
TURKISTUOTTAJAT OYJ

OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004-30.11.2004

Konsernin kehitys

Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulu-
painotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.  Nyt
tarkasteltavalla katsauskaudella Turkistuottajat Oyj järjesti yhden
huutokaupan syyskuussa.  Huutokaupassa ja syksyn aikana tapahtuneessa
varastomyynnissä myytiin edellisellä tilikaudella lajitellut 224.000 minkin-
nahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 85.000), 443.000
ketunnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 519.000), 27.000
supinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 0) ja 10.000 karakul-
lampaannahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 65.000).  Hintatason
noususta ja nahkamäärien kasvusta johtuen myynnin arvo nousi 27
prosenttia 36 miljoonaan euroon.  Yhdysvaltain dollari oli syyskuun
huutokaupan aikaan lähes 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa
heikompi.  Konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 4,0 miljoonaa
euroa.
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Huutokauppa

Konsernin liiketoiminnan kulut olivat 5,5 miljoonaa euroa.  SAGAn
omistusjärjestelyjen muutos astui voimaan 1. lokakuuta, ja yhteistyön
pääpaino katsauskauden aikana oli uuden toimintakonseptin suunnittelussa.
Konsernin panostus varsinaiseen SAGA-markkinointiin jäi tämän vuoksi
poikkeuksellisen pieneksi. Katsauskauden liiketappio oli 1,4 miljoonaa euroa,
27 prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat viisi prosenttia edellisestä
vastaavasta katsauskaudesta 750.000 euroon.  Sekä myyntisaamiset että
tarhaajasaamiset olivat koko katsauskauden ajan edellisvuotista
korkeammalla tasolla. Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 670.000
euroa, 45 prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 57,1 prosenttia
(marraskuun 2003 lopussa 63,3 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2004
53,9 prosenttia).

Kausivaihtelu



Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-6 huuto-
kauppaa.  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 1,2 miljoonaa
euroa (325.000 euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
Investoinneista puolet kohdistui varastointijärjestelmän uusimiseen, josta
projektin ensimmäinen vaihe 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 116 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 112) ja kausi-
työntekijöiden määrä 72 henkilöä (vastaavasti 64).

Yhteenveto katsauskauden aikana annetuista pörssitiedotteista

Turkistuottajat Oyj tiedotti 10. syyskuuta 2004, että tilikauden
ensimmäinen huutokauppa alkaa 12. ja päättyy 14. syyskuuta.
Huutokaupassa kerrottiin tarjottavan vajaa puoli miljoonaa ketun- ja
240.000 urosminkinnahkaa, joista suurin osa oli nk. kevätnahkoja.
Ketunnahoista valtaosa on sinikettuja. Yhtiö ilmoitti odottavansa
huutokauppaan 200 ostajaa kaikilta markkina-alueilta.

Yhtiö kertoi 13.syyskuuta 2004 myyneensä huutokaupan
sinikettutarjonnan, runsaat 380.000 nahkaa sataprosenttisesti kesäkuun
huutokaupan hintatasoon pääasiassa kiinalaisille, turkkilaisille ja venäläisille
asiakkaille. Normaalilaatuisten nahkojen keskihinnaksi muodostui 59,65
euroa. Korkeimpiin SAGA Royal- ja SAGA-laatuluokkiin kuuluvien nahkojen
hinnat vahvistuivat suhteessa näitä alempien laatuluokkien nahkoihin. Kaikki
tarjotut minkinnahat oli myyty jo edellispäivänä korkeisiin hintoihin
erityisesti Kiinan hyvän kysynnän vuoksi.



Yhtiö tiedotti 14. syyskuuta 2004, että huutokaupassa tarjolla olleet vajaa
70.000 blue shadow- ja blue frost-ketunnahkaa myytiin sataprosenttisesti
kesäkuun hintatasoon kiinalaisille, turkkilaisille ja venäläisille asiakkaille.
Hopeaketunnahoista, joista vain pieni osa oli kotimaista normaalilaatua,
myytiin noin puolet. Kolmipäiväisen huutokaupan myynnin arvo oli 36
miljoonaa euroa, ja siihen osallistui runsaat 200 ostajaa.

Yhtiö antoi 5. lokakuuta 2004 pörssi-ilmoituksen, jossa kerrottiin
hallituksen vahvistaneen tuloksen julkistamisen, yhtiökokouksen ja
osavuosikatsausten ajankohdat 1.9. 2004 alkaneella ja 31.8.2005
päättyvällä tilikaudella. Edellistilikauden tulos julkistetaan 17. marraskuuta
2004 ja yhtiökokous järjestetään Vaasassa 16. joulukuuta 2004.
Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus annetaan 28. tammikuuta,
seuraavan 28. huhtikuuta ja kolmannen 14. heinäkuuta 2005.

Yhtiö julkisti 1.9.2003 alkaneen ja 31.8.2004 päättyneen tilikautensa
tuloksen 17. marraskuuta 2004.

Katsaus loppukauteen

Turkistuottajat Oyj on järjestänyt katsauskauden päättymisen jälkeen kaksi
huutokauppaa, ensimmäisen 20.-22.12.2004 ja toisen 26.-28.1.2005.  

Joulukuun 2004 huutokaupan myynnin arvo oli 30,2 miljoonaa euroa.  Osa
tarjotuista nahoista jäi myymättä ja välitetty nahkamäärä oli 19 prosenttia
edellisvuoden vastaavaa huutokauppaa alhaisempi.  Hintatason ja
nahkamäärän laskusta johtuen huutokaupan myynnin arvo oli 34 prosenttia
pienempi kuin vastaavassa huutokaupassa vuotta aiemmin.

Tammikuun 2005  huutokaupan myynnin arvo oli 42,7 miljoonaa euroa.
Välitetty nahkamäärä jäi 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaa
huutokauppaa alhaisemmaksi.  Hintatason ja nahkamäärän laskusta johtuen
huutokaupan myynnin arvo oli 19 prosenttia pienempi kuin vastaavassa
huutokaupassa vuotta aiemmin.

Turkistuottajat Oyj järjestää kuluvalla tilikaudella huutokaupat huhtikuun
puolivälissä ja kesäkuun alussa.  Vaikka turkikset näyttävät olevan kansain-
välisen muodin suosiossa, oman turkistuotannon kasvu erityisesti Kiinassa
heikentää markkinatilannetta, ja yhtiö arvioi tilikaudella välitettävän
nahkamäärän, myynnin arvon ja liikevaihdon jäävän edellistilikautta
alhaisemmiksi.  Laskua voimistaa Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen
edellisestä tilikaudesta.  Konserni lisää SAGA-markkinointia merkittävästi
edellisestä tilikaudesta.  Yhtiö arvioi tilikautensa tuloksen jäävän
merkittävästi edellistilikautta heikommaksi ja mahdollisesti tappiolliseksi.



Konsernin tuloslaskelma 1.9.2004- 30.11.2004

5.179-855-506Kauden tulos

-1.861364164Välittömät verot 1)

7.040-1.219-670Tulos ennen varauksia ja veroja

2.789717750Rahoitustuotot ja  -kulut

4.251-1.936-1.420Liiketulos

-11.843-2.685-2.652    Liiketoiminnan muut kulut
-3.783-947-758    Poistot ja arvonalentumiset

-11.931-1.561-1.803    Henkilöstökulut
-1.161-309-260    Materiaalit ja palvelut

Liiketoiminnan kulut

3505554Liiketoiminnan muut tuotot
32.6193.5113.999Liikevaihto

1.9.2003-
31.8.2004

12 kk   

1.9.2003-
30.11.2003

3 kk   

1.9.2004-
30.11.2004

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 30.11.2004

(EUR 1.000)

114.44685.715103.382Vastaavaa yhteensä

3.4707.8432.258    Rahat ja pankkisaamiset
79.87444.62169.517    Saamiset

0366171    Laskennallinen verosaaminen
441241383    Vaihto-omaisuus

Vaihtuvat vastaavat
284284284    Sijoitukset

27.73128.52428.247    Aineelliset hyödykkeet 2)
2.6473.8362.522    Aineettomat hyödykkeet

Pysyvät vastaavat

31.8.200430.11.200330.11.2004Vastaavaa



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

114.44685.715103.381Vastattavaa yhteensä

56.70031.54946.140    Lyhytaikainen vieras pääoma
1.8942.1301.894    Laskennallinen verovelka

Vieras pääoma
55.85252.03655.347Oma pääoma

31.8.200430.11.200330.11.2004Vastattavaa

Rahoituslaskelma

6194.992-1.213Rahavirtojen muutos (A+B+C)

11.80895581Rahoituksen rahavirta (C)

-2.1170-1  Maksetut osingot
-1-11  Muuntoeron muutos

13.92695681  Lyhytaik. lainojen nostot
Rahoituksen rahavirta:

-1.215-325-1.150Investointien rahavirta (B)

85018  Käyttöomaisuuden luovutustuotot
-1.300-325-1.168  Bruttoinvestoinnit

Investointien rahavirta:

-9.9734.362-144Liiketoiminnan rahavirta (A)

-1.316-424-338  Maksetut välittömät verot
100  Saadut osingot liiketoiminnasta

3.1531.3661.733  Saadut korot ja muut rah.tuotot
-897-61-256

  Maksetut korot ja maksut muista
  liiketoiminnan rahoituskuluista

-10.9143.481-1.283
  Liiketoiminnan rahavirta ennen
  rahoituseriä ja veroja

-29.197-20.235-27.556  Maksut liiketoiminnan kuluista
2595554  Maksut liiket. muista tuotoista

18.02423.66126.219  Myynnistä saadut maksut
Liiketoiminnan rahavirta:

1.9.2003-
31.8.2004

1.9.2003-
30.11.2003

1.9.2004-
30.11.2004(EUR 1.000)



6194.992-1.213

-2.851-2.851-3.470Rahavarat 1.9.
3.4707.8432.256Rahavarat 30.11./31.8.

1.9.2003-
31.8.2004

1.9.2003-
30.11.2003

1.9.2004-
30.11.2004

305176188

1936472  Kausityöntekijät
112112116  Vakinaisessa työsuhteessa

Henkilöstö keskimäärin

 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
1.3003251.168(EUR 1.000)

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

31.8.200
4

30.11.200330.11.2004(EUR 1.000)

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia

13.01525.91121.992Pantatut saamiset yhteensä
56.76356.76356.763

Vakuudeksi annetut kiinnitykset
yhteensä

13.01525.91121.992Pantatut saamiset
2.6912.6912.691Annettu yrityskiinnityksiä

54.07254.07254.072Annettu kiinteistökiinnityksiä
18.1986.27218.979Lainat rahalaitoksilta

Muut annetut vakuudet

538538538Takausvastuut

Leasing-vastuut

108238108Myöhemmille tilikausille 
1309797Tilikaudelle 2004/2005

Johdannaissopimukset

24.4427.6707.779Valuuttatermiinit



15,5114,4515,37Oma pääoma/osake
1,44-0,24-0,14Tulos/osake

2003/2004
12 kk

2003/2004
3 kk

2004/2005
3 kk

Vantaalla, 28.1.2005
Hallitus


