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Vuosi 2017 oli Afarakille merkkipaalu 

sekä taloudellisesti että operatiivisesti. 

Afarakin koko vuoden käyttökate 

kasvoi yli kolminkertaiseksi 5,5 

miljoonasta eurosta 18,0 miljoonaan 

euroon liikevaihdon ollessa 198,8 

miljoonaa euroa. Vaikka vankkaa 

tulosta tukivat parantuneet 

markkinaolosuhteet kuten 

korkeammat ferrokromin hinnat, 

olen erityisen ylpeä sinnikkäästä 

työstämme yhtiön aseman 

parantamiseksi vertikaalisesti 

integroituneena tuottajana sekä sen 

muutoksesta sinnikkäämmäksi ja 

joustavammaksi organisaatioksi. Yhtiö 

on selvinnyt haasteistaan erilaisilla 

hankkeilla ja, mikä tärkeämpää, 

niittänyt noususuhdanteen tarjoamat 

hyödyt.
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Vahva tulos vuonna 2017 koko vuoden käyttökatteen yli 
kolminkertaistuttua 18,0 miljoonaan 

VUODEN	2017	NELJÄNNEN	VUOSINELJÄNNEKSEN	

YHTEENVETO	
 

Afarakin neljännen neljänneksen käyttökate oli 2,6 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 

takaiseen, historiallisen korkeaan 4,3 miljoonaan euroon. Parantuneiden 

markkinaolosuhteiden siivittämästä vahvasta liikevaihdon kasvusta huolimatta 

kannattavuuteen vaikuttivat pääasiassa ei-operatiiviset seikat. 

 

• Liikevaihto kasvoi voimakkaasti 14,0 prosentilla 50,6 (Q4/2016: 44,4) miljoonaan 

euroon parantuneiden tuotantotasojemme ajamana 

• Jalostettujen tuotteiden myynti nousi 6,1 prosenttia 25.371 (Q4/2016: 23.906) tonniin 

vahvemman kysynnän ja korkeampien hintojen myötä 

• Kaivostoiminnan tuotanto kasvoi huomattavasti 154.646 (Q4/2016: 114.898) tonniin 

Kiinan vilkastuneen malmin myynnin johdosta 

• Käyttöomaisuusinvestoinnit vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä olivat 3,4 (0,7) 

miljoonaa euroa 

• Käyttökate oli 2,6 (Q4/2016: 4,3) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 5,2 

prosenttia (Q4/2016: 9,6 %), ja siihen vaikuttivat negatiivisesti pääasiassa ei-

operatiiviset seikat 

• Liikevoitto oli 1,2 (Q4/2016: 2,7) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 2,3 

prosenttia (Q4/2016: 6,1 %) 

VUOSIYHTEENVETO	2017		
 

2017 oli Afarakille ennätyksellinen vuosi. Käyttökate yli kolminkertaistui 18,0 miljoonaan 

euroon vuoden 2016 5,5 miljoonasta eurosta. Vahvojen markkinaolosuhteiden tukemana 

johdon keskittyminen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen läpi konsernin, erityisesti 

Etelä-Afrikassa, hyödytti yhtiötä merkittävästi sekä operatiivisesti että taloudellisesti vuoden 

aikana   

 

• Liikevaihto kasvoi 29,5 % 198,8 (2016: 153,6) miljoonaan euroon, minkä taustalla 

vaikuttivat suuremmat tuotanto- ja myyntimäärät ja korkeammat hinnat 

• Jalostettujen tuotteiden myynti nousi 4,6 prosenttia 101.598 (2016: 97.095) tonniin  

• Kaivostoiminnan tuotanto lähes kaksinkertaistui 503.914 (2016: 262.266) tonniin 

pääasiassa Etelä-Afrikan lisääntyneen toiminnan ja toiminnan parantuneen 

tehokkuuden ansiosta 

• Yhtiö lisäsi sijoituksiaan olennaisesti erityisesti Etelä-Afrikassa, ja koko vuoden 2017 

käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 6,9 (2,8) miljoonaa euroa. Tämän kehityksen 

odotetaan jatkuvan seuraavan kahden vuoden aikana.  

• Käyttökate oli 18,0 (2016: 5,5) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti oli 9,0 % 

(2016: 3,6 %) 

• Liikevoitto oli 11,4 (2016: -1,0) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 5,7 % 

(2016: -0,7 %) 

 



 

 

 

 

 

 
 
Konsernin tunnusluvut 
  Q4/17 Q4/16 2017 2016 
Liikevaihto MEUR 50.6 44.4 198.8 153.6 

Käyttökate MEUR 2.6 4.3 18.0 5.5 

Liikevoitto MEUR 1.2 2.7 11.4 -1.0 

Tulos ennen veroja MEUR 1.8 1.5 4.2 -3.1 

Voitto jatkuvista 

toiminnoista 

MEUR 3.5 1.7 5.2 -2.8 

Voitto lopetetuista 

toiminnoista 

MEUR 0.0 0.4 1.5 1.9 

Kauden tulos MEUR 3.5 2.0 6.7 -0.9 

Osakekohtainen tulos EUR 0.01 0.01 0.02 0.00 

Käyttökate-% % 5.2 9.6 9.0 3.6 

Liikevoitto-% % 2.3 6.1 5.7 -0.7 

Tulos-% % 3.5 3.4 2.1 -2.0 

Henkilöstö (kauden 

lopussa) 

 1,017 813 1,017 813 

 

MARKKINANÄKYMÄT	VUODEN	2018	ENSIMMÄISELLÄ	

NELJÄNNEKSELLÄ	
Etelä-Afrikan ferrokromin sopimushinta laski vuoden 2017 neljännen neljänneksen 1,39 

dollarista paunalta 1,18 dollariin paunalta vuoden 2018 ensimmäiselle neljännekselle. 

Tämänhetkinen sopimushinta on huomattavasti matalampi kuin vuoden 2017 vastaavan 

neljänneksen poikkeuksellisen korkea hinta. Lisäksi raaka-aineiden grafiittielektrodit ja 

ferropii hinnan nousulla ja Yhdysvaltain dollarin heikkenemisellä yhdistettynä Etelä-Afrikan 

randin vahvistumiseen odotetaan olevan huomattavan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. 

Viimeaikaiset muutokset sekä kromimalmin että ferrokromin hinnoissa ovat jälleen olleet 

positiivisempia. 

 

Toimitusjohtaja	Guy	Konsbruck:	
 

”Vuosi 2017 oli Afarakille merkkipaalu sekä taloudellisesti että operatiivisesti. Terveyden ja 

turvallisuuden saralla jatkoimme konsernissa erilaisia toimia ja investointeja, ja on 

tyydyttävää huomata, että olemme onnistuneet vähentämään tapaturmien johdosta 

menetettyjä työpäiviä. Lisäksi missään toiminnoissamme ei kirjattu kuolemaan johtaneita 

onnettomuuksia. Jatkamme edelleen turvallisuuden parantamista konsernissa. 

 

Afarakin koko vuoden käyttökate kasvoi yli kolminkertaiseksi 5,5 miljoonasta eurosta 18,0 

miljoonaan euroon liikevaihdon ollessa 198,8 miljoonaa euroa. Vaikka vankkaa tulosta 



tukivat parantuneet markkinaolosuhteet kuten korkeammat ferrokromin hinnat, olen erityisen 

ylpeä sinnikkäästä työstämme yhtiön aseman parantamiseksi vertikaalisesti integroituneena 

tuottajana sekä sen muutoksesta sinnikkäämmäksi ja joustavammaksi organisaatioksi. Yhtiö 

on selvinnyt haasteistaan erilaisilla hankkeilla ja, mikä tärkeämpää, niittänyt 

noususuhdanteen tarjoamat hyödyt. 

 

Erikoismetallisegmentissä Afarak teki hyvin vahvaa tulosta lisääntyneen tuotannon, 

vahvemman markkinakysynnän ja kohonneiden hintojen siivittämänä. Myös Etelä-Afrikan 

rautametalliseossegmentti teki hyvää tulosta. Lisäksi kaivoksemme tuottavat yhä positiivista 

tulosta, mikä kasvattaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Mecklenburgin avolouhinnan 

aloittaminen uudelleen vaikutti konsernin tuloksiin merkittävästi. Läpi vuoden 2017 Afarak 

ryhtyi toimiin Stelliten avolouhinnan laajentamiseksi kaivosta syventämällä. Työt on myös 

aloitettu uusien jalostusprosessien käyttöönottamiseksi ja tuotevalikoiman laajentamiseksi 

tuomalla siihen korkeamman jalostusarvon tuotteita. Nämä hankkeet ovat vasta kehityksen 

alkuvaiheessa, ja ensimmäisiä tuotantotuloksia voitaisiin odottaa vuoden 2018 aikana.  

 

Zeerustin kromikaivoksen hankinta laajentaa Afarakin tuotantokapasiteettia entisestään 

vuoden toista puoliskoa kohden ja tekee Afarakista ainoan korkeahiilisen ferrokromin 

tuottajan Etelä-Afrikassa. 

 

Haluaisin koko johdon puolesta kiittää kaikkia tiimejä kaikissa toiminnoissamme heidän 

tärkeästä panoksestaan näiden tulosten luomisessa. Konsernin sopeutumiskyky ja joustavuus 

kertoo työntekijöidemme työmoraalista ja tavasta, jolla he vastaavat haasteisiin. Olen 

vakuuttunut siitä, että toimemme ja päätöksemme yhtiön toiminnan ja rakenteiden 

parantamiseksi kantavat yhäkin hedelmää. 

 

Kehityshankkeet erityisesti Etelä-Afrikassa olivat yhtiölle tärkeitä myös vuonna 2017. Afarak 

tukee erinäisten toimintojemme lähellä sijaitsevien yhteisöjen päivittäistä elämää, ja olemme 

sitoutuneet parantamaan niiden elämänlaatua. Koulutukseen liittyvien ja sosiaalisten 

hankkeiden lisäksi tuemme paikallista yrittäjyyttä, parannamme vedensaantia ja paikallista 

infrastruktuurin kehitystä sekä jatkamme ympäristön ennallistamistoimintaa.  

 

Asennamme 2,8 MW lämmöntalteenottolaitteen Mogaleen. Tämä investointi 

energiansäästöön auttaa suhteellisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjämme ja vastaavasti 

nostamaan tuottavuuttamme. Odotamme innolla sitä, että saamme laajennettua 

investointimme muihin kestävän kehityksen aloitteisiin ja yhteisöhankkeisiin. 

 

Markkinat pysyvät jatkossakin epävakaina. Ensimmäisen neljänneksen sopimushinnan laskun 

odotetaan vaikuttavan tulokseemme negatiivisesti. Tulevan vuoden aikana johto jatkaa 

Afarakin positiivisen tuloksen lujittamista ja keskittyy pääomasijoituksiin, 

tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, erikoistuotteiden kehittämiseen ja markkinaosuuden 

kasvattamiseen. Viimeistelemme ja käymme parhaillaan läpi lausuntoamme 

mineraalivaroista ja -varannoista, joka julkaistaan aikanaan. 

 

Vuoden 2018 aikana hallitus valmistelee osakkeenomistajien pyynnöstä suunnitelmaa 

Helsingin pörssin pörssilistalta lähtemiseksi. Yhtiö ilmoittaa markkinoille, kun prosessi ja 

aikataulu on viimeistelty. Tämä johtaa siihen, että yhtiön on tarpeen kasvattaa osakkeidensa 

likviditeettiä Lontoossa, ja johto pyrkii houkuttelemaan uusia institutionaalisia ja teollisia 

sijoittajia, jotka uskovat yhtiön pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin.” 

 



MARKKINOIDEN	KEHITYS	
 

Maailmanlaajuinen taloudellinen tilanne jatkoi vahvistumistaan vuonna 2017, ja kasvuvauhti 

oli odotettua suurempaa sekä kehittyneiden että voimakkaasti kasvavien talouksien 

vilkastuessa. Taloudellista kasvua ovat tukeneet lisäksi infrastruktuuriin tehdyt voimakkaat 

investoinnit sekä erilaisten hyödykkeiden, kuten ruostumattoman teräksen ja metalliseosten, 

vahvempi kysyntä. 

 

Ruostumaton	teräs	
Ruostumattoman teräksen globaali kysyntä jatkoi kasvuaan neljännellä neljänneksellä, minkä 

johdosta vuosi 2017 oli teräkselle hyvä vuosi. Vahva kasvu kumpusi Kiinasta, Intiasta ja 

Euroopasta infrastruktuurin, kulutushyödykkeiden ja energiaan liittyvien alojen korkean 

kysynnän takia. Kasvaneen kysynnän takia hinnatkin olivat vuotta 2016 korkeammat. Vaikka 

hinnat olivatkin korkeampia, ne alkoivat laskea vuoden aikana erittäin vahvan ensimmäisen 

neljänneksen jälkeen. Ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan jatkuvan vuoden 2018 

ensimmäisellä neljänneksellä. 

 

Kromimalmi	
Ruostumattoman teräksen markkinoiden positiivinen kehitys näkyi myös 

kromimalmimarkkinoissa.  Hinnat olivat vuonna 2017 keskimäärin korkeammat kuin vuotta 

aiemmin. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä malmin hintojen odotetaan pysyvän 

hyvällä tasolla.   

 

Ferrokromi	
2017 oli ferrokromimarkkinoilla melko vahva vuosi, vaikka hinnat laskivat toisella 

neljänneksellä. Jatkossa markkinoiden odotetaan voimistuvan uudestaan ensimmäisen 

neljänneksen jälkeen. 

VOITONJAKOEHDOTUS	
 

Hallitus tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa 

hallituksen harkintansa mukaan päättämään pääomanpalautuksesta, joka on määrältään 

enimmillään kaksi senttiä osakkeelta, vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. 

KEHITYS	LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN	
 

ERIKOISMETALLISEOSLIIKETOIMINTA	
 
Erikoismetallisegmentin tunnusluvut 
  Q4/17 Q4/16 Vuosita

solla 
2017 2016 

Liikevaihto MEUR 24.3 20.5 18.6% 89.4 68.7 

Käyttökate MEUR 3.2 1.8 78.7% 12.6 5.4 

Liikevoitto MEUR 2.8 1.4 108.1% 11.1 3.1 

Käyttökate-% % 13.2 8.8  14.1 7.8 

Liikevoitto-% % 11.6 6.6  12.4 4.4 

Tuotanto Tonnia 20,075 17,083 17.5% 82,271 79,172 



yhteensä 

   Kaivostoiminta Tonnia 12,504 16,918  53,120 59,752 

   Jalostus Tonnia 7,571 165  29,151 19,420 

Henkilöstö  483 438  483 438 

 

Neljäs	neljännes	(lokakuu-joulukuu)	2017	
Vahvat markkinaolosuhteet tukivat neljännellä neljänneksellä liikevaihdon kasvua, ja 

liikevaihto kasvoi 18,6 prosenttia 24,3 (20,5) miljoonaan euroon. Kannattavuuskin kasvoi 

nopealla tahdilla, koska seisokeista ei aiheutunut kustannuksia edeltävän vuoden tapaan. 

Tämän seurauksena neljännen neljänneksen käyttökate kasvoi 3,2 (1,8) miljoonaan euroon ja 

liikevoitto oli 2,8 (1,4) miljoonaa euroa. 

 

Operatiivisesti neljännellä neljänneksellä kasvu oli vahvaa Saksan EWW-tuotantolaitoksen 

korkeampien jalostusmäärien siivittämänä. Aiemman vuoden vastaavana aikana johto oli 

päättänyt sulkea EWW-tuotantolaitoksen rajoittaakseen varaston kasvua. Tämä 

jalostusmäärien kasvu oli suurempaa kuin kaivostoiminnan tuotannon supistuminen, joka 

johtui Turkin Kavakin kaivoksen suunnitellusta huollosta.  

 

Tammi–joulukuu	2017	
Erikoismetalliliiketoiminta teki vuoden aikana hyvin vahvaa tulosta sekä taloudellisesti että 

operatiivisesti. Liikevaihto kasvoi aiemmasta vuodesta 30,2 prosentin ripeällä tahdilla ja oli 

89,4 (68,7) miljoonaa euroa. Parantunut tulos kuvasti koko vuoden 2017 aikana vallinnutta 

vahvempaa markkinatilannetta, jossa sekä kysyntä että hinnat olivat korkealla aiempaan 

vuoteen verrattuna. Lisäksi kannattavuus nousi huomattavasti korkeampien hintojen ja 

korkeammista tuotantomääristä johtuvien matalampien tuotantokustannusten takia. Tämän 

myötä käyttökate yli kaksinkertaistui 12,6 (5,4) miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 11,1 

(3,1) miljoonaa euroa. 

 

Tuotantomäärät kasvoivat vuoden 2017 aikana 3,9 prosentilla 82.271 (79.172) tonniin. 

Kasvua siivittivät EWW-tuotantolaitoksen korkeammat jalostusmäärät. Vuonna 2017 

EWW:n tilapäiset seisokit olivat paljon lyhyempiä kuin vuonna 2016.Kavakin kaivosten 

huoltoseisokit johtivat neljännellä neljänneksellä kaivostoiminnan tuotannon supistumiseen. 

 

RAUTAMETALLISEOSLIIKETOIMINTA	
 

Rautametalliseossegmentin tunnusluvut 
  Q4/17 Q4/16 Vuosita

solla 
FY2017 FY2016 

Liikevaihto MEUR 25.6 23.6 8.6% 106.1 84.5 

Käyttökate MEUR 2.0 4.2 -51.4% 11.4 5.0 

Liikevoitto MEUR 1.0 3.1 -68.2% 6.4 0.9 

Käyttökate-% % 8.0 17.9  10.8 5.9 

Liikevoitto-% % 3.9 13.2  6.0 1.0 

Tuotanto 

yhteensä 

Tonnia 166,099 120,647 37.7% 529,273 278,833 

         

Kaivostoiminta 

Tonnia 142,142 97,979  450,794 202,514 

         Jalostus Tonnia 23,957 22,668  78,479 76,319 

Henkilöstö  434 369  434 369 



 

Neljäs	neljännes	(lokakuu-joulukuu)	2017	
Liikevaihto kasvoi vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä aiemmasta vuodesta 8,6 

prosentilla 25,6 (23,6) miljoonaan euroon. Jalostettujen tuotteiden tuottavuus elpyi 

neljänneksen aikana ja vaikutti käyttökatteeseen positiivisesti 3,4 (3,3) miljoonalla eurolla. 

Tähän johti ensisijaisesti sopimushinnan nousu vuoden 2017 kolmannen neljänneksen 1,10 

dollarista paunalta vuoden 2017 neljännen neljänneksen 1,38 dollariin paunalta. 

Yhteisyrityksen negatiivinen vaikutus heijastui tähän tulokseen, ja käyttökate supistui 2,0 

(4,2) miljoonaan euroon. 

 

Tuotanto kasvoi vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana nopealla tahdilla 166.099 

(120.647) tonniin. Kaivostoiminta kehittyi yhä merkittävästi viime vuoden aikana, kun 

Mecklenburgin kaivostoiminta käynnistyi uudelleen vuoden 2017 aikana. Myös Mogalen 

jalostusmäärät kasvoivat neljänneksen aikana. 

 

	

Tammi–joulukuu	2017	
Rautametalliseosliiketoiminta teki vuonna 2017 hyvin vahvaa tulosta verrattuna vuoteen 

2016. Liikevaihto kasvoi 25,6 prosentilla vahvojen markkinaolosuhteiden avustuksella 

eritoten vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi johdon toimet, jolla saatiin segmentti 

sopeutuvaisemmaksi ja mukautuvaisemmaksi markkinoiden liikkeisiin, mahdollistivat sen, 

että konserni pystyi hyötymään noususuhdanteesta. Vahvat ferrokromi- ja 

kromimalmimarkkinat saivat kannattavuuden parantumaan huomattavasti ja johtivat 

ennätykselliseen 11,4 (5,0) miljoonan euron käyttökatteeseen ja 6,4 (0,9) miljoonan euron 

liikevoittoon rautametalliseossegmentissä.  

 

Operatiivisesti segmentti teki hyvin vahvaa tulosta vuoden aikana. Vuosittainen tuotanto 

kasvoi 89,8 prosentilla, ja sitä pönkitti avolouhinnan alkaminen uudelleen Mecklenburgissa 

tammikuussa 2017.  Lisäksi Stelliten kaivostoimintaa kasvatettiin vastaamaan korkeampaan 

kysyntään. Vuoden aikana johto päätti syventää kaivantoa ja samalla laajentaa Stelliten 

avolouhintaa, mikä johti tuotannon kasvamiseen. Näiden lisäksi tehdyt tuottavuuden 

parannukset ja investoinnit Mogalessa johtivat myös korkeampiin jalostusmääriin. Vuoden 

aikana Afarak investoi laajasti P1-P2-P3-uunien uudelleen päällystämiseen ja  

uudelleenkäynnisti P4-uunin. Nämä kaikki ovat vaikuttaneet Mogalen operatiiviseen 

tulokseen positiivisesti. 

 

YHTEISYRITYS	
 

Yhteisyrityksen tunnusluvut (Afarakin osuus) 
  Q4/17 Q4/16 2017 2016 

Liikevaihto MEUR 4.7 2.8 16.8 5.3 

Käyttökate MEUR -0.2 1.4 4.0 1.3 

Liikevoitto MEUR -0.5 1.3 3.0 0.8 

Rahoitustuotot ja -kulut MEUR -0.7 -0.1 0.2 -0.5 

Tilikauden voitto MEUR -1.4 0.9 3.1 0.1 

Käyttökate-% % -4.3 50.1 23.6 24.4 

Liikevoitto-% % -9.9 45.1 17.6 15.7 

 



Neljäs	neljännes	(lokakuu-joulukuu)	2017	
Vuoden 2017 neljäs neljännes oli yhteisyritykselle jokseenkin haasteellinen. Huolimatta siitä, 

että osuus liikevaihdosta kasvoi huomattavasti 4,7 (2,8) miljoonaan euroon Mecklenburgin 

myyntimäärien kasvun takia, kannattavuutta laskivat aiempaa vuotta matalammat hinnat ja 

varastojen alaskirjaukset. Tämän seurauksena Afarakin osuus yhteisyrityksen käyttökatteesta 

laski -0,2 (1,4) miljoonaan euroon. Rahoituskulut ja laskennalliset verot vaikuttivat 

yhteisyrityksen tuloksiin negatiivisesti, jonka seurauksena Afarakin osuus tuloksesta oli -1,4 

(0,9) miljoonaa euroa. 

 

Tammi–joulukuu	2017	
Yhteisyritys vaikutti merkittävästi Afarakin positiiviseen tulokseen vuoden aikana. 

Liikevaihto kasvoi kolminkertaiseksi 16,8 (5,3) miljoonaan euroon, mikä johtui 

Mecklenburgin kaivoksen myyntimäärien kasvusta sekä Stelliten kaivoksen rikasteiden ja 

kromipalamalmin voimakkaammasta myynnistä. Kannattavuuskin kasvoi rivakkaa tahtia. 

Yhteisyritys tuotti koko vuonna yhteensä 6,0 (0,2) miljoonaa euroa, josta Afarakin osuus oli 

3,1 (0,1) miljoonaa euroa. Koko vuoden osuus yhteisyrityksen käyttökatteesta oli 

ennätykselliset 4,0 (1,3) miljoonaa euroa. 

 

Afarak odottaa yhteisyrityksellä olevan merkittävää vaikutusta keskipitkän aikavälin 

tulokseensa Mecklenburgin kaivoksen toiminnan lisääntymisen ja Stelliten kaivoksen 

merkittävien parannusten myötä.  

 

TALOUDELLINEN	KEHITYS	
 

JALOSTETTUJEN	TUOTTEIDEN	MYYNTI	
 
Myynti, tonnia 
 Q4/17 Q4/16 2017 2016 
Yhteensä 25,371 23,906 101,598 97,095 

    Rautametalliseokset 17,915 18,148 76,258 77,092 

    Erikoismetalliseokset 7,456 5,758 25,340 20,003 

 

Neljäs	neljännes	(lokakuu-joulukuu)	2017	
Konsernin jalostettujen tuotteiden kysyntä jatkoi vakaata kasvua. Tuotantolaitosten 

jalostettuja tuotteita myytiin 25.371 (Q4/2016: 23.906) tonnia, mikä tarkoittaa 6,1 prosentin 

lisäystä aikaisemmasta vuodesta. Myyntimäärien kasvu erikoismetalliliiketoiminnassa oli 

erityisen voimakasta standardilaatuiseen ferrokromiin liittyvän liiketoiminnan kasvun takia, 

jota alettiin jalostaa EWW-tuotantolaitoksella vuonna 2017.  

 

Tammi–joulukuu	2017	
Vuonna 2017 konsernin tuotteiden kysyntä vilkastui. Konsernin jalostettujen tuotteiden 

myynti oli 101.598 (2016: 97,095) tonnia, mikä on 4,6 prosentin nousu edeltävästä vuodesta. 

Kasvua siivittivät erikoismetalliliiketoiminnan korkeammat myyntimäärät, joita puolestaan 

tuki vahvempi markkinatilanne.  

 

LIIKEVAIHTO	JA	KANNATTAVUUS	
 



Konsernin tunnuslukujen yhteenveto 
  Q4/17 Q4/16 2017 2016 
Liikevaihto MEUR 50.6 44.4 198.8 153.6 

Käyttökate MEUR 2.6 4.3 18.0 5.5 

Liikevoitto MEUR 1.2 2.7 11.4 -1.0 

Voitto jatkuvista 

toiminnoista 

MEUR 3.5 1.7 5.2 -2.8 

Voitto lopetetuista 

toiminnoista 

MEUR 0.0 0.4 1.5 1.9 

Kauden tulos MEUR 3.5 2.0 6.7 -0.9 

Käyttökate-% % 5.2 9.6 9.0 3.6 

Liikevoitto-% % 2.3 6.1 5.7 -0.7 

 

Neljäs	neljännes	(lokakuu-joulukuu)	2017	
Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 14,0 prosentilla 50,6 (44,4) miljoonaan euroon 

aikaisempaan vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui sekä erikoismetalli- että 

rautametalliseosliiketoiminnan korkeammista myyntimääristä. Tästä huolimatta 

kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti yhteisyrityksen kehitys. 

 

Tammi–joulukuu	2017	
Afarak Group teki vahvaa tulosta koko vuoden 2017, jolloin liikevaihto kasvoi 29,5 

prosentilla 198,8 (153,6) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi molemmissa segmenteissä 

johtuen korkeammista tuotantomääristä ja myynnistä ja vahvemmista markkinaolosuhteista. 

Rautametalliseosliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 25,6 prosentilla, missä näkyy 

tuotevalikoiman muutos, jossa siirryttiin pois piimangaanista ja keskityttiin yksinomaisesti 

Etelä-Afrikan ferrokromiin ja keskihiiliseen ferrokromiin. Vahvemmat markkinaolosuhteet ja 

yhteisyrityksen vahva tulos johtivat käyttökatteen nousuun 18,0 (5,5) miljoonaan euroon. 

Osuus yhteisyrityksen voitosta oli vuonna 2017 3,1 (0,1) miljoonaa euroa. Lopetettujen 

toimintojen tulos oli vuonna 2017 1,5 (1,9) miljoonaa, mikä sisältää 0,6 (0,8) miljoonan 

euron varauksen purun liittyen vuonna 2008 hankitun sahalaitoskaluston lopulliseen 

myyntiin. 

 

TASE,	RAHAVIRTA	JA	RAHOITUS	
 

Taseen loppusumma 31.12.2016 oli 259,9 (260,2) (30.9.2017: 255,6) miljoonaa euroa ja 

nettovarat yhteensä 172,4 (176,2) (30.9.2017: 164,6) miljoonaa euroa. Neljänneksen aikana 

eri valuutassa toimivasta tytäryhtiöstä johtuvat kurssierot vähenivät 4,1 (4,9) miljoonalla 

eurolla. Tähän johti pääasiassa Etelä-Afrikan randin vahvistuminen, mitä osittain kuittasi 

Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen. Vuositasolla Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen oli 

suurin tekijä, joka vaikutti Afarakin taseeseen negatiivisesti muuntoeron muuttuessa -2,5 

(11,9) miljoonalla eurolla. 

 

Konsernin rahavarat 31.12.2017 olivat 10,7 (9,7) (30.9.2017: 13,6) miljoonaa euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,7 (7,7) miljoonaa euroa ja 

koko vuonna 1,6 (9,0) miljoonaa euroa. Vuoden aikana toiminnasta syntyneet varat käytettiin 

pääasiassa käyttöpääoman vahvistamiseen. 

 



Yhtiö vähensi neljänneksen aikana vähensi velkaansa rahoittajille 0,4 (4.2) miljoonalla 

eurolla, kun taas tarkasteltaessa rahoitusta koko vuoden tasolla konserni kasvatti rahoittajille 

olevaa velkaansa 5,6 (11,7) miljoonalla eurolla. 

 

Omavaraisuusaste oli 66,3 prosenttia (67,7 %) (30.9.2017: 64,4 %) Afarakin 

nettovelkaantumisaste oli neljännen neljänneksen lopussa 0,7 % (-3,3 %) (30.9.2017: -1,3 %) 

ja korollinen nettovelka yhteensä 11,9 (3,8) (30.9.2017: 11,4) miljoonaa euroa. 

 

INVESTOINNIT,	YRITYSOSTOT	JA	-MYYNNIT	
 

Käyttöomaisuusinvestoinnit vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä olivat 3,4 (0,7) 

miljoonaa euroa ja koko vuonna 6,9 (2,8) miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit 

erikoismetalliseosliiketoiminnassa olivat luonteeltaan konsernin toimintoja ylläpitäviä. 

Rautametallisegmentin käyttöomaisuusinvestoinnit sisälsivät mittavia investointeja laitokseen 

ja koneistoon, mukaan lukien P4-uuniin uudelleenkäynnistäminen, sekä Mogalen P1-uunin 

tulenkestäviin eristeisiin seisokin aikana. 

 

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana Afarak Mogale oli tehnyt sopimuksen, jolla 

se hankki 10 % omista osakkeistaan Mogale Alloys Workers Trustilta sovittua, 8 vuoden 

aikana maksettavaa 64,9 miljoonan Etelä-Afrikan randin korvausta vastaan. Tämä 

määräysvallattoman osuuden hankinta laski omaa pääomaa 3,4 miljoonalla eurolla.  

 

Läpi vuoden 2017 Afarak ryhtyi hankkeisiin Stelliten avolouhinnan laajentamiseksi 

kaivantoa syventämällä. Työt on myös aloitettu uusien jalostusprosessien 

käyttöönottamiseksi ja tuotevalikoiman laajentamiseksi tuomalla siihen korkeamman 

jalostusarvon tuotteita ja uusilla hyödyntämislaitoksilla. Nämä hankkeet ovat vasta 

kehityksen alkuvaiheessa, ja ensimmäisiä tuotantotuloksia voitaisiin odottaa vuoden 2018 

aikana. Zeerustin kromikaivoksen hankinta vahvistaa Afarakin tuotantokapasiteettia 

entisestään ja tekee Afarakista ainoan korkeahiilisen ferrokromin tuottajan Etelä-Afrikassa. 

 

HENKILÖSTÖ	
 

Vuoden 2017 neljännen neljänneksen lopussa Afarak työllisti 1017 (813) henkilöä. 

Henkilöstön keskimääräinen määrä vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä oli 985 

(804).Vuoden 2017 aikana työvoiman määrä nousi turkkilaisessa toiminnassa lisääntyneen 

kaivostoiminnan myötä ja Mogalessa Etelä-Afrikassa, kun rekrytointi aloitettiin uudelleen 

vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä onnistuneesti toteutetun Etelä-Afrikan Labour 

Relations Act -lain 189 §:n mukaisen prosessin jälkeen, ja ennen P4-uunin 

uudelleenkäynnistämistä. Neljänneksen aikana konserni työllisti tilapäisesti 86 henkilöä, joka 

on noussut edeltävän neljänneksen 61 henkilöstä, jotka hoitivat sintrattua magnesiittia 

valmistavan laitoksen toimintaa Serbiassa järjestetyssä kokeiluhankkeessa. 

 

KOHDISTAMATTOMAT	ERÄT	
 

Vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate segmenteille kohdistamattomista 

eristä oli -2,6 (-1,7) miljoonaa euroa. Tämä menetyksen kasvu liittyi pääasiassa ylemmän 

johdon kannustimiin, jotka annettiin tunnustukseksi konsernin saavutuksista vuonna 2017.  

 



Koko vuoden käyttökate segmenteille kohdistamattomista eristä oli -6,0 (-4,9) miljoonaa 

euroa. Vuoden 2017 aikana sintrattua magnesiittia valmistavan laitoksen toiminta Serbian 

kokeiluhankkeessa vaikutti käyttökatteeseen negatiivisesti -0,4 (0,0) miljoonalla eurolla 

vuosineljänneksen aikana. Tappion määrän kasvu liittyi myös saamisten alaskirjauksiin. 

 

LOPETETUT	TOIMINNOT	
 

Vuonna 2017 yhtiö myi loput sahalaitoskalustosta, joka hankittiin vuonna 2008 sittemmin 

lopetettua puunjalostusliiketoimintaa varten. Lopetettujen toimintojen tulos vuonna 2017 oli 

1,5 (1,9) miljoonaa euroa ja sisältää 0,6 (0,8) miljoonan euron arvoisen varauksen purun 

liittyen lopetettuun puunjalostusliiketoimintaan.  

 

VAKUUDET	JA	VASTUUSITOUMUKSET	
 

31. joulukuuta 2017 konsernilla oli yhteensä 9,3 (3,7) miljoonan euron rahalaitoslainoja, 

jonka vakuudeksi konserni on antanut tasearvoltaan yhteensä 11,3 (53,9) miljoonan euron 

vakuudet, jotka koostuvat kiinteistökiinnityksistä, muusta omaisuudesta ja yritystakauksista. 

Afarak Group Oyj:n antamat takaukset kolmansien osapuolien lainoista olivat 0,0 (0,3) 

miljoonaa euroa. 

 

VASTUULLISUUS		
 

Afarak on edelleen sitoutunut sijoittamaan turvallisuusmenettelyihinsä ja parantamaan niitä 

kaikissa yksiköissään ja laitoksissaan. Vuonna 2017 ei kirjattu yhtään kuolemaan johtaneita 

tapaturmia. Neljännellä neljänneksellä kirjattiin 15 (Q4/2016: 21) työtapaturmaa, joista 2 

(Q3/2016: 2) johti työtuntien menettämiseen. Nämä työtapaturmat johtivat 135 (Q4/2016: 

630) menetettyyn työpäivään, mikä laski tapaturmien takia menetettyjen työtuntien asteen 

3,2:een vuoden takaisesta 4,1:stä. Yhtiö sijoitti neljänneksen aikana EWW-

tuotantolaitoksellaan kuulosuojajärjestelmään. Lisäksi konsernin yksiköissä ja kaivoksilla 

järjestettiin koulutustilaisuuksia. Yhtiö suunnittelee lisää hankkeita vuodelle 2018. 

 

Yhtiön on läpi vuoden investoinut voimakkaasti ympäristöaloitteisiin. Etelä-Afrikassa se 

keskittyi kaivoksen ennallistamiseen.  

 

Afarak jatkoi tuotantolaitoksiaan ympäröivien yhteisöjen tukemista, erityisesti Magakala-

yhteisöön Sefaran ja Madifahlanen alueella Etelä-Afrikassa. Säännöllisten koulutukseen ja 

sosiaalisiin hankkeisiin kuten orpokoteihin ja hoitolaitoksiin ohjaamiensa tukien lisäksi 

Afarak investoi myös tienrakennushankkeeseen, jossa päätie yhdistetään paikalliseen 

kouluun.  

 

OSAKKEET	JA	OSAKKEENOMISTAJAT	
 

31. joulukuuta 2017 Afarak Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 263.040.695 

(263.040.695) ja osakepääoma oli 23.642.049,60 (23.642.049,60) euroa. 

 

31. joulukuuta 2017 Yhtiön hallussa oli 3.354.161 (3.744.717) omaa osaketta, mikä vastaa 

noin 1,28 prosenttia (1,42 %) rekisteröidystä osakemäärästä. 31. joulukuuta 2017 ulkona 

olevien osakkeiden kokonaismäärä, johon ei sisälly Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, oli 



259,686,534 (259,295,978). 

 

Yhtiön osakekurssi oli katsauskauden alussa NASDAQ Helsingissä 0,90 euroa ja Lontoon 

pörssissä 0,83 puntaa. Katsauskauden lopussa osakekurssi oli vastaavasti 0,85 euroa ja 0,73 

puntaa. Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä Yhtiön osakekurssi oli NASDAQ 

Helsingissä 0,76–0,93 euroa osakkeelta ja Yhtiön markkina-arvo 31.12.2017 oli 222,3 

(1.1.2017: 203,9) miljoonaa euroa. Samana ajanjaksona Lontoon pörssissä osakekurssi oli 

0,73–0,83 puntaa osakkeelta ja markkina-arvo 31.12.2017 oli 190,7 (1.1.2017: 98,6) 

miljoonaa puntaa.  

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2017 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on 

valtuutus hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 

12.11.2018 saakka. Yhtiö ei hankkinut omia osakkeitaan vuoden 2017 neljännen 

neljänneksen aikana. 

 

LIPUTUSILMOITUKSET	
 

Yhtiö teki kaksi liputusilmoitusta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

 

Afarak sai 17.3.2017 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen 

osakkeenomistajilta Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Esa Hukkanen (”osakkeenomistajat”). 

Liputusilmoituksen mukaan osakkeenomistajat ovat sopineet käyttävänsä äänioikeuttaan 

Afarak Group Oyj:ssä yhdessä, ja tästä sopimuksesta on seurannut, että heidän 

omistusosuutensa ylittää 5 prosenttia ja on 6,05 prosenttia Afarakin osakkeista ja 

äänimäärästä.  

 

Afarak on 22.3.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen 

liputusilmoituksen osakkeenomistajien ryhmältä (”osakkeenomistajat”). Liputusilmoituksen 

mukaan osakkeenomistajat ovat sopineet käyttävänsä äänioikeuttaan Afarak Group Oyj:ssä 

yhdessä, ja tästä sopimuksesta on seurannut, että heidän omistusosuutensa ylittää 10 

prosentin rajan ja on 10,01 prosenttia Afarakin osakkeista ja äänimäärästä. Heidän 

osakkeidensa ja ääniensä kokonaismäärä on 26.325.048. 

 

RISKIT	JA	EPÄVARMUUSTEKIJÄT	
 

Alla on kuvattu konsernin keskeisimpien riskien ja epävarmuustekijöiden muutoksia. 

Lisätietoja riskeistä ja epävarmuustekijöistä on julkaistu konsernin vuoden 2016 

tilinpäätöksessä. 
 

Afarakin taloudelliseen tulokseen vaikuttavat kaivos-, sulatto- ja mineraaliliiketoiminnan 

yleiset markkinaolosuhteet. Globaalit rahoitusmarkkinat pysyvät jatkossakin epävakaina, ja 

lisäksi on epävarmaa, miten hyödykkeiden hinnat tulevat kehittymään vuoden 2018 aikana, 

mikä voi merkittävästi vaikuttaa Yhtiön liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen vuonna 

2018.  
 

Valuuttakurssien, erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Etelä-Afrikan randin kurssien, 

epäedullisilla muutoksilla voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus konsernin 

kannattavuuteen. Hallitakseen Yhdysvaltain dollarin ja Etelä-Afrikan randin välistä 



valuuttakurssiriskiä konserni arvioi jatkuvasti nykyisiä ja mahdollisia riskejä sekä tarvetta 

tehdä valuuttatermiinisopimuksia. Konserni myös hallinnoi kassavirtojaan minimoidakseen 

ajan, jolloin se altistuu valuuttakurssien vaihtelulle. 
 

Afarakin jalostustoiminnot Saksassa ja Etelä-Afrikassa kuluttavat runsaasti energiaa, 

pääasiassa sähköä. Polttoaineiden ja energian maailmanmarkkinahinnoille on ollut ominaista 

voimakas vaihtelu, johon on liittynyt myös yleisen inflaatiokehityksen ylittävää kustannusten 

nousua. Etelä-Afrikassa pääosaa sähkönjakelusta, hinnasta ja saatavuudesta hallinnoi yksi 

toimija, Eskom. Sähkön hinnannousu ja/tai jakelun supistuminen tai epävarmuus voi 

vaikuttaa kielteisesti Afarakin nykyiseen toimintaan, mikä puolestaan voi vaikuttaa konsernin 

taloudelliseen tulokseen. 

 

HALLINNOINTI	
 

VARSINAINEN	YHTIÖKOKOUS	
 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 23. toukokuuta 2017.  Yhtiökokous vahvisti 

konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle 

vastuuvapauden tilikaudelta 2016.  

 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa.  Vuoden 2017 ensimmäisen 

neljänneksen poikkeuksellisten tulosten takia yhtiökokous päätti kuitenkin, että 31.12.2016 

päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta.Pääomanpalautus 

maksettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 9.6.2017. 

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.500 euroa kuukaudessa, 

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5.550 euroa kuukaudessa ja kaikille 

hallituksen jäsenille maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon 

kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 

euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja 

hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin. 

 

Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen valitaan viisi jäsentä: Jelena Manojlovic, Barry 

Rourke ja Ivan Jakovcic valittiin uudelleen. Uusina jäseneninä valittiin Thomas Hoyer ja 

Thorstein Abrahamsen. 

 

Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön 

tilintarkastajaksi vuodelle 2017. 

  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15.000.000 oman osakkeen 

hankkimisesta. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset, ja se on voimassa 18 kuukauden 

ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  

 

HALLITUS	
 

23. toukokuuta 2017 Afarak ilmoitti, että Jelena Manojlovic valittiin yksimielisesti 

hallituksen puheenjohtajaksi. Uuden hallituksen valitsemisen jälkeen hallituksen valiokunnat 

ovat seuraavat: 



 

Tarkastusvaliokunta  
Barry Rourke (puheenjohtaja), Thomas Hoyer ja Thorstein Abrahamsen  

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta  
Ivan Jakovcic (puheenjohtaja), Jelena Manojlovic ja Barry Rourke 

Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta  
Thorstein Abrahamsen (puheenjohtaja) ja johtoon kuuluvat henkilöt 

 

RAPORTOINTI		
 

KATSAUSKAUDEN	TAPAHTUMAT	
 

12.1.2017 Afarak ilmoitti, että se on solminut kaivospalvelusopimuksen Pholagolwa 

Miningin kanssa jatkaakseen tuotantoa Mecklenburgin avolouhoksella. Yhtiö syvensi 

avolouhoksen seinämiä 40 metristä 65 metriin. Täysi tuotanto on 30.000 tonnia kromimalmia 

kuukaudessa ja koko avolouhosprojektin tuotannon odotetaan yltävän hieman yli 200.000 

tonniin kromimalmia. Avolouhosprojekti helpottaa myös pääsyä maanalaisen kaivoksen 

alueelle, ja maanalaisella kaivoksella on 4,5 miljoonan kromimalmitonnin potentiaali.  

 

18.1.2017 Afarak ilmoitti, että Afarak Mogalen ja Mogale Alloys Workers Trustin välillä on 

solmittu sopimus, jolla Afarak Mogale ostaa kaikki Workers Trustin hallussa olevat Afarak 

Mogalen osakkeet. Vuonna 2009 silloinen Ruukki Group, nykyinen Afarak Group, hankki 90 

% Afarak Mogalesta. Loput 10 % omisti Mogale Alloys Workers Trust. Useiden vuosien 

neuvottelujen jälkeen saavutettiin lopultakin sopimus Workers Trustin ja Afarak Mogalen 

välillä. Sopimuksen on hyväksynyt Workers Trustin edunsaajien enemmistö. Afarak Mogale 

on tehnyt 64,9 miljoonan Etelä-Afrikan randin tarjouksen lopuista 10 %:sta siten, että 

osakkeet siirtyvät Afarak Mogalelle osakkeiden takaisinosto-ohjelmalla kahdeksan vuoden 

jakson aikana, minkä Workers Trust hyväksyi. 

 

17.4.2017 Afarak ilmoitti, että vuoden 2016 vuosikertomuksen hallinnollisen katsauksen 

kohtiin ”Puheenjohtajan johdanto” ja ”Osakkeet ja osakkeenomistajat” tehtiin vähäisiä 

muutoksia.  

 

20.4.2017 Afarak ilmoitti, että Afarak Mogale käyttää kaikkia toiminnassa olevia uunejaan 

ferrokromin tuotantoon sen jälkeen, kun toinen uuni muutettiin onnistuneesti piimangaanista 

ferrokromiin tuotantoon. Ennen joulukuuta 2016 Mogalella oli vain yksi uuni käytössä 

ferrokromin tuotannossa. Afarak Group vastasi parantuneisiin markkinaolosuhteisiin 

muuttamalla kaksi uuniaan piimangaanin tuotannosta ferrokromin tuotantoon, ensimmäisen 

joulukuussa 2016 ja toisen huhtikuussa 2017. Lisäksi Mecklenburgin avolouhostoiminta on 

aloitettu uudestaan, ja valmistelevat työt on aloitettu maanalaisen kaivostoiminnan 

käynnistämiseksi. Nämä hankkeet ovat lisänneet Afarakin vertikaalista integraatiota 

entisestään ja vähentäneet sen riippuvuutta kolmansista malmintoimittajista.  

 

20. huhtikuuta 2017 Afarak antoi tulosvaroituksen siitä, että sen liikevaihto oli kasvanut 

huomattavasti vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 ensimmäiseen 

neljännekseen verrattuna. Kromimalmin ja ferrokromin markkinahinnan nousu ja Afarakin 

tuotannon kehittyminen sekä Saksassa että Etelä-Afrikassa on myötävaikuttanut 

parantuneeseen tulokseen merkittävästi.  

 



17. toukokuuta 2017 Afarak julkaisi lisätietoja sijoittajien kanssa käydyssä 

puhelinkonferenssissa käsitellyistä ja/tai pyydetyistä seikoista koskien ensimmäisen 

neljänneksen tuloksia (julkaistu 12.5.2017) ja valuuttamuutoksista, joita käsiteltiin oman 

pääoman muutoksina ja jotka siirrettiin tuloslaskelmaan, sekä veroja.  

 

22.6.2017 Afarak ilmoitti, että Afarak Mogalen uuni P1 suljetaan väliaikaisesti 

ennakoimattoman huollon vuoksi 24. heinäkuuta alkaen elokuun loppuun asti ja uunit P2 ja 

P3 ovat määräaikaishuollon takia huoltoseisokissa viikon ajan. 

 

10.7.2017 Afarak ilmoitti lähipiiriin kuuluvan Mihajlo Djakovin myyneen osakkeita. 

 

12.7.2017 Afarak ilmoitti lähipiiriin kuuluvan Mihajlo Djakovin myyneen osakkeita. 

 

27.7.2017 Afarak ilmoitti saattaneensa päätökseen sahalaitoskaluston myynnin. 

 

19.9.2017 Afarak ilmoitti, että Yhtiön tietoon oli tullut, että ryhmä 

vähemmistöosakkeenomistajia (Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa 

Hukkanen, Petri Suokas, Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, 

Kare Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Fund, Aarne Simula ja Timo 

Kankaala), jotka omistavat yhteensä 10,79 prosenttia Afarak Group Oyj:n ("Afarak Group") 

osakkeista, ovat 18.9.2017 jättäneet Suomen Finanssivalvonnalle yhteisen hakemuksen, jossa 

vaaditaan Finanssivalvontaa velvoittamaan Danco Koncar ja/tai Kermas Resources Limited 

tekemään pakollinen julkinen ostotarjous Afarak Groupin osakkeista vähintään hintaan 2,50 

euroa per osake. Vaatimus on perustettu arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 19 

§:ään sekä 20 §:n 1 ja 3 momentteihin.  

 

25.9.2017 Afarak tiedotti, että ferrokromin 2017 neljännen vuosineljänneksen Euroopan 

markkinan sopimushinta (benchmark) asettui tasolle USD 1,39 per pauna. Tämä on 26,4 % 

korkeampi kuin 2017 kolmannen neljänneksen sopimushinta, joka oli USD 1,10 per pauna.  

29. syyskuuta 2017 Afarak ilmoitti, että se on eteläafrikkalaisen tytäryhtiönsä Afarak Mining 

Limitedin välityksellä päässyt periaatesopimukseen 70 % osuuden hankkimisesta ZCM:stä 

(Zeerust Chrome Mine) Afrika Mineral Trading & Investment Trustilta (”AMTIT”) siten, 

että jäljelle jäävät 30 % jaetaan työntekijöille, yhteisölle ja muille BEE-kumppaneille. 

Kaupan arvo on 20 miljoonaa Etelä-Afrikan randia, ja se suoritetaan 12 kuukauden 

ajanjakson aikana. 

8. marraskuuta 2017 Yhtiö vastaanotti osakkeenomistajaryhmältä, jolla on 10,86 % yhtiön 

osakkeista ja äänistä, vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. 

 

10. marraskuuta 2017 Yhtiö antoi uutisoinnin johdosta tietoja yhtiötä koskien.  

 

5. joulukuuta 2017 Afarak ilmoitti saaneensa 26,90:ää prosenttia yhtiön osakkeista ja 

äänioikeuksista edustavalta Kermas Resources Ltd:ltä 4.12.2017 pyynnön kutsua kokoon 

ylimääräisen yhtiökokouksen. Kermas ehdotti, että yhtiökokous velvoittaa hallituksen 

esittämään niin pian kuin on käytännössä mahdollista suunnitelman ja aikataulun 

organisoidusta delistausprosessista koskien delistausta Helsingin Pörssistä. 

 

KATSAUSKAUDEN	JÄLKEISET	TAPAHTUMAT	
 



1. helmikuuta 2018 Afarak Group on vastaanottanut osakkeenomistajaryhmältä, jolla on 

10,86 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ilmoituksen, että he vetäytyvät ylimääräisen 

yhtiökokouksen kutsumista koskevasta vaatimuksestaan sekä heidän 8.11.2017 esittämistään 

päätösehdotuksista. Osakkeenomistajien esittämät, ylimääräisen yhtiökokouksen 15.12.2017 

julkaistun kokouskutsun työjärjestyksen kohdiksi 9, 10 ja 11 asetetut päätösehdotukset, jotka 

peruttiin, ovat seuraavat: 

• Työjärjestyksen kohta 9. Vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta 

• Työjärjestyksen kohta 10.Hallituksen erottaminen. 

• Työjärjestyksen kohta 11.Uuden hallituksen valitseminen 

 

1. helmikuuta 2018 Afarak Groupin Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdotti varsinaiselle 

yhtiökokoukselle, että Jelena Manojlovic, Ivan Jakovcic, Thorstein Abrahamsen ja Barry 

Rourke valitaan uudelleen. Valiokunta ehdotti myös, että nykyinen toimitusjohtaja Guy 

Konsbruck tulee Thomas Hoyerin tilalle, joka ei pyri seuraavalle kaudelle. 

 

1. helmikuuta 2018 Yhtiö on vastaanottanut kopion Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n 

Finanssivalvonnalle lähettämästä kirjeestä, jossa tämä ilmoitti vetäytyvänsä 

osakkeenomistajien ryhmän 18.9.2017 esittämästä vaatimuksesta. Vaatimuksen esittäneen 

osakkeenomistajaryhmän 10,79 %:n suuruisesta osakekannasta Joensuun Kauppa ja Kone 

Oy:n osuus oli 4,73 %. 

 

5. helmikuuta 2018 Yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen. Vähemmistöosakkeenomistajien 

esittämät päätösehdotukset, jotka liittyivät vaatimukseen erityisen tarkastuksen 

toimittamisesta ja hallituksen erottamisesta, vedettiin takaisin. Ylimääräisessä 

yhtiökokouksessa päätettiin, että hallitus alkaa valmistella suunnitelmaa Helsingin 

pörssilistalta poistumiseksi. Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen kuuluu viisi (5) 

jäsentä: Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kansakunnan kansalainen), Barry Rourke 

(Yhdistyneen kansakunnan kansalainen), Ivan Jakovcic (Kroatian kansalainen) ja Thorstein 

Abrahamsen (Norjan kansalainen) valittiin uudelleen. Guy Konsbruck (Luxemburgin 

kansalainen) valittiin. Yhtiökokouksen jälkeen hallitus piti kokouksen, jossa Jelena 

Manojlovic nimitettiin yksimielisesti puheenjohtajaksi. 

 

22. helmikuuta 2018 Yhtiö ilmoitti saaneensa Finanssivalvonnalta tiedotteen. 

MARKKINANÄKYMÄT	VUODEN	2018	ENSIMMÄISELLÄ	

NELJÄNNEKSELLÄ	
 

Etelä-Afrikan ferrokromin sopimushinta laski vuoden 2017 neljännen neljänneksen 1,39 

dollarista paunalta 1,18 dollariin paunalta vuoden 2018 ensimmäiselle neljännekselle. 

Tämänhetkinen sopimushinta on huomattavasti matalampi kuin vuoden 2017 vastaavan 

neljänneksen poikkeuksellisen korkea hinta. Lisäksi raaka-aineiden (grafiittielektrodit ja 

ferropii) lisääntymisellä ja Yhdysvaltain dollarin heikkenemisellä yhdistettynä Etelä-Afrikan 

randin vahvistumiseen odotetaan olevan huomattavan negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. 

Viimeaikaiset muutokset sekä kromimalmin että ferrokromin hinnoissa ovat olleet jälleen 

positiivisia. 

VOITONJAKOEHDOTUS	
 



Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen maksamaan 

pääomanpalautuksen, joka on määrältään enimmillään kaksi senttiä osakkeelta, vuoden 2018 

neljännellä neljänneksellä. 

 	



TALOUDELLISET	TIEDOT	
 
TAULUKKO-OSA 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS SEKÄ VARAT JA VELAT 

SEGMENTEITTÄIN 

 

2017 
12 kk 

1 000 EUR 

Erikoismetal

liseokset 

Rautametalli

seokset 

Kohdistamat

tomat erät 

Eliminoinnit Konserni 

yhteensä 

Liikevaihto 89,419 106,094 5,338 -2,037 198,814 

Käyttökate 12,572 11,423 -6,025 0 17,970 

Liikevoitto 11,054 6,378 -6,033 0 11,399 

Segmentin varat 143,349 135,109 13,693 -32,210 259,941 

Segmentin velat 60,610 44,881 2,867 -20,782 87,576 

 
 
2016 
12 kk 

1 000 EUR 

Erikoismetal

liseokset 

Rautametalli

seokset 

Kohdistamat

tomat erät 

Eliminoinnit Konserni 

yhteensä 

Liikevaihto 68,679 84,473 1,767 -1,349 153,570 

Käyttökate 5,363 5,024 -4,909 0 5,478 

Liikevoitto 3,051 863 -4,924 0 -1,010 

Segmentin varat 135,743 135,359 12,641 -23,503 260,240 

Segmentin velat 44,777 56,959 2,737 -20,420 84,053 

 
 
 
  



KEHITYSLUKUJA 
 

  Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 
           
Myyntimäärä
t (tonnia)       

   

Kaivostoiminta 64,487 22,959 40,618 19,559 55,212 53,938 41,427 67,339 85,698 

Jalostus 31,137 26,952 28,214 18,023 23,906 27,892 20,773 27,538 25,371 

Trading-

toiminta 11,953 10,177 7,262 12,256 8,619 5,331 

5,692 3,488 5,916 

Yhteensä 107,577 60,088 76,094 49,838 87,737 87,161 67,892 98,365 116,985 
           

Keskikurssit          

EUR/USD 1.110 1.102 1.116 1.116 1.107 1.065 1.083 1.114 1.130 

EUR/ZAR 14.172 17.455 17.198 16.683 16.265 14.081 14.306 14.706 15.049 

           

MEUR    Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 
Liikevaihto 49.2 40.8 39.5 28.9 44.4 56.7 47.4 44.2 50.6 

Käyttökate 3.7 3.3 0.8 -2.8 4.3 12.7 4.8 -2.2 2.6 

Käyttökate-% 7.5% 8.0% 2.0% -9.8% 9.6% 22.4% 10.2% -4.9% 5.2% 

Liikevoitto 1.8 1.7 -0.9 -4.5 2.7 11.1 3.3 -4.2 1.2 

Liikevoitto-% 3.7% 4.2% -2.2% -15.7%    6.1% 19.6% 7.0% -9.4% 2.3% 

 
 

 

 
  



KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMAYHTEENVETO  
 
1 000 EUR Q4/17 Q4/16 2017 2016 
     

Liikevaihto 50,597 44,400 198,814 153,570 
      

Liiketoiminnan muut tuotot 390 597 4,343 1,705 

Liiketoiminnan kulut -47,014 -41,638 -188,255 -149,913 

Suunnitelman mukaiset poistot -1,470 -1,569 -6,017 -6,488 

Arvonalentumiset 13 0 -554 0 

Osuus yhteisyritysten tuloksista -1,363 905 3,068 116 

Liikevoitto 1,153 2,695 11,399 -1,010 
     

Rahoitustuotot ja -kulut 619 -1,201 -7,158 -2,127 

     

Voitto ennen veroja 1,772 1,494 4,241 -3,137 
     

Tuloverot 1,715 193 951 339 

     

Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 3,487 1,687 5,192 -2,798 
     
LOPETETUT TOIMINNOT     

Tilikauden tulos, lopetetut toiminnot 0 352 1,519 1,861 

     

Tilikauden voitto 3,487 2,039 6,711 -937 
     

Jakautuminen:     

Emoyhteisön omistajille 3,699 1,957 6,261 -615 

Määräysvallattomat omistajat -212 82 450 -322 

Yhteensä 3,487 2,039 6,711 -937 

     

Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta 

laskettu osakekohtainen tulos, EUR   

 

 

Laimentamaton, EUR 0.01 0.01 0.02 0.00 

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR 0.01 0.01 0.02 0.00 

 
 
  



KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA  
 
EUR ‘000 Q4/17 Q4/16 2017 2016 
     
Tilikauden voitto  3,487 2,039 6,711 -937 
     
Muut laajan tuloksen erät     
     
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 

uudelleenarvostaminen -196 -1,609 -196 -1,609 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 

- konserni 3,811 3,419 -2,028 5,736 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 

– osakkuus- ja yhteisyritykset 650 786 -608 6,797 

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 1,039 0 0 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4,265 3,635 -2,832 10,924 
,      
Tilikauden laaja tulos 7,752 5,674 3,879 9,987 
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhteisön omistajille 7,615 5,291 3,518   9,681 

Määräysvallattomat omistajat 137 383 361 306 

     

 
KONSERNIN TASEYHTEENVETO  
 
1 000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 
VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Liikearvo 62,409 63,780 

Muut aineettomat hyödykkeet 16,205 18,311 

Aineelliset hyödykkeet 45,806 45,131 

Muut pitkäaikaiset varat 25,441 38,651 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 149,861 165,873 
   
Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 49,944 48,424 

Myyntisaamiset 24,006 23,643 

Muut saamiset 25,428 12,649 

Rahavarat 10,702 9,651 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 110,080 94,367 
   

Varat yhteensä 259,941 260,240 
 

 

 

    

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma   



pääoma 
Osakepääoma 23,642 23,642 

Ylikurssirahasto 25,740 25,740 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 230,835 235,242 

Vararahasto 131 160 

Muuntoero -19,334 -16,787 

Kertyneet voittovarat -89,618 -95,963 

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma 
pääoma 171,396 172,034 
   

Määräysvallattomat omistajat 969 4,151 
Oma pääoma yhteensä 172,365 176,185 
   

Velat   

   

Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat 4,460 5,857 

Varaukset 9,180 10,691 

Osuus yhteisyritysten tappioista 13,778 16,234 

Eläkevelat 19,936 20,097 

Rahoitusvelat 5,716 4,199 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 53,070 57,078 
   
Lyhytaikaiset velat   

Ostovelat 16,504 13,620 

Muut lyhytaikaiset velat 18,002 13,357 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 34,506  26,977 
   

Velat yhteensä 87,576 84,055 
   

Oma pääoma ja velat yhteensä 259,941 260,240 
  

 
  



YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA 
SAAMISISTA JA VELOISTA  
 
1 000 EUR 31.12.2017 31.12.2016 
   

Rahavarat 10,702 9,651 
   

Korolliset saamiset   

Lyhytaikaiset 3,508 3,513 

Pitkäaikaiset 26,435 28,287 

Korolliset saamiset 29,943 31,800 
   

Korolliset velat   

Lyhytaikaiset 9,393 3,764 

Pitkäaikaiset 2,548 29 

Korolliset velat 11,941 3,793 
   

YHTEENSÄ NETTO 28,704 37,658 
 
 
YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA 
HYÖDYKKEISTÄ  
 

1 000 EUR  Aineelliset 
hyödykkeet  

 
Aineettomat 
hyödykkeet  

 Hankintameno 1.1.2017 81,422 224,337 

 Lisäykset  7,412 261 

 Vähennykset -197 -2 

 Tase-erien väliset siirrot -18 -139 

 Kurssierot -4,400 -3,612 

 Hankintameno 31.12.2017 84,219 220,845 

     

 Hankintameno 1.1.2016 73,942 206,835 

 Lisäykset  2,239 557 

 Vähennykset -162 -96 

 Tase-erien väliset siirrot 411 -1 

 Kurssierot 4,992 17,042 

 Hankintameno 31.12.2016 81,422 224,337 

 
 
 
 
 
 
 
  



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO 
 

1 000 EUR 2017 2016 
   

Tilikauden voitto 6,711 -937 

   

Oikaisut tilikauden voittoon 8,108 2,902 

Käyttöpääoman muutos -14,076 6,113 

LOPETETUT TOIMINNOT 809 925 

   

Liiketoiminnan nettorahavirta 1,552 9,003 
   
Määräysvallattoman osuuden hankinta -727 0 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

käyttöomaisuushyödykkeisiin, netto -7,601 -2,596 

Investoinnit muihin sijoituksiin, netto -591 414 

Lainasaamisten takaisinmaksut ja annetut 

lainat 8,851 54 

   

Investointien nettorahavirta -68 -2,128 
   
Pääomanpalautus -5,186 -5,176 

Lainojen nostot 3,063 411 

Lainojen takaisinmaksu -4,067 -7,462 

Lyhytaikaisten rahoituksen muutokset* 6,412 -4,724 

   

Rahoituksen nettorahavirta 222 -16,951 
   

Rahavarojen muutos 1,706 -10,076 
   
 
Tämä sisältää luottolimiitit, factoring-rahoituksen ja muut myyntisaamisia koskevat 

järjestelyt. 

 



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA  
 

 

A = Osakepääoma 

B = Ylikurssirahasto 

C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

D = Muuntoero 

E = Kertyneet voittovarat 

F = Vararahasto 

G = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 

H = Määräysvallattomat omistajat 

I = Oma pääoma yhteensä 

 

 

 

1 000 EUR A B C D E F G H I 

Oma pääoma 31.12.2015 23,642 25,740 240,240 -28,692 -93,755 187 167,362 3,845 171,207 

Kauden 1-12/2016 tulos + 

laaja tulos    5,108 -615  4,493 -322 4,171 

Osuus osakkuus- ja 

yhteisyritysten muista laajan 

tuloksen eristä    6,797   6,797  6,797 

Kurssierot        628 628 

Osakeperusteiset maksut   178  16  194  194 

Pääomanpalautus   -5,176    -5,176  -5,176 

Etuuspohjaisten 

eläkejärjestelyjen 

uudelleenarvostaminen     -1,609  -1,609  -1,609 

Muut oman pääoman 

muutokset      -27 -27  -27 

Oma pääoma 31.12.2016 23,642 25,740 235,242 -16,787 -95,963 160 172,034 4,151 176,185 

Kauden 1-12/2017 tulos + 

laaja tulos    -1,939 6,261  4,322 450 4,772 

Osuus osakkuus- ja 

yhteisyritysten muista laajan 

tuloksen eristä    -608   -608  -608 

Kurssierot        -89 -89 

Osakeperusteiset maksut   779  6  785  785 

Pääomanpalautus   -5,186    -5,186  -5,186 

Määräysvallattoman osuuden 

hankinta     271  271 -3,543 -3,272 

Etuuspohjaisten 

eläkejärjestelyjen 

uudelleenarvostaminen     -196  -196  -196 

Muut oman pääoman 

muutokset     3 -29 -26  -26 

Oma pääoma 31.12.2017 23,642 25,740 230,835 -19,334 -89,618 131 171,396 969 172,365 

 

 
 
KATSAUSKAUDEN LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

 



1 000 EUR 2017 2016 
   

Myynti yhteisyrityksille 1,063 423 

Myynti muulle lähipiirille 452 27 

Ostot yhteisyrityksiltä 0 -74 

Rahoitustuotot yhteisyrityksiltä 870 760 

Rahoituskulut muulle lähipiirille -6 -21 

   

Lainasaamiset yhteisyrityksiltä 18,687 28,134 

Lainasaamiset muulta lähipiiriltä 3,508 3,513 

Myynti- ja muut saamiset yhteisyrityksiltä 14,038 8,451 

Myynti- ja muut saamiset muulta lähipiiriltä 89 96 

Osto- ja muut velat yhteisyrityksille 655 339 

 

Kolmannella neljänneksellä Afarak Group osti 15 prosentin vähemmistöosuuden LL 

Resourcesista, joka on itävaltalainen metallikauppaa käyvä yhtiö. Toukokuussa 2017 Yhtiön 

tytäryhtiö allekirjoitti Afarakin toimitusjohtajan Guy Konsbruckin kanssa osakekauppakirjan, 

jolla ostettiin hänen 15 prosentin omistuksensa hiukan yli 227.000,00 euron 

kauppahinnalla.Kauppa tehtiin heinäkuussa 2017.Ottaen huomioon, että LL Resources on 

Afarakin kauppakumppani ja että vastavalitun toimitusjohtajan omistus yhtiössä olisi voinut 

aiheuttaa intressiristiriitoja, Afarak hankki omistuksen optiolla, että se voi myydä 

hankkimansa osakkeet takaisin hankintahintaan, jos ja kun Konsbruckin toimisuhde yhtiöön 

toimitusjohtajana päättyy. Kaupan katsottiin olevan Helsingin pörssin sääntöjen kohdan 

2.3.3.6. tarkoittamalla tavalla vähämerkityksellisenä osapuolten kannalta. 

 

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 
 

 2017 2016 
Oman pääoman tuotto % p.a. 3.0% -1.6% 

Sijoitetun pääoman tuotto % p.a. 8.2% 0.9% 

Omavaraisuusaste % 66.3% 67.7% 

Nettovelkaantumisaste % 0.7% -3.3% 

Henkilöstö kauden lopussa 1,017 813 

 

Tasekurssina käytetään Euroopan keskuspankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa 
valuuttakurssia. Keskikurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Euroopan keskuspankin 

kauden aikana julkaisemista päivittäisistä valuuttakursseista. 

 

Keskeisimmät käytetyt valuuttakurssit: 

 

Keskikurssit 

 

 2017 2016 
TRY 4.1206 3.3433 

USD 1.1297 1.1069 

ZAR 15.049 16.2645 

 

Tasekurssit 

 



 31.12.2017 31.12.2016 
TRY 4.5464 3.7072 

USD 1.1993 1.0541 

ZAR 14.8054 14.4570 

 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA LASKENTAPERUSTEET 

 

Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2016 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla, ja nämä on 

esitetty alla. 

 

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % = Tilikauden tulos / (Oma pääoma + 

määräysvallattomat omistajat) keskimäärin * 100  

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % = (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut 

rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat) keskimäärin * 100 

 

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma + määräysvallattomat omistajat) / (Taseen 

loppusumma - saadut ennakot) * 100 

 

Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat – likvidit varat) / Oma pääoma * 100 

 

Korollinen nettovelka = Korolliset velat – likvidit varat 

 

Tulos / Osake (EPS), laimentamaton, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus 

tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu 

keskiarvo tilikauden aikana 

 

Tulos / Osake (EPS), laimennettu, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden 

tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän 

painotettu keskiarvo tilikauden aikana 

 

Liikevoitto = Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään 

liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varastojen muutoksella oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, 

arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, 

mikäli ne syntyvät tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä eristä. Rahoitukseen liittyvät 

kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 

 

Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) = Liikevoitto + poistot + 

arvonalentumiset 

 
LAADINTAPERIAATTEET 
 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin “Interim Financial Reporting” 

mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Afarakin vuodelta 2016 laaditun tilinpäätöksen kanssa. 

Tämän osavuosikatsauksen laadinnassa Yhtiö on soveltanut samoja laadintaperiaatteita kuin 

tilinpäätöksen 2016 laadinnassa pois lukien uudet standardit ja tulkinnat, jotka ovat tulleet 

voimaan vasta vuoden 2017 alusta lähtien. Näillä muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta 

osavuosikatsaukseen.  

 



Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten 

käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja 

velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon 

tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat 

tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. 
 

Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. 

Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty kunkin katsauskauden keskikurssia ja taseen 

muuntokurssina katsauskauden päätöshetken kurssia. 

 

Tilinpäätöstiedotteen/osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

 

Osakekohtaiset tunnusluvut 

 

  Q4/2017 Q4/2016 2017 2016 
Osakkeen kurssikehitys 
Lontoon pörssissä      

Keskikurssi* EUR 0.84 0.37 0.84 0.37 

 GBP 0.74 0.30 0.74 0.30 

Alin kurssi* EUR 0.83 0.42 0.63 0.34 

 GBP 0.73 0.35 0.55 0.28 

Ylin kurssi* EUR 0.94 0.46 1.06 0.46 

 GBP 0.83 0.38 0.93 0.38 

Kurssi kauden lopussa** EUR 0.82 0.44 0.82 0.44 

 GBP 0.73 0.38 0.73 0.38 

Osakekannan markkina-arvo 

kauden lopussa** MEUR 214.9 115.2 214.9 115.2 

 MGBP 190.7 98.6 190.7 98.6 

Osakkeiden vaihdon 
kehitys      

Osakkeiden vaihto 

1 000 

osaketta 14 2,389 66 2,452 

Osakkeiden vaihto tEUR 11 877 56 902 

Osakkeiden vaihto tGBP 10 718 49 739 

Osakkeiden vaihto % 0.0 % 0.9 % 0.0 % 0.9 % 

 

      

Osakkeen kurssikehitys 
NASDAQ Helsingissä      

Keskikurssi EUR 0.85 0.58 0.91 0.51 

Alin kurssi EUR 0.76 0.40 0.72 0.39 

Ylin kurssi EUR 0.93 0.90 1.15 0.90 

Kurssi kauden lopussa EUR 0.85 0.78 0.85 0.78 

Osakekannan markkina-arvo 

kauden lopussa  MEUR 222.3 203.9 222.3 203.9 

Osakkeiden vaihdon 
kehitys          

Osakkeiden vaihto 

1 000 

osaketta 8,255 19,858 64,867 36,108 



Osakkeiden vaihto tEUR 7,046 11,526 58,773 18,315 

Osakkeiden vaihto % 3.1 % 7.5 % 24.7 % 13.7 % 

* Kurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Suomen pankin julkaisemista EUR/GBP-

valuuttakursseista. 

 

** Osakekurssi sekä markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Suomen pankin 

kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP-valuuttakurssia. 

 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat 

 

Keskikurssi = Osakkeen valuuttamääräinen kokonaisvaihto tilikaudella / tilikaudella 

vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 

 

Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa = Osakkeiden lukumäärä x tilikauden viimeinen 

kaupantekokurssi 
 
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 

 

Tässä osavuosikatsauksessa esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia. Usein, mutta ei aina, 

tulevaisuutta koskevat lausumat voi tunnistaa tulevaisuutta koskevista ilmauksista sisältäen 

sanat ”uskoa”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”tulla” tai ”tulisi”, tai kussakin tapauksessa 

niiden kielteiset tai muut muodot tai muut vastaavat ilmaisut. Luonteensa vuoksi 

tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy epävarmuutta, koska ne riippuvat tulevista 

olosuhteista ja tapahtumista, joista kaikki eivät ole Yhtiön hallinnassa tai Yhtiön 

ennustettavissa. 

 

Vaikka Yhtiö uskoo, että oletukset, joista tulevaisuutta koskevat lausumat antavat kuvan, 

ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat 

onnistuneeksi. Todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti esitetyistä tulevaisuutta 

koskevista lausumista. Jollei laissa (mukaan lukien Suomen arvopaperimarkkinalaki 

(746/2012) tai Yhdistyneen kuningaskunnan listautumisviranomaisen listautumissäännöissä 

tai Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviraston julkisuutta ja avoimuutta 

koskevissa säännöissä) vaadita, Yhtiö ei sitoudu mihinkään velvoitteeseen päivittää mitään 

tässä osavuosikatsauksessa olevia tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka voivat aiheutua 

muutoksista Yhtiön johtajien odotuksissa tai kuvastavat tämän osavuosikatsauksen jälkeisiä 

tapahtumia tai olosuhteita. 

 

 

 


