
TURKISTUOTTAJAT OYJ

OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2003-30.11.2003

Konsernin kehitys

Turkistuottajat Oyj järjesti myyntikauden 2002/2003 viimeisen
huutokaupan syyskuussa.  Huutokaupassa ja syksyn aikana tapahtuneessa
varastomyynnissä myytiin edellisellä tilikaudella lajitellut 85.000 minkin-
nahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 79.000), 519.000
ketunnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 292.000) ja 65.000
karakullampaannahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 31.000).
Nahkamäärien kasvusta johtuen myynnin arvo nousi 31 prosenttia 28
miljoonaan euroon.  Yhdysvaltain dollari oli syyskuun huutokaupan aikaan
14 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi.  Konsernin
liikevaihto kasvoi 57 prosenttia ja oli 3,5 miljoonaa euroa.

21.47728.107417675Yhteensä
4.4135898426Varastomyynti

17.06427.518333649Syyskuu

Arvo
EUR 1.000
2002/2003

Arvo
EUR 1.000
2003/2004

Myynti
1.000 kpl

2002/2003

Myynti
1.000 kpl

2003/2004

Huutokauppa

Konsernin liiketoiminnan kulut vähenivät kymmenen prosenttia 5,5
miljoonaan euroon.  Katsauskauden liiketappio oli 1,9 miljoonaa euroa,
puolet pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.

Konsernin nettorahoitustuotot vähenivät 25 prosenttia edellisestä
vastaavasta katsauskaudesta 717.000 euroon.  Myyntisaamiset olivat koko
katsauskauden ajan selvästi vuoden takaista alhaisemmalla tasolla.
Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,2 miljoonaa euroa, 57
prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 63,3 prosenttia
(marraskuun 2002 lopussa 60,6 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2003
61,8 prosenttia).

Kausivaihtelu

Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-6
huutokauppaa.  Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat
vuosittain.  Tilikauden aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin
huutokauppoja ei järjestetä.  Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien
välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty/ei ole
järjestetetty vastaavaa määrää huutokauppoja.  Tästä johtuen myynnin
arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden
eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.
Investoinnit ja kehitys



Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 325.000 euroa
(1,3 miljoonaa euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
Investoinneista reilu puolet kohdistui aineellisiin hyödykkeisiin ja vajaa
puolet aineettomiin hyödykkeisiin, toisin sanoen it-sovellusten
kehittämiseen.  Minkinnahkojen optinen koonmittauskone otettiin käyttöön
katsauskauden aikana.

Valuuttamääräiset erät

Emoyhtiön taseessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on
muutettu euroiksi osavuosikatsauspäivän Euroopan keskuspankin
noteeraamaan kurssiin, poikkeuksena se osa myyntisaamisista, joka on
suojattu termiinisopimuksin.  Nämä on esitetty tehtyihin
termiinikursseihin.  Valuuttakurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Henkilöstö

Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keski-
määrin 112 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 117) ja kausi-
työntekijöiden määrä 61 henkilöä (vastaavasti 63).

Yhteenveto katsauskauden aikana annetuista pörssitiedotteista

Turkistuottajat Oyj tiedotti 15. syyskuuta 2003, että yhtiön 1. syyskuuta
alkaneen tilikauden ensimmäinen turkishuutokauppa järjestetään 16. ja
17. päivä kuluvaa kuuta. Huutokaupassa kerrottiin olevan tarjolla runsaat
puoli miljoonaa ketun- ja reilut 130.000 minkinnahkaa. Huutokauppaan
odotettiin 200 ostajaa kaikilta markkina-alueilta. 

Yhtiö kertoi 16. syyskuuta, että huutokauppa oli antanut merkkejä
nahkamarkkinoiden elpymisestä. Normaalilaatuisten sinikettujen
keskihinnan kerrottiin olleen 49,22 euroa eli 13 prosenttia korkeamman
kuin yhtiön kesäkuun huutokaupassa. Nahat myytiin sataprosenttisesti.
Määrään sisältyivät myös ne noin 100.000 siniketunnahkaa, jotka yhtiö oli
päättänyt keväällä siirtää syksyyn sars-epidemiasta johtuvien
markkinointiongelmien vuoksi. Tärkeimmät ostajat tulivat Kiinasta ja
Venäjältä.

Yhtiö tiedotti 17. syyskuuta kaksipäiväisen huutokaupan kokonaismyynnin
olleen 27,3 miljoonaa euroa. Päätöspäivänä oli tarjottu 36.000 blue
shadow -ketunnahkoja sekä pienehköt erät blue frost- ja hopeakettuja
sekä erilaisia muunnoskettuja. Kaikki nahat myytiin vahvistuviin hintoihin
Kiinasta, Venäjältä ja Turkista tuleville ostajille.  Yhtiö viittasi myös
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n antamiin tietoihin, että
joulukuussa 2003 sinikettutuotanto laskee lievästi, kun taas blue frost- ja
muunnoskettujen tuotanto lisääntyy.

Yhtiö julkisti 19. marraskuuta 2003 1. syyskuuta 2002 alkaneen ja
31.8.2003 päättyneen tilikauden tuloksensa.  Tilikauden tulosta varjostivat
ketunnahkojen hinnanlasku ja Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen.
Konsernin tulos jäi 120.000 euroon. 



Katsaus loppukauteen

Turkistuottajat Oyj on järjestänyt katsauskauden päättymisen jälkeen
yhden huutokaupan joulukuussa 2003.  Huutokaupassa myytiin 860.000
minkinnahkaa, 290.000 ketunnahkaa ja 250.000 karakullampaannahkaa.
Välitetty nahkamäärä nousi 51 prosenttia edellisvuoden vastaavaa
huutokauppaa suuremmaksi.  Hintatason noususta ja lisääntyneestä
nahkamäärästä johtuen huutokaupan myynnin arvo nousi 57 prosenttia
korkeammaksi kuin vastaavassa huutokaupassa vuotta aiemmin.

Turkistuottajat Oyj järjestää kuluvalla tilikaudella huutokaupat helmikuun
alussa, maaliskuun lopussa ja kesäkuun alussa.  Yhtiöllä on hyvät
edellytykset lisätä tilikaudella välitettävää nahkamäärää edellisestä
tilikaudesta.  Liikevaihdon uskotaan nousevan edellistilikauden liikevaihtoa
korkeammaksi.  Dollarin heikkeneminen on jatkunut, ja dollari oli
joulukuun huutokaupan aikaan 20 prosenttia vuoden takaista heikompi.
Yhtiö on osittain suojautunut dollarin heikkenemisen varalta. Konsernin
taloudellisen tuloksen odotetaan muodostuvan edellistilikautta
paremmaksi.



Konsernin tuloslaskelma 1.9.2003- 30.11.2003

120-2.032-855Kauden tulos

-111834364Välittömät verot 1)

231-2.866-1 219Tulos ennen varauksia ja
veroja

2 513951717Rahoitustuotot ja  -kulut

-2 282-3.817-1 936Liiketulos

-11 061-3.042-2 685    Liiketoiminnan muut kulut
-3 975-1.010-947    Poistot ja arvonalentumiset

-11 325-1.631-1 561    Henkilöstökulut
-1 202-424-309    Materiaalit ja palvelut

Liiketoiminnan kulut

2405455Liiketoiminnan muut tuotot
25 0412 2363 511Liikevaihto

1.9.2002-
31.8.2003

12 kk   

1.9.2002-
30.11.2002

3 kk   

1.9.2003-
30.11.2003

3 kk   

(EUR 1.000)

1) Katsauskauden veroihin sisältyy katsauskauden tappioon liittyvä laskennallisen vero-
saamisen muutos.  Tilikauden veroihin sisältyy tilikauden poistoeroon liittyvä laskennallisen
verovelan muutos.

Konsernitase 30.11.2003

(EUR 1.000)

91 30392.47185 715Vastaavaa yhteensä

2 8513.4997 843    Rahat ja pankkisaamiset
54 74152.77944 621    Saamiset

0837366    Laskennallinen verosaaminen
446243241    Vaihto-omaisuus

Vaihtuvat vastaavat
284284284    Sijoitukset

28 80829.60628 524    Aineelliset hyödykkeet 2)
4 1755.2223 836    Aineettomat hyödykkeet

Pysyvät vastaavat

31.8.200330.11.200230.11.2003Vastaavaa

2) Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy Variston kiinteistöön aiemmin tehty 8 miljoonan euron
arvonkorotus



91 30392.47085 715Vastattavaa yhteensä

36 28237.27131 549    Lyhytaikainen vieras pääoma
2 1302.1202 130    Laskennallinen verovelka

Vieras pääoma
52 89253.07952 036Oma pääoma

31.8.200330.11.200230.11.2003Vastattavaa

Rahoituslaskelma

-2 156-1 5084 992Rahavirtojen muutos (A+B+C)

-7 933-4 561955Rahoituksen rahavirta (C)

-2 29200  Maksetut osingot
00-1  Muuntoeron muutos

-5 641-4 5610  Lyhytaik. lainojen
takaisinmaksut

00956  Lyhytaik. lainojen nostot
Rahoituksen rahavirta:

-2 407-1 274-325Investointien rahavirta (B)

2490  Käyttöomaisuuden
luovutustuotot

-2 430-1 283-325  Bruttoinvestoinnit
Investointien rahavirta:

8 1844 3274 362Liiketoiminnan rahavirta (A)

-54-660-424  Maksetut välittömät verot
4 3841 8951 366  Saadut korot ja muut rah.tuotot

-1 334-373-61
  Maksetut korot ja maksut muista
  liiketoiminnan rahoituskuluista

5 1883 4653 481
  Liiketoiminnan rahavirta ennen
  rahoituseriä ja veroja

-36 090-28 720-20 235  Maksut liiketoiminnan kuluista
23513355  Maksut liiket. muista tuotoista

41 04332 05223 661  Myynnistä saadut maksut
Liiketoiminnan rahavirta:

1.9.2002-
31.8.2003

1.9.2002-
30.11.2002

1.9.2003-
30.11.2003(EUR 1.000)



-2 156-1 5084 992

-5 007-5 007-2 851Rahavarat 1.9.
2 8513 4997 843Rahavarat 30.11./31.8.

1.9.2002-
31.8.2003

1.9.2002-
30.11.2002

1.9.2003-
30.11.2003

305180173Henkilöstö keskimäärin

 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
2.4301.283325(EUR 1.000)

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

31.8.200330.11.200230.11.2003(EUR 1.000)

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia

11.93118.72725.911Pantatut saamiset yhteensä
56 76358 00956 763

Vakuudeksi annetut kiinnitykset
yhteensä

11.93118.72725.911Pantatut saamiset
2.6912.6912.691Annettu yrityskiinnityksiä

54.07255.31854.072Annettu kiinteistökiinnityksiä
4.8026.5126.272Lainat rahalaitoksilta

Muut annetut vakuudet

539539538Takausvastuut

Leasing-vastuut

2380238Myöhemmille tilikausille 
130097Tilikaudelle 2003/2004

Johdannaissopimukset

22.23812.2907.670Valuuttatermiinit

14,6914,7414,45Oma pääoma/osake
0,03-0,56-0,24Tulos/osake

2002/2003
12 kk

2002/2003
3 kk

2003/2004
3 kk

Vantaalla, 30.1.2004
Hallitus


