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Förmedlingsförsäljning och omsättning går upp igen, starkt förbättrat resultat
•
•
•
•
•
•
•
•

Efterfrågan på pälsskinn på marknaden återhämtade sig. Antalet förmedlade skinn mer än fördubblades och
prisnivån steg i synnerhet på minkskinn.
Värdet på det första halvårets förmedlingsförsäljning blev tre gånger så högt som under jämförelseperioden
och uppgick till 144 miljoner euro (1.11.2019–30.4.2020: 45 miljoner euro).
Koncernens omsättning ökade med 11 miljoner euro och uppgick till 21 miljoner euro (10 miljoner euro).
Kostnaderna för affärsverksamheten sjönk till 18 miljoner euro (23 milj. euro).
Koncernens resultat förbättrades från 3,9 miljoner euro till (-12,5 milj. euro).
Koncernens nettofinansieringsintäkter ökade till 3,8 miljoner euro (1,7 milj. euro).
Koncernens resultat före skatt blev en vinst på 7,6 miljoner euro (förlust på 10,8 milj. euro).
Resultat per aktie var 1,73 (-2,44) euro.

Affärsverksamhetens utvecklingsutsikter
•

Bolaget uppskattar att räkenskapsperiodens förmedlingsförsäljningsvärde och omsättning blir betydligt större
än nivån under räkenskapsperioden 2018/2019 innan pandemin (2018/2019: förmedlingsförsäljning 297
miljoner euro och omsättning 45 miljoner euro). Bolaget uppskattar att räkenskapsperiodens resultat blir tydligt
positivt och betydligt bättre än tidigare uppskattningar.
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Verkställande direktörens översikt
Verkställande direktör Magnus Ljung:
För Saga Furs Oyj innebar den första halvårsperioden av räkenskapsåret 2020-2021 en återgång till det normala och
en successiv återhämtning av affärsverksamheten till nivån innan pandemin, och delvis högre än den. Auktionen i juni
efter översiktsperioden bekräftade denna positiva utveckling.
I förmedlingsförsäljningen såg vi under översiktsperioden en tydlig korrigering uppåt, då särskilt de asiatiska köparna
återvände till marknaden efter marknadsstörningen till följd av pandemin. Även den europeiska efterfrågan visade
försiktiga tecken på återhämning då de västerländska modehusen kommit igång med att designa nya kollektioner.
Den ökade efterfrågan återställde marknadernas efterlängtade tillit till skinnens prisnivå. Den livligare efterfrågan och
hävandet av den globala överproduktionen höjde prisen på minkskinnen under översiktsperioden till en nivå som är
hållbar med tanke på pälsfarmarnas affärsverksamhet. Priserna på rävskinn har stigit försiktigare, men under vårens
auktion konkurrerade köparna ibland om särskilt de bättre kvaliteterna. Efter översiktsperioden under juni månads
auktion fortsatte både antalen sålda minkskinn att öka och priserna på dem att stiga.
Vid rapporteringstidpunkten befinner sig Saga Furs i ett tillstånd av god ekonomisk utveckling. Vår kostnadsstruktur är
mer flexibel än tidigare tack vare anpassningsåtgärderna från ifjol och därmed är vår förmåga att anpassa oss till
eventuella nya marknadsstörningar bättre.
I slutet av räkenskapsperioden måste vi åter igen balansera mellan auktionsverksamheten som försvåras av
coronapandemin och den ökade efterfrågan på pälsskinn. Vi hoppas att vi i slutet av säsongen eller senast i början av
nästa räkenskapsperiod kan återvända till normal auktionsverksamhet. Vår auktion online har förtjänat våra kunders tillit
så vid behov kan vi förmedla stora mängder skinn även om rese- och mötesrestriktionerna fortsätter.
Vi förmedlar fortsättningsvis endast certifierade mink-, räv- och finnsjubbskinn enligt våra ansvarsprinciper. I den nya
situationen har Saga Furs som det enda stora västerländska auktionshuset som fortsätter sin affärsverksamhet en viktig
uppgift i att främja branschens ansvarsfullhet.
Vi fortsätter utveckla Saga Furs affärsverksamhet utifrån den organisation som förnyades för ett år sedan.
Anpassningen av pälsnäringen till den marknadssituation som coronapandemin förändrat har krävt dramatiska åtgärder,
men tack vare dem är affärsverksamhetens förutsättningar för de producenter som fortsätter i branschen och för Saga
Furs bättre än på flera år. Saga Furs har en mycket stark ställning inom branschen och vi uppskattar att vi inför
auktionerna den kommande säsongen 2021/2022 kommer att samla fler minkskinn än någonsin tidigare.

Affärsverksamhetsöversikt
Översiktsperioden 1.11.2020–30.4.2021 innebar en sakta återhämtning för Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet från den
djupa svacka som coronapandemin orsakade den första hälften av räkenskapsperioden 2019–2020. Värdet på
förmedlingsförsäljningen ökade med 220 procent till 144 miljoner euro tack vare de asiatiska köparnas köpiver och de
stigande priserna på minkskinn. Bolagets omsättning mer än fördubblades från jämförelseperioden till 21 miljoner euro.
Auktionen i mars visade att det går att förmedla även stora mängder skinn via onlineauktioner. Under säsongen var
undantagsarrangemangen präglande för verksamheten även på många andra sätt.
Under de två auktioner som ordnades under översiktsperioden och i lagerförsäljningen utöver dem förmedlades
sammanlagt 3,8 miljoner skinn (1,6 miljoner skinn under jämförelseperioden). Av de sålda skinnen var 2,9 miljoner
minkskinn, 0,8 miljoner rävskinn, cirka 50 000 finnsjubbskinn och 30 000 karakul-lammskinn. Av dessa var en
betydande andel skinn som överförts från föregående räkenskapsperiod. Av utbudet på minkskinn såldes nästan alla,
antalet förmedlade skinn fördubblades från jämförelseperioden och prisnivån förbättrades betydligt under säsongens
lopp. Trots att endast cirka 60 procent av de utbjudna rävskinnen såldes fyrdubblades antalet förmedlade skinn från
jämförelseperioden. Medelprisnivån på rävskinn förbättrades endast något trots att rävskinnen av toppkvalitet såldes till
högre priser än tidigare. Efterfrågan på finnsjubbskinn förblev selektiv under översiktsperioden och skinnens prisnivå
förblev låg.
På grund av de negativa ekonomiska följderna av coronaviruspandemin bedömde Saga Furs i samband med januari
månads bokslutskommuniké att bolagets förmedlingsförsäljningsvärde och omsättning kommer att öka markant under
räkenskapsperioden 2020/2021 jämfört med föregående räkenskapsperiod och återgå till samma nivå som under
räkenskapsperioden 2018/2019. Efter marsauktionen förbättrade bolaget räkenskapsperiodens utsikter och
uppskattade att resultatet för hela räkenskapsperioden blir positivt.
Under översiktsperioden minskade Saga Furs personalkostnader tydligt från jämförelseperioden. Detta berodde både
på Saga Furs personalnedskärningar under föregående räkenskapsperiod och på ändringar i anställningen av
tidsbundna anställda. Även övriga kostnader för affärsverksamheten sjönk med cirka en femtedel från
jämförelseperioden.
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Bolagets rörelseresultat förbättrades tydligt från jämförelseperioden och uppvisade en vinst på 3,9 miljoner euro (förlust
på -12,5 milj. euro).
Volymen på bolagets farmarfinansiering minskade betydligt från jämförelseperioden till följd av den ökade prisnivån på
skinn och den ökade mängden förmedlade skinn. Inlösningstakten på skinn efter auktionerna var rekordsnabb under
säsongen eftersom köparna ville skicka skinnen så snabbt som möjligt för beredning efter lärdomarna från beredningssvårigheterna hösten 2020. Dessa båda faktorer ledde till att Saga Furs finansiella intäkter minskade under översiktsperioden.
Under det första halvåret uppgick bolagets resultat före skatt till en vinst på 7,6 miljoner euro (-10,8 milj. euro under
jämförelseperioden).
På Saga Furs’ huvudmarknadsområde i Asien, särskilt i Kina och Sydkorea, var förutsättningarna för en normalisering
av affärsverksamheten gynnsamma. De lokala modehusen ordnade aktivt evenemang som visade nya pälskollektioner
under vintersäsongen och Saga Furs deltog i en del av evenemangen. Under dessa och andra evenemang ordnade av
lokala samarbetspartner främjade bolaget både sitt eget sagafurs®-varumärke och kännedomen om varumärket
BLACKGLAMA som bolaget representerar. Inom bolagets övriga viktiga marknadsområden i Europa och Nordamerika
led modeindustrin under den gångna vinterperioden alltjämt av svårigheter och affärsverksamheten för kunder som
använder päls i sina kollektioner var nästan helt avstannad bland annat till följd av reserestriktionerna på grund av
coronapandemin.
Saga Furs flyttade sin produktutvecklings- och utbildningscentral som funnits i Köpenhamn sedan 1988 till huvudkontoret i Vanda. Den nya Saga Furs Creative Hub som inledde sin verksamhet i början av 2021 fortsätter samarbetet med
de internationella designläroverken.
Bolaget fortsatte utveckla sin verksamhet bland annat genom att främja helhetsförnyandet av sitt
verksamhetsstyrningssystem. Detta stöder den mindre organisationens verksamhetsförmåga och verksamhetens
effektivitet då affärsverksamhetens volym åter ökar.

Förmedlingsförsäljning
Saga Furs ordnade sin första pälsauktion för räkenskapsperioden 2020–2021 den 15–17 december 2020. Värdet på
auktionens förmedlingsförsäljning var 28 miljoner euro (12/2019: 12 miljoner euro). På grund av Covid-19-pandemin
och resebegränsningarna ordnades auktionen online och över 100 köpare från samtliga huvudmarknadsområden
deltog. Av utbuden på över 800 000 minkskinn såldes över 80 procent och prisnivån steg i medeltal ca 50 procent
jämfört med förra säsongen. Utbuden av blå- och shadowrävskinn omfattade totalt 120 000 skinn som såldes till 100
procent, och prisnivån steg ca 20 procent. Av utbuden på 100 000 mutations- och silverrävskinn såldes endast en
femtedel till stabila prisnivåer. Inköpen gick huvudsakligen till Kina och en del även till Sydkorea, Grekland, Turkiet,
Italien och Ryssland.
Även räkenskapsperiodens andra pälsauktion ordnades online den 3–10 mars 2021. Värdet på auktionens
förmedlingsförsäljning var 104 miljoner euro (04/2020: 32 miljoner euro). Av de 2,5 miljoner minkskinn som erbjöds
såldes över 90 procent och av utbuden på 660 000 Saga®-räv- och finnsjubbskinn såldes 70 procent. Det råder inte
längre överproduktion på minkskinn vilket höjde skinnens prisnivå. Däremot har försäljningsmängderna och
prisnivåerna på rävskinn och finnsjubbskinn inte återhämtat sig enligt förhoppningarna. Auktionens
förmedlingsförsäljning riktade sig i huvudsak till Kina, men även till Sydkorea, den europeiska modeindustrin och
Ryssland.
Saga Furs förmedlade under november–april sammanlagt 2,9 miljoner minkskinn (11/2019–4:2020: 1,4 miljoner skinn),
758 000 (190 000) rävskinn, 48 000 finnsjubbskinn (39 000) och 32 000 karakul-lammskinn (38 000).
Under översiktsperioden ökade förmedlingsförsäljningens värde med 220 procent och var 144 miljoner euro (45
miljoner euro). Koncernens omsättning fördubblade från jämförelseperioden och var 21 miljoner euro (10 miljoner euro).
Förmedlingsförsäljningens värde per auktion

Auktion

December
Mars
Lagerförsäljning
Totalt

Förmedlingsförsäljning

Värde

Förmedlingsförsäljning

Värde

Förmedlingsförsäljning

Värde

1.000 st

EUR 1.000

1.000 st

EUR 1.000

1.000 st

EUR 1.000

2020/2021

2020/2021

2019/2020

2019/2020

2018/2019

2018/2019

983

38 050

197

11 629

320

19 602

2 755

103 536

1 360

31 865

2 919

106 226

45

2 419

77

1 820

19

776

3 783

144 005

1 634

45 313

3 258

126 604
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Resultat och ekonomisk ställning
Koncernens omsättning fördubblades jämfört med det första halvåret av räkenskapsperioden 2019/2020 och uppgick till
21 miljoner euro (under jämförelseperioden 10 milj. euro). Avkastningen från förmedlingsprovisioner tredubblades till 19
miljoner euro (6 milj. euro) tack vare ökningen av antalet förmedlade skinn och de stigande skinnpriserna.
Kostnaderna för affärsverksamheten sjönk till 18 miljoner euro från 23 miljoner euro tack vare olika kostnadsanpassningar. Bruttobeloppet av personalkostnaderna sjönk med 38 procent och utgjorde 7,6 miljoner euro (12,4 milj. euro).
Personalkostnaderna reducerades dessutom med en IFRS-korrigering för sorterade skinn som minskade med 3,4 miljoner euro till 0,9 miljoner euro (4,3 milj. euro). Övriga kostnader för affärsverksamheten sjönk till 7,9 miljoner euro (11
milj. euro).
Tack vare den ökade omsättningen och de sjunkande kostnaderna för affärsverksamheten förbättrades resultatet för
koncernens första halvårsperiod från en förlust på 12,5 miljoner euro till en rörelsevinst på 3,9 miljoner euro.
Koncernens nettofinansieringsintäkter ökade med 2,1 miljoner euro till stor del tack vare en reducering av kreditförluster
och återbetalningar av tidigare avskrivna kreditförluster och uppgick till 3,8 miljoner euro (1,7 milj. euro).
Under det första halvåret av räkenskapsperioden uppgick koncernens resultat före skatt till en vinst på 7,6 miljoner euro
(-10,8 milj. euro). Resultatet per aktie förbättrades till 1,73 euro (-2,44 euro).
Koncernbalansens slutsumma var vid utgången av översiktsperioden 134,0 miljoner euro (262,8 milj. euro). Ändringen
av balansens slutsumma påverkades framför allt av att pälsdjursuppfödarnas räntebärande fordringar minskade till följd
av förmedlingsförsäljningen.
Den koncernomfattande andelen eget kapital utgjorde 65,6 % (31,8 %).

Personal
Vid utgången av översiktsperioden hade koncernen 310 personer anställda (360 personer under jämförelseperioden).
Under översiktsperioden var koncernens fast anställda personalantal i genomsnitt 146 (180) och antalet tidsbundna
anställda i genomsnitt 125 (269). Det minskade antalet fast anställda är kopplat till omorganiserings- och
effektiveringsåtgärderna som genomfördes under andra halvan av räkenskapsperioden 2019–2020. Minskningen av
antalet tidsbundna anställda beror på den förlängda sorteringsperioden, ändringar i sorteringsprogrammet samt det
minskade antal skinn som levereras för sortering och lagring. Därför anställdes färre säsongsarbetare än normalt och
de anställdes senare.
Saga Furs fortsatte under översiktsperioden med de undantagsarrangemang som påverkade personalens arbete på
grund av coronapandemin enligt myndighetsrekommendationerna.

Aktieomsättning och kursutveckling
I slutet av översiktsperioden var Saga Furs Oyj:s aktiekapital 720 000 euro och antalet aktier 3 600 000. Antalet A-aktier
var 900 000 och antalet C-aktier var 2 700 000. Bolaget innehar totalt 63 088 A- och C-aktier.
Aktieomsättningen under perioden 1 november 2020–30 april 2021 var sammanlagt 7,9 miljoner euro och cirka 709 000
aktier, dvs. 26 procent av bolagets C-aktier. Periodens högsta kurs var 16,50 euro, lägsta kurs 5,12 euro och medelkurs
11,36 euro. Periodens avslutande kurs var 15,00 euro. Värdet på bolagets aktiestock den 30 april 2021 var 54 miljoner
euro. En förteckning över bolagets största aktieägare den 30 april 2021 finns på bolagets webbplats.

Bolagsstämma
Saga Furs Oyj:s bolagsstämma ordnades den 29 april 2021 med specialarrangemang. Bolagsstämman fastställde
bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1 november 2019–31 oktober 2020. Bolagsstämman godkände styrelsens
förslag att inte utdela dividend till aktieägarna och gav styrelsen fullmakt att besluta om en senare dividend vars högsta
belopp är 0,50 euro per A-aktie och 0,64 euro per C-aktie. Fullmakten gäller fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
Bolagsstämman godkände den presenterade belöningsrapporten för organen. Däremot fastställde bolagsstämman inte
den omarbetade belöningspolicyn för organen som kommer att presenteras senast vid nästa ordinarie bolagsstämma
efter ny beredning.

5

Halvårsrapport 29.6.2021

H1 2020/2021

Bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att besluta om aktieemission genom överlåtelse av egna aktier. Fullmakten
omfattar sammanlagt högst 1 630 A-aktier och 61 458 C-aktier vars maximala antal motsvarar cirka 1,76 procent av
bolagets hela aktieantal. Styrelsen kan enligt fullmakten besluta om en riktad aktieemission och fullmakten kan
användas i en eller flera poster. Fullmakten gäller i tre år från bolagsstämmans beslut.
Till styrelsen för Saga Furs valdes Kenneth Ingman (suppleant Marcus Nordmyr), Jari Isosaari (Harri Kuorikoski), Lasse
Joensuu (Arto Isopahkala), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Marja Tiura), Isto Kärkäinen (Mikko
Nordberg), Kennet Myllykoski (Pasi Keskinen) och Rainer Sjöholm (Kenneth Hellén). Under styrelsens konstituerande
möte efter bolagsstämman omvaldes Jari Isosaari till styrelsens ordförande och Kennet Ingman valdes till
viceordförande.
KPMG Oy Ab återvaldes till revisor med CGR Jukka Rajala som huvudansvarig revisor.

Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer
Saga Furs’ risker hanteras systematiskt och proaktivt så att bolaget kan uppskatta och hantera affärsverksamhetens
risker, hot och möjligheter.
De risker som riktas mot Saga Furs Oyj:s verksamhet delas in i bland annat affärsverksamhets- och strategirisker,
finansieringsrisker och operativa risker. Då verksamhetsmiljön förändras kan riskerna kopplade till de strategiska valen
öka, men bolaget strävar efter att dämpa och begränsa riskernas eventuella konsekvenser. Om riskerna dock realiseras
kunde de betydligt störa bolagets affärsverksamhet, ekonomiska ställning och försvaga bolagets resultat eller värde.
Även andra risker, som man inte anser vara betydande eller som bolaget för närvarande inte är medvetet om, kan bli
betydande.
Bolagets bransch är cyklisk och konsekvenserna av reaktionerna på förändringarna syns med fördröjning i affärsverksamheten. Efterfrågan på pälsar är inte jämn året runt eftersom päls i huvudsak används under vintersäsongen. Skinnens prisvariationer kan vara stora beroende på både efterfrågan vid auktionstidpunkten samt på de globala produktionsmängderna. Saga Furs strävar efter att balansera prisvariationerna genom att överföra skinn till försäljning under
nästa auktioner och rent av till nästa räkenskapsperiod.

De viktigaste affärsverksamhets- och strategiriskerna
Att misslyckas i prognostiseringen av ändringar i verksamhetsmiljön och i de strategiska valen kan försämra bolagets
konkurrenskraft och lönsamhet samt minska marknadsandelen. Pälsbranschen är känslig för konjunktursvängningar
och en försämrad världsekonomi kunde leda till att marknadssituationen försvagas och konkurrensen blir kärvare.
Ändringar i enskilda länders ekonomiska eller politiska läge kan ha en betydande inverkan på Saga Furs
affärsverksamhet, liksom även en saturation av en enskild marknad. En stor förändring i strukturen hos ett enskilt
marknadsområdes detaljhandel samt nya aktörer i branschen som inte känner pälshandeln kan inverka på bolagets
affärsverksamhet. Inverkan vore särskilt stor ifall något av ovan nämnda inträffar på bolagets viktigaste marknad, Kina.
En förlängning av coronaviruspandemin eller rese- och mötesförbud som införs på grund av andra motsvarande smittsamma sjukdomar stör ordnandet av Saga Furs auktioner och försämrar förmedlingsförsäljningen. Bolaget försöker
minimera dessa konsekvenser bland annat genom att ordna online-auktioner och flytta även andra kundservicefunktioner online. Då smittsamma sjukdomar sprids på pälsfarmerna kan de viktiga exportländerna för säkerhets skull begränsa
importen av råa skinn. Detta kan störa förmedlingsförsäljningen även om importen av bearbetade skinn förblir oförändrad. Enligt undersökningar av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC lever inte coronaviruset länge i råa skinn. Eliminerandet av virusrisken som eventuellt riktar sig mot de råa skinnen säkerställs med
hjälp av den lagringsprocess som bolaget följer.
Minkskinnsproduktionen har kraftigt minskat till följd av coronapandemin. Om de minkvaccin som håller på att utvecklas
inte till sin effekt och ibruktagningsomfattning motsvarar förväntningarna kan riskerna kopplade till rädslan för att viruset
sprider sig begränsa producenternas tillgång till finansiering och ytterligare minska produktionen. Ett förbud mot minkfarmning i de största producentländerna inverkar tydligt på bolagets affärsverksamhet och även ett förbud mot handel
med pälsprodukter i de viktiga försäljningsländerna vore förödande.
Minkskinnens snabba och kraftiga prisökning kan leda till att tillverkarna letar efter förmånligare ersättande material. En
kraftigare minskning av mode- och textilindustrins pälsförsäljning och överlag användningen av pälsar eller en långvarig
svaghet till exempel på grund av ändringar i konsumentefterfrågan till följd av attitydklimatet eller smittsamma
sjukdomar kan leda till en minskad affärsverksamhet och en fördröjning i pälsförsäljningen. Detta minskar även
ytterligare tillgången till finansiering i pälshandeln.
En minskad finländsk produktion kan leda till att de tjänsteleverantörer som ingår i pälsbranschens värdenätverk får
svårigheter i sina affärsverksamheter vilket försämrar den regionala sysselsättningen. Digitaliseringen och nya
konkurrerande affärsverksamhetsmodeller kan ha en betydande inverkan på bolagets kunder och en förlust av viktiga
producent-kunder kan inverka på bolagets affärsverksamhet.
Saga Furs’ verksamhet är internationell och branschen påverkas av olika lokala lagar och bestämmelser samt varje
områdes relativa konkurrensförmåga. Ändringar i dessa kan leda till en ökning av produktionskostnaderna eller till
förändringar i marknadsmiljön vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på bolagets lönsamhet. Dessutom kan
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begränsningar i frihandeln och stramare geopolitiska situationer eller en ökad protektionism leda till en mer utmanande
marknadsmiljö.
Saga Furs har ett starkt rykte och varumärke. De utmaningar som riktas mot bolaget och branschens image kan dock
inverka på bolagets affärsverksamhet och ekonomiska utveckling. Djurens välmående och hälsa är centrala i ansvarighetsarbetet, certifieringen och i skinnens kvalitet, som alla är delar av bolagets varumärke. Realiseringen av riskerna
kopplade till dessa kan ha en negativ inverkan på bolagets verksamhet.

De största finansieringsriskerna
Olika finansieringsrisker är kopplade till Saga Furs-koncernens affärsverksamhet: kredit- och andra motpartsrisker,
risker kopplade till länder, betalningsberedskapen, valutor, räntor och förnödenheter. Dessa risker tas på kommersiella
grunder, såsom kreditförlustrisker som man tar för att öka antalet skinn som tas emot eller säljs, eller för att höja
priserna som man får för skinnen. Finansierings- och ekonomiavdelningarna ansvarar för att hantera Saga Furskoncernens finansieringsrisker och affärsverksamhetsenheterna strävar efter att minska de eventuella
finansieringsriskernas ogynnsamma konsekvenser på bolagets finansiella resultat enligt bolagsstyrelsens anvisningar.
Bolagets finansieringsrisker anpassas till bolagets eget kapital, utdelningsbara medel och resultat innan skatt. Mer om
dessa risker och hur de hanteras finns i koncernbokslutet 2019/2020, not 25.

Operativa risker och övriga risker
Stora skador i bolagets produktionslokaler, såsom bränder, maskinhaverier eller allvarliga fel på datasystemen, kan avbryta affärsverksamheten. Bolaget har utarbetat kontinuitetsplaner för dessa risker och affärsverksamheten är
försäkrad.

Företagsansvar
Saga Furs fortsatte sitt aktiva ansvarsfullhetsarbete under översiktsperioden. Enligt sin ansvarsfullhetspolicy
förmedlade bolaget endast certifierade mink-, räv- och finnsjubbskinn. Ansvarsfullheten lyftes till en betydande del av
Saga Furs Creative Hubs verksamhet och främjade spårbarhetsprojektet för skinnen. Trots det minskade
personalantalet kunde man ändra verksamhetssätten och processerna så att personalens sjukfrånvaro minskade
betydligt.
I sin auktionsverksamhet förutsätter Saga Furs att de farmer som skickar räv- och finnsjubbskinn till Saga Furs för förmedling har godkänts av både WelFur-certifieringssystemet som mäter djurens välbefinnande och fått FIFURs
farmcertifiering för pälsfarmens miljöfrågor och verksamhet. Alla minkskinn som bolaget förmedlar från europeiska
farmer är WelFur-certifierade. De minkskinn som Saga Furs får för förmedling från Nordamerika är även de certifierade
eftersom de har antingen WelFur-certifikat, certifikat beviljade av lokala förbund eller båda. De nordamerikanska
skinnen säljs antingen som en del av WelFur-utbuden eller som ett separat certifierat utbud.
Inga minkar som bär på coronaviruset har påträffats på finländska minkfarmer. FIFUR och forskare vid Helsingfors universitet utvecklar coronavirusvaccin för minkar och målet är att få användningstillstånd från och med sommaren 2021.
Saga Furs deltog under översiktsperioden i International Fur Federations (IFF) Furmark-projekt vars mål är att skapa ett
certifieringssystem för leveranskedjan för plagg tillverkade av skinn förmedlade via auktionsbolagen från producent till
detaljhandeln.
Saga Furs’ projekt för att garantera spårbarheten hos pälsarnas ursprung framskred under översiktsperioden trots coronapandemin. Fem olika pilotprojekt pågår. Lösningen som uppstått efter år av utvecklingsarbete erbjuder digital
spårbarhetsinformation för enskilda skinn i hela värdekedjan som kan överföras till den slutliga produkten.

Framtidsutsikter
Uppskattning av marknadsutvecklingen
År 2020 påskyndades minskningen av den totala globala produktionen av minkskinn bland annat av de riktlinjer som
regeringarna i Holland och Danmark drog upp till följd av coronapandemin. Riktlinjerna reducerar det globala utbudet av
minkskinn under den pågående säsongen med nästan en tredjedel och i praktiken upphör minkfarmingen i dessa
länder. Under det pågående året uppskattas produktionen av minkskinn globalt minska till 10-14 miljoner skinn, vilket är
en knapp tredjedel av produktionen 2018. Även produktionen av finländska rävskinn har minskat till följd av överutbudet
och skinnens låga prisnivå. Sommaren 2021 uppskattas produktionen utgöra endast cirka hälften av produktionen
2018.
Under de internationella auktionerna säsongen 2020/2021 bjuds det emellertid ut klart över 20 miljoner minkskinn och
nästan två miljoner rävskinn på grund av skinn som flyttats över från föregående säsong.
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Under innevarande räkenskapsperiod 2020/2021 fortsätter pälsskinnsmarknaden att återhämta sig från den plötsliga
kollapsen till följd av coronapandemin. Återhämtningen av marknaden för minkskinn torde fortgå under den senare
hälften av räkenskapsperioden och prisnivån stiga till den nivå som uppnåddes vid juniauktionen ytterligare till följd av
den minskade globala produktionsmängden och den efterfrågan som tagit ny fart.
Marknaden för räv- och finnsjubbskinn som främst används som besatser, förväntas även den fortsätta sin försiktiga
återhämtning. Under vårens auktioner steg prisnivån till följd av en stark efterfrågan och visade vinst för en del av
blårävfarmarna; däremot förblev priserna på silverräv och finnsjubb alltjämt på en olönsam nivå för farmarna. Det finns
alltjämt stora mängder osålda räv- och finnsjubbskinn på marknaderna och efterfrågan och utbudet motsvarar ännu inte
varandra.
Det råder ännu en del stora osäkerhetsmoment kring fortsättningen av den gynnsamma marknadstrenden. Dessa
orosmoment är utvecklingen av coronaviruspandemin och dess inverkan på hela pälsbranschens värdekedja samt de
västerländska modehusens möjligheter att introducera nya kollektioner med päls på marknaderna. Prisnivån på de
pälsskinn som förmedlas påverkas dock mest av hur de asiatiska pälsplaggstillverkarna kan överföra de stigande
skinnpriserna till priserna på pälskläder under den kommande vintersäsongen. Marknaderna i Kina och Sydkorea leder
för närvarande en gynnsam marknadstrend, men som normalt har den kommande vinterns väderförhållanden en
betydande inverkan på slutprodukterna.
De risker som Covid-19-viruset innebär för pälsnäringen och Saga Furs beskrivs i Risk-delen av
verksamhetsberättelsen för räkenskapsperioden 2019/2020.

Affärsverksamhetens utvecklingsutsikter
Saga Furs första auktion under det andra halvåret av räkenskapsperioden 2020/2021, dvs. auktionen i juni 2021
bekräftade en fortsättning av den starka marknadstrend som inleddes i december 2020. Bolaget kommer under den
senare hälften av räkenskapsperioden 2020/2021 att anordna en auktion i september 2021 och tror att det finns
förutsättningar för en fortsatt stark efterfrågan. Nedgången i det globala utbudet av minkskinn och den starka
återhämtningen av efterfrågan har fördubblat medelpriserna på minskinn jämfört med föregående räkenskapsperiod.
Räv- och finnsjubbskinnens försäljningsmängder och prisnivå har återhämtat sig från föregående säsong, men med
undantag för blå- och shadowrävskinnen torde efterfrågan på rävskinn förbli selektiv. Det finns emellertid alltjämt
betydande osäkerhetsfaktorer på marknaden, särskilt med anknytning till coronapandemin, och en snabb uppgång av
priserna på pälsskinn ökar marknadsrisken.
Av de pälsskinn som bjuds ut under innevarande räkenskapsperiod kommer närapå en tredjedel att bjudas ut vid
auktionen i september 2021. Detta gör att auktionsresultatet får en anmärkningsvärd betydelse för
räkenskapsperiodens omsättning och resultat. Bolaget uppskattar att räkenskapsperiodens
förmedlingsförsäljningsvärde och omsättning blir betydligt större än nivån under räkenskapsperioden 2018/2019 innan
pandemin (2018/2019: förmedlingsförsäljning 297 miljoner euro och omsättning 45 miljoner euro). Värdet av den redan
genomförda förmedlingsförsäljningen under räkenskapsperioden 2020/2021 uppgår till cirka 330 miljoner euro.
Efter genomförda effektiviseringsåtgärder beräknas hela räkenskapsperiodens kostnader per skinn sjunka. Till följd av
reducerade farmarfordringar beräknas nettoränteintäkterna bli väsentligt lägre jämfört med den senare hälften av
föregående räkenskapsperiod 2019/2020. Bolaget uppskattar att räkenskapsperiodens resultat blir tydligt positivt och
betydligt bättre än tidigare uppskattningar.

Händelser efter rapporteringsperioden
Saga Furs anordnade 10.–17.6.2021 sin tredje online-pälsauktion under räkenskapsperioden 2020/2021. Värdet på
auktionens förmedlingsförsäljning uppgick till 188 miljoner euro, vilket var klart högre än förmedlingsförsäljningen under
räkenskapsperioden 2019/2020 (157 miljoner euro) och förmedlingsförsäljningen under den första halvårsperioden av
räkenskapsperioden 2020/2021 (144 miljoner euro). På auktionen såldes närapå 3,6 miljoner minkskinn av utbudet som
omfattade 3,8 miljoner skinn. Priserna steg betydligt på alla typer av skinn. Av utbudet som omfattade 590 000
certifierade Saga®-rävskinn och finnsjubbskin såldes cirka 95 procent. Den starka efterfrågan ledde till en klar
prisuppgång även för rävskinnens del. Försäljningen riktades till största delen till Kina, men skinn såldes även till andra
huvudmarknader. Saga Furs anordnar nästa auktion i september 2021.

Redovisningsprinciper
Den här halvårsrapporten har upprättats enligt standarden IAS 34 Delårsrapportering och följer redovisningsprinciperna
som anges i årsbokslutet den 31 oktober 2020.
Halvårsrapporten har upprättats enligt IFRS-standarderna som IASB publicerat och som EU godkänt.
IFRIC har fattat ett nytt agendabeslut om utgifterna för ibruktagning av molntjänster. Saga Furs bedömer för närvarande
hur detta beslut påverkar redovisningsprinciperna.
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Alla siffror har avrundats och därför kan den sammanräknade summan av exempelvis enskilda tal avvika från den
summa som presenteras.
I värdepappersmarknadslagen ingår inte längre något krav på att framtidsutsikterna ska presenteras i halvårsrapporten.
Enligt kraven i bokföringslagen presenteras framtidsutsikterna i verksamhetsberättelsen. Bolaget har dock beslutat att
fortsätta presentera framtidsutsikterna i halvårsrapporten tills vidare. Bolaget informerar separat om eventuella
ändringar i praxis för presentationen av framtidsutsikterna.
De uppgifter som presenteras i halvårsrapporten har inte granskats av en revisor.
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Koncernbalans IFRS
EUR 1.000
TILLGÅNGAR

30.4.2021

30.4.2020

31.10.2020

Långfristiga tillgångar
29 860

32 949

31 653

Immateriella tillgångar

3 123

2 706

2 879

Latenta skattefordringar

2 674

613

3 834

358

358

358

Långfristiga fordringar

12 193

8 508

12 486

Långfristiga tillgångar totalt

48 207

45 132

51 211

Materiella anläggningstillgångar

Placeringar

Kortfristiga tillgångar
8 749

3 722

3 991

Räntebärande köparfordringar

12 417

19 174

13 666

Räntebärande farmarfordringar

47 778

162 669

97 299

Räntefria fordringar

16 270

26 490

19 481

68

26

36

463

5 556

415

85 745

217 639

134 888

133 952

262 771

186 099

30.4.2021

30.4.2020

31.10.2020

7 200

Omsättningstillgångar

Skattefordringar baserade på periodens beskattningsbara resultat
Likvida medel
Kortfristiga tillgångar totalt
Tillgångar totalt
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare

7 200

7 200

Överkursfond

254

254

254

Övriga fonder

21 105

21 105

21 105

Aktiekapital

56

53

51

Balanserade vinstmedel

55 360

48 975

49 227

Eget kapital totalt

83 975

77 589

77 838

0

0

26

Långfristiga skulder

5 170

0

5 170

Latenta skatteskulder

3 717

0

3 417

Räntebärande skulder

24 287

146 056

78 556

Leverantörsskulder och övriga skulder

16 706

38 969

21 038

98

159

54

Kortfristiga skulder totalt

41 090

185 184

99 648

Skulder totalt

49 977

185 184

108 234

133 952

262 771

186 099

Omräkningsdifferens

Obligatoriska reserveringar

Kortfristiga skulder

Skatteskulder baserade på periodens beskattningsbara resultat

Eget kapital och skulder totalt
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Rapport över totalresultat
EUR 1.000

Omsättning
Övriga rörelseintäkter

1.11.2020-

1.11.2019-

1.11.2019-

30.4.2021

30.4.2020

31.10.2020

6 mån

6 mån

12 mån

21 043

9 690

28 181

536

294

1 876

-257

-450

-1 392

Kostnader för löner och anställningsförmåner

-6 724

-8 126

-14 994

Avskrivningar och nedskrivningar

-2 798

-2 856

-6 035

Övriga rörelsekostnader

-7 938

-11 087

-20 221

Rörelseresultat

3 862

-12 534

-12 584

Finansiella intäkter

4 450

3 281

8 516

-670

-1 584

-6 316

7 641

-10 837

-10 385

-1 509

2 191

1 987

6 132

-8 646

-8 397

4

1

2

Översiktsperiodens totalresultat

6 136

-8 645

-8 395

Resultat/aktie outspätt (EUR) *)

1,73

-2,44

-2,37

Användning av material och tillbehör

Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Inkomstskatt

Översiktsperiodens resultat
Övrigt totalresultat
Poster som eventuellt senare påförs resultatet
Omräkningsdifferenser

*) Det finns inga faktorer som späder ut nyckeltalen

11

Halvårsrapport 29.6.2021

H1 2020/2021

Koncernens kassaflödesanalys
EUR 1.000

1.11.2020-

1.11.2019-

1.11.2019-

30.4.2021

30.4.2020

31.10.2020

6 mån

6 mån

12 mån

153 930

50 213

155 005

183

174

1 723

-100 310

-132 158

-191 435

53 803

-81 771

-34 706

-656

-568

-2 535

Rörelseverksamhetens kassaflöde
Erhållna betalningar från köpare för förmedlingsförsäljning
Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter
Kostnader för rörelseverksamheten
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter
Betalda räntor för rörelseverksamhetens finansiella kostnader

-258

-691

-4 075

3 683

3 006

8 136

Övriga finansiella intäkter från rörelseverksamheten

561

-136

37

Betalda direkta skatter

-37

-11

-135

57 097

-80 171

-33 279

-851

-958

-1 411

97

59

3 513

0

0

0

Betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader
Erhållna räntor från rörelseverksamheten

Rörelseverksamhetens kassaflöde (A)
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar
Investeringar i övriga placeringar
Överlåtelseinkomster från placeringar
Investeringarnas kassaflöde (B)

0

0

0

-754

-899

2 101

Finansieringens kassaflöde
0

85 869

35 001

-55 050

0

-1 613

-1 245

0

-2 551

0

0

0

-56 295

85 869

30 837

48

4 799

-341

Likvida medel vid periodens slut

463

5 556

415

./. Likvida medel vid periodens början

415

757

757

48

4 799

-341

Upptagna kortfristiga lån
Amortering av kortfristiga lån
Amortering av skulder för hyreskontrakt
Betalda dividender
Finansieringens kassaflöde (C)
Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+) /
minskning (-)

Förändring i likvida medel
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Kalkyl över förändringar i eget kapital

Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2019-30.4.2020
EUR 1.000

Eget kapital 31.10.2019
Översiktsperiodens resultat

Aktie- Överkurskapital
fond

7 200

254

Övriga
fonder

21 105

Övrigt totalresultat
Eget kapital 30.4.2020

OmVärderäknings- förändrings
differens
-fond

50

0

3
7 200

254

21 105

53

0

Ackum.
Moder- Minoritetsvinstbolagets intressen
medel aktieägares
andel

Eget
kapital
totalt

57 623

86 233

-8 646

-8 646

-8 646

-2

1

1

48 975

77 588

0

86 233

0

77 588

Ackum.
Moder- Minoritetsvinstbolagets intressen
medel aktieägares
andel

Eget
kapital
totalt

Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2020-30.4.2021
EUR 1.000

Eget kapital 31.10.2020

Aktie- Överkurskapital
fond

7 200

254

Övriga
fonder

21 105

OmVärderäknings- förändrings
differens
-fond

52

0

Översiktsperiodens resultat
Övrigt totalresultat
Eget kapital 30.4.2021

4
7 200

254

21 105

13

56

0

49 227

77 838

6 132

6 132

6 132

1

5

5

55 360

83 975

0

0

77 838

83 975
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Relationstal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling

Försäljningens värde, 1.000 euro
Omsättning, 1.000 euro
Rörelseresultat, 1.000 euro
% av omsättningen
Resultat före skatter, 1.000 euro
% av omsättningen
Resultat /aktie, euro
Eget kapital/aktie, euro
Avkastning på eget kapital (ROE) -%
Avkastning på investerat kapital (ROI) -%
Soliditet, %
Gearing
Bruttoinvesteringar, 1.000 euro
% av omsättningen
Personal i genomsnitt

11/20-4/21

11/19-4/20

11/19-10/20

6 mån

6 mån

12 mån

144 005
21 043
3 862
18,4 %
7 641
36,3 %
1,73
23,74
7,6 %
6,2 %
65,6 %
0,35
851
4,0 %
271

45 313
9 690
-12 534
-129,4 %
-10 837
-110,0 %
-2,44
21,94
-10,6 %
-5,5 %
31,8 %
1,81
958
9,9 %
448

156 945
28 181
-12 584
-44,7 %
-10 385
-36,8 %
-2,37
22,01
-10,2 %
-5,0 %
42,9 %
1,07
1 457
5,2 %
332

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 / antal utestående aktier på rapporteringsdagen

Eget kapital/aktie, euro

= eget kapital / antal utestående aktier på rapporteringsdagen

* ) nämnaren utgör medeltalet av räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperiods balansvärden
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Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
EUR 1.000

30.4.2021

30.4.2020

31.10.2020

11 000
50 875
203 027
791

122 616
54 971
2 691
791

68 266
50 875
203 027
47 911

6 621

0

9 831

Skulder mot vilka som säkerhet ställts inteckningar och
pantsatts fordringar
Lån från finansieringsbolag
Givna fastighetsinteckningar
Givna företagsinteckningar
Givna panter

Derivatkontrakt
Valutaterminernas nominella värde

Valutaterminerna har inte definierats som säkringsinstrument eftersom koncernen inte tillämpar säkringsredovisning.
Vid utgången av moderbolagets period är den gällande valutapositionen -6,6 miljoner euro.
Fastighetsinvesteringar
Koncernen är skyldig att justera avdragen av mervärdesskatt på sina fastighetsinvesteringar om fastighetens skattepliktiga
användning minskar under granskningsperioden. Det högsta ansvarsbeloppet är 1,8 miljoner euro och det sista
granskningsåret är 2029.
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Transaktioner med närkretsen
EUR 1.000

2020/2021
6 mån

2019/2020
6 mån

2019/2020
12 mån

0
180

1
253

2
263

13

22

35

0

0

0

-28

-6

-34

64

59

195

0
0

0
0

0
0

15
1 704

0
3 995

14
3 458

-46
-7

-83
-36

-83
-1

2020/2021

2019/2020

2019/2020

506

733

1890

Transaktioner med närkretsen
Omsättning
- moderförening
- övrig närkrets
Övriga rörelseintäkter
- moderförening
Material och tillbehör
- övrig närkrets
Övriga rörelsekostnader
- moderförening
Finansiella intäkter
- övrig närkrets
Finansiella kostnader
- moderförening
- övrig närkrets
Fordran från närkretsen
- moderförening
- övrig närkrets
Skulder till närkretsen
- moderförening
- övrig närkrets
Ledningens anställningsförmåner
Löner och övriga kortfristiga anställningsförmåner

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

Vanda den 29.6.2021
Styrelsen
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