
 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAGA FURS OYJ 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.11.2016–31.10.2017 

Vanda den 25.1.2018 kl. 13:00 

 

Saga Furs Oyj:s resultat klart vinstgivande 

• Tack vare den stigande prisnivån ökade värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning under 

räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 med 31 procent till 437 miljoner euro (335 MEUR under 

föregående räkenskapsperiod). 

• Rävskinnens prisnivå ökade med 38 procent och minkskinnens prisnivå med 25 procent jämfört med 

föregående räkenskapsperiod. 

• Under räkenskapsperioden förmedlade bolaget 10,2 miljoner skinn (10,5 miljoner under föregående 

räkenskapsperiod) 

• Koncernens omsättning ökade med 23 procent till 52,7 miljoner euro (43,0 MEUR). 

• Tack vare den stigande prisnivån förbättrades koncernens rörelseresultat med 11,7 miljoner euro 

och uppvisade 5,8 miljoner vinst (5,9 MEUR förlust). 

• Koncernens netto finansiella intäkter ökade med 17 procent till 3,4 miljoner euro (2,9 MEUR). 

Obetalda dividender på 450 000 euro från aktier, som överförts från värdeandelsregistrets gemen-

samma konto till bolagets besittning, intäktsfördes och ökade därmed de netto finansiella intäkterna.  

• Koncernens resultat före skatter ökade med 12,1 miljoner euro och uppvisade 9,2 miljoner vinst (3,0 

MEUR förlust).  

• Koncernens resultat per aktie vara 2,05 euro (-0,68 euro föregående räkenskapsperiod).  

• Styrelsen föreslår för bolagsstämman, som sammankallas den 19.4.2018, att av de utdelningsbara 

medlen för räkenskapsperioden 1.11.2016 - 31.10.2017 utdelas till aktieägarna 1,00 euro per aktie 

och att 720 000 euro överförs till konjunkturfonden. 

 
       

 Koncernens nyckeltal 5/17–10/17 11/16–10/17 5/16–10/16 11/15–10/16  

   6 mån 12 mån 6 mån 12 mån  

 Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR 212,7 437,1 197,4 334,7  

 Antalet förmedlade skinn, 1.000 st. 5 578 10 178 5 951 10 471  

 Omsättning, MEUR 25,0 52,7 24,7 43,0  

 Rörelseresultat, MEUR 4,4 5,8 5,1 -5,9  

 Resultat före skatter, MEUR 5,7 9,2 6,4 -3,0  

 Resultat per aktie, EUR 1,29 2,05 1,95 -0,68  

 Avkastning på eget kapital, (ROE) % 5,0 % 8,0 % 8,3 % -2,7 %  

 Avkastning på investerat kapital, (ROI) % 4,2 % 6,4 % 3,9 % -0,8 %  
       

 
 
Redovisningsprinciper 
 
Uppgifterna i denna bokslutskommuniké baserar sig på det reviderade bokslut och styrelsens verksamhets-
berättelse som publiceras senast den 29.1.2018 kl. 16.00 på bolagets nätsidor www.sagafurs.com. 
Bokslutskommunikén är uppgjord i enlighet med standarden IAS 34 Delårsrapportering.  
 
Nedanstående standarder eller förändringar därav har publicerats men har ännu inte trätt i kraft och 
koncernen har inte tillämpat dessa stadganden före det obligatoriska ikraftträdandet: 
 
IFRS 9 Finansiella instrument (ändringen träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds 1.1.2018 eller 
senare). IFRS 9- standarden kommer att i sin helhet ersätta den nuvarande standarden IAS 39. Enligt IFRS 
9 klassificeras skuldinstrument som ingår i de finansiella tillgångarna i framtiden enligt de avtalsbaserade 
kassaflödenas natur samt den affärsverksamhetsmodell som instrumentet i fråga tillhör. I standarden 
presenteras en ny beräkningspraxis för nedskrivningar, vilken baserar sig på definitionen av förväntade 
kreditförluster. I framtiden bör samfundet redovisa en förväntad kreditförlust, vars storlek är beroende av 
sannolikheten för att den händelse som leder till förlusten realiseras under översiktsperioden, som omfattar 
antingen de kommande 12 månaderna eller fordringens hela återstående maturitet. Målsättningen med den 

http://www.sagafurs.com/


nya säkringsredovisningsmodellen är att ledningens riskhanteringsstrategi och -målsättningar allt tydligare 
återspeglas i bokslutet. För att uppnå målsättningarna har kriterierna för tillämpningen av säkrings-
redovisningen förenklats.  
 
IFRS 15 Försäljningsintäkter från kundavtal (bör tillämpas under räkenskapsperioder som inleds 1.1.2018 
eller senare). Standarden innehåller en femstegsmodell för intäktsredovisning av försäljningsintäkter och 
ersätter de nuvarande IAS 18- och IAS 11- standarderna 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 försäljningsintäkter redovisa en 
summa som återspeglar det vederlag som samfundet förväntar sig vara berättigat till för varorna eller 
tjänsterna i fråga. Koncernen tillämpar standarden från och med den räkenskapsperiod som inleds den 
1.11.2018. Koncernen har inte beslutat om tillämplig övergångsmetod. 
 
I enlighet med gällande praxis redovisas intäkter från tjänster när tjänsten har utförts och det är sannolikt att 
samfundet kommer att erhålla ekonomiska fördelar från tjänsten. Tjänster hänförande sig till förmedlings-
försäljning anses vara utförda när skinnen har sålts på auktion eller vid lagerförsäljning och de därtill 
relaterade riskerna och fördelarna har överförts till köparen. Intäkter från försäljning av varor redovisas när 
de väsentliga riskerna i samband med köp av varor har överförts till köparen och det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med försäljningen kommer att tillkomma koncernen. 
 
Under den avslutade räkenskapsperioden har koncernen börjat analysera sina kundavtal för att identifiera 
effekterna av den nya standarden, och arbetet fortsätter under den nu inledda räkenskapsperioden. Baserat 
på preliminära uppskattningar förväntar sig koncernen inte att standarden väsentligt påverkar koncernens 
omsättning. Koncernen undersöker standardens effekter på de utgifter som uppstår av kontraktets 
uppfyllande. Standarden ökar dock antalet noter som presenteras i bokslutet.  
 
Koncernen har konstaterat att den även i fortsättningen inom förmedlingsförsäljningen fungerar som agent, 
och därmed redovisar andelen försäljningsprovisioner som omsättning. Gällande övriga inkomstflöden 
fungerar koncernen som huvudansvarig. Intäkter från försäljning av varor redovisas när bestämmanderätten 
har överförts till köparen, vanligtvis när varorna levereras. Intäkter från tillhandahållande av tjänster 
redovisas under den räkenskapsperiod då tjänsterna tillhandahålls. 
 
IFRS 16 Leases (ändringen träder i kraft under räkenskapsperioder som inleds 1.1.2019 eller senare). 
Standarden ersätter den nuvarande standarden IAS 17 Hyresavtal. Enligt den nya standarden redovisas 
nästan alla hyresåtaganden i hyrestagarens balans som skuld. För hyresgivaren sker inga betydande 
ändringar i redovisningen. 
 
Koncernen bedömer som bäst förändringarnas eventuella inverkningar på koncernbokslutet. 
 
Översikt av affärsverksamheten 
 
Förtroendet hade återställts på marknaderna och alla marknader var aktiva, vilket märktes i form av höga 
försäljningsprocenter på både mink- och rävskinn samt stigande prisnivåer vid Saga Furs Oyj:s två första 
auktioner för räkenskapsperioden 2016/2017 i december och mars. Osäkerheten på marknaderna i Kina 
ökade märkbart efter marsauktionen. Pälshandeln var bekymrad över de plagg som förblivit osålda under 
föregående säsong samt de stora utbudsmängderna vid de internationella auktionerna i slutet av säsongen. 
Prisnivån på både mink- och rävskinn sjönk, och en del av skinnen förblev osålda. Under Saga Furs 
auktioner under räkenskapsperioden 2016/2017 såldes allt som allt 7,3 miljoner mink-, 2,4 miljoner räv-, 
320 000 karakul-lamm- och 150 000 finnsjubbskinn. En betydande del av de skinn som överförts från 
föregående säsong såldes under säsongens 2016/2017 auktioner. Endast olika typers rävskinn överfördes i 
större mängder att säljas under säsongens 2017/18 auktioner. Värdet på koncernens förmedlingsförsäljning 
var 437 miljoner euro (335 MEUR) och omsättningen 52,7 miljoner euro (43,0 MEUR).  
 
Skinnprisnivåerna i euro steg jämfört med föregående säsong. Rävskinnspriserna steg mest, totalt 38 
procent. Prisnivån på mink steg 25 procent och på finnsjubb med 14 procent medan karakulskinnens 
prisnivå förblev på samma nivå som under föregående säsong. Dollarns och eurons mot auktionsförsälj-
ningen vägda växelkurs låg på samma nivå som under föregående räkenskapsperiod. Skinnprisnivåerna var 
som högst vid Saga Furs’ marsauktion då utbuden av mink- och rävskinn såldes till hundra procent. Vid 
marsauktionen såldes även för första gången i världen till hundra procent certifierade minkpartier. Saga Furs 
har sålt certifierad räv och finnsjubb redan under mer än fem års tid. Med hjälp av certifieringen möts 
modeindustrins ökande efterfrågan på ansvarsfullt producerade pälsskinn.  
 



Kinas aktivitet avspeglades på säsongens auktioner: Kinas marknadsandel av rävskinnsinköpen ökade klart, 
och nästan dubbelt så många rävskinn exporterades till landet jämfört med föregående säsong. Detta stärkte 
även rävens prisnivå. Återhämtningen på marknaderna i Ryssland samt den europeiska modeindustrins 
aktivitet avspeglades också på säsongens auktioner.  
 
Saga Furs’ bolagsstämma som ordnades i april 2017 beslöt att i maj som dividend utbetala 0,20 euro/aktie. 
Dessutom bemyndigades styrelsen besluta om en tilläggsutdelning på högst 0,30 euro, vilket bemyndigande 
bolagets styrelse utnyttjade i oktober. Totalt utdelades 1,8 miljoner euro i dividend till aktieägarna. 
 
Saga Furs förnyade och implementerade sin strategi som är baserad på starka partnerskap. Utgångs-
punkten i företagets verksamhet är att maximera värdet på farmarkundernas produktion, att säkra 
efterfrågan på ansvarsfullt producerade finska pälsskinn, samt att vara föregångare inom ansvarsfull 
pälsproduktion och digitalisering. För att implementera strategin har bolaget lanserat flera förändrings-
program.  
 
Bolaget utvecklade en handlingsplan tillsammans med Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (ProFur) för 
att stöda ansvarsfull finländsk pälsproduktion. För att begränsa blårävens överdrivna storleksutveckling 
kommer bolaget att fr.o.m. säsongen 2017/2018 inte ta emot överstora blårävskinn, utan de returneras till 
farmarna. ProFurs åtgärdsprogram fäster speciell uppmärksamhet vid blårävarnas viktindex och utfodring, 
avelstidpunkt, sorteringsdata, egenövervakning och myndighetssamarbete. WelFur-utvärderingen, som 
lanserades i början av säsongen som en del av farmcertifieringsprogrammet, mäter djurens välmående med 
hjälp av ett flertal mätare. 
 
Det strategiska Fox2Shop- rävprojektet som lanserades under säsongen 2015/16 fortsatte och integrerades 
som en del av Fur Vision- evenemangen. Dess målsättning är att säkra efterfrågan på rävskinn och öka 
användningen av räv i textilindustrins kollektioner. Bolaget har utvidgat sitt nätverk av internationella 
samarbetspartners och har samarbete med fler och fler modevarumärken.  
 
Två avtal om försäljningssamarbete avslutades i slutet av säsongen: Samarbetet med Oslo Skinnauksjoner 
SL och de norska pälsdjursuppfödarnas centralförbund Norges Pelsdyralslag, och samarbetet med det 
nordamerikanska auktionsbolaget American Legend. För att kapitalisera på det faktum att bolaget tack vare 
försäljningssamarbetet nu har en märkbart högre identifikationsfaktor på de nordamerikanska marknaderna, 
började bolaget samla in minkskinn i Nordamerika, där minkproduktionen håller mycket hög klass. Saga Furs 
fortsätter samarbetet med det kanadensiska auktionsbolaget Fur Harvesters Auction Inc.  
 
I Asien grundade Saga Furs ett innovationscenter i Haining i Kina tillsammans med BIFT- universitet och 
Haining China Leather City. BIFTPARK-HN- campusets utbildningsprogram presenterar Saga Furs’ 
kunnande inom pälsbearbetning och innovationsverksamhet.  
 
Bolaget omorganiserade sin sorteringsverksamhet då bolaget hyrde utrymmen för minksorteringen i 
anslutning till Saga Furs’ huvudkontor och rävsorteringen. Bolaget avstod från hyrda utrymmen annanstans i 
huvudstadsområdet, och i slutet av säsongen återvände minksorteringen efter 22 år till Fur Center i 
Varistorna i Vanda. Arrangemanget medför logistikinbesparingar då skinnen inte längre behöver 
transporteras mellan de olika verksamhetspunkterna.  
 
Förmedlingsförsäljning under räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 
 
Under halvårsperioden 1.5–31.10.2017  
 
Den 8–16.6 ordnade Saga Furs för sista gången en auktion tillsammans med det nordamerikanska 
auktionsbolaget American Legend. Ca 600 köpare från alla de viktigaste marknadsområdena deltog i 
auktionen, vid vilken förmedlades 2,7 miljoner minkskinn (6/2016: 2,9 milj.), 540 000 rävskinn (830 000), 
30 000 finnsjubbskinn (29 000) och 31 000 karakulskinn (24 000). En del av de rävskinn som förblev osålda 
överfördes direkt till nästa räkenskapsperiods auktionsutbud. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning 
var 120 miljoner euro (126 MEUR).  
 
Saga Furs’ sista auktion för räkenskapsperioden 2016/2017 ordnades den 16–20.9. Vid auktionen 
förmedlades 1,5 miljoner mink- (9/2016: 1,3 milj.) och 730 000 certifierade räv- och finnsjubbskinn (770 000). 
Septemberauktionen avvek från säsongens övriga auktioner såtillvida att en betydande del av utbuden 
bestod av vårskinn och andra skinn av lägre kvalitet. Över 500 kunder från alla marknadsområden deltog i 
auktionen. Förtroendet var återställt och alla marknader var aktiva, vilket märktes under auktionen i form av 
höga försäljningsprocenter och stigande prisnivåer. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning steg till 92 
miljoner euro (69 MEUR).  
 



Under räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 
 
Under räkenskapsperioden ordnade Saga Furs Oyj fyra auktioner och förmedlade 7,3 miljoner minkskinn 
(7,9 miljoner under föregående räkenskapsperiod), 2,4 miljoner rävskinn (2,2 milj.), 320 000 karakul-
lammskinn från Afghanistan (280 000) samt 150 000 finnsjubbskinn (150 000). Antalet skinn som 
förmedlades under hela räkenskapsperioden sjönk med 3 procent till 10,2 miljoner skinn (10,5 milj.). Tack 
vare de stigande prisnivåerna ökade förmedlingsförsäljningen med 31 procent till 437 miljoner euro (335 
MEUR).  
 
Försäljningsvärdet fördelade sig per auktion enligt följande: 
 
         

 

Auktion 
Förmedlings-

försäljning Värde 
Förmedlings-

försäljning Värde 
Förmedlings-

försäljning Värde  

   1.000 st. EUR 1.000 1.000 st. EUR 1.000 1.000 st. EUR 1.000  

   2016/2017 2016/2017 2015/2016 2015/2016 2014/2015 2014/2015  

 December 483 32 622 229 12 433 795 49 480  

 Mars 4 077 188 941 4 273 123 971 4 540 307 985  

 Juni 3 330 120 309 3 796 125 819 4 058 219 642  

 September 2 241 92 101 2 122 69 104 1 688 55 581  

 

Lagerförsäljning 
under räkenskaps-
perioden 47 3 170 50 3 413 57 4 662  

 Totalt 10 178 437 143 10 470 334 739 11 137 637 351  
         

 
Omsättning 
 
Under halvårsperioden 1.5–31.10.2016 
 
Under räkenskapsperiodens andra halvårsperiod ökade värdet på koncernens förmedlingsförsäljning med 8 
procent jämfört med föregående motsvarande halvårsperiod till 213 miljoner euro (197 MEUR) tack vare den 
stigande prisnivån. Koncernens omsättning låg på samma nivå som under föregående räkenskapsperiod 
och var 25,0 miljoner euro (24,7 MEUR).  
 
Under räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 
 
Koncernens omsättning ökade med 23 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och var 52,7 
miljoner euro (43,0 MEUR). Största delen av omsättningen, 91 procent (88 %), utgjordes av förmedlings-
provisioner från skinnförmedlingen. Provisionerna debiterade av pälsuppfödarna utgjorde 27 procent (32 %) 
och provisionerna av köparna 62 procent (53 %) av koncernens omsättning. Återstoden utgjordes av 
försäljning av bl.a. pälsningstjänster och avelsdjur till pälsuppfödarna samt försäljning av restaurang- och 
kongresstjänster. De inhemska kundernas, både farmarnas och köparnas, andel av förmedlingsprovisio-
nerna utgjorde 19 procent (21 %) och de utländska kundernas andel av förmedlingsprovisionerna utgjorde 
70 procent (64 %). Av omsättningen inflöt 14 procent under räkenskapsperiodens första kvartal, 39 procent 
under räkenskapsperiodens andra kvartal, 26 procent under räkenskapsperiodens tredje kvartal och 21 
procent under räkenskapsperiodens sista kvartal. 
 
Ekonomisk ställning och resultat 
 
Under halvårsperioden 1.5–31.10.2017 
 
Koncernens övriga rörelseintäkter minskade med 32 procent jämfört med föregående motsvarande 
halvårsperiod till 344 000 euro (504 000 euro). Rörelsekostnaderna ökade med 4 procent till 20,9 miljoner 
euro (20,1 MEUR). Under räkenskapsperiodens senare halvårsperiod uppgick koncernens rörelseresultat till 
4,4 miljoner euro (5,1 MEUR). De netto finansiella intäkterna minskade med 5 procent och var 1,3 miljoner 
euro (1,4 MEUR). Under räkenskapsperiodens andra halvårsperiod var resultatet före skatt 5,7 miljoner euro 
(6,4 MEUR). Som en följd av skattebokningar var resultatet per aktie under räkenskapsperiodens andra 
halvårsperiod 1,29 euro (1,95 EUR) och avkastningen på eget kapital 5,0 procent (8,3 %). 
 
  



Under räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 
 
De övriga rörelseintäkterna minskade med 36 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och 
uppgick till 790 000 euro (1,2 MEUR). Under föregående räkenskapsperiod ingick i de övriga 
rörelseintäkterna erhållna försäljningsvinster på 560 000 euro från engångsinvesteringar. 
 
Rörelsekostnaderna minskade med 5 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod till 47,7 miljoner 
euro (50,1 MEUR). Av kostnaderna ackumulerades 28 procent under räkenskapsperiodens första kvartal, 28 
procent under det andra kvartalet, 22 procent under det tredje kvartalet och 21 procent under räkenskaps-
periodens sista kvartal. Av rörelsekostnaderna utgjordes 40 procent av ersättningar till anställda och 46 
procent av övriga rörelsekostnader. Trots kostnaderna för de anställdas årsbonussystem sjönk kostnaderna 
för ersättningar till anställda med 4 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod till 18,9 miljoner euro 
(19,8 MEUR). Det genomsnittliga antalet anställda minskade med 8 procent. Kostnaderna för den internatio-
nella intressebevakningen som sköts via IFF och Fur Europe ökade med 32 procent och var 1,9 miljoner 
euro (1,5 MEUR). Dessutom ökade finansieringen av WelFur- utvärderingssystemet, som debiteras av 
köparna, både bolagets omsättning och kostnader med 1,0 miljoner euro. Kreditförlusterna från köparford-
ringarna minskade med 1,6 miljoner euro och var 350 000 euro. Tack vare de ökande prisnivåerna förbätt-
rades bolagets rörelseresultat med 11,7 miljoner euro och uppvisade 5,8 miljoner vinst (5,9 MEUR förlust).  
 
Koncernens netto finansiella intäkter ökade med 17 procent och uppgick till 3,4 miljoner euro (2,9 MEUR). 
Sådana aktier på värdeandelsandelssystemets gemensamma konto för vilka registrering av aktierättigheter 
inte hade krävts före bolagsstämmans beslut den 27.4.2017 och för vilka kravet på omvandling inte blivit 
fullständigt senast den 31.7.2017, förverkades till bolaget. I samband med detta intäktsfördes obetalda 
dividender på 450 000 euro från aktierna ifråga till de övriga finansiella intäkterna. Valutakursvinsterna 
nästan fördubblades jämfört med föregående räkenskapsperiod. Koncernens vinst före skatter ökade med 
12,1 miljoner euro och var 9,2 miljoner euro (-3,0 MEUR). 
 
Under räkenskapsperioden var avkastningen på koncernens eget kapital 8,0 procent (-2,7 %) och resultatet 
per aktie 2,05 euro (-0,68 euro). Det egna kapitalet per aktie var 26,57 euro (24,59 euro) och koncernens 
soliditet var 58,0 procent (44,8 procent).   
 
Investeringar 
 
Under räkenskapsperioden var koncernens bruttoinvesteringar 1,9 miljoner euro (2,9 MEUR) eller 4 procent 
(7 %) av omsättningen. Av investeringarna hänförde sig 17 procent till moderbolagets immateriella, 60 
procent till moderbolagets materiella och 23 procent till dotterbolagens materiella anläggningstillgångar. De 
största investeringarna gjordes i sorteringsautomationen, pälsningsanläggningar och olika IT-applikationer.  
 
Personal 
 
Under räkenskapsperioden var i genomsnitt 383 personer anställda inom koncernen. Majoriteten av 
personalen sköter olika uppgifter inom skinnhanteringen. 
 
Moderbolagets och koncernens personalantal var följande: 

 
         

   Moderbolaget Koncernen  

   2016/2017 2015/2016 2014/2015 2016/2017 2015/2016 2014/2015  

 Antal anställda i genomsnitt 271 293 289 351 383 382  

 - i fast anställningsförhållande 118 125 121 160 169 164  

 

- i tidsbundet anställnings-
förhållande 153 168 168 191 214 218  

 

Antal anställda vid utgången av 
räkenskapsperioden 31.10   123 123 129 171 179 193  

         
 
Aktieomsättning och kursutveckling 
 
Under räkenskapsperioden omsattes 675 000 aktier eller 25 procent av bolagets C-aktier till ett värde av 
11,5 miljoner euro. Räkenskapsperiodens högsta kurs var 20,50 euro, lägsta kurs 13,00 euro och medelkurs 
16,97 euro. Vid utgången av räkenskapsperioden var C-aktiernas avslutningskurs 15,94 euro då den ett år 
tidigare var 13,61 euro. Vid utgången av räkenskapsperioden i slutet av oktober uppgick marknadsvärdet på 
bolagets aktiestock till 56,9 miljoner euro (49,0 MEUR).  



 
Bolagsstämman 
 
Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma som hölls 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. 
Dividenden betalades den 9.5.2017. Dessutom bemyndigades styrelsen besluta om en tilläggsutdelning på 
högst 0,30 euro per A- och C-aktie. Bemyndigandet är giltigt fram till början av nästa ordinarie bolags-
stämma. Bolagets styrelse utnyttjade sitt av bolagsstämman beviljade bemyndigande den 6.10.2017 och 
beslöt om en tilläggsutdelning på 0,30 euro/aktie. Tilläggsutdelningen betalades den 17.10.2017.  
 
Bolagsstämman beslöt även att aktierna på det gemensamma kontot förverkas till bolaget. I enlighet med 
aktiebolagslagens 4 kapitel 10 § 2 moment gällde förverkningen de på det gemensamma kontot varande 
aktier för vilka registrering av aktierättigheter inte hade krävts innan bolagstämmans beslut i ärendet. 
Beslutet gällde således högst på bolagstämmans kallelsedatum 27.3.2017 på nämnda gemensamma konto 
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 bör avdras det antal aktier som på behörigt sätt hade krävts att bli registrerade 
senast före bolagstämmans beslut i ärendet och för vilka kravet på omvandling blivit fullständig senast den 
31.7.2017. Obetalda dividender för de aktier som förverkats till bolaget, totalt ca 450 000 euro, intäktsfördes 
till bolaget under den avslutade räkenskapsperioden. Styrelsen bemyndigas även att besluta om aktie-
emission genom avyttring av egna aktier. Bemyndigandet omfattar högst 1 450 A-aktier och 61 794 C-aktier. 
De till bolaget ankomna egna aktierna kan enligt styrelsens omdöme behållas, ogiltigförklaras eller avyttras 
med stöd av bemyndigandet. På basen av beslutet som fattades av ovannämnda bolagsstämma ankom 
totalt 63 088 A- och C-aktier till bolaget som egna aktier.  

Vid den ordinarie bolagsstämman den 27.4.2017 fastslogs antalet styrelsemedlemmar till åtta. Till 
styrelsemedlemmar fram till nästa ordinarie bolagsstämma valdes pälsfarmarna Kenneth Ingman, Lasse 
Joensuu, Jorma Kauppila, Anders Kulp, Isto Kärkäinen, Hannu Sillanpää och Rainer Sjöholm samt 
Virve Kuusela som är oberoende av pälsbranschen. Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter 
bolagsstämman, valdes Jorma Kauppila till ordförande och Kenneth Ingman till viceordförande. Den 
ordinarie bolagsstämman beslöt att revisionssamfundet Ernst & Young Oy fortsätter som bolagets 
ordinarie revisor. CGR Johanna Winqvist-Ilkka fungerar som huvudansvarig revisor.  
 
Risker och osäkerhetsfaktorer inom affärsverksamheten 
 
Saga Furs’ risker hanteras systematiskt och proaktivt så, att bolaget kan bedöma och hantera till 
affärsverksamheten hörande affärsrisker, hotbilder och möjligheter. Bolaget verkar inom en cyklisk bransch 
och som en följd av affärsverksamhetens karaktär tar det tid att reagera på förändringar. Efterfrågan på 
pälsskinn är heller inte stabil året runt eftersom användningen av pälsplagg huvudsakligen begränsas till 
vinterperioden.  
 
De risker som påverkar Saga Furs Oyj:s verksamhet klassificeras som affärsverksamhetsrisker, olycks- och 
egendomsrisker, finansieringsrisker samt operativa risker. Då affärsverksamhetsomgivningen förändras ökar 
riskerna som hänför sig till de strategiska valen, men bolaget strävar att behärska och begränsa riskernas 
eventuella inverkningar. Ifall riskerna trots det förverkligas kan de avsevärt skada Saga Furs Oyj:s affärs-
verksamhet och ekonomiska situation samt försämra bolagets resultat. De signifikanta riskfaktorer som 
beskrivs nedan kan eventuellt ha en skadlig inverkan på Saga Furs’ affärsverksamhet och bolagets värde. 
Även andra risker, som inte för tillfället anses vara betydande eller vilka bolaget inte för tillfället har 
kännedom om, kan bli signifikanta.  
 
De finansiella riskerna redovisas i Noter till koncernbokslutet punkt 25.  
 
De mest signifikanta affärsverksamhetsriskerna 
 
En försämring av det globala ekonomiska läget kan leda till en försämrad marknadsmiljö och en åtstramad 
konkurrenssituation. Pälsbranschen är känslig för konjunkturväxlingar, och en eventuell överproduktion av 
pälsskinn skulle ytterligare förstärka dem. Den ekonomiska eller politiska situationen i ett enskilt land kan ha 
en betydande inverkan på Saga Furs’ affärsverksamhet. Effekterna av en övermättnad på en enskild 
marknad eller förändringar i återförsäljningsnätverket kan vara betydande för Saga Furs’ affärsverksamhet. 
Effekterna skulle vara särskilt stora om något av ovanstående inträffade på bolagets viktigaste 
marknadsområde Kina.  
 
En kraftigare än förväntat nedgång i modeindustrins pälsförsäljning eller pälsanvändning överhuvudtaget 
eller en långsiktig svaghet kan leda till att affärsverksamheten minskar och skinnförsäljningen blir fördröjd. 
Detta minskar även ytterligare pälshandelns tillgängliga finansiering. En kontinuerlig förskjutning av 



skinnförsäljningen allt senare under säsongen som en följd av kundernas ändrade köpbeteende och därav 
följande kortare beredningssäsong och eventuell brist på beredningskapacitet kunde påverka bolagets 
rörelseresultat.  
 
En förbättring av skinnkvaliteten i ett nytt skinnproducentland eller ändringar i de tjänster som erbjuds av 
konkurrenterna kan leda till att bolagets eller producentkundernas konkurrenskraft försämras.  
 
Saga Furs’ verkar internationellt och inom en bransch med olika lokala bestämmelser. Plötsliga ändringar i 
lagstiftningen kan leda till att produktionskostnaderna ökar eller att marknadsomgivningen förändras, vilket 
för sin del kan inverka negativt på bolagets lönsamhet. Dessutom kan begränsningar av frihandeln och 
åtstramningar inom det geopolitiska läget eller den lagstiftande protektionismen leda till en mer utmanande 
marknadsomgivning.  
 
De mest signifikanta olycks- och egendomsriskerna 
 
Stora olyckor i bolagets produktionsutrymmen, såsom eldsvåda, maskinbräckage, allvarliga störningar i 
datasystemen eller utrymmessäkerheten kan orsaka avbrott i affärsverksamheten. Bolaget har utarbetat 
kontinuitetsplaner i fall dessa risker förverkligas. Egendomsskadorna täcks huvudsakligen via 
skadeförsäkringar. 
 
De mest signifikanta operativa riskerna 
 
I sin egenskap av branschledare har Saga Furs en stark brand och varumärke. Faktorer som inverkar 
negativt på bolagets och branschens image kan påverka bolagets affärsverksamhet och ekonomiska 
utveckling. Djurens hälsa och välfärd spelar en nyckelroll i ansvarsfullhetsarbetet, certifieringen och 
skinnkvaliteten, vilka alla är en del av bolagets brand. Därför kan framför allt negativa image-faktorer som 
hänför sig till djurens välmående inverka skadligt på bolagets verksamhet.  
 
Saga Furs verkar internationellt vilket kräver att ledningen har beredskap att reagera på snabba förändringar 
i affärsverksamhetsomgivningen. Dessutom krävs tillräckliga resursallokeringar samt yrkeskunnig och 
motiverad personal.  
 
Digitaliseringen, nya kundkrav och affärsverksamhetsmodeller kan ha betydande inverkan på affärsverk-
samheten. Underlåtenhet att förutse förändringar i verksamhetsmiljön och misslyckade strategiska val kan 
leda till försämrad konkurrenskraft, marknadsandel eller lönsamhet. Även nya aktörer som kommer in på 
marknaden kan implementera sådana verksamhetsmetoder som det med tanke på affärsverksamheten kan 
vara nödvändigt för bolaget att kunna förutse.  
 
De mest signifikanta finansieringsriskerna 
 
Saga Furs’ förmedlingsförsäljning och redovisningar till skinnleverantörerna görs även i andra valutor än 
euro, vilket exponerar företaget för risker i anslutning till valutakursförändringar. Saga Furs är även utsatt för 
risker som hänför sig till kundernas betalningsförmåga och -tidtabell, och som kan orsaka kreditförluster. 
Betydande förändringar i olika länders finansierings- och skattelagstiftning kan även ha en betydande 
inverkan på bolagets ekonomiska utveckling. Mer detaljerad information om finansieringsriskerna finns i 
Noter till bokslutet punkt 25.  
 
Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsperioden 
 
Den första auktionen för räkenskapsperioden 2017/2018 ordnades den 20–21.12.2017. Vid auktionen bjöds 
ut nästan 300 000 rävskinn (12/2016: 330 000), ca 30 000 finnsjubbskinn (31 000) och 300 000 (220 000) 
karakul-lammskinn. De rävskinn som bjöds ut vid auktionen var till största delen skinn som sorterats under 
föregående räkenskapsperiod och blivit osålda. Över 250 kunder från de viktigaste marknadsområdena 
deltog i auktionen. Värdet på totalförsäljningen var 18 miljoner euro (12/2016: 33 MEUR).  
 
Auktionsutbuden av silver-, mutations- och Blue Shadow-räv- samt finnsjubbskinn såldes till 85 procent till 
stabila priser. Blårävens europrisnivå sjönk ca 10 procent och endast drygt hälften av utbuden såldes. De 
största auktionsköparna var modeindustrin i Europa samt Korea, Turkiet och Ryssland.  
 
I november 2017 föredrogs inför Polens parlament en lagproposition om en reform av djurskyddslagen, i 
vilken bl.a. föreslås att pälsuppfödning förbjuds fr.o.m. den 1.1.2024. I januari 2018 presenterade Norges 
nya regering sitt regeringsprogram i vilket ingår en strävan att förbjuda pälsuppfödning fr.o.m. den 1.1.2025.  
 



Under hösten 2017 råkade det nordamerikanska auktionsbolaget American Legend i betalningssvårigheter. 
Situationen har delat farmarfältet, och under innevarande räkenskapsperiod har Saga Furs klart ökat sin 
minkskinnsinsamling i Nordamerika.  
 
Bedömning av affärsverksamhetens utveckling under innevarande räkenskapsperiod 
 
Under innevarande höst och vinter avstod två kända modehus från att använda päls. Den internationella 
modeindustrin använder dock fortfarande rikligt med päls i sina kollektioner, vilket återspeglar den starka 
position ansvarsfullt producerade skinn har inom modet. Saga Furs’ strategiska projekt i avsikt att öka 
användningen av räv i kollektionerna har för sin del understött efterfrågan på finska räv.  
 
På bolagets huvudmarknadsområde i Kina fortsätter den viktiga detaljhandelssäsongen fram till det 
kinesiska nyåret, vilket i år infaller senare än i fjol dvs. i mitten på februari. Under säsongen 2016/2017 köpte 
de kinesiska kunderna så mycket fler skinn än året förut att en del av skinnen överfördes att användas under 
nästa detaljhandelssäsong. För tillfället finns det stora lager av plagg i Kina. Överutbudet pressar prisnivån, 
och marknadsläget försvårar de kinesiska kundernas möjligheter att erhålla finansiering. Situationen 
förväntas påverka de kinesiska kundernas köpbeteende under innevarande säsongs auktioner.  
 
Återhämtningen på marknaderna i Ryssland fortsätter då landets ekonomi har stabiliserats och inflationen är 
under kontroll. Dessutom har tillverkningen av pälsplagg och -besatser i Ryssland återigen börjat öka efter 
många års nedgång. Detaljhandeln med pälsplagg kom bra igång och har hållits stabil.  
 
Under innevarande räkenskapsperiod ordnar Saga Furs Oyj, förutom auktionen i december 2017, även 
auktioner i mars, juni och september 2018. Bolagets har som målsättning att under hela försäljnings-
säsongens auktioner totalt bjuda ut 8 miljoner mink-, 2,4 miljoner räv- och 150 000 finnsjubb- samt 450 000 
karakullammskinn. Auktionen i mars ordnas tillsammans med det kanadensiska auktionsbolaget Fur 
Harvesters Auctions Inc.  
 
Bolaget bedömer att de skinnvisa kostnaderna kommer att öka under innevarande räkenskapsperiod som en 
följd av den reviderade strategins utvecklingsprogram, utvidgningen av verksamheten i Nordamerika samt 
etableringen i Norge. Minksorteringens flytt till Fur Center orsakar engångskostnader under innevarande 
räkenskapsperiod. På längre sikt medför flytten dock betydande inbesparingar i logistikkostnaderna.  
 
Den stigande US-dollarräntenivån samt utmaningarna med kundernas tillgång till finansiering bedöms 
inverka negativt på bolagets netto finansiella intäkter. Bolagets farmarkunder förväntas använda sig av 
bolagets förskottsfinansiering i högre grad än under föregående räkenskapsperiod.  
 
Det är alltför tidigt att på basen av bolagets decemberauktion göra prognoser om de kommande 
auktionernas försäljningsresultat. Räkenskapsperiodens resultat är beroende av de kommande auktionernas 
försäljningsresultat, vilkas sannolika utveckling är omöjlig att förutspå i det nuvarande marknadsläget.  
 
Styrelsens förslag till utdelning 

 

Moderbolagets utdelningsbara medel per 31.10.2017:  

  

 - ackumulerade vinstmedel 53 040 798,34 

 - räkenskapsperiodens vinst 7 162 056,59 

 - överförs till konjunkturfonden i enlighet med bolagsordningen. -716 205,66 

 59 486 649,27 
 
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 

- av de utdelningsbara medlen från räkenskapsperioden 1.11.2016-31.10.2017 utdelas till aktieägarna 
1,00 euro per aktie 

- 720 000 överförs till konjunkturfonden. 
 
Dividendutdelningens avstämningsdag föreslås vara den 23.4.2018 och betalningsdag 30.4.2018.  
Samtliga på dividendutdelningens avstämningsdag utestående aktier, med undantag av de egna aktier som 
är i moderbolagets besittning, är berättigade till utdelning för räkenskapsperioden 2016/2017. 

  



 

 
 
Koncernbalans IFRS   

   
EUR 1.000   

   
TILLGÅNGAR 31.10.2017 31.10.2016 

   
Långfristiga tillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 35 162 37 067 

Immateriella tillgångar 3 838 4 659 

Placeringar tillgängliga för försäljning 352 352 

Långfristiga fordringar 15 135 13 819 

Långfristiga tillgångar totalt 54 487 55 897 

   
Kortfristiga tillgångar   
Omsättningstillgångar 2 038 1 951 

Räntebärande köparfordringar 25 493 43 247 

Räntebärande farmarfordringar 65 857 65 353 

Räntefria fordringar 33 415 38 633 

Skattefordringar baserade på räkenskapsperiodens   
beskattningsbara resultat 468 59 

Likvida medel 3 223 11 815 

Kortfristiga tillgångar totalt 130 495 161 058 

   
Tillgångar totalt 184 982 216 955 

   

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER 31.10.2017 31.10.2016 

   
Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare   
Aktiekapital 7 200 7 200 

Överkursfond 254 254 

Övriga fonder 20 385 20 385 

Omräkningsdifferens 57 61 

Balanserade vinstmedel 66 093 60 616 

Eget kapital totalt 93 990 88 516 

   
Långfristiga skulder   
Latenta skatteskulder 2 329 1 677 

   
Kortfristiga skulder   
Räntebärande skulder 49 356 96 044 

Leverantörsskulder och övriga skulder 39 221 30 638 

Skatteskulder baserade på räkenskapsperiodens   
beskattningsbart resultat 85 81 

Kortfristiga skulder totalt 88 662 126 763 

   
Skulder totalt 90 991 128 440 

   

Eget kapital och skulder totalt 184 982 216 955 

   
  



 

 

 

Rapport över totalresultat     

     
EUR 1.000 1.5.2017- 1.11.2016- 1.5.2016- 1.11.2015- 

 31.10.2017 31.10.2017 31.10.2016 31.10.2016 

 6 mån 12 mån 6 mån 12 mån 

     

     
Kvarvarande verksamheter     
Omsättning 25 009 52 730 24 687 43 008 

Övriga rörelseintäkter 344 794 504 1 241 

     
Användning av material och tillbehör -865 -2 216 -1 806 -3 530 

Kostnader för löner och anställningsförmåner -7 582 -18 916 -6 897 -19 794 

Avskrivningar och nedskrivningar -2 250 -4 569 -2 337 -4 707 

Övriga rörelsekostnader -10 222 -22 050 -9 081 -22 098 

     
Rörelseresultat 4 434 5 774 5 071 -5 880 

     
Finansiella intäkter 2 330 5 132 2 363 4 955 

Finansiella kostnader -1 027 -1 728 -986 -2 036 

     
Resultat före skatt 5 737 9 178 6 448 -2 960 

     
Inkomstskatt -1 165 -1 922 581 522 

     
Översiktsperiodens resultat 4 572 7 256 7 029 -2 438 

     
Övrigt totalresultat     
Poster som eventuellt senare påförs resultatet     

Placeringar tillgängliga för försäljning 0 0 0 -533 

Omräkningsdifferenser 0 0 7 13 

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

Övrigt totalresultat för översiktsperioden efter 
skatt 0 0 7 -414 

     
Översiktsperiodens totalresultat 4 572 7 255 7 037 -2 852 

         

     
Resultat/aktie outspätt (EUR) *) 1,29 2,05 1,95 -0,68 

*) Det finns inga faktorer som späder ut nyckeltalen    
 

  



 
 
 
 
Koncernens kassaflödesanalys    

    
EUR 1.000  1.11.2016- 1.11.2015- 

  31.10.2017 31.10.2016 

  12 mån 12 mån 

Rörelseverksamhetens kassaflöde    
   Erhållna betalningar från köpare    
   för förmedlingsförsäljning   470 175 334 683 

  Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter  415 358 

  Kostnader för rörelseverksamheten  -431 729 -324 169 

  Rörelseverksamhetens kassaflöde    
  före finansiella poster och skatter  38 860 10 871 

    
  Betalda räntor för rörelseverksamhetens    
  finansiella kostnader  -914 -1 419 

  Betalningar för rörelseverksamhetens     
  övriga finansiella kostnader  -535 -652 

  Erhållna räntor från rörelseverksamheten  4 384 5 540 

  Övriga finansiella intäkter från rörelseverksamheten  275 186 

  Betalda direkta skatter  -1 674 452 

Rörelseverksamhetens kassaflöde (A)  40 396 14 978 

    

    
Investeringarnas kassaflöde    
  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -1 931 -2 894 

  Överlåtelseinkomster från materiella och     
  immateriella tillgångar  167 52 

  Investeringar i övriga placeringar  0 -25 

  Överlåtelseinkomster från övriga placeringar  0 584 

Investeringarnas kassaflöde (B)  -1 764 -2 282 

    
Finansieringens kassaflöde     
  Amortering av kortfristiga lån  -45 547 -3 593 

  Betalda dividender  -1 678 -3 537 

Finansieringens kassaflöde (C)  -47 225 -7 130 

    
Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+) /     
minskning (-)  -8 592 5 566 

    
Likvida medel 31.10  3 223 11 815 

./. Likvida medel 1.11  11 815 6 249 

Förändring i likvida medel  -8 592 5 566 



 
 
 
Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2015 - 31.10.2016      

           
EUR 1.000 

 

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 67 292 94 968 0 94 968 

Räkenskapsperiodens resultat       -2 438 -2 438  -2 438 

Övrigt totalresultat     7 -426 6 -414  -414 

Dividendutdelning       -3 600 -3 600  -3 600 

Överfört till konjunkturfonden      645     -645 0   0 

Eget kapital 31.10.2016  7 200 254 20 385 61 0 60 616 88 516 0 88 516 

           

           

Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2016 - 31.10.2017      

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

Räkenskapsperiodens resultat       7 256 7 256  7 256 

Övrigt totalresultat     -4  3 0  0 

Dividendutdelning       -1 781 -1 781  -1 781 

Eget kapital 31.10.2017  7 200 254 20 385 57 0 66 093 93 990 0 93 990 



 

 
 
 
 
 
Relationstal     

     

  2016/2017 2015/2016  

  12 mån 12 mån  

     
Försäljningens värde, 1.000 euro  437 143 334 740  
Omsättning, 1.000 euro  52 730 43 008  
Rörelseresultat, 1.000 euro  5 774 -5 880  
% av omsättningen  11,0% -13,7%  
Resultat före skatter, 1.000 euro  9 178 -2 960  
% av omsättningen  17,4 % -6,9%  
Resultat /aktie, euro  2,05 -0,68  
Eget kapital/aktie, euro  26,57 24,59  
Avkastning på eget kapital (ROE) -%  8,0 % -2,7%  
Avkastning på investerat kapital (ROI) -%  6,4 % -0,8%  
Soliditet, %  58,0 % 44,8%  
Gearing  0,49 0,95  
Bruttoinvesteringar, 1.000 euro  1 931 2 918  
% av omsättningen  3,7 % 6,8%  
Personal i genomsnitt  351 383  

     

     
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 antal utestående 
aktier 

Eget kapital/aktie, euro = eget kapital / antal utestående aktier på 
bokslutsdagen 

     

* ) nämnaren utgör medeltalet av räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperiods balansvärden 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar   
   
EUR 1.000 31.10.2017 31.10.2016 

   
Skulder mot vilka som säkerhet ställts inteckningar   
och pantsatts fordringar   

   
Lån från finansieringsbolag 20 842 65 100 

Givna fastighetsinteckningar 54 071 54 071 

Givna företagsinteckningar 2 691 2 691 

Givna panter 791 791 

   
Derivatkontrakt   

   
Valutaterminer 7 602 25 604 

   

Valutaterminerna har inte säkrats eftersom koncernen inte tillämpar säkringsredovisning. 

   
Den position som moderbolagets ikraftvarande valutaterminskontrakt bildade vid 
räkenskapsperiodens slut är 996 852 euro 

   

   

Fastighetsinvesteringar   

   
Koncernen är skyldig att kontrollera sina mervärdesskatteavdrag för fastighetsinveste-
ringarna om fastighetens skattemässiga användning minskar under översiktsperioden. 
Ansvarets maximibelopp är 2 092 000 euro och det sista granskningsåret är 2026. 

  



 

 

 

Transaktioner med närkretsen   

   
EUR 1.000 2016/2017 2015/2016 

 12 mån 12 mån 

   
Transaktioner med närkretsen   

   
Omsättning   
 - moderbolaget 5 0 

 - övrig närkrets 489 379 
   

Övriga rörelseintäkter   
 - moderbolaget 46 48 

   
Köp av material och tillbehör   
 - övrig närkrets -6 -5 

   
Övriga rörelsekostnader   
 - moderbolaget -18 -17 

   
Finansiella intäkter   
 - övrig närkrets 27 49 

   
Finansiella kostnader   
 - moderbolaget -5 -6 

 - övrig närkrets -2 -4 
   

Fordran från närkretsen   
 - övrig närkrets 987 467 

   
Skulder till närkretsen   
 - moderbolaget -1 691 -2 269 

 - övrig närkrets -944 -1 424 

   
Ledningens anställningsförmåner   

   
Löner och övriga kortfristiga anställningsförmåner 1 476 1 580 

   

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

 

 
Vanda den 25 januari 2018 
 
SAGA FURS OYJ 
Styrelsen 
 


