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OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2002-30.11.2002

Konsernin kehitys

Turkistuottajat Oyj järjesti myyntikauden 2001/2002 viimeisen
huutokaupan syyskuussa.  Huutokaupassa ja syksyn aikana
tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin edellisellä tilikaudella
lajitellut 79.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla
katsauskaudella 27.000), 292.000 ketunnahkaa (edellisellä
vastaavalla katsauskaudella 260.000) ja 31.000
karakullampaannahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella
4.000).  Ketunnahkojen hintatason voimakkaasta laskusta johtuen
myynnin arvo jäi 21 miljoonaan euroon, kun se oli edellisellä
vastaavalla katsauskaudella lähes 10 miljoonaa euroa suurempi.
Konsernin liikevaihto laski seitsemän prosenttia ja oli 2,2
miljoonaa euroa.

                        Myynti       Myynti    Arvo EUR 1.  Arvo EUR 1.
                      1.000 kpl    1.000 kpl   000 2002/20  000 2001/20
Huutokauppa           2002/2003    2001/2002        03           02
Syyskuu                     333          276       17.064       29.958
Varastomyynti                84           25        4.413        1.005
Yhteensä                    417          302       21.477       30.963

Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat 14 prosenttia 6,1
miljoonaan euroon.  Katsauskauden liiketappio oli 3,8 miljoonaa
euroa, 910.000 euroa suurempi kuin edellisellä vastaavalla
katsauskaudella.

Konsernin nettorahoitustuotot nousivat 14 prosenttia edellisestä
vastaavasta katsauskaudesta 951.000 euroon eli 44 prosenttiin
liikevaihdosta.  Korolliset myyntisaamiset olivat koko
katsauskauden ajan selvästi vuoden takaista korkeammalla tasolla.
Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,9 miljoonaa
euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,1 miljoonaa euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 60,6
prosenttia (marraskuun 2001 lopussa 60,9 prosenttia ja
tilinpäätöshetkellä 31.8.2002 52,9 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 ja liikevaihdon muutokset vertailujaksoon nähden
eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.



Tilikausi 1.9.2002-31.8.2003 poikkeaa edellisestä tilikaudesta
siten, että Turkistuottajat Oyj järjesti joulukuussa 2002 vain
yhden huutokaupan, kun yhtiö järjesti joulukuussa 2001 kaksi
huutokauppaa.

Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa
katsauskauden aikana (2,2 miljoonaa edellisellä vastaavalla
katsauskaudella).  Investoinneista vajaa neljä viidesosaa
kohdistui aineellisiin hyödykkesiin ja reilu viidennes
aineettomiin hyödykkeisiin, toisin sanoen it-sovellusten
kehittämiseen.  Aineellisiin hyödykkeisiin kohdistuneista
investoinneista reilu puolet johtui Kaustisella sijaitsevan
nahkontakeskuksen, Furfix Oy:n tuotantokapasiteetin
kasvattamisesta ja vajaat puolet emoyhtiön investoinneista
varastointijärjestelmän osittaiseen uudistamiseen ja lajittelun
automatisointiin.  Ketunnahkojen optinen koonmittauskone otettiin
käyttöön joulukuun 2002 alusta.

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
keskimäärin 117 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella
115) ja kausityöntekijöiden määrä 63 henkilöä (vastaavasti 73).

Yhteenveto katsauskauden aikana annetuista pörssitiedotteista

Yhtiö tiedotti 9. syyskuuta tarjoavansa uutta tuotantoa myyntiin
ensimmäisen kerran vasta 18. joulukuuta alkavassa huutokaupassa,
eikä joulukuun alussa kuten useina peräkkäisinä vuosina on
tapahtunut. Huutokauppa, jossa tarjolla on runsaat puoli
miljoonaa päättyneellä kaudella vastaanotettua ketunnahkaa,
järjestetään 11.-12. syyskuuta.

Yhtiö kertoi 11. syyskuuta, että tilikauden ensimmäisessä
huutokaupassa myytiin vajaan 400.000 siniketun tarjonnasta noin
puolet Hongkong/Kiinaan, Venäjälle ja Turkkiin ja että
dollarihintataso oli 5-10 prosenttia kesäkuun tasoa heikompi.

Yhtiö tiedotti 12. syyskuuta, että varovaisuuden leimaamassa
turkishuutokaupassa normaalilaatuisten sinikettujen keskihinnaksi
muodostui 74,14 euroa. Hinnan laskussa näkyivät niin dollarin
kurssikehitys,  päättyneen kauden paikoin ylikuumentunut
hintataso kuin vähittäismyyntikauden viivästyminen
ennätyslämpimän kesän vuoksi.

Yhtiö antoi tulosvaroituksen 18. lokakuuta. Yhtiö uskoo
kerättävien nahkamäärien pysyvän edellisvuotisella tasolla mutta
arvioi, että alkaneen tilikauden tulos heikkenee merkittävästi
edellisvuodesta ja saattaa painua jopa tappiolliseksi
siniketunnahkojen epävarman markkinatilanteen vuoksi.

Yhtiö julkisti 1.9.2001 alkaneen ja 31.8.2002 päättyneen
tilikauden tuloksen 22. marraskuuta. Yhtiö kasvatti
liikevaihtoaan ja nahkojen myynnin arvo nousi, mutta
vastaanotettujen nahkamäärien lisääntyminen ja investoinnit
söivät tulosta.

Katsaus loppukauteen



Turkistuottajat Oyj on järjestänyt katsauskauden päättymisen
jälkeen kaksi huutokauppaa, ensimmäisen 18.-20. joulukuuta 2002
ja toisen 27.-29. tammikuuta 2003.  Huutokaupoissa myytiin
160.000 yhteislajiteltua ketunnahkaa ja 150.000 yhteislajiteltua
minkinnahkaa vähemmän kuin vastaavissa huutokaupoissa vuotta
aiemmin.  Ketunnahkojen hinta laski syyskuun 2002 huutokaupasta
ja oli reilusti vuoden takaista alemmalla tasolla.  Myös
minkinnahkojen hinta on alemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

Minkinnahkojen tarjonta kasvanee tilikauden kahdessa jäljellä
olevassa huutokaupassa edellisen vuoden vastaaviin
huutokauppoihin verrattuna, ketunnahkojen tarjonta säilynee
edellisvuoden tasolla.  Minkinnahkojen kansainvälisessä
hintatasossa ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia edelliseen
vuoteen verrattuna. Ketunnahkojen hintatason ei uskota
oleellisesti nousevan joulu-tammikuun huutokauppojen tasolta.
Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen laskee euromääräisiä
hintoja.

Yhtiö uskoo liikevaihtonsa laskevan edellisestä tilikaudesta.
Välitettävän nahkamäärän uskotaan kuitenkin olevan
edellistilikautta suuremman.  Kaustiselle perustettu
nahkontakeskus Furfix Oy rasittaa edelleen konsernin tulosta
kuluvalla tilikaudella.  Liiketuloksen uskotaan painuvan selvästi
tappiolliseksi.  Edellistilikautta alhaisemman hintatason takia
nettorahoitustuottojen uskotaan jäävän joulu-elokuussa selvästi
vuoden takaista pienemmiksi.  Yhtiö arvioi tilikautensa tuloksen
jäävän merkittävästi edellistilikautta heikommaksi ja painuvan
mahdollisesti tappiolliseksi.

Konsernin tuloslaskelma 1.9.2002- 30.11.2002

                                  1.9.2002-   1.9.2001       1.9.2001-
                                 30.11.2002   30.11.20       31.8.2002
(EUR 1.000)                            3 kk    01 3 kk           12 kk
   
Liikevaihto                           2.157      2.328          27.884
Liiketoiminnan muut tuotot              133        141           1.034
   
Liiketoiminnan kulut
Materiaalit ja palvelut                -424       -329          -1.504
Henkilöstökulut                      -1.631     -1.500         -10.729
Poistot ja arvonalentumiset          -1.010       -759          -3.686
Liiketoiminnan muut kulut            -3.042     -2.789         -10.394
   
Liiketulos                           -3.817     -2.908           2.605
   
Rahoitustuotot ja  -kulut               951        831           3.197
   
Tulos ennen varauksia ja veroja      -2.866     -2.077           5.802
   
Välittömät verot 1)                     834        527          -1.723
   
Kauden tulos                         -2.032     -1.550           4.079

1) Katsauskauden veroihin sisältyy katsauskauden tappioon
   liittyvä laskennallisen verosaamisen muutos.  Tilikauden veroihin
   sisältyy tilikauden poistoeroon liittyvä laskennallisen verovelan
   muutos.

Konsernitase 30.11.2002

(EUR 1.000)

Vastaavaa                     30.11.2002     30.11.2001      31.8.2002
   
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet             5.222          5.662          5.413



Aineelliset hyödykkeet 2)         29.606         28.643         29.151
Sijoitukset                          284            292            284
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus                      243            626            511
Laskennallinen verosaaminen          837            531              0
Saamiset                          52.779         39.895         77.182
Rahat ja pankkisaamiset            3.499         14.357          5.007
Vastaavaa yhteensä                92.470         90.006        117.548

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

Vastattavaa                         30.11.2002   30.11.2001  31.8.2002
   
Oma pääoma                              53.079       52.361     55.111
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka                 2.120        2.112      2.120
Lyhytaikainen vieras pääoma             37.271       35.533     60.317
Vastattavaa yhteensä                    92.470       90.006    117.548
   
Rahoituslaskelma                                                             
                            1.9.2002-             1.9.2001-  1.9.2001-   
                           30.11.2002            30.11.2001  31.8.2002
(EUR 1.000)               
   
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut        32.052                38.554     26.188
Maksut liiket. muista
tuotoista                         133                   139      1.026
Maksut liiketoiminnan
kuluista                      -28.720               -29.884    -26.177
Liiketoiminnan rahavirta
ennen   rahoituseriä ja
veroja                          3.465                 8.809      1.037
Maksetut korot ja maksut
muista   liiketoiminnan
rahoituskuluista                 -373                  -437     -1.582
Saadut korot ja muut
rah.tuotot                      1.895                 2.335      4.759
Maksetut välittömät verot        -660                  -381     -2.550
Liiketoiminnan rahavirta (A)    4.327                10.326      1.664
   
Investointien rahavirta:
Bruttoinvestoinnit             -1.283                -2.218     -5.439
Käyttöomaisuuden
luovutustuotot                      9                     0         21
Luovutustuotot muista
sijoituksista                       0                     0          8
Investointien rahavirta (B)    -1.274                -2.218     -5.410
   
Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten lainojen
nostot                              0                 1.194      6.687
Lyhytaik. lainojen
takaisinmaksut                 -4.561                     0          0
Pitkäaik. lainojen
takaisinmaksut                      0                  -168       -336
Muuntoeron muutos                   0                     0          1
Maksetut osingot                    0                    -1     -2.823
Rahoituksen rahavirta (C)      -4.561                 1.025      3.529
   
Rahavirtojen muutos
(A+B+C)                        -1.508                 9.133       -217
   
                                                           
                            1.9.2002-             1.9.2001-  1.9.2001-   
                           30.11.2002            30.11.2001  31.8.2002
   
Rahavarat 30.11./31.8.          3.499                14.358      5.007



Rahavarat 1.9.                 -5.007                -5.225     -5.225
                               -1.508                 9.133       -217

Henkilöstö keskimäärin            180                   188        298

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
(EUR 1.000)                     1.283                 2.218      5.439

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

(EUR 1.000)                     30.11.2002  30.11.2001       31.8.2002

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantattu
saamisia

Lainat rahalaitoksilta                6.512      5.700          10.325
Annettu kiinteistökiinnityksiä       55.318     54.072          55.318
Annettu yrityskiinnityksiä            2.691      2.691           2.691
Pantatut saamiset                    18.727     14.015           7.868
Vakuudeksi annetut
kiinnitykset yhteensä                58.009     56.763          58.009
Pantatut saamiset yhteensä           18.727     14.015           7.868

Muut annetut vakuudet

Takausvastuut                            539       537             539

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit                 12.290          7.755         42.408

                                   2002/2003  2001/200       2001/2002
                                        3 kk    2 3 kk           12 kk
   
Tulos/osake                            -0,56     -0,43            1,13
Oma pääoma/osake                       14,74     14,54           15,31

Vantaalla, 30.1.2003
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