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SAGA FURS OYJ
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.11.2020–31.10.2021
Förmedlingsförsäljningen ökade 150 procent, ökad omsättning och kraftig inkomstförbättring
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tack vare de stigande prisnivåerna och den ökade mängden förmedlade skinn steg värdet på Saga Furs’ förmedlingsförsäljning med 150 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och uppgick till 392 miljoner
euro (2019–2020: 157 milj. euro).
Företagets centrala nyckeltal och finansiella ställning stärktes betydligt.
Koncernens omsättning ökade med 81 procent och uppgick till 51 miljoner euro (28 milj. euro).
Kostnaderna för affärsverksamheten var på jämförelseperiodens nivå 43 miljoner euro (43 milj. euro)
Koncernens rörelseresultat förbättrades till 11 miljoner euro (-13 milj. euro)
Koncernens nettofinansiella intäkter steg till 5,6 miljoner euro (2,2 milj. euro).
Koncernens resultat före skatt uppvisade en vinst på 17 miljoner euro (förlust på -10 milj. euro).
Resultatet per aktie var 3,63 (-2,37) euro.
Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att i dividend utdelas totalt 1,00 euro per A-aktie och 1,28
euro per C-aktie.

Under räkenskapsperiodens andra hälft accelererade ökning av förmedlingsförsäljningen
•
•
•
•
•

Under halvårsperioden 1.5.2021−31.10.2021 ökade värdet på bolagets förmedlingsförsäljning till 248 miljoner
euro (112 milj. euro under jämförelseperioden).
Koncernens omsättning ökade med 62 procent och uppgick till 30 miljoner euro (18 milj. euro).
Kostnaderna för affärsverksamheten ökade till 25 miljoner euro (20 milj. euro).
Koncernens rörelseresultat förbättrades till 7,2 miljoner euro (-50 000 euro).
Koncernens resultat före skatt förbättrades till 9,0 miljoner euro (0,5 milj. euro).

Affärsverksamhetens utvecklingsutsikter
•
•

Saga Furs bedömer att bolaget under räkenskapsperiodens 2021–2022 auktioner bjuder ut 12,5 miljoner
mink-, 1,6 miljoner räv- och 110 000 finnsjubbskinn. Mängderna inkluderar 1,6 miljoner färdigt sorterade minkskinn, 420 000 räv- och 31 000 finnsjubbskinn som överförts från föregående räkenskapsperiod.
I det nu rådande coronapandemiläget är det för tidigt att uppskatta hur Saga Furs’ omsättning kommer att utvecklas under räkenskapsperioden 2021–2022. Personalkostnaderna förväntas stiga till följd av att en ökande
mängd skinn skall sorteras. Koncernens kostnader kommer även att stiga på grund av förhöjda energi- och
transportkostnader. Den beräknade minskningen av finansieringsvolymen kommer märkbart att reducera koncernens netto finansiella intäkter. På grund av det osäkra marknadsläget publicerar bolaget ingen resultatprognos för räkenskapsperioden.
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Affärsverksamhetsöversikt
Under räkenskapsperioden 2020–2021 fokuserade Saga Furs Oyj under den alltjämt pågående pandemin på sin
kärnverksamhet som omfattar insamling, sortering och förmedling av pälsskinn till kunderna, främst genom auktioner.
Insamlingen, sorteringen och lagringen av skinn genomfördes så gott som i normal ordning. Antalet insamlade
minkskinn var närapå rekordhögt (cirka 10 miljoner skinn), medan antalet insamlade rävskinn, cirka 840 000, var endast
hälften av de normala mängderna eftersom rävproduktionen minskade kraftigt. Pälsskinn levererades av både
europeiska och nordamerikanska pälsdjursuppfödare. I enlighet med sin ansvarspolicy tog Saga Furs emot mink-, rävoch finnsjubbskinn endast från pälsdjursfarmer med giltiga certifieringar för produktionsdjurens välmående.
Skinnsorteringen koncentrerades i högre grad än tidigare till räkenskapsperiodens senare hälft. Antalet skinn avsedda
för sortering och utbud under kommande försäljningssäsonger höll sig på en relativt hög nivå under säsongen. Antalet
sorterade mink- och rävskinn som överfördes för lagring och för försäljning till följande räkenskapsperiod var mindre än
motsvarande mängd för ett år sedan.
Saga Furs’ förmedling av nordamerikanska minkskinn förblev betydande. Majoriteten av de nordamerikanska
minkskinnen bjöds ut som egna sortiment och sorterades på ett sorteringscenter i Wisconsin, USA.
På Saga Furs huvudmarknad i Asien, särskilt i Kina och Sydkorea, stördes normaliseringen av marknaden för pälsplagg
under vintersäsongen 2020–2021 pga. de utdragna pandemirestriktionerna. Försäljningsvolymen inom detaljhandeln
var klart lägre än tidigare och plaggens prisnivå sjönk. Trots detta organiserade de lokala modehusen aktivt evenemang
som presenterade nya pälskollektioner. I en del av dessa evenemang deltog även Saga Furs. Saga Furs samarbetade
med både europeiska och även med kinesiska formgivare i utformningen av den inspirerande kollektionen Fur Vision
2022, som visades upp hösten 2021.
Även på andra viktiga marknader i Europa och Nordamerika hade modeindustrin alltjämt svårigheter under
vintersäsongen 2020–2021, och verksamheten hos kunder som använder pälsverk i sina kollektioner var på grund av
coronapandemin mer begränsad än under normala förhållanden.
Saga Furs fortsatte att med ensamrätt använda varumärket BLACKGLAMA för marknadsföring och försäljning av
högkvalitativ nordamerikansk svart mink. Marknadsföringen riktades särskilt till Kina. Försäljningen av BLACKGLAMAskinn blev en framgång under räkenskapsperioden.
De rese- och mötesrestriktioner som präglat räkenskapsperioden kom i praktiken alltjämt att omöjliggöra auktioner med
fysisk närvaro. Av denna anledning fortsatte Saga Furs att arrangera online-auktioner som hade visat sig fungera väl
och som även hade vunnit parternas förtroende. I en situation med osäkerhet på marknaden innebar online-auktionerna
dessutom en kostnadsbesparing för marknadsaktörerna och underlättade därmed återhämtningen från de negativa
ekonomiska konsekvenserna av pandemin.
Totalt såldes 10 miljoner skinn på Saga Furs auktioner under räkenskapsperioden 2020−2021 (2019−2020: 8 milj.
skinn). Av de skinn som förmedlades var 8,2 miljoner mink-, 1,6 miljoner räv- och 98 000 finnsjubbskinn samt 54 000
karakul-lammskinn. Efterfrågan på pälsskinn återhämtade sig under perioden från den föregående
räkenskapsperiodens kollaps och prisnivån på till exempel minkskinn fördubblades. Inköpen av räv- och finnsjubbskinn
förblev selektiva under hela räkenskapsperioden, och deras prisnivå steg försiktigare än minkskinnens.
Baserat på resultaten från de två första auktionerna under perioden publicerade Saga Furs en positiv resultatvarning,
där bolaget uppskattade att resultatet för hela räkenskapsåret skulle bli vinstgivande. I samband med halvårsrapporten
bedömde bolaget att räkenskapsperiodens resultat blir betydligt bättre jämfört med tidigare prognoser och blir klart
vinstgivande. Efter auktionen i september meddelade bolaget att räkenskapsperiodens försäljning hade stigit betydligt
över nivån före pandemin. Värdet av förmedlingsförsäljningen ökade till 392 miljoner euro (157 milj. euro) och
omsättningen till 51 miljoner euro (28 milj. euro).
Saga Furs finansiella läge förbättrades klart under räkenskapsperioden tack vare den livligare skinnförsäljningen. Trots
att fler skinn såldes vid räkenskapsperiodens auktioner jämfört med föregående räkenskapsperiod och till stigande
priser, minskade behovet av köparfinansiering märkbart eftersom köparna strävade att lösa in skinnen så fort som
möjligt. Som en följd av den livligare skinnförsäljningen och det förändrade konkurrensläget betalades mindre
förskottsbetalningar till farmarna jämfört med föregående räkenskapsperiod. Koncernens likviditet förblev god under
hela räkenskapsperioden.

Förmedlingsförsäljning och omsättning
Under räkenskapsperioden fördubblades värdet på auktionernas förmedlingsförsäljning och översteg klart nivån före
pandemin. Tillväxten påverkades såväl av ökningen av mängden sålda skinn samt framför allt av prisnivån på
minkskinn som fördubblades under räkenskapsperioden.
Alla de fyra auktionerna under räkenskapsperioden arrangerades online och samlade köpare från alla huvudmarknader.
Inköpen riktade sig i huvudsak till Kina, men dessutom även till Sydkorea, den europeiska modeindustrin och Ryssland.
Tack vare ökningen av mängden skinn och prisstegringen ökade värdet på Saga Furs förmedlingsförsäljning med 150
procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och uppgick till 392 miljoner euro (157 milj. euro). Bolaget

3

Bokslutskommuniké 26.1.2022

2020–2021

förmedlade under räkenskapsperioden sammanlagt 10 miljoner pälsskinn (2019–2020: 8,0 milj. skinn), varav 8,2
miljoner var minkskinn (7,4 milj. skinn), 1,6 miljoner rävskinn (0,5 milj. skinn), och 98 000 finnsjubbskinn (160 000
skinn). En ansenlig mängd mink- och rävskinn överfördes till försäljning under nästa räkenskapsperiod.
Koncernens omsättning ökade med 81 procent och uppgick till 51 miljoner euro (28 milj. euro) tack vare
förmedlingsförsäljningens värdeökning.

Auktioner
Värdet på förmedlingsförsäljningen vid räkenskapsperiodens första auktion i december uppgick till 28 miljoner euro
(12/2019: 12 milj. euro). Av auktionens utbud på över 800 000 minkskinn såldes över 80 procent och prisnivån steg i
medeltal ca 50 procent jämfört med förra säsongen. Utbudet av blå- och Shadow-rävskinn omfattade totalt 120 000
skinn som såldes till 100 procent, och prisnivån steg ca 20 procent. Av utbudet på 100 000 mutations- och
silverrävskinn såldes endast en femtedel till stabila prisnivåer.
Vid marsauktionen steg förmedlingsförsäljningens värde till 104 miljoner euro (04/2020: 32 milj. euro). Av de 2,5
miljoner certifierade minkskinn som bjöds ut vid auktionen såldes över 90 procent och av de 660 000 certifierade
Saga®- räv- och finnsjubbskinnen 70 procent. Den stora efterfrågan bidrog ytterligare till att förstärka minkskinnens
fortgående prisstegring.
Vid juniauktionen steg förmedlingsförsäljningens värde till 188 miljoner euro (07/2020: 20 milj. euro), vilket klart
överträffade värdet av hela den förra räkenskapsperiodens försäljning (157 milj. euro). Vid auktionen såldes närapå 3,6
miljoner minkskinn, vars prisnivå dessutom blev ansenligt högre. Av utbudet på 590 000 certifierade Saga®- räv- och
finnsjubbskinn såldes ca 95 procent.
Septemberauktionens förmedlingsförsäljning uppgick till 59 miljoner euro (9/2020: 72 milj. euro). Bolagets
försäljningspolitik för minkskinnens del inriktades efter säsongens kraftiga prisstegring på att försvara prisnivån och att
stabilisera marknaden. Till följd härav kom försäljningsprocenten på minkskinnsauktionen för de lägre
kvalitetsklassernas del att överträffa försäljningsprocenten för skinnen av högre kvalitet. Av utbudet på 2,5 miljoner
minkskinn såldes 70 procent till det dubbla priset jämfört med auktionen för ett år sedan. Av utbudet på 580 000 rävoch finnsjubbskinn såldes drygt hälften. Av blå- och Shadow-rävskinnen av bättre kvalitet såldes närapå en tredjedel till
nästan samma priser som vid juniauktionen, men av skinnen av lägre kvalitet såldes nästintill 80 procent. Av Blue Frosträvskinnen såldes samtliga till stigande priser.

Förmedlingsförsäljning under halvårsperioden 1.5.–31.10.2021
Under perioden maj-oktober 2021 förmedlade bolaget totalt 6,2 miljoner skinn (5/2020–10/2020: 6,4 milj. skinn). Av
dessa var 5,3 miljoner (6,0 milj.) minkskinn, 0,8 miljoner rävskinn (270 000), 49 000 finnsjubbskinn (37 000) och 25 000
karakullammskinn (12 000). Under översiktsperioden ökade värdet på förmedlingsförsäljningen med 121 procent och
var 248 miljoner euro (112 milj. euro).

Förmedlingsförsäljningens värde per auktion
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3 347

99 498

September

2 050

58 889
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Lagerförsäljning
Totalt

Ekonomisk ställning och resultat jämte centrala nyckeltal
Under räkenskapsperioden 2020−2021 ökade mängden förmedlade pälsskinn med en fjärdedel jämfört med
föregående räkenskapsperiod till 10 miljoner skinn (8,0 milj. skinn under föregående räkenskapsperiod) på grund av en
återhämtning av efterfrågan på skinn. Den mot auktionsförsäljningen vägda US dollar/eurokursen steg 4,0 procent
jämfört med föregående räkenskapsperiod. Rävskinnens prisnivå i euro steg med 14 procent och minkskinnens med
105 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod. Saga Furs förmedlingsförsäljning inbringade tack vare
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ökningen av mängden skinn och prisstegringen 150 procent mer än under förra räkenskapsperioden och uppgick till
392 miljoner euro (157 milj. euro).
Koncernens omsättning steg med 81 procent under räkenskapsperioden och uppgick till 51 miljoner euro (28 milj. euro).
Största delen av omsättningen, 91 procent (87 %) utgjordes av förmedlingsprovisioner från skinnförmedlingen. Andelen
förmedlingsprovisioner från producenterna utgjorde 27 procent (38 %) och från köparna 64 procent (50 %) av
koncernens omsättning. Resten bestod bland annat av försäljning av pälsningstjänster till producenterna. Andelen
förmedlingsprovisioner från inhemska kunder, såväl från producenter som från köpare utgjorde 13 procent (8 %) och
andelen förmedlingsprovisioner från utländska kunder 79 procent (80 %). De övriga rörelseintäkterna ökade tack vare
återbetalade kreditförluster från köpare och uppgick till 2,7 miljoner euro (1,9 milj. euro).
Kostnaderna för koncernens affärsverksamhet förblev på jämförelseperiodens nivå trots den ökade mängden
förmedlade skinn. Personalkostnaderna steg med 5 procent jämfört med året innan och uppgick till 16 miljoner euro (15
milj. euro). De jämförbara avskrivningarna i enlighet med IFRS 16 -standarden sjönk från 6,0 miljoner euro till 5,7
miljoner euro. Övriga kostnader för rörelseverksamheten uppgick till 19 miljoner euro (20 milj. euro). I dessa ingår 0,3
miljoner euro (1,6 milj. euro) kreditförluster från köparfordringarna.
Koncernens rörelseresultat uppgick under räkenskapsperioden till 11 miljoner euro (-13 milj. euro).
Kreditförlusterna från förskottsbetalningar till producenterna minskade till 1,2 miljoner euro (3,6 milj. euro), vilket ledde
till att koncernens netto finansiella intäkter ökade med 154 procent och uppgick till 5,6 miljoner euro (2,2 milj. euro). De
netto finansiella intäkterna förbättrades även av att räntekostnaderna sjönk.
Koncernens resultat före skatt uppvisade en vinst på 17 miljoner euro (förlust på -10 milj. euro). Koncernens resultat
uppvisade en vinst på 13 miljoner euro (förlust på -8,4 milj. euro).
Avkastningen på eget kapital var 15,3 procent (-10,2 %) och resultatet per aktie 3,63 euro (-2,37 euro).
Koncernens soliditet var i slutet av räkenskapsperioden 75,2 procent (31.10.2020: 42,9 %). Bolaget var i slutet av
räkenskapsperioden nettoskuldfritt, då tillgångarna var 3,7 miljoner euro större än skulderna. I slutet av
räkenskapsperioden var bolagets farmarfordringar 23 miljoner euro (103 milj. euro), då producenterna tack vare den
framgångsrika försäljningsperioden hade lyft klart färre förskott. Köparfordringarna uppgick till 14 miljoner euro (31 milj.
euro), då skinninlösningstakten hade varit snabb under hela räkenskapsperioden.
Koncernbalansens slutsumma var 130 miljoner euro (31.10.2020: 186 milj. euro). Eget kapital per aktie var 25,48 euro
(31.10.2020: 22,01 euro och 31.10.2019: 24,38 euro).

Ekonomisk ställning och resultat under halvårsperioden 1.5–31.10.2021
Koncernens omsättning ökade med 62 procent från jämförelseperioden och var 30 miljoner euro (18 milj. euro).
Omsättning ökade fortsättningsvis tack vare den livliga förmedlingsförsäljningen.
Rörelsekostnaderna ökade till 25 miljoner euro (20 milj. euro). Under den andra halvårsperioden ökade koncernens
rörelseresultat till 7,2 milj. euro (-50 000 euro). Netto ränteintäkterna minskade till 1,6 miljoner euro (3,7 milj. euro).
Kreditförlusterna från farmarfordringarna minskade till 1,5 miljoner euro (2,9 milj. euro). De övriga finansiella intäkterna
uppgick till 1,7 miljoner euro (34 000 euro) varav återtagna kreditförluster från farmarfinansieringen utgjorde 1,2 miljoner
euro (34 000 euro). De netto finansiella intäkterna ökade till 1,8 miljoner euro (0,5 milj. euro).
Under räkenskapsperiodens andra halvårsperiod var koncernens resultat före skatter 9,0 miljoner euro (0,5 milj. euro).

Personal
Under räkenskapsperioden hade koncernen i genomsnitt 147 fast anställda (171 fast anställda under föregående
räkenskapsperiod) och i genomsnitt 106 visstidsanställda (161 visstidsanställda). Majoriteten av koncernens
visstidsanställda arbetar säsongsbundet och sköter olika uppgifter inom skinnsortering och -hantering.
Vid utgången av räkenskapsperioden var 220 personer anställda i koncernens tjänst (156). Av dessa var 147 personer
fast anställda (149) varav 37 (33) var stationerade utomlands.
Av den fast anställda personalen var 56 procent män (55 %) och 44 procent kvinnor (45 %). Medelåldern var 47 år (47)
och medianåldern 49 år. Av koncernens anställda var 51 procent män och 49 procent kvinnor. Företaget hade under
räkenskapsperioden 18 länders medborgare i sin tjänst.
Den genomsnittliga tjänstgöringstiden i fast anställning var 12,9 år (12,3 år). Den genomsnittliga tjänstgöringstiden för
visstidsanställda säsongsarbetare var 3 månader (5 månader) hos moderbolaget och 4 månader (4 månader) hos
Furfix Oy, som är en pälsningscentral i Kaustby.
Saga Furs har ett incitamentsprogram som gäller alla anställda i koncernen efter sex månaders anställning. Det årliga
bonussystemet bygger på fyra mål på företagsnivå. Ersättningarna till bolagets styrelse och ledning redovisas på
bolagets hemsidor under Ersättningsrapport. Räkenskapsperiodens löner och arvoden var 12 miljoner euro i koncernen
och 10 miljoner euro i moderbolaget (2019−2020: 15 milj. euro och 12 milj. euro).
Saga Furs fortsatte med de exceptionella åtgärder som följde på coronapandemin för att förbättra personalens säkerhet
i arbetet, bland annat genom att instruera personalen att arbeta på distans för att minska smittrisken. Under
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räkenskapsperioden minskade sjukfrånvaron med drygt en procentenhet och motsvarade omkring 3 procent av
arbetstiden. Mängden övertidsarbete nästan halverades under räkenskapsperioden 2020–2021 jämfört med föregående
räkenskapsperiod.

Aktieomsättning och kursutveckling
Vid utgången av räkenskapsperioden 2020–2021 uppgick Saga Furs Oyj:s aktiekapital till 7 200 000 euro och antalet
aktier till 3 600 000, varav 900 000 var A-aktier och 2 700 000 var C-aktier. Av dessa var totalt 63 088 A- och C-aktier i
bolagets besittning.
Under perioden 1.11.2020 – 31.10.2021 omsattes totalt 990 000 aktier eller ca 37 procent av bolagets C-aktier.
Handelsvärdet var sammanlagt 12,3 miljoner euro. Periodens högsta kurs var 19,50 euro, den lägsta kursen 5,12 euro
och snittkursen 12,44 euro. Periodens avslutande kurs var 13,37 euro. Under räkenskapsperioden steg den
börsnoterade C-aktiens kurs med ca 150 procent.
Värdet av bolagets aktiestock den 31.10.2021 uppgick till 48 miljoner euro (19 milj. euro).
En förteckning över bolagets största aktieägare den 31.10.2021 finns på bolagets webbplats.

Den ordinarie bolagsstämman
Saga Furs Oyj:s bolagsstämma som sammanträdde den 29.4.2021 fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden
1.11.2019 – 31.10.2020. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att avstå från vinstutdelning till aktieägarna.
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en senare vinstutdelning vars högsta belopp är 0,50 euro per Aaktie och 0,64 euro per C-aktie. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
Bolagsstämman godkände inte det på nytt beredda och framförda förslaget om belöningspolitik, som därför på nytt
kommer att framläggas för bolagsstämman senast vid nästa ordinarie bolagsstämma.
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission genom att överlåta egna aktier. Bemyndigandet
omfattar sammanlagt högst 1 630 A-aktier och 61 458 C-aktier vilkas antal motsvarar maximalt cirka 1,76 procent av
bolagets hela aktieantal. Styrelsen kan med stöd av bemyndigandet besluta om en riktad aktieemission och
bemyndigandet kan användas i en eller flera poster.

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten
Saga Furs Oyj:s risker hanteras systematiskt och proaktivt så att bolaget kan bedöma och hantera risker, hot och möjligheter i sin verksamhet.
Riskerna i Saga Furs verksamhet är uppdelade i affärsrisker och strategiska risker, finansiella och operativa risker. Då
omvärlden förändras kan risker som härrör från strategiska val bli ett större hot, varför bolaget strävar efter att hantera
och begränsa riskernas potentiella konsekvenser. Ifall riskerna likväl förverkligas, kan de medföra avsevärd skada på
Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet och ekonomiska ställning samt försämra bolagets resultat eller värde. Dessutom kan
andra risker, som inte anses betydande eller som företaget för närvarande inte känner till, utvecklas till att bli betydande.
Bolagets bransch är cyklisk och konsekvenserna av reaktionerna på förändringar 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 kommande auktioner och rent av till nästa räkenskapsperiod.

De viktigaste affärsverksamhets- och strategiriskerna
Att misslyckas i prognostiseringen av verksamhetsmiljöns ändringar 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. Förändringar i de enskilda ländernas ekonomiska eller politiska situation skulle kunna ha en betydande inverkan på Saga
Furs verksamhet, liksom även mättnaden av en enskild marknad. En stor förändring i detaljhandelns struktur inom ett
viktigt marknadsområde, liksom även nya aktörer i branschen utan kännedom om pälshandeln, kan inverka på bolagets
affärsverksamhet. Effekten skulle bli särskilt stor om något av de ovan nämnda scenarierna tilldrog sig på bolagets viktigaste marknad, Kina.

6

Bokslutskommuniké 26.1.2022

2020–2021

En förlängning av coronapandemin, eller rese- och mötesrestriktioner som införs på grund av uppkomsten av andra liknande infektionssjukdomar, kan försvåra Saga Furs’ möjligheter att anordna auktioner och försvaga bolagets förmedlingsförsäljning. Bolaget försöker minimera dessa konsekvenser bland annat genom att anordna online auktioner och
genom att dessutom flytta över annan kundservice 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. Avlägsnandet 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 framtagna minkvaccinerna inte motsvarar förväntningarna på effektivitet och omfattande användning, kan risker som kommer sig av rädsla för smittspridning
begränsa producenternas tillgång till finansiering och ytterligare minska produktionen. Ett förbud mot minkuppfödning i
de största producentländerna skulle tydligt påverka bolagets affärsverksamhet och dessutom skulle ett förbud mot handel med pälsprodukter i de viktiga marknadsländerna vara skadlig.
En kraftig prishöjning på minkskinn kan leda till att tillverkarna börjar leta efter billigare, ersättande material. En kraftigare nedgång än väntat i försäljningen av pälsar inom mode- och textilindustrin, till exempel till följd av en attitydförändring eller en förändring i konsumenternas efterfrågan på grund av en infektionssjukdom, skulle kunna leda till en försening i försäljningen av skinn och en nedgång i affärsverksamheten. Detta skulle ytterligare kunna minska tillgången till
finansiering inom pälshandeln.
En minskad finländsk produktion kan leda till att serviceaktörerna i pälsbranschens värdenätverk får svårigheter i sin
affärsverksamhet, vilket skulle försvaga den regionala sysselsättningen. Digitaliseringen och nya konkurrerande affärsverksamhetsmodeller kan ha en betydande inverkan på bolagets kunder och en förlust av viktiga producentkunder 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. En urholkning av den sociala
stabiliteten på en viktig marknad, begränsningar av frihandeln, en skärpning av den geopolitiska situationen eller en
upptrappad protektionism skulle kunna leda till störningar på marknaden.
Saga Furs har ett starkt rykte och varumärke. En tillspetsad imagepåverkan riktad mot företaget och pälsindustrin skulle
likväl kunna återspeglas i företagets affärer och finansiella utveckling. Detta skulle också kunna påverka personalomsättningen och framgångsrik rekrytering. Djurens välbefinnande och hälsa spelar en central roll i ansvarsfullhetsarbetet,
tredjepartscertifieringen och skinnkvaliteten vilka alla är en del av företagets varumärke. Risker som hänför sig till dessa
kan, ifall de förverkligas, 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, likviditet, valutor, räntor och förnödenheter. Dessa risker tas med 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 Furs-koncernens finansieringsrisker och affärsverksamhetsenheterna strävar efter att minska de eventuella finansieringsriskernas ogynnsamma konsekvenser på bolagets finansiella resultat enligt bolagsstyrelsens anvisningar. Bolaget strävar att anpassa finansieringsriskerna till bolagets eget kapital, utdelningsbara medel och resultat före skatt. Dessa risker och hanteringen av dem beskrivs närmare i not 25 i koncernbokslutet.

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 till denna
del försäkrad. Ett misslyckat teknologival eller förseningar i ett större pågående ICT-projekt kan få negativa konsekvenser för verksamheten och leda till ett betydande överskridande av kostnadsberäkningen.

Företagsansvar
Saga Furs Oyj:s affärsverksamhet är att förmedla pälsskinn från pälsproducenter till skinnhandlare och plaggtillverkare.
Saga Furs har fungerat som pälsauktionsbolag sedan 1938, vilket visar att företagets affärsverksamhet har utvecklats
långsiktigt och ansvarsfullt. Företaget har byggt sin verksamhet på förmedling av högkvalitativa skinn och långvariga
samarbeten med företag inom textilindustrin. Ansvarsfullhet har redan länge varit en integrerad del av dessa
grundpelare. För att lyckas som partner till krävande modehus behövs både höga kvalitets- och ansvarsnormer samt
kontinuerlig förbättring.
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Principer för ansvarshantering
Ansvarsfullhet anses vara en del av kärnan i Saga Furs affärsverksamhet och en del av verksamhetsförutsättningarna.
Företaget samarbetar också aktivt internationellt med International Fur Federation (IFF). Hållbarhetsarbetet styrs av
följande principer:

Miljöansvar
•

Företaget förmedlar endast pälsskinn från certifierade europeiska och nordamerikanska pälsfarmer, som tar
ansvar för djurens välbefinnande. Företaget utvecklar och upprätthåller lösningar som gör det möjligt att spåra
pälsens ursprung.

•

Företaget minimerar miljökonsekvenserna av sin egen verksamhet, bland annat genom att optimera
transporterna och genom energival.

Socialt ansvar
•

I sin egenskap av världens största förmedlare av pälsskinn strävar Saga Furs att jämna ut prisvariationerna på
pälsskinn och därmed ta ansvar för den långsiktiga ekonomiska framgången för sektorns parter. Pälsnäringen
är en viktig arbetsgivare och källa till skatteintäkter på landsbygden i många länder.

•

Företaget sysselsätter både sin fasta personal och en mångsidig grupp säsongsarbetare. Samtidigt utbildar
företaget också yrkespersoner inom pälsbranschen.

•

I såväl Finland som andra länder stödjer Saga Furs lobbyverksamhet vars syfte är att pälsdjursuppfödningen
ska förbli en livskraftig primärproduktionssektor.

Administration
•

I egenskap av börsnoterat företag grundar Saga Furs sin verksamhet på transparens och efterlevnad av
kraven på administrativ och finansiell rapportering. Dessutom förbereder företaget sig på den reglering som
träder i kraft i EU om företagsansvarsrapportering genom att förbättra sin icke-finansiella rapportering.

•

Saga Furs’ personal har förbundit sig att följa bolagets etiska riktlinjer (Code of Conduct) i allt sitt arbete. Saga
Furs har förbundit sig att tillämpa och främja principerna för sina etiska riktlinjer även tillsammans med sina
partner.

De viktigaste ansvarstemana
•

Djurens välbefinnande

•

Klimat och miljö

•

Tillförlitlig arbetsgivare och partner

•

Päls som naturmaterial

Verksamhetens hållbarhet
Saga Furs tjänster befinner sig mitt i pälsbranschens värdekedja, som börjar med pälsdjursuppfödning och fortsätter
med återvinning av det färdiga klädesplagget i slutändan av dess livscykel. Saga Furs äger inte pälsskinnen i något
skede av värdekedjan, utan förmedlar dem från producenten till nästa steg i värdekedjan.
I början av värdekedjan är Saga Furs med och säkerställer övervakningen och kontrollen av pälsdjursuppfödningen och
djurens välbefinnande, i samarbete med de intresseorganisationer som ansvarar för detta inom branschen. I enlighet
med sin hållbarhetspolicy förmedlar Saga Furs mink-, räv- och finnsjubbskinn endast från pälsfarmer som har giltig
certifiering för produktionsdjurens välbefinnande. I praktiken säkerställs giltigheten av certifieringen av farmarkunder
som är verksamma i Europa via det farmregister som är en del av Saga Furs produktionssystem.
Alla europeiska mink-, räv- och finnsjubbfarmer som är Saga Furs farmarkunder följer certifieringsprogrammet WelFur,
som fokuserar på djurens välbefinnande och är verifierat av en oberoende auditör. Farmerna bör uppfylla
bedömningskriterierna i tre skeden av uppfödningsperioden. Därtill har Finland ett finländskt farmcertifieringsprogram
för pälsfarmens miljöfrågor, verifierat av en oberoende auditör, i vilket WelFur-programmet, som mäter djurens
välbefinnande, ingår. Nordamerikanska minkfarmare implementerar landsspecifika program som motsvarar WelFur.
Företagets hållbarhetsarbete fortsätter i värdekedjan även efter auktionerna. Den viktigaste enskilda tjänsten för köpare
och beredare av pälsskinn, modehus och i slutändan konsumenterna är möjligheten att spåra skinnens ursprung.
Betydelsen av dataskydd och datasäkerhet för Saga Furs affärsverksamhet har betonats sedan online-auktioner blev
den rådande handelskutymen för förmedling av pälsskinn under pandemin. Saga Furs uppfyller kraven i EU:s allmänna
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) och under räkenskapsperioden blev företaget
medvetet om några mindre utvecklingsbehov som beror på regleringen.
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Miljöansvar
År 2021 lät International Fur Federation göra en utredning om pälsskinnens miljöavtryck under hela livscykeln. Enligt
livscykelanalysen står utfodringen av pälsdjuren för största delen, mer än 70 procent, av miljöpåverkan.
Auktionsverksamheten står för mindre än en procent av avtrycket.
Miljökonsekvenserna av Saga Furs egen verksamhet beror främst på transporter i samband med insamling av
pälsskinn och energiförbrukning i fastigheter, varav en stor del är relaterade till lagringen av skinnen.
Företagets största fastighet och samtidigt viktigaste produktionsbyggnad, Fur Center, ligger i Vanda. Uppvärmningen av
det utrymme som behövs för att sortera skinnen och kylningen som krävs för att lagra dem står för en stor del av
fastighetens energiförbrukning. Företaget har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra energieffektiviteten under de
senaste åren. Tack vare detta har förbrukningen av el och fjärrvärme ökat med endast 5 procent under de två
föregående räkenskapsperioderna, trots att företaget har tagit i bruk tilläggsutrymmen pga. det ökade antalet skinn. I
relation till fastigheternas yta och volym har energiförbrukningen minskat. Sedan början av räkenskapsperioden 2021–
2022 är all den el som används i Fur Center producerad med nollutsläpp och fjärrvärmen har varit producerad med
nollutsläpp redan från året 2016.
Saga Furs samlar in skinn från Finland och övriga Europa främst via landsvägstransporter till Vanda, där de sorteras.
Miljöbelastningen av insamlingstransporterna har minskat, bland annat genom att optimera körrutterna.
Nordamerikanska skinn sorteras främst i USA och förpackas enligt skinntyp, varefter de transporteras med flyg till
Vanda där de säljs på auktion. Att minska transportrelaterade utsläpp är ett viktigt fokusområde vid förbättringen av
hållbarheten i Saga Furs egen verksamhet.
Annan miljöpåverkan i företagets egen verksamhet är relaterad till vattenförbrukning och avfallshantering.

Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsperioden
Saga Furs’ första auktion för räkenskapsperioden 2021–2022 ordnades online den 14-16.12.2021 och nästan 80
kunder deltog i auktionen. Mink-, räv- och finnsjubbskinninköpen riktades främst till Ryssland, Sydkorea, Turkiet,
Grekland och modeindustrin i västländerna. Däremot var inköpen till bolagets viktigaste marknadsområde Kina
begränsade. Av utbuden på 840 000 minkskinn såldes drygt en femtedel. Rävutbuden omfattade 210 000 skinn och
hälften såldes. Utbudet på 20 000 finnsjubbskinn såldes i sin helhet. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 11
miljoner euro (12/2020: 28 milj. euro).
Bolagets sorteringsfunktioner i Wisconsin i USA flyttade i januari 2022 till ett nytt modernt sorteringscenter, som är hyrt
med ett långvarigt hyreskontrakt.
I januari 2022 såldes bolaget sitt ägandes Kiinteistö Oy Tiilitaso där bolagets minksortering tidigare fungerade, och som
under de senaste åren har fungerat som skinnlager. Affären är ett sale and lease back- arrangemang. Bolaget redovisar
en försäljningsvinst på 2,1 miljoner euro, som intäktsförs under innevarande räkenskapsperiod.

Framtidsutsikter
Uppskattning av marknadsutvecklingen
Den svaga försäljningen under räkenskapsperioden 2019–2020 ledde till att antalet avelsdjur som lämnades kvar för
2021 klart blev lägre såväl för minkarnas som rävarnas del. Dessutom tilläts uppfödning av mink under år 2021 varken i
Danmark eller Sverige. I Holland upphörde uppfödning av mink helt och hållet efter att övergångsperioden utgick. Därför
så gott som halverades antalet mink- och rävvalpar år 2021 på det västra halvklotet jämfört med året innan. Trots
prisuppgången kommer antalet avelsdjur att minska även under år 2022 som en följd av de instabila marknaderna.
Även om man under räkenskapsperioden 2021–2022 utöver år 2021 producerade minkskinn även kommer att bjuda ut
så stora mängder tidigare insamlade och lagrade skinn att de globala utbuden beräknas bli större än föregående år,
kommer utbudet av många typer av skinn likväl att bli mindre än för ett år sedan. Utbudet av finländska rävskinn
uppskattas emellertid stanna på samma nivå som föregående räkenskapsperiod, eller bli något lägre, då priserna inte
är lönsamma för pälsfarmarna. Prisnivån vid den innevarande säsongens auktioner kommer att avgöra många farmares
möjligheter att fortsätta sin produktion.
Under räkenskapsperioden 2021–2022 kommer coronapandemin alltjämt att i mycket hög grad påverka efterfrågan på
marknaden. Konsumentefterfrågan i Kina och Sydkorea kommer att ha störst betydelse för marknadsutvecklingen. De
risker som Covid-19-viruset medför för pälsnäringen och Saga Furs beskrivs i avsnittet Risker i denna
verksamhetsberättelse.
I flera storstäder i Kina, Saga Furs’ viktigaste marknadsområde, har det under de första månaderna av
räkenskapsperioden 2021–2022 rått begränsningar av rörelsefriheten. Detta har begränsat verksamheten i många av
de områden som koncentrerar sig på tillverkning av och detaljhandel med pälsvaror. Man befarar att begränsningarna
kommer att fortgå i samma form åtminstone över det kinesiska nyåret och de olympiska vinterspelen.
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Detaljhandeln med pälsvaror i Kina för vintern 2021–2022 har fått en svagare start än i fjol. Däremot har försäljningen i
Sydkorea och andra betydande marknadsområden inletts livligare än senaste vinter.
Eurons värdeminskning i förhållande till valutorna på Saga Furs viktiga exportmarknader Kina och USA stöder
efterfrågan på skinn. Likaså har rubelns värde förstärkts, då det stigande priset på olja stöder Rysslands ekonomi.

Affärsverksamhetens utvecklingsutsikter
Under innevarande räkenskapsperiod anordnar Saga Furs Oyj, utöver auktionen som hölls i december 2021, även
auktioner i mars, april, juni och september 2022 inom de ramar restriktionerna för coronapandemin tillåter. Saga Furs
Oyj bedömer att dess ställning på marknaderna fortsättningsvis kommer att vara stark och uppskattar att bolaget under
räkenskapsperiodens auktioner bjuder ut 12,5 miljoner mink-, 1,6 miljoner räv- och 110 000 finnsjubbskinn. Mängderna
inkluderar 1,6 miljoner färdigt sorterade minkskinn 420 000 miljoner räv- och 31 000 finnsjubbskinn som överförts från
föregående räkenskapsperiod.
Det är för tidigt att presentera några uppskattningar om försäljningsresultaten för auktionerna under
räkenskapsperioden 2021–2022 på basen av auktionen i december 2021. Medelpriserna vid auktionen i december
2021 påverkades av att inköpen koncentrerades till skinn i de lägre kvalitetsklasserna som vid motsvarande auktion året
innan inte erbjöds överhuvudtaget. Prisnivån på skinn i de högre kvalitetsklasserna steg tydligt jämfört med auktionen i
december 2020. Skinnförsäljningsresultaten under huvudförsäljningssäsongen kommer framför allt att vara beroende av
försäljningens utveckling i Kina, huvudmarknadsområdet för Saga Furs.
Den senaste tidens nedgång i de globala utbuden av minkskinn och återhämtningen av efterfrågan skapade
förutsättningar för en snabb uppgång av medelpriserna på minkskinn under föregående räkenskapsperiod. Att prisnivån
på kort tid fördubblades har emellertid försvårat handeln med pälsplagg. Ifall en signifikant mängd pälsplagg förblir
osålda under innevarande detaljhandelssäsong, kan detta ha en negativ inverkan på resultaten vid vårens auktioner.
Räv- och finnsjubbskinnens försäljningsmängder och priser förväntas förbli på samma nivå som under föregående
period. Det finns emellertid alltjämt betydande osäkerhetsfaktorer på marknaden, särskilt vad gäller coronapandemin.
I det nu rådande coronapandeminläget är det för tidigt att uppskatta hur Saga Furs’ omsättning kommer att utvecklas
under räkenskapsperioden 2021–2022. Personalkostnaderna förväntas stiga till följd av att en ökande mängd skinn
skall sorteras. Koncernens kostnader kommer att likaså att stiga på grund av förhöjda energi- och transportkostnader.
Den beräknade minskningen av finansieringsvolymen kommer märkbart att reducera koncernens netto finansiella
intäkter. På grund av det osäkra marknadsläget publicerar bolaget ingen resultatprognos för räkenskapsperioden.

Redovisningsprinciper
Uppgifterna i denna bokslutskommuniké baserar sig på det reviderade bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse
som publiceras senast den 28.1.2022 kl. 16.00 på bolagets nätsidor www.sagafurs.com. Bokslutskommunikén är
uppgjord i enlighet med standarden IAS 34 Delårsrapportering.
De standardförändringar som trädde i kraft den 1.1.2020 har inte inverkat på de rapporterade talen.
International Financial Reporting Standards Interpretations Committee (IFRIC) har fattat ett nytt agendabeslut om
tolkningen av IAS 38-standarden. På basen av agendabeslutet har Saga Furs konstaterat att i den mån
molntjänstprogramvaror (Saas) administreras av tjänsteleverantörer uppfyller dessa programvaror inte kriterierna för
immateriella rättigheter. Av den orsaken bör implementeringsprojektens kostnader påföras resultaträkningen under
räkenskapsperioden.
Saga Furs har korrigerat de kostnader för informationssystem- och projekt som aktiverats till anskaffningskostnader för
immateriella rättigheter. Jämförelseuppgifterna har inte justerats och de latenta skatternas inverkan på korrigeringen har
inte beaktats. Justeringens inverkan på resultatet för räkenskapsperioden som avslutades den 31.10.2020 är
-158 000 euro och balansomslutningen -452 000 euro.
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Koncernbalans IFRS
EUR 1.000
TILLGÅNGAR

31.10.2021

31.10.2020

29 318

31 653

2 449

2 879

Latenta skattefordringar

177

3 834

Placeringar

358

358

Långfristiga fordringar

11 063

12 486

Långfristiga tillgångar totalt

43 365

51 211

Långfristiga tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar

8 875

3 991

Räntebärande köparfordringar

5 674

13 666

Räntebärande farmarfordringar

17 707

97 299

Räntefria fordringar

10 663

19 481

Skattefordringar baserade på periodens beskattningsbara resultat

104

36

Likvida medel

43 958

415

Kortfristiga tillgångar totalt

86 980

134 888

130 345

186 099

31.10.2021

31.10.2020

7 200

7 200

Tillgångar totalt
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare
Aktiekapital
Överkursfond

254

254

Övriga fonder

21 105

21 105

Omräkningsdifferens

56

51

Balanserade vinstmedel

61 498

49 227

Eget kapital totalt

90 113

77 838

0

26

Långfristiga skulder

5 132

5 170

Latenta skatteskulder

3 017

3 417

Räntebärande skulder

11 292

78 556

Leverantörsskulder och övriga skulder

20 267

21 038

Obligatoriska reserveringar

Kortfristiga skulder

Skatteskulder baserade på periodens beskattningsbara resultat

524

54

Kortfristiga skulder totalt

32 084

99 648

Skulder totalt

40 233

108 234

130 346

186 099

Eget kapital och skulder totalt
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2020–2021

Rapport över totalresultat
EUR 1.000

Omsättning
Övriga rörelseintäkter

1.5.2021-

1.11.2020-

1.5.2020-

1.11.2019-

31.10.2021

31.10.2021

31.10.2020

31.10.2020

6 mån

12 mån

6 mån

12 mån

29 908

50 951

18 491

28 181

2 117

2 654

1 582

1 876

Användning av material och tillbehör

-1 782

-2 039

-942

-1 392

Kostnader för löner och anställningsförmåner

-8 954

-15 678

-6 868

-14 994

Avskrivningar och nedskrivningar

-2 854

-5 652

-3 179

-6 035

-11 274

-19 213

-9 134

-20 221

Rörelseresultat

7 161

11 023

-50

-12 584

Finansiella intäkter

3 799

8 249

5 375

8 516

-2 000

-2 670

-4 873

-6 316

8 960

16 602

453

-10 385

-2 256

-3 765

-204

1 987

6 704

12 836

249

-8 397

0

5

0

2

Översiktsperiodens totalresultat

6 704

12 841

249

-8 395

Resultat/aktie outspätt (EUR) *)

1,90

3,63

0,07

-2,37

Övriga rörelsekostnader

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
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Koncernens kassaflödesanalys
EUR 1.000

1.11.2020-

1.11.2019-

31.10.2021

31.10.2020

12 mån

12 mån

419 389

155 005

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
Betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader

1 394

1 723

-310 287

-191 435

110 496

-34 706

-760

-2 535

-1 614

-4 075

Erhållna räntor från rörelseverksamheten

5 694

8 136

Övriga finansiella intäkter från rörelseverksamheten

2 439

37

-106

-135

116 150

-33 279

-1 045

-1 411

Betalda direkta skatter
Rörelseverksamhetens kassaflöde (A)
Investeringarnas kassaflöde
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar

121

3 513

Investeringar i övriga placeringar

0

0

Överlåtelseinkomster från placeringar

0

0

-924

2 101

Investeringarnas kassaflöde (B)
Finansieringens kassaflöde
Upptagna kortfristiga lån
Amortering av kortfristiga lån
Amortering av skulder för hyreskontrakt
Betalda dividender

0

35 001

-69 127

-1 613

-2 556

-2 551

0

0

-71 683

30 837

minskning (-)

43 543

-341

Likvida medel vid periodens slut

43 958

415

Finansieringens kassaflöde (C)
Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+) /

./. Likvida medel vid periodens början
Förändring i likvida medel
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757

43 543

-341
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2020–2021

Kalkyl över förändringar i eget kapital

Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2019-31.10.2020

EUR 1.000

Eget kapital 31.10.2019
Översiktsperiodens resultat

Aktie-kapi- Överkurstal
fond

7 200

254

Övriga
fonder

Om-räknings-differens

21 105

50

Värde-fö- Ackum. Moder-bola- Minoritetsrändrings- vinst-me- gets aktieä- intressen
fond
del gares andel

0

0

Eget kapital totalt

57 623

86 233

86 233

-8 397

-8 397

-8 397

1

2

2

49 227

77 838

Övrigt totalresultat
2
Eget kapital 31.10.2020
7 200

254

21 105

52

0

0

77 838

Värde-fö- Ackum. Moder-bola- Minoritetsrändrings- vinst-me- gets aktieä- intressen
fond
del gares andel

Eget kapital totalt

Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2020-31.10.2021
EUR 1.000

Eget kapital 31.10.2020

Aktie-kapi- Överkurstal
fond

7 200

254

Övriga
fonder

Om-räknings-differens

21 105

52

0

49 227

77 838

-565

-565

-565

48 662

77 273

77 273

12 836

12 836

12 836

0

5

5

Dividendutdelning

0

0

0

Överfört till konjunkturfonden

0

0

0

61 498

90 113

IAS / 38 SaaS justering
Eget kapital 1.11.2020

7 200

254

21 105

52

0

Översiktsperiodens resultat
Övrigt totalresultat

Eget kapital 31.10.2021

5

7 200

254

21 105

14

56

0

0

0

77 838

90 113
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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

11/20-10/21

11/19-10/20

12 mån

12 mån

391 931
50 951
11 023
21,6 %
16 602
32,6 %
3,63
25,48
15,3 %
13,5 %
75,2 %
-0,31
1 045
2,1 %
253

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
= periodens resultat / antal utestående aktier på rapporteringsdagen
= eget kapital / antal utestående aktier på rapporteringsdagen

Resultat/aktie, euro
Eget kapital/aktie, euro

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

EUR 1.000

31.10.2021

31.10.2020

0
50 875
203 027
54 590

68 266
50 875
203 027
47 911

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 -3 305 974 euro.
Fastighetsinvesteringar
Koncernen är skyldig att justera avdragen av mervärdesskatt på sina fastighetsinvesteringar om fastighetens skattepliktiga användning minskar under granskningsperioden. Det högsta ansvarsbeloppet är 1 021 256 euro och det sista granskningsåret är
2029.
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Transaktioner med närkretsen

EUR 1.000

2020/2021
12 mån

2019/2020
12 mån

0
465

2
263

64

35

0

0

Övriga rörelsekostnader
- moderförening
- övrig närkrets

-78
-2

-34
0

Finansiella intäkter
- övrig närkrets

101

195

0
0

0
0

14
784

14
3458

-210
-90

-83
-1

1 052

1890

Transaktioner med närkretsen
Omsättning
- moderförening
- övrig närkrets
Övriga rörelseintäkter
- moderförening
Material och tillbehör
- 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 26.1.2022
Styrelsen
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