskinn (600 000), 240 

000 karakul-lammskinn (150 000) och 85 000 finnsjubbskinn (83 000). Tack vare de 
stigande prisnivåerna och ökande antalet förmedlade rävskinn ökade värdet på 
förmedlingsförsäljningen med 63 procent till 224 miljoner euro (137 MEUR). 

 

        

 

Auktion Förmedlings-
försäljning 

Värde     
EUR 1.000 

Förmedlings-
försäljning 

Värde     
EUR 1.000 

 

 

   1.000 st.   1.000 st.     

   2016/2017 2016/2017 2015/2016 2015/2016   

 December 483 32 622 229 12 433   

 Mars 4 077 188 941 4 273 123 971   

 Lagerförsäljning 40 2 924 18 936   

 Totalt 4 600 224 487 4 520 137 340  
 

        
 
Ekonomisk ställning och resultat 

 
Den klara ökningen av skinnpriserna och nästan tvådubblade antalet förmedlade 

rävskinn inverkade på koncernens omsättning, som under räkenskapsperiodens första 
halvårsperiod ökade med 51 procent till 27,7 miljoner euro (18,3 MEUR). Av 
omsättningen utgjordes 59 procent (46%) av provisionsintäkter debiterade av 

köparna, 24 procent (27%) av provisionsintäkter debiterade av farmarna och 13 
procent (22%) av försäljning av pälsningstjänster och djur. De övriga 

rörelseintäkterna var 450 000 euro (740 000 euro). I fjol ingick i de övriga 
rörelseintäkterna försäljningsvinster på 560 000 euro från investeringar tillgängliga för 
försäljning.  

  
Under den avslutade halvårsperioden minskade rörelsekostnaderna med 11 procent 

jämfört med föregående motsvarande halvårsperiod till 26,8 miljoner euro (30,0 
MEUR). Under den avslutade halvårsperioden var koncernens genomsnittliga 
personalantal 12 procent eller 63 personer lägre än året innan, främst på grund av att 



en större del än tidigare av skinnsorteringsverksamheten kommer att utföras under 

räkenskapsperiodens senare hälft. Kostnaderna för ersättningar till de anställda sjönk 
i motsvarande grad med 12 procent jämfört med i fjol och uppgick till 11,3 miljoner 

euro (12,9 MEUR). De övriga rörelsekostnaderna sjönk med 9 procent jämfört med 
föregående motsvarande halvårsperiod och uppgick till 11,8 miljoner euro (13,0 
MEUR). I fjol ingick i de övriga rörelsekostnaderna kreditförluster från 

köparfordringarna till ett värde på 1,4 miljoner euro.  
 

Koncernens rörelseresultat uppvisade 1,3 miljoner vinst (-11,0 MEUR). 
 
Koncernens netto finansiella intäkter ökade med 36 procent och var 2,1 miljoner euro 

(1,5 MEUR). Ökningen berodde på att netto ränteintäkterna ökade samt att 
kreditförlusterna från farmarfordringarna minskade jämfört med föregående 

motsvarande halvårsperiod.  
 
Koncernens resultat före skatter var 3,4 miljoner euro (-9,4 MEUR). De direkta 

skatterna uppgick till 760 000 euro (59 000 euro). Koncernens resultat var 2,3 
miljoner euro (-9,5 MEUR). Avkastningen på det egna kapitalet var 3,0 procent (-10,7 

%) och resultatet per aktie 0,74 euro (-2,63 euro).  
 

I slutet av halvårsperioden var koncernens soliditet 51,6 procent (39,6 procent i slutet 
av april 2016 och 44,8 procent vid bokslutet 31.10.2016). Koncernens likviditet var 
fortsättningsvis god under hela halvårsperioden. Koncernbalansomslutningen var 

199,7 miljoner euro (223,7 MEUR 30.4.2016 och 217,0 MEUR 31.10.2016). Det egna 
kapitalet per aktie var 25,13 euro (22,63 euro 30.4.2016 och 24,59 euro 

31.10.2016).  
 
Den 27.3.2017 publicerade Saga Furs Oyj en positiv vinstvarning, i vilken meddelades 

att resultatet för hela räkenskapsperioden beräknades bli klart vinstgivande. Då 
konstaterades att majoriteten av de skinn som bjuds ut under innevarande 

räkenskapsperiod bjuds ut vid räkenskapsperiodens återstående auktioner i juni och 
september 2017, samt konstaterades att dessa auktioners framgång är avgörande för 
räkenskapsperiodens resultat. Marknadsläget för pälsskinn förväntades 

fortsättningsvis vara bra, även om det noterades att de snabba prisökningarna ökar 
marknadsrisken. 

 
Investeringar och utveckling 
 

Under perioden november-april uppgick bolagets bruttoinvesteringar till 1,1 miljoner 
euro (1,7 MEUR) eller 4 procent (10 procent) av omsättningen. De mest betydande 

investeringarna gjordes i sorteringsautomatiseringen.  
 
Aktie och kursutveckling 

 
Vid utgången av översiktsperioden var Saga Furs Oyj:s aktiekapital 7 200 000 euro 

och antalet aktier 3 600 000, varav 900 000 var A-aktier och 2 700 000 var C-aktier. 
 
Under perioden november-april omsattes 500 000 aktier eller 18 procent av bolagets 

C-aktier till ett värde av 8,5 miljoner euro. Periodens högsta kurs var 20,50 euro, 
lägsta kurs 13,00 euro och medelkurs 17,19 euro. Periodens slutkurs var 17,61 euro. 

Den 30.4.2017 var marknadsvärdet på bolagets aktiestock 63,4 miljoner euro. 
 



En förteckning över bolagets största ägare per 30.4.2017 finns tillgänglig på bolagets 

internet-sidor. 
 

Personal 
 
Under översiktsperioden uppgick koncernens fast anställda personal till i medeltal 161 

personer (169 personer under föregående motsvarande översiktsperiod) och antalet 
visstidsanställda till 296 personer (350 personer). Vid utgången av översiktsperioden 

var 377 personer anställda i koncernens tjänst (407 personer).  
 
Bolagsstämmor 

 
Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma den 27.4.2017 fastställde bolagets bokslut 

för räkenskapsperioden som avslutades den 31.10.2016 samt beslöt att till 
aktieägarna utdela 0,20 euro/aktie eller totalt 720 000 euro. Därutöver beslöt 
bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om en tilläggsutdelning på högst 

0,30 euro per A- och C-aktie. Bemyndigandet är i kraft fram till början av nästa 
ordinarie bolagsstämma.  

 
Saga Furs Oyj:s bolagsstämma beslöt, att de aktier som är på gemensamt 

värdeandelskonto förverkas till bolaget. I enlighet med aktiebolagslagens 4 kapitel 10 
§ 2 moment gäller förverkningen de aktier som ännu är på det gemensamma kontot 
och för vilka registrering av aktierättigheter inte har krävts innan bolagstämmans 

beslut i ärendet. Beslutet gäller således högst på bolagstämmans kallelsedatum 
27.3.2017 på det nämnda gemensamma kontot registrerade 1 450 A-aktier av totalt 

900 000 A-aktier och 61 794 C-aktier av totalt 2 700 000 C-aktier. Från ovannämnda 
aktieantal minskas det antal aktier som på behörigt sätt har krävts att bli registrerade 
senast före bolagstämmans beslut i ärendet och för vilka kravet på omvandling blir 

fullständig senast den 31.7.2017. De obetalda dividenderna för de till bolaget 
förverkade aktierna redovisas till bolaget under innevarande räkenskapsperiod. 

Styrelsen bemyndigades även att besluta om aktieemission genom avyttring av egna 
aktier. Befullmäktigandet gäller maximalt 1 450 A-aktier och 61 794 C-aktier- De till 
bolaget ankomna egna aktierna kan enligt styrelsens gottfinnande behållas, 

ogiltigförklaras eller avyttras med stöd av ovannämnda bemyndigande.  
 

Till bolagets styrelse valdes Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Anders 
Kulp, Virve Kuusela, Isto Kärkäinen, Hannu Sillanpää och Rainer Sjöholm. Vid 
styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jorma 

Kauppila till ordförande och Kenneth Ingman till viceordförande. Ernst & Young Oy 
fortsätter som bolagets revisor. 

 
Säsongvariationer 
 

Under den 12 månader långa försäljningssäsongen ordnar Saga Furs Oyj fyra 
auktioner. Tidpunkten för auktionerna och utbudsmängderna varierar från år till år. Av 

denna orsak ger förändringarna i försäljningsvärdet, omsättningen och kostnaderna i 
förhållande till jämförelseperioden inte nödvändigtvis en korrekt bild av utvecklingen 
under hela räkenskapsperioden. 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer inom affärsverksamheten  

 



De mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna som hänför sig till 

affärsverksamheten har specificerats i styrelsens verksamhetsberättelse för 
räkenskapsperioden 1.11.2015 - 31.10.2016. Hanteringen av de finansiella riskerna 

behandlas i punkt 25 Noter till koncernbokslutet. 
 
Väsentliga händelser efter utgången av översiktsperioden 

 
Saga Furs Oyj ordnade en auktion den 8-16 juni 2017 för sista gången tillsammans 

med det nordamerikanska auktionsbolaget American Legend. Över 600 köpare från 
alla de viktigaste marknadsområdena deltog i auktionen under vilken förmedlades 2,7 
miljoner minkskinn (2,9 miljoner), 540 000 rävskinn (830 000), 30 000 finnsjubbskinn 

(29 000) och 31 000 karakul-lammskinn (24 000). Värdet på auktionens 
förmedlingsförsäljning var 120 miljoner euro (126 MEUR under motsvarande auktion i 

fjol).  
 
Som en följd av antalet osålda rävskinn efter juniauktionen kommer åtminstone 150 

000 rävskinn som sorterats under innevarande räkenskapsperiod att överföras att 
säljas under räkenskapsperioden 2017-2018. Från räkenskapsperioden 2015-2016 

överfördes på motsvarande sätt knappt 400 000 färdigt sorterade rävskinn att säljas 
under innevarande räkenskapsperiod; dessa har redan sålts tidigare under 

räkenskapsperioden.  
 
Under innevarande räkenskapsperiod har hittills sålts 1,7 miljoner rävskinn (1,4 

miljoner vid motsvarande tidpunkt under föregående räkenskapsperiod). Medelpriset 
på rävskinnen är hittills 81 euro, vilket är ca 40 procent högre jämfört med 

motsvarande tidpunkt i fjol. Minkskinn har hittills sålts 5,8 miljoner (6,4 miljoner vid 
motsvarande tidpunkt under föregående räkenskapsperiod). Medelpriset på 
minkskinnen är tillsvidare drygt 28 euro, vilket är ca 25 procent högre jämfört med 

motsvarande tidpunkt i fjol. Under innevarande räkenskapsperiod uppgår värdet på 
förmedlingsförsäljningen efter säsongens tre första auktioner till 344 miljoner euro, 

vilket är 31 procent mer jämfört med motsvarande tidpunkt under föregående 
räkenskapsperiod.  
 

Saga Furs Oyj:s samarbete med Norges producentorganisationer upphör efter 
innevarande räkenskapsperiod. Norge har varit det sista betydande 

insamlingsområde, där bolaget inte har haft egna representanter. Norrmännens beslut 
i början av juni möjliggör för bolaget att expandera sin verksamhet till detta område.  
 

Översikt av återstoden av räkenskapsperioden 
 

Saga Furs Oyj ordnar räkenskapsperiodens sista auktion i september. Vid auktionen 
bjuds ut ca 650 000 rävskinn och ca 1,3 miljoner minkskinn. Marknadslägets 
utveckling beror framför allt på hur handeln med råvaror och plagg i Kina kommer i 

gång under sommaren och hösten.  
 

Räkenskapsperiodens totala personalomkostnader uppskattas minska jämfört med 
föregående räkenskapsperiod i enlighet med de under samarbetsförhandlingarna 
uppställda målsättningarna. Räkenskapsperiodens totala övriga rörelsekostnader 

uppskattas vara på samma nivå som under föregående räkenskapsperiod. Koncernens 
resultat för räkenskapsperioden uppskattas bli klart vinstgivande.  
  



 

Koncernbalans IFRS    

    
EUR 1.000    

    
TILLGÅNGAR 30.4.2017 30.4.2016 31.10.2016 

    
Långfristiga tillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 36 132 38 663 37 067 

Immateriella tillgångar 4 324 4 388 4 659 

Placeringar tillgängliga för försäljning 352 327 352 

Långfristiga fordringar 5 602 16 479 13 819 

Långfristiga tillgångar totalt 46 410 59 858 55 897 

    
Kortfristiga tillgångar    
Omsättningstillgångar 1 940 2 129 1 951 

Räntebärande köparfordringar 57 727 25 249 43 247 

Räntebärande farmarfordringar 46 109 84 244 65 353 

Räntefria fordringar 43 188 43 081 38 633 

Skattefordringar baserade på periodens    
beskattningsbara resultat 740 930 59 

Likvida medel 3 622 8 257 11 815 

Kortfristiga tillgångar totalt 153 327 163 890 161 058 

    
Tillgångar totalt 199 737 223 748 216 955 

     

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 30.4.2017 30.4.2016 31.10.2016 

    
Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare    
Aktiekapital 7 200 7 200 7 200 

Överkursfond 254 254 254 

Övriga fonder 20 385 20 385 20 385 

Omräkningsdifferens 58 57 61 

Balanserade vinstmedel 62 578 53 583 60 616 

Eget kapital totalt 90 475 81 479 88 516 

    

    
Långfristiga skulder    
Latenta skatteskulder 2 270 2 341 1 677 

    
Kortfristiga skulder    
Räntebärande skulder 68 305 101 266 96 044 

Leverantörsskulder och övriga skulder 38 636 38 578 30 638 

Skatteskulder baserade på periodens    
beskattningsbara resultat 51 84 81 

Kortfristiga skulder totalt 106 992 139 928 126 763 

    
Skulder totalt 109 262 142 269 128 440 

    
Eget kapital och skulder totalt 199 737 223 748 216 955 

    
 



Rapport över totalresultat    

    
EUR 1.000 1.11.2016- 1.11.2015- 1.11.2015- 

 30.4.2017 30.4.2016 31.10.2016 

 6 mån 6 mån 12 mån 

    

    
Kvarvarande verksamheter    
Omsättning 27 721 18 321 43 008 

Övriga rörelseintäkter 449 737 1 241 

    
Användning av material och tillbehör -1 351 -1 724 -3 530 

Kostnader för löner och anställningsförmåner -11 333 -12 898 -19 794 

Avskrivningar och nedskrivningar -2 323 -2 369 -4 707 

Övriga rörelsekostnader -11 828 -13 017 -22 098 

    
Rörelseresultat 1 335 -10 950 -5 880 

    
Finansiella intäkter 2 802 2 592 4 955 

Finansiella kostnader -701 -1 050 -2 036 

    
Resultat före skatt 3 435 -9 409 -2 960 

    
Inkomstskatt -757 -59 522 

    
Översiktsperiodens resultat 2 678 -9 468 -2 438 

    
Övrigt totalresultat    
Poster som eventuellt senare påförs resultatet    

Placeringar tillgängliga för försäljning 0 -533 -533 

Omräkningsdifferenser 1 6 13 

Skatter hänförande sig till poster som senare 
kan överföras till totalresultatet 0 107 107 

Övrigt totalresultat för översiktsperioden efter 
skatt 1 -421 -414 

    
Översiktsperiodens totalresultat 2 679 -9 889 -2 852 

       

    
Resultat/aktie outspätt (EUR) *) 0,74 -2,63 -0,68 

*) Det finns inga faktorer som späder ut nyckeltalen   

    
 

  



 
Koncernens kassaflödesanalys     

     
EUR 1.000  1.11.2016- 1.11.2015- 1.11.2015- 

  30.4.2017 30.4.2016 31.10.2016 

  6 mån 6 mån 12 mån 

Rörelseverksamhetens kassaflöde     
   Erhållna betalningar från köpare     
   för förmedlingsförsäljning   233 315 147 890 334 683 

  Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter  197 175 352 

  Kostnader för rörelseverksamheten  -211 038 -147 677 -324 169 

  Rörelseverksamhetens kassaflöde      

  före finansiella poster och skatter  22 474 388 10 865 

     
  Betalda räntor för rörelseverksamhetens     
  finansiella kostnader  -598 -771 -1 419 

  Betalningar för rörelseverksamhetens      
  övriga finansiella kostnader  -61 -277 -651 

  Erhållna räntor från rörelseverksamheten  2 263 3 222 5 540 

  Övriga finansiella intäkter från rörelseverksamheten  261 300 186 

  Betalda direkta skatter  -831 -288 452 

Rörelseverksamhetens kassaflöde (A)  23 508 2 575 14 972 

     

     
Investeringarnas kassaflöde     
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -1 077 -1 741 -2 894 

  Överlåtelseinkomster från materiella och      
  immateriella tillgångar  77 42 52 

  Investeringar i övriga placeringar  0 0 -25 

  Överlåtelseinkomster från övriga placeringar   0 584 584 

Investeringarnas kassaflöde (B)  -1 000 -1 115 -2 282 

     
Finansieringens kassaflöde      
  Upptagna kortfristiga lån   0 3 765 0 

  Amortering av kortfristiga lån  -30 704 0 -3 593 

  Betalda dividender  2 -3 217 -3 531 

Finansieringens kassaflöde (C)  -30 702 548 -7 124 

     
Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+) /      
minskning (-)  -8 194 2 008 5 566 

     
Likvida medel 30.4 / 31.10  3 621 8 257 11 815 

./. Likvida medel 1.11  11 815 6 249 6 249 

Förändring i likvida medel  -8 194 2 008 5 566 

     
 

 



 

 

Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2015 - 30.4.2016      

           

  

Aktie-
kapital 

Överkurs-
fond 

Övriga 
fonder 

Om-
räknings-
differens 

Värde-
förändrings-

fond 

Ackum. 
vinst-

medel 

Moder-
bolagets 

aktieägares 
andel  

Minoritets- 
intressen 

Eget 
kapital 

totalt 

  

         

Eget kapital 1.11.2015  7 200 254 19 740 54 426 67 293 94 968 0 94 968 

Översiktsperiodens resultat       -9 468 -9 468  -9 468 

Övrigt totalresultat     3 -426 3 -421  -421 

Dividendutdelning       -3 600 -3 600  -3 600 

Överfört till konjunkturfonden      645     -645 0   0 

Eget kapital 30.4.2016  7 200 254 20 385 57 0 53 583 81 479 0 81 479 

           

           

Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2016 - 30.4.2017      

           
Eget kapital 1.11.2016  7 200 254 20 385 61 0 60 616 88 516 0 88 516 

Översiktsperiodens resultat       2 678 2 678  2 678 

Övrigt totalresultat     -3  4 1  1 

Dividendutdelning       -720 -720  -720 

Överfört till konjunkturfonden              0   0 

Eget kapital 30.4.2017  7 200 254 20 385 58 0 62 578 90 475 0 90 475 



Relationstal     

     

  2016/2017 2015/2016 2015/2016 

  6 mån 6 mån 12 mån 

     
Försäljningens värde, 1.000 euro  224 487 137 340 334 740 

Omsättning, 1.000 euro  27 721 18 321 43 008 

Rörelseresultat, 1.000 euro  1 335 -10 950 -5 880 

% av omsättningen  4,8% -59,8% -13,7% 

Resultat före skatter, 1.000 euro  3 435 -9 409 -2 960 

% av omsättningen  12,4 % -51,4% -6,9% 

Resultat /aktie, euro  0,74 -2,63 -0,68 

Eget kapital/aktie, euro  25,13 22,63 24,59 

Avkastning på eget kapital (ROE) -%  3,0 % -10,7% -2,7% 

Avkastning på investerat kapital (ROI) -%  2,4 % -4,5% -0,8% 

Soliditet, %  51,6 % 39,6% 44,8% 

Gearing  0,71 1,14 0,95 

Bruttoinvesteringar, 1.000 euro  1 077 1 741 2 918 

% av omsättningen  3,9 % 9,5% 6,8% 

Personal i genomsnitt  457 520 383 

     

     
Beräkningsgrunderna för relationstalen:     

     

Avkastning på eget kapital (ROE) -% = periodens resultat x 100 / eget kapital *) 
Avkastning på investerat kapital (ROI) -% = (resultat före skatt + ränte- och övriga finansiella 

kostnader) x 100 / (balansomslutning - räntefria 
kortfristiga skulder) *) 

Soliditet, % = eget kapital x 100 / (balansomslutning - erhållna 
förskott) 

Gearing = (räntebärande främmande kapital - likvida medel 
och finansiella värdepapper) / eget kapital 

Resultat/aktie, euro = periodens resultat / genomsnittligt emissions-
korrigerat aktieantal 

Eget kapital/aktie, euro = eget kapital / emissionskorrigerat aktieantal på 
bokslutsdagen 

     

* ) nämnaren utgör medeltalet av räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperiods balans-värden 

 

  



 
Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar    

    
EUR 1.000 30.4.2017 30.4.2016 31.10.2016 

    
Skulder mot vilka som säkerhet ställts inteckningar    
och pantsatts fordringar    

    
Lån från finansieringsbolag 35 260 73 173 65 100 

Givna fastighetsinteckningar 54 071 54 071 54 071 

Givna företagsinteckningar 2 691 2 691 2 691 

Givna panter 791 791 791 

    
Derivatkontrakt    

    
Valutaterminer 17 017 30 167 25 604 

    

    
Fastighetsinvesteringar    

    
Koncernen är skyldig att kontrollera sina mervärdesskatteavdrag för fastighetsinvesteringarna om fastighetens 
skattemässiga användning minskar under översiktsperioden. Ansvarets maximibelopp är 2,4 miljoner euro och 
det sista granskningsåret är 2025. 

 

 

Transaktioner med närkretsen    

    
EUR 1.000 2016/2017 2015/2016 2015/2016 

 6 mån 6 mån 12 mån 

    
Transaktioner med närkretsen    

    
Omsättning    
 - moderbolaget 2 0 0 

 - övrig närkrets 322 273 380 
    

Övriga rörelseintäkter    
 - moderbolaget 23 24 48 

    
Material och tillbehör    
 - övrig närkrets -6 -5 -5 

    
Övriga rörelsekostnader    
 - moderbolaget -10 -14 -17 

    
Finansiella intäkter    
 - övrig närkrets 12 32 49 

    
Finansiella kostnader    
 - moderbolaget -1 -2 -6 

 - övrig närkrets -1 -2 -4 
 
 
 
    



 2016/2017 2015/2016 2015/2016 

 6 mån 6 mån 12 mån 
 
Fordran från närkretsen    

 - övrig närkrets 616 1 252 467 
    

Skulder till närkretsen    
 - moderbolaget -1 097 -1 992 -2 269 

 - övrig närkrets -1 079 -1 548 -1 424 

    
Ledningens anställningsförmåner    

    
Löner och övriga kortfristiga anställningsförmåner 691 881 1 580 

    

Ledningen består av styrelsen, verkställande direktören, verkställande direktörens suppleant samt 
koncernens övriga ledningsgrupp. 

 

 

Vanda 29.6.2017 

Styrelsen 

 

Tilläggsinformation: Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 512 0326, 

sagafurs.com 

http://www.sagafurs.com/

