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SAGA FURS OYJ 

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.11.2020–30.4.2021 

 
Välitysmyynti ja liikevaihto uuteen kasvuun, vahva tulosparannus  
 

• Turkisnahkojen markkinakysyntä palautui, välitetty nahkamäärä yli kaksinkertaistui ja etenkin 
minkinnahkojen hintataso parani. 

• Ensimmäisen vuosipuoliskon välitysmyynnin arvo yli kolminkertaistui vertailukaudesta ja oli 144 
miljoonaa euroa (1.11.2019–30.4.2020: 45 milj. euroa). 

• Konsernin liikevaihto kasvoi 11 miljoonaa euroa ja oli 21 miljoonaa euroa (10 milj. euroa). 
• Liiketoiminnan kulut laskivat ja olivat 17,7 miljoonaa euroa (22,5 milj. euroa). 
• Konsernin liiketulos parani 3,9 miljoonaan euroon (-12,5 milj. euroa). 
• Konsernin nettorahoitustuotot nousivat 3,8 miljoonaan euroon (1,7 milj. euroa). 
• Konsernin tulos ennen veroja oli 7,6 miljoonaa euroa voitollinen (-10,8 milj. euroa tappiollinen).  
• Osakekohtainen tulos oli 1,73 (-2,44) euroa. 

Liiketoiminnan näkymät 
• Yhtiö arvioi tilikauden välitysmyynnin arvon ja liikevaihdon nousevan selvästi yli pandemiaa edeltäneen 

tilikauden 2018/2019 tason (2018/2019: välitysmyynti 297 milj. euroa ja liikevaihto 45 milj. euroa). Yhtiö 
arvioi tilikauden tuloksen nousevan merkittävästi aiemmin arvioitua paremmaksi ja selvästi voitolliseksi. 
 

 

Konsernin avainlukuja 11/20-4/21 11/19-4/20 11/19-10/20 

 6 kk 6 kk 12 kk 
    
Välitysmyynnin arvo, MEUR 144,0 45,3 156,9 

Välitetty nahkamäärä, milj. kpl 3,8 1,6 8,0 

Liikevaihto, MEUR 21,0 9,7 28,2 

Liiketulos, MEUR 3,9 -12,5 -12,6 

Tulos ennen veroja, MEUR 7,6 -10,8 -10,4 

Osakekohtainen tulos, EUR 1,73 -2,44 -2,37 

Oman pääoman tuotto, (ROE) % 7,6 % -10,6 % -10,2 % 

Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % 6,2 % -5,5 % -5,0 % 
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Toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtaja Magnus Ljung: 

Saga Furs Oyj:lle tilikauden 2020-2021 ensimmäinen puolivuosikausi merkitsi paluuta kohti normaalia ja liiketoiminnan 
vähittäistä palautumista pandemiaa edeltävälle tasolle, osin jopa sen yli. Katsauskauden jälkeinen kesäkuun 
huutokauppa vahvisti tätä myönteistä kehitystä. 

Välitysmyynnissä näimme katsauskaudella selkeän korjausliikkeen ylöspäin, kun etenkin aasialaiset ostajat palasivat 
markkinoille takaisin pandemian aiheuttaman markkinahäiriön jälkeen. Myös eurooppalaisessa kysynnässä tapahtui 
varovaista elpymistä, kun länsimaiset muotitalot ovat päässeet uusien mallistojen suunnittelussa liikkeelle.  

Kysynnän vilkastuminen palautti markkinoille kaivatun luottamuksen nahkojen hintatasoon. Piristynyt kysyntä ja globaali 
ylituotannon purkautuminen nostivat katsauskauden aikana minkinnahkojen hintoja tasolle, joka on turkistarhaajien 
liiketoiminnan näkökulmasta kestävä. Ketunnahkojen hintojen nousu on ollut varovaisempaa, mutta varsinkin 
paremmista laaduista käytiin kevään huutokaupassa ostajien välillä jo kilpailua. Katsauskauden päättymisen jälkeisessä 
kesäkuun huutokaupassa sekä minkinnahkojen myyntimäärät että niiden hinnat jatkoivat nousuaan.  

Saga Fursin taloudellisessa kehityksessä olemme raportointihetkellä hyvässä tilanteessa. Kulurakenteemme on viime 
vuonna tehtyjen sopeutustoimien johdosta aiempaa joustavampi ja siten kykymme sopeutua mahdollisiin uusiin 
markkinahäiriöihin parempi.  

Tilikauden loppupuoliskolla joudumme edelleen tasapainoilemaan koronapandemian hankaloittaman 
huutokauppatoiminnan ja turkisnahkojen kasvavan kysynnän välillä. Toivomme, että kauden lopussa tai viimeistään 
seuraavan tilikauden alussa voimme palata normaaliin huutokauppatoimintaan. Verkkohuutokauppamme on ansainnut 
asiakkaidemme luottamuksen, joten voimme tarvittaessa välittää suuriakin nahkamääriä, vaikka matkustus- ja 
kokoontumisrajoitukset jatkuisivat. 

Välitimme edelleen ainoastaan sertifioituja minkin-, ketun- ja suomensupinnahkoja vastuullisuusperiaatteidemme 
mukaisesti. Saga Fursilla on uudessa tilanteessa ainoana liiketoimintaansa jatkavana länsimaisena suurena 
huutokauppatalona iso tehtävä alan vastuullisuuden edistämisessä. 

Jatkamme Saga Fursin liiketoiminnan kehittämistä vuosi sitten uudistetun organisaation pohjalta. Turkiselinkeinon 
sopeutuminen koronapandemian muuttamaan markkinatilanteeseen on edellyttänyt dramaattisiakin toimia, mutta niiden 
ansiosta liiketoiminnan edellytykset ovat alalla edelleen toimiville tuottajille ja Saga Fursille paremmat kuin vuosikausiin. 
Saga Fursin asema alalla on erittäin vahva ja arvioimme keräävämme tulevan kauden 2021/2022 huutokauppoja varten 
enemmän minkinnahkoja kuin koskaan aikaisemmin. 
 

Liiketoimintakatsaus 

Katsauskausi 1.11.2020–30.4.2021 merkitsi Saga Furs Oyj:n liiketoiminnalle asteittaista palautumista koronapandemian 
aiheuttamasta tilikauden 2019-2020 ensimmäisen puoliskon syvästä notkahduksesta. Välitysmyynnin arvo kasvoi 220 
prosenttia 144 miljoonaan euroon aasialaisten ostajien aktiivisuuden ja minkinnahkojen hintatason nousun ansiosta. 
Yhtiön liikevaihto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta 21 miljoonaan euroon. Maaliskuun huutokauppa osoitti, että 
isojakin nahkamääriä voidaan välittää onnistuneesti verkkohuutokaupassa. Kauden aikana poikkeusjärjestelyt 
leimasivat toimintaa muutenkin monella tapaa. 

Katsauskaudella järjestetyissä kahdessa huutokaupassa ja huutokauppojen lisäksi tapahtuneessa varastomyynnissä 
välitettiin yhteensä 3,8 miljoonaa nahkaa (vertailukaudella 1,6 milj. nahkaa). Myydyistä nahoista 2,9 miljoonaa oli 
minkin-, 0,8 miljoonaa ketun-, noin 50 000 suomensupin- ja 30 000 karakul-lampaannahkaa. Näistä merkittävä osa oli 
edelliseltä tilikaudelta siirtyneitä nahkoja. Minkinnahkojen tarjonnasta myytiin lähes kaikki, välitettyjen nahkojen määrä 
kaksinkertaistui vertailukaudesta ja hintataso parani kauden mittaan merkittävästi. Vaikka tarjotuista ketunnahoista 
myytiin vain noin 60 prosenttia, välitettyjen nahkojen määrä nelinkertaistui vertailukaudesta. Ketunnahkojen 
keskihintataso parani vain hieman, vaikka huippulaatuiset ketunnahat myytiin aiempaa korkeammilla hinnoilla. 
Suomensupinnahkojen ostot jäivät katsauskauden aikana valikoiviksi, ja niiden hintataso pysyi alhaisena.  

Koronaviruspandemian negatiivisten taloudellisten vaikutusten vuoksi Saga Furs arvioi tammikuun tilinpäätöstiedotteen 
yhteydessä, että yhtiön välitysmyynnin arvo ja liikevaihto tilikaudella 2020/2021 kasvavat selvästi edellisestä tilikaudesta 
ja palautuvat tilikauden 2018/2019 tasolle. Maaliskuun huutokaupan jälkeen yhtiö paransi tilikauden näkymiään 
arvioiden koko tilikauden tuloksen kääntyvän voitolliseksi. 

Katsauskaudella Saga Fursin henkilöstökulut laskivat selvästi vertailukaudesta. Tämä johtui sekä Saga Fursin 
edellisellä tilikaudella toteuttamista henkilöstövähennyksistä että määräaikaisten työntekijöiden palkkaukseen liittyvistä 
muutoksista. Myös liiketoiminnan muut kulut pienenivät noin viidenneksellä vertailukaudesta.  

Yhtiön liiketulos parani vertailukaudesta selvästi ja oli 3,9 miljoonaa euroa voitollinen (-12,5 milj. euroa).  

Yhtiön tuottajille maksamien ennakkomaksujen volyymi laski vertailukaudesta merkittävästi nahkojen hintatason 
noususta ja välitettyjen nahkamäärien kasvusta johtuen. Huutokauppojen jälkeinen nahkojen lunastustahti oli kaudella 
ennätyksellisen nopeaa ostajien halutessa lähettää nahat mahdollisimman pian muokattavaksi syksyn 2020 
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muokkausvaikeuksista oppineina. Näillä molemmilla on katsauskaudella Saga Fursin kannalta rahoitustuottoja 
pienentävä vaikutus. 

Yhtiön tulos ennen veroja kääntyi ensimmäisellä puolivuosikaudella 7,6 miljoonaa euroa voitolliseksi (vertailukaudella  
-10,8 miljoonaa euroa). 

Saga Fursin päämarkkina-alueella Aasiassa, erityisesti Kiinassa ja Etelä-Koreassa edellytykset liiketoiminnan 
normalisoitumiselle olivat suotuisat. Paikalliset muotitalot järjestivät talvikaudella aktiivisesti uusia turkisvaatekokoelmia 
esitteleviä tapahtumia, joista osaan Saga Furs osallistui. Näissä ja muissa paikallisten yhteistyökumppaneiden 
järjestämissä tilaisuuksissa yhtiö edisti sekä oman sagafurs®-brändinsä että yhtiön edustaman BLACKGLAMA-
tuotemerkin tunnettuutta. Muilla yhtiön tärkeillä markkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa muotiteollisuus oli 
kuluneella talvikaudella edelleen vaikeuksissa ja turkista kokoelmissaan käyttävien asiakkaiden liiketoiminta muun 
muassa koronapandemiasta johtuvien liikkumisrajoitusten vuoksi miltei pysähdyksissä.  

Saga Furs siirsi Kööpenhaminassa vuodesta 1988 toimineen tuotekehitys- ja koulutuskeskuksensa Vantaalle 
pääkonttorinsa yhteyteen. Vuoden 2021 alussa toimintansa käynnistänyt uusi Saga Furs Creative Hub jatkaa 
yhteistyötä kansainvälisten design-oppilaitosten kanssa. 
 
Yhtiö jatkoi toimintansa kehittämistä muun muassa edistämällä toiminnanohjausjärjestelmänsä kokonaisvaltaista 
uusimista. Tällä tuetaan pienentyneen organisaation toimintakykyä ja toiminnan tehokkuutta liiketoiminnan volyymin 
jälleen kasvaessa. 

Välitysmyynti 

Saga Furs järjesti tilikauden 2020–2021 ensimmäisen turkishuutokauppansa 15.–17.12.2020. Jo ennen huutokauppaa 
marraskuussa oli välitetty nahkoja 10 miljoonalla eurolla. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 28 miljoonaa euroa 
(12/2019: 12 milj. euroa). Covid-19-pandemiasta ja matkustusrajoituksista johtuen huutokauppa järjestettiin verkossa ja 
siihen osallistui yli 100 ostajaa kaikilta päämarkkinoilta. Tarjolla olleista noin 800 000 minkinnahasta myytiin yli 80 
prosenttia, ja niiden hintataso nousi keskimäärin noin 50 prosenttia viime kauteen verrattuna. Tarjolla olleet 120 000 
sini- ja Shadow-ketunnahkaa myytiin 100-prosenttisesti ja niiden hintataso nousi noin 20 prosenttia. Muunnos- ja 
hopeaketunnahkojen 100 000 nahan tarjonnasta myytiin vain viidennes hintatason säilyessä vakaana. Myydyt nahat 
menivät pääosin Kiinaan, mutta jonkin verran myös Etelä-Koreaan, Kreikkaan, Turkkiin, Italiaan ja Venäjälle. 

Myös tilikauden toinen turkishuutokauppa järjestettiin verkossa 3.3.–10.3.2021. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 
104 miljoonaa euroa (04/2020: 32 milj. euroa). Tarjolla olleista 2,5 miljoonasta minkinnahasta myytiin yli 90 prosenttia ja 
660 000 ketun- ja suomensupinnahasta 70 prosenttia. Minkinnahkojen ylituotannon poistuminen nosti niiden hintatasoa. 
Sen sijaan ketunnahkojen sekä suomensupinnahkojen myyntimäärät ja hintataso eivät vielä toipuneet toivotusti. 
Huutokaupan välitysmyynti suuntautui pääosin Kiinaan ja myös Etelä-Koreaan, eurooppalaiselle muotiteollisuudelle ja 
Venäjälle. 

Yhteensä Saga Furs välitti marras–huhtikuun aikana 2,9 miljoonaa minkinnahkaa (11/2019–4/2020: 1,4 milj. nahkaa), 
760 000 (190 000) ketunnahkaa, 48 000 suomensupinnahkaa (39 000) ja 32 000 karakul-lampaannahkaa (38 000).  

Katsauskauden aikana välitysmyynnin arvo kasvoi 220 prosenttia ja oli 144 miljoonaa euroa (45 milj. euroa). Konsernin 
liikevaihto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta ja oli 21 miljoonaa euroa (10 milj. euroa). 

 

Välitysmyynnin arvo huutokaupoittain  
 

 

Huutokauppa Välitysmyynti Arvo Välitysmyynti Arvo Välitysmyynti Arvo 

 1 000 kpl EUR 1 000 1 000 kpl EUR 1 000 1 000 kpl EUR 1 000 

 2020/2021 2020/2021 2019/2020 2019/2020 2018/2019 2018/2019 

Joulukuu 983 38 050 197 11 629 320 19 602 

Maaliskuu 2 755 103 536 1 360 31 865 2 919 106 226 

Varastomyynti 45 2 419 77 1 820 19 776 

Yhteensä 3 783 144 005 1 634 45 313 3 258 126 604 
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Tulos ja taloudellinen asema  

Konsernin liikevaihto yli kaksinkertaistui tilikauden 2019/2020 ensimmäiseen puolivuosikauteen verrattuna ja oli 21 
miljoonaa euroa (vertailukaudella 10 milj. euroa). Välityspalkkiotuotot kolminkertaistuivat 19 miljoonaan euroon (6 milj. 
euroa) välitettyjen nahkojen määrän ja niiden hintojen nousun ansiosta. 

Liiketoiminnan kulut laskivat 17,7 miljoonaan euroon vertailukauden 22,5 miljoonasta eurosta erilaisten 
kustannussopeutusten ansiosta. Bruttomääräiset henkilöstökulut laskivat 38 prosenttia ja olivat 7,6 miljoonaa euroa 
(12,4 milj. euroa). Henkilöstökuluja pienensi lisäksi lajiteltuihin nahkoihin liittyvä IFRS-oikaisu, joka pieneni 3,4 
miljoonalla eurolla ja oli 0,9 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut laskivat ja olivat 7,9 miljoonaa 
euroa (11,1 milj. euroa).  

Liikevaihdon kasvusta ja liiketoiminnan kulujen laskusta johtuen konsernin ensimmäisen puolivuosikauden liiketulos 
parani vertailukauden 12,5 miljoonan euron tappiosta 3,9 miljoonan euron liikevoitoksi.  

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat vertailukaudesta 2,1 miljoonaa euroa pitkälti luottotappioiden pienentymisen ja 
aiemmin kirjattujen luottotappioiden palautusten seurauksena ja olivat 3,8 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). 

Tilikauden ensimmäisellä puolivuosikaudella konsernin tulos ennen veroja nousi 7,6 miljoonaa euroa voitolliseksi (-10,8 
milj. euroa). Tulos osaketta kohden parani ja oli 1,73 euroa per osake (-2,44 euroa). 

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 134,0 miljoonaa euroa (262,8 milj. euroa). Taseen 
loppusumman muutokseen vaikutti ennen kaikkea korollisten tarhaajasaamisten pienentyminen välitysmyynnin kasvun 
seurauksena.  

Konsernin omavaraisuusaste oli 65,6 % (31,8 %). 
 

Henkilöstö 

Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 310 henkilöä (360 henkilöä vertailukaudella). 

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 146 (180) ja määräaikaisten 
työntekijöiden määrä oli keskimäärin 125 (269). Vakituisen henkilömäärän vähentyminen liittyy tilikauden 2019-2020 
toisella vuosipuoliskolla toteutettuihin uudelleenorganisointi- ja tehostamistoimiin. Määräaikaisten työntekijöiden 
vähentyminen johtui lajittelukauden pitenemisestä, lajitteluohjelman muutoksista sekä lajiteltavaksi ja varastoitavaksi 
saapuneiden turkisnahkojen määrän laskusta. Näistä syistä kausityöntekijöitä palkattiin normaalia vähemmän ja 
myöhemmin. 

Saga Furs jatkoi katsauskauden aikana koronapandemiaan liittyviä henkilöstön työskentelyyn vaikuttavia 
poikkeusjärjestelyitä viranomaissuositusten mukaisesti. 
 

Osakevaihto ja kurssikehitys 

Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7 200 000 euroa ja osakkeiden määrä  
3 600 000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900 000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2 700 000 kappaletta. 
Yhtiön hallussa on näistä yhteensä 63 088 A- ja C-sarjan osaketta.  

Osakkeiden vaihto 1.11.2020 – 30.4.2021 välisenä aikana oli yhteensä 7,9 miljoonaa euroa ja noin 709 000 osaketta eli 
26 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 16,50 euroa, alin kurssi 5,12 euroa ja keskikurssi 11,36 euroa. 
Kauden päätöskurssi oli 15,00 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.4.2021 oli 54 miljoonaa euroa. Luettelo 
yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 30.4.2021 on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla. 
 

Yhtiökokous 

Saga Furs Oyj:n yhtiökokous pidettiin 29.4.2021 edelleen poikkeusjärjestelyin. Yhtiökokous vahvisti yhtiön 
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2019-31.10.2020. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen olla jakamatta osinkoa 
osakkeenomistajille ja valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin osingonjaosta, jonka enimmäismäärä on 0,50 euroa 
A-osakkeelta ja 0,64 euroa C-osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Yhtiökokous hyväksyi esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Sen sijaan yhtiökokous ei vahvistanut uudelleen 
valmisteltua toimielinten palkitsemispolitiikkaa, joka siirrettiin esitettäväksi viimeistään seuraavassa varsinaisessa 
yhtiökokouksessa uudelleen valmisteltuna. 
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Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittää yhteensä 
enintään 1 630 A-osaketta ja 61 458 C-osaketta, joiden enimmäismäärä vastaa noin 1,76 % yhtiön koko 
osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista, ja valtuutusta voidaan käyttää 
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Saga Fursin hallitukseen valittiin Kenneth Ingman (varajäsen 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) ja Rainer Sjöholm (Kenneth Hellén). Yhtiökokouksen jälkeisessä 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jari Isosaari ja 
varapuheenjohtajaksi Kenneth Ingman. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka 
Rajala. 
 

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 

Saga Fursin riskejä hallitaan systemaattisesti ja ennakoivasti siten, että yhtiö pystyy arvioimaan ja hallinnoimaan 
liiketoimintaan liittyviä riskejä, uhkatekijöitä ja mahdollisuuksia. 

Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan muun muassa liiketoiminta- ja strategiariskeihin, rahoitusriskeihin ja 
operatiivisiin riskeihin. Toimintaympäristön muuttuessa strategisiin valintoihin liittyvät riskit voivat kasvaa, mutta yhtiö 
pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskien mahdollisia vaikutuksia. Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat 
merkittävästi haitata yhtiön liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta tai arvoa. Myös muut riskit, 
joiden ei katsota olevan merkittäviä tai joista yhtiö ei ole tällä hetkellä tietoinen, voisivat muodostua merkittäviksi. 

Yhtiön toimiala on syklinen ja muutoksiin reagoimisen vaikutukset näkyvät liiketoiminnassa viiveellä. Turkisnahkojen 
kysyntä ei ole tasaista ympäri vuoden, sillä turkiksia käytetään pääsääntöisesti talvikautena. Nahkojen hintavaihtelut 
voivat olla suuria riippuen sekä huutokauppahetken kysynnästä että globaalista tuotantomäärästä. Saga Furs pyrkii 
tasoittamaan hintavaihteluita siirtämällä nahkoja myytäväksi seuraaviin huutokauppoihin ja jopa seuraavalle tilikaudelle. 

Merkittävimmät liiketoiminta- ja strategiariskit 
Toimintaympäristön muutosten ennakoimisessa ja strategisissa valinnoissa epäonnistuminen voisi heikentää yhtiön 
kilpailukykyä tai kannattavuutta sekä pienentää markkinaosuutta. Turkisala on herkkä suhdannevaihteluille, ja 
maailmantalouden tilan huonontuminen voisi johtaa markkinatilanteen heikentymiseen ja kilpailun kiristymiseen. 
Muutokset yksittäisten maiden talous- tai poliittisessa tilanteessa voisivat vaikuttaa merkittävästi Saga Fursin 
liiketoimintaan, niin kuin myös yksittäisen markkina-alueen saturaatio. Tärkeän markkina-alueen vähittäiskaupan 
rakenteen merkittävä muuttuminen sekä alalle tulevat uudet turkiskauppaa tuntemattomat toimijat saattaisivat vaikuttaa 
yhtiön liiketoimintaan. Erityisen suuri vaikutus olisi, mikäli jokin edellä mainituista tapahtuisi yhtiön tärkeimmällä 
markkinalla Kiinassa. 

Koronaviruspandemian pitkittymisen tai muiden vastaavien tartuntatautien ilmaantumisen vuoksi asetetut matkustus- ja 
kokoontumisrajoitukset haittaisivat Saga Fursin huutokauppojen järjestämistä ja heikentäisivät välitysmyyntiä. Yhtiö 
pyrkii minimoimaan näitä vaikutuksia muun muassa järjestämällä verkkohuutokauppoja ja siirtämällä muitakin 
asiakkaisiin suuntautuvia palvelutoimintojaan verkkoon. Tartuntatautien levitessä turkistarhoilla tärkeät vientimaat 
saattavat varmuuden vuoksi rajoittaa raakanahkojen maahantuontia. Tämä voisi haitata välitysmyyntiä, vaikka 
muokattujen nahkojen maahantuonti säilyisikin entisellään. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n 
tutkimusten mukaan koronavirus ei säily raakanahoissa pitkiä aikoja. Raakanahkoihin mahdollisesti kohdistuvan 
virusriskin poistuminen varmistetaan yhtiön noudattaman varastointiprosessin avulla. 

Minkinnahkatuotanto on voimakkaasti laskenut koronapandemian seurauksena. Mikäli kehitteillä olevat minkkirokotteet 
eivät teholtaan ja käyttöönoton kattavuudeltaan vastaisi odotuksia, saattavat viruksen leviämispelkoihin liittyvät riskit 
rajoittaa tuottajien rahoituksen saatavuutta ja pienentää tuotantoa edelleen. Minkkitarhauksen kieltäminen suurimmissa 
tuottajamaissa vaikuttaisi selvästi yhtiön liiketoimintaan, minkä lisäksi myös turkistuotteiden kaupan kieltäminen 
tärkeissä myyntimaissa olisi haitallista. 

Minkinnahkojen nopea ja voimakas hinnannousu voi aikaansaada sen, että valmistajat etsivät halvempia, korvaavia 
materiaaleja. Muoti- ja tekstiiliteollisuuden turkismyynnin ja ylipäätään turkiksen käytön odotettua voimakkaampi lasku, 
tai pitkäaikainen heikkous esimerkiksi asenneilmaston tai tartuntataudista johtuvien kulutuskysynnän muutosten 
seurauksena voisivat johtaa liiketoiminnan laskuun ja nahkamyynnin viivästymiseen. Tämä myös vähentäisi entisestään 
rahoituksen saatavuutta turkiskaupassa. 

Suomalaisen tuotannon pienentyminen voisi johtaa siihen, että turkisalan arvoverkostoon kuuluvien palvelutoimijoiden 
liiketoiminta vaikeutuisi ja heikentäisi alueellista työllisyyttä. Digitalisaatiolla ja uusilla kilpailevilla liiketoimintamalleilla 
voisi olla merkittävä vaikutus yhtiön asiakaskuntaan, ja merkittävien tuottaja-asiakkaiden menettäminen saattaisi 
vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan. 

Saga Fursin toiminta on kansainvälistä, ja toimialaan vaikuttavat erilaiset paikalliset lait ja säädökset sekä kunkin alueen 
suhteellinen kilpailukyky. Muutokset näissä voisivat johtaa tuotantokustannusten nousuun tai markkinaympäristön 
muuttumiseen, mitkä puolestaan voisivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen. Lisäksi vapaakaupan 
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rajoitukset ja geopoliittisen tilanteen tai protektionismin kiristyminen voisivat johtaa haastavampaan 
markkinaympäristöön. 

Saga Fursilla on vahva maine ja tavaramerkki. Yhtiön ja alan mielikuvaan kohdistuvilla haasteilla voisi kuitenkin olla 
vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen kehitykseen. Eläinten hyvinvoinnilla ja terveydellä on keskeinen rooli 
vastuullisuustyössä, sertifioinnissa ja nahkojen laadussa, jotka kaikki ovat osa yhtiön brändiä. Näihin liittyvien riskien 
toteutuminen voisi vaikuttaa haitallisesti yhtiön toimintaan. 

Merkittävimmät rahoitusriskit 
Saga Furs -konsernin liiketoimintaan liittyy erilaisia rahoitusriskejä: luotto- ja muita vastapuoliriskejä, maa-, 
maksuvalmius-, valuutta-, korko- sekä hyödykeriskejä. Näiden riskien ottamiseen liittyy kaupallinen peruste, kuten 
luottotappioriskissä, jota otetaan vastaanotettavien tai myytävien nahkamäärien lisäämiseksi tai nahoista saatavien 
hintojen nostamiseksi. Saga Furs -konsernin rahoitusriskien hallinnasta vastaavat rahoitus- ja talousosastot sekä 
liiketoimintayksiköt pyrkivät vähentämään mahdollisten rahoitusriskien epäsuotuisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen 
tulokseen yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön rahoitusriskit pyritään suhteuttamaan yhtiön omaan 
pääomaan, jakokelpoisiin varoihin ja tulokseen ennen veroja. Näistä riskeistä ja niiden hallinnasta on kerrottu 
tarkemmin konsernitilinpäätöksen 2019/2020 liitetiedossa 25. 

Operatiiviset ja muut riskit 
Yhtiön tuotantotiloissa tapahtuvat suurvahingot kuten tulipalot, konerikot tai tietojärjestelmien vakavat viat voisivat 
keskeyttää liiketoiminnan. Yhtiö on laatinut jatkuvuussuunnitelmia näiden riskien toteutumisen varalle, ja liiketoiminta on 
niiltä osin vakuutettu. 
 

Yritysvastuu 

Saga Furs jatkoi katsauskaudella aktiivista vastuullisuustyötään. Yhtiö välitti vastuullisuuspolitiikkansa mukaisesti 
ainoastaan sertifioituja minkin-, ketun- ja suomensupinnahkoja, nosti vastuullisuuden merkittäväksi osaksi Saga Furs 
Creative Hubin toimintaa sekä pilotoi turkisnahkojen jäljitettävyysratkaisuaan. Henkilöstön määrän vähentymisestä 
huolimatta yhtiö muutti toimintatapojaan ja prosessejaan niin, että henkilöstön sairaspoissaolot vähentyivät selvästi.   

Huutokauppaliiketoiminnassaan Saga Furs edellyttää, että tilojen, jotka lähettävät Saga Fursille ketun- ja 
suomensupinnahkoja välitettäväksi, on pitänyt läpäistä sekä eläinten hyvinvointia mittaavan WelFur-
sertifiointijärjestelmä että FIFURin turkistarhan ympäristöasioita ja tilan toimintaa koskeva tilasertifiointiohjelma. Yhtiön 
välittämät eurooppalaisilta tarhoilta peräisin olevat minkinnahat ovat kaikki WelFur-sertifioituja. Pohjois-Amerikasta 
Saga Fursin välitykseen tulevat minkinnahat ovat myös kaikki sertifioituja, sillä niillä on joko WelFur-sertifikaatti tai 
paikallisten liittojen myöntämät sertifikaatit tai molemmat. Pohjoisamerikkalaiset nahat myydään joko osana WelFur-
valikoimaa tai erillisenä sertifioituna valikoimana. 

Suomalaisilta minkkitarhoilta ei ole löytynyt koronavirusta kantavia minkkejä. FIFUR ja Helsingin yliopiston tutkijat 
kehittävät koronavirusrokotetta minkeille ja tavoitteena on saada sille käyttölupa kesästä 2021 alkaen. 

Saga Furs osallistui katsauskaudella International Fur Federationin (IFF) Furmark-hankkeeseen, jonka tavoitteena on 
luoda sertifiointijärjestelmä huutokauppayhtiöiden kautta välitetyistä turkisnahoista valmistettujen pukineiden 
toimitusketjulle tuottajasta vähittäiskauppaan.  

Saga Fursin hanke turkisnahkojen alkuperän jäljitettävyyden takaamiseksi eteni katsauskaudella koronapandemiasta 
huolimatta. Käynnissä oli viisi eri pilottihanketta. Vuosia kestäneen kehitystyön tuloksena syntynyt ratkaisu tarjoaa koko 
arvoketjulle yksittäiset nahat tunnistavan digitaalisen jäljitettävyystiedon siirrettäväksi edelleen myytävään tuotteeseen. 
 

Tulevaisuuden näkymät 

Arvio markkinakehityksestä 
Vuonna 2020 minkinnahkojen globaalin kokonaistuotannon laskua voimistivat muun muassa Hollannin ja Tanskan 
hallitusten koronaviruspandemian seurauksena tekemät linjaukset. Ne leikkaavat maailmanlaajuista minkinnahkojen 
tarjontaa kuluvalla kaudella lähes kolmanneksella ja käytännössä lopettavat minkin tarhauksen näissä maissa. 
Kuluvana vuonna minkinnahkojen tuotannon arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti enää 10-14 miljoonaa nahkaa, mikä 
on vajaa kolmasosa vuoden 2018 tuotannosta. Myös suomalaisten ketunnahkojen tuotanto on laskenut ylitarjonnan ja 
nahkojen alhaisen hintatason seurauksena. Kesällä 2021 niiden tuotannon arvioidaan olevan enää noin puolet vuoden 
2018 tuotannosta.  

Kauden 2020/2021 kansainvälisissä huutokaupoissa on kuitenkin tarjolla vielä selvästi yli 20 miljoonaa minkinnahkaa ja 
lähes kaksi miljoonaa ketunnahkaa edelliseltä kaudelta siirtyneiden nahkojen määrästä johtuen. 



Puolivuosikatsaus 29.6.2021   H1 2020/2021 
 

 

8 

Kuluvalla tilikaudella 2020/2021 turkisnahkojen markkina jatkaa toipumista koronaviruspandemian aiheuttamasta 
äkillisestä kysynnän romahtamisesta. Minkinnahkojen markkinoiden elpyminen jatkunee tilikauden loppupuoliskolla ja 
niiden hintataso vakiintunee kesäkuun huutokaupassa saavutetulle tasolle globaalin tuotantomäärän laskun jatkumisen 
ja uudelleen virinneen kysynnän seurauksena. 

Enimmäkseen somisteina käytettävien ketun- ja suomensupinnahkojen markkinan odotetaan niin ikään jatkavan 
varovaista elpymistä. Kauden tähänastisissa huutokaupoissa hintataso nousi vahvan kysynnän ansiosta voitolliseksi 
valtaosalle siniketun nahkojen tuottajista, sen sijaan hopeaketun ja suomensupin hinnat jäivät edelleen tarhaajille 
kannattamattomalle tasolle. Markkinoilla on yhä isoja määriä myymättömiä ketun- ja suomensupinnahkoja, eivätkä 
tarjonta ja kysyntä vielä vastaa toisiaan.  

Myönteiseen markkinatrendin jatkumiseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, kuten koronaviruspandemian 
kehitys ja sen vaikutukset koko turkisalan arvoketjuun sekä länsimaisten muotitalojen mahdollisuudet tuoda markkinoille 
uusia turkista käyttäviä mallistoja. Välitettävien turkisnahkojen hintatasoon vaikuttaa kuitenkin eniten se, kuinka 
aasialaiset turkispukinevalmistajat saavat kohonneet nahkahinnat siirrettyä turkispukineiden hintoihin tulevalla 
talvikaudella. Kiinan ja Etelä-Korean markkinat johtavat tällä hetkellä myönteistä markkinatrendiä, mutta normaaliin 
tapaan tulevan talven sääolot vaikuttavat lopputuotteiden kysyntään merkittävästi.  

Covid-19-viruksen turkisalalle ja Saga Fursille tuomia riskejä on kuvattu tilikauden 2019/2020 toimintakertomuksen 
Riskit-osiossa. 

Liiketoiminnan kehitysnäkymät  
Saga Fursin tilikauden 2020/2021 toisen vuosipuoliskon ensimmäinen eli kesäkuun 2021 huutokauppa vahvisti 
joulukuussa 2020 alkaneen vahvan markkinatrendin jatkumisen. Yhtiö järjestää tilikauden 2020/2021 toisen 
vuosipuoliskon aikana huutokaupan vielä syyskuussa 2021 ja uskoo, että edellytykset vahvan kysynnän jatkumiselle 
ovat olemassa. Minkinnahkojen globaalin tarjonnan lasku ja kysynnän vahva palautuminen ovat nostaneet 
minkinnahkojen keskihinnat kaksinkertaisiksi edelliseen tilikauteen verrattuna. Ketun- ja suomensupinnahkojen 
myyntimäärät ja hintataso ovat toipuneet edelliskaudesta, mutta sini- ja Shadow-ketunnahkoja lukuunottamatta niiden 
kysyntä pysynee valikoivana. Markkinoilla on edelleen merkittäviä, etenkin koronaviruspandemiaan liittyviä 
epävarmuustekijöitä, ja turkisnahkojen nopea hintojen nousu lisää markkinariskiä. 

Kuluvan tilikauden aikana tarjottavista turkisnahoista lähes kolmannes tulee myyntiin syyskuun 2021 huutokaupassa, 
joten sen onnistumisen vaikutus tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen on merkittävä. Yhtiö arvioi tilikauden 
välitysmyynnin arvon ja liikevaihdon nousevan selvästi yli pandemiaa edeltäneen tilikauden 2018/2019 tason 
(2018/2019: välitysmyynti 297 milj. euroa ja liikevaihto 45 milj. euroa). Tilikauden 2020/2021 jo toteutunut 
välitysmyynnin arvo on noin 330 miljoonaa euroa. 

Tehtyjen tehostamistoimenpiteiden seurauksena koko tilikauden nahkakohtaisten kustannusten arvioidaan laskevan. 
Tuottajasaamisten pienentymisen seurauksena yhtiö uskoo nettokorkotuottojen pienenevän oleellisesti edellisen 
tilikauden 2019/2020 jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna. Yhtiö arvioi tilikauden tuloksen nousevan merkittävästi 
aiemmin arvioitua paremmaksi ja selvästi voitolliseksi. 
 

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat 

Saga Furs järjesti tilikauden 2020/2021 kolmannen turkishuutokauppansa verkossa 10.–17.6.2021. Huutokaupan 
välitysmyynnin arvo oli 188 miljoonaa euroa, mikä oli selvästi enemmän kuin tilikauden 2019/2020 välitysmyynti 
yhteensä (157 miljoonaa euroa) ja tilikauden 2020/2021 ensimmäisen puolivuosikauden välitysmyynti (144 miljoonaa 
euroa). Huutokaupassa myytiin lähes 3,6 miljoonaa minkinnahkaa tarjolla olleista 3,8 miljoonasta nahasta. Hintataso 
nousi merkittävästi kaikissa nahkatyypeissä. Tarjotuista 590 000 sertifioidusta Saga®-ketun- ja suomensupinnahasta 
myytiin noin 95 prosenttia. Vahva kysyntä johti selvään hintojen nousuun myös ketunnahkojen osalta. Myynti suuntautui 
pääosin Kiinaan, mutta nahkoja myytiin myös muille päämarkkinoille. Saga Furs järjestää seuraavan huutokaupan 
syyskuussa 2021. 
 

Laatimisperiaatteet 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen 
vuositilinpäätöksessä 31.10.2020 kerrottuja laatimisperiaatteita. 

Puolivuosikatsaus on laadittu IASB:n julkaisemien EU:n käyttöön hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti. 

IFRIC on antanut uuden agendapäätöksen pilvipalvelujen käyttöönottomenoista. Saga Furs arvioi parhaillaan tämän 
päätöksen vaikutuksia laatimisperiaatteisiin. 

Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi esimerkiksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta. 



Puolivuosikatsaus 29.6.2021   H1 2020/2021 
 

 

9 

Arvopaperimarkkinalakiin ei enää sisälly vaatimusta tulevaisuudennäkymien esittämisestä puolivuosikatsauksissa. 
Tulevaisuudennäkymät esitetään kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti toimintakertomuksessa. Yhtiö on kuitenkin 
päättänyt jatkaa tulevaisuudennäkymien esittämistä puolivuosikatsauksissaan toistaiseksi. Mahdollisesta 
tulevaisuudennäkymien esittämiskäytännön muutoksesta tiedotetaan erikseen. 

Puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
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Konsernitase IFRS  
EUR 1.000    
    
VARAT 30.4.2021 30.4.2020 31.10.2020 
    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 29 860 32 949 31 653 
Aineettomat hyödykkeet 3 123 2 706 2 879 
Laskennalliset verosaamiset 2 674 613 3 834 
Sijoitukset 358 358 358 
Pitkäaikaiset saamiset 12 193 8 508 12 486 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 48 207 45 132 51 211 
    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 8 749 3 722 3 991 
Korolliset ostajasaamiset 12 417 19 174 13 666 
Korolliset tarhaajasaamiset 47 778 162 669 97 299 
Korottomat saamiset 16 270 26 490 19 481 
Verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 68 26 36 
Rahavarat 463 5 556 415 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 85 745 217 639 134 888 
    
Varat yhteensä 133 952 262 771 186 099 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.4.2021 30.4.2020 31.10.2020 
    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 7 200 7 200 7 200 
Ylikurssirahasto 254 254 254 
Muut rahastot 21 105 21 105 21 105 
Muuntoero 56 53 51 
Kertyneet voittovarat 55 360 48 975 49 227 
Oma pääoma yhteensä 83 975 77 589 77 838 
    
Pakolliset varaukset 0 0 26 
    
Pitkäaikaiset velat 5 170 0 5 170 
Laskennalliset verovelat 3 717 0 3 417 
    
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 24 287 146 056 78 556 
Ostovelat ja muut velat 16 706 38 969 21 038 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 98 159 54 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 41 090 185 184 99 648 
    
Velat yhteensä 49 977 185 184 108 234 
    

Oma pääoma ja velat yhteensä 133 952 262 771 186 099 
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Konsernin laaja tuloslaskelma   

    

EUR 1.000 1.11.2020- 1.11.2019- 1.11.2019- 

 30.4.2021 30.4.2020 31.10.2020 

 6 kk 6 kk 12 kk 

    

    

    

Liikevaihto 21 043 9 690 28 181 

Liiketoiminnan muut tuotot 536 294 1 876 

    

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -257 -450 -1 392 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6 724 -8 126 -14 994 

Poistot ja arvonalentumiset -2 798 -2 856 -6 035 

Liiketoiminnan muut kulut -7 938 -11 087 -20 221 

    

Liiketulos 3 862 -12 534 -12 584 

    

Rahoitustuotot 4 450 3 281 8 516 

Rahoituskulut -670 -1 584 -6 316 

    

Tulos ennen veroja 7 641 -10 837 -10 385 

    

Tuloverot -1 509 2 191 1 987 

    

Katsauskauden tulos 6 132 -8 646 -8 397 

    
Muut laajan tuloksen erät    

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi    
Muuntoerot 4 1 2 
    
    
    

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 6 136 -8 645 -8 395 

    

Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *) 1,73 -2,44 -2,37 

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole    
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Konsernin rahavirtalaskelma  
     
EUR 1.000  1.11.2020- 1.11.2019- 1.11.2019- 
  30.4.2021 30.4.2020 31.10.2020 
  6 kk 6 kk 12 kk 

Liiketoiminnan rahavirta     

  Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta  153 930 50 213 155 005 
  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut  183 174 1 723 
  Maksut liiketoiminnan kuluista  -100 310 -132 158 -191 435 

  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja  53 803 -81 771 -34 706 
     

  Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista  -656 -568 -2 535 

  Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista  -258 -691 -4 075 
  Saadut korot liiketoiminnasta  3 683 3 006 8 136 
  Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta  561 -136 37 
  Maksetut välittömät verot  -37 -11 -135 
Liiketoiminnan rahavirta (A)  57 097 -80 171 -33 279 
     
Investointien rahavirta     
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -851 -958 -1 411 

  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot  97 59 3 513 
  Investoinnit muihin sijoituksiin  0 0 0 
  Luovutustuotot sijoituksista  0 0 0 
Investointien rahavirta (B)  -754 -899 2 101 
     
Rahoituksen rahavirta     
  Lyhytaikaisten lainojen nosto  0 85 869 35 001 
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -55 050 0 -1 613 
  Vuokrasopimusvelan takaisinmaksut  -1 245 0 -2 551 
  Maksetut osingot  0 0 0 
Rahoituksen rahavirta (C)  -56 295 85 869 30 837 
     
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /      
vähennys (-)  48 4 799 -341 
     
Rahavarat kauden lopussa  463 5 556 415 
./. Rahavarat kauden alussa  415 757 757 
Rahavarojen muutos  48 4 799 -341 
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Laskelma oman pääoman muutoksista  

           

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2019-30.4.2020 

           
EUR 1.000  

 

Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Muut 
rahastot 

Muunto-
ero 

Arvon-
muutos-
rahasto 

Kertyneet 
voittovar

at 

Emoyhtiön 
omistajien 

osuus 

Määräys- 
vallattomi

en 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

           

Oma pääoma 31.10.2019  7 200 254 21 105 50 0 57 623 86 233 0 86 233 
Katsauskauden tulos 

      -8 646 -8 646  -8 646 
Muut laajan tuloksen erät 

    3  -2 1  1 
Oma pääoma 30.4.2020 

 7 200 254 21 105 53 0 48 975 77 588 0 77 588 
           
           

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.11.2020-30.4.2021  
           
EUR 1.000  

 

Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Muut 
rahastot 

Muunto-
ero 

Arvon-
muutos-
rahasto 

Kertyneet 
voittovar

at 

Emoyhtiön 
omistajien 

osuus 

Määräys- 
vallattomi

en 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

           

Oma pääoma 31.10.2020  7 200 254 21 105 52 0 49 227 77 838 0 77 838 

Katsauskauden tulos       6 132 6 132  6 132 

Muut laajan tuloksen erät     4  1 5  5 

Oma pääoma 30.4.2021  7 200 254 21 105 56 0 55 360 83 975 0 83 975 
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Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut  

      

  11/20-4/21 11/19-4/20 11/19-10/20  

  6 kk 6 kk 12 kk  
      
Myynnin arvo, 1.000 euroa  144 005 45 313 156 945  
Liikevaihto, 1.000 euroa  21 043 9 690 28 181  
Liiketulos, 1.000 euroa  3 862 -12 534 -12 584  
% liikevaihdosta  18,4 % -129,4 % -44,7 %  
Tulos ennen veroja, 1.000 euroa  7 641 -10 837 -10 385  
% liikevaihdosta  36,3 % -110,0 % -36,8 %  
Tulos/osake, euroa  1,73 -2,44 -2,37  
Oma pääoma/osake, euroa  23,74 21,94 22,01  
Oman pääoman tuotto (ROE) -%  7,6 % -10,6 % -10,2 %  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -%  6,2 % -5,5 % -5,0 %  
Omavaraisuusaste, %  65,6 % 31,8 % 42,9 %  
Gearing  0,35 1,81 1,07  
Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa  851 958 1 457  
% liikevaihdosta  4,0 % 9,9 % 5,2 %  
Henkilöstö keskimäärin  271 448 332  
      
      
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:  
      
Oman pääoman tuotto (ROE) -% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *) 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut - 
luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma - 
korottomat lyhytaikaiset velat) *) 

 
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma - saadut 

ennakot) 
 

Gearing = (korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitusarvopaperit) / oma 
pääoma 

Tulos/osake, euroa = kauden tulos / ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä 

Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 
katsauspäivänä 

      
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keskiarvona 
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Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut 

 
      
EUR 1.000  30.4.2021 30.4.2020 31.10.2020  
      

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu 
saamisia      
      
Lainat rahalaitoksilta  11 000 122 616 68 266  
Annettu kiinteistökiinnityksiä  50 875 54 971 50 875  
Annettu yrityskiinnityksiä  203 027 2 691 203 027  
Annetut pantit  791 791 47 911  
      
      
      
Johdannaissopimukset      
      
Valuuttatermiinien käyvät arvot  6 621 0 9 831  
 
Valuuttatermiinejä ei ole määritelty suojaaviksi, koska  konserni ei sovella suojauslaskentaa.  
 
Emoyhtiön kauden päättyessä voimassa oleva valuuttapositio on -6,6 miljoonaa euroa. 
 
Kiinteistöinvestoinnit 
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen 
käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 1,8 miljoonaa euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2029. 
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Lähipiiritapahtumat 

 
    
EUR 1.000 2020/2021 2019/2020 2019/2020 
 6 kk 6 kk 12 kk 
    

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:    
    
Liikevaihto    
 - emoyhdistys 0 1 2 
 - muu lähipiiri 180 253 263 
    
Liiketoiminnan muut tuotot    
 - emoyhdistys 13 22 35 
    
Aine- ja tarvikeostot    
 - muu lähipiiri 0 0 0 
    
Liiketoiminnan muut kulut    
 - emoyhdistys -28 -6 -34 
    
Rahoitustuotot    
 - muu lähipiiri 64 59 195 
    
Rahoituskulut    
 - emoyhdistys 0 0 0 
 - muu lähipiiri 0 0 0 
    
Saamiset lähipiiriltä    
 - emoyhdistys 15 0 14 
 - muu lähipiiri 1 704 3 995 3 458 

    
Velat lähipiirille    
 - emoyhdistys -46 -83 -83 
 - muu lähipiiri -7 -36 -1 
    
Johdon työsuhde-etuudet 2020/2021 2019/2020 2019/2020 
    
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 506 733 1890 
    

    

    
Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan 
sijaisesta ja muusta konsernin johtoryhmästä. 

  
 

 
 
 
 
 
Vantaalla 29.6.2021 
 
Hallitus 
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