
TURKISTUOTTAJAT OYJ

OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004-31.5.2005

Konsernin kehitys

Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004-31.5.2005 aikana neljä
huutokauppaa.  Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa
varastomyynnissä myytiin yli 3,4 miljoonaa minkinnahkaa (3,2 miljoonaa
edellisellä vastaavalla katsauskaudella), lähes 1,7 miljoonaa ketunnahkaa
(1,8 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella), 280.000 karakul-
lampaannahkaa (430.000 edellisellä vastaavalla katsauskaudella) ja 95.000
suomensupinnahkaa (47.000 edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
Minkinnahkojen USD-hintataso nousi 14 prosenttia korkeammaksi kuin
edellisellä vastaavalla katsauskaudella.  Yhdysvaltain dollarin
heikkenemisestä johtuen hintatason nousu euroissa mitattuna oli kahdeksan
prosenttia.  Ketunnahkojen USD-hinnat olivat samalla tasolla kuin edellisellä
vastaavalla katsauskaudella, mutta eurohinnat laskivat viisi prosenttia.
Välitysmyynnin arvo nousi 217 miljoonaan euroon, ja konsernin liikevaihto
oli 23,9 miljoonaa euroa.
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Huutokauppa

Liiketoiminnan kulut kasvoivat kuusi prosenttia 24,9 miljoonaan euroon.
Kustannusten noususta puolet aiheutuu siitä, että yhtiön osuus
SAGA-markkinoinnin kustannuksista on lisääntynyt SAGAn omistuspohjan
muuttumisen seurauksena.  Katsauskauden liiketappio oli 860.000 euroa,
kun liiketulos vuotta aiemmin oli 150.000 voitollinen.

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa, 17 prosenttia
pienemmät kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.  Nettorahoitus-
tuottojen jääminen edellisvuoden vastaavaa katsauskautta alhaisemmaksi
johtui siitä, ettei konsernille kertynyt valuuttakurssivoittoja kuten vuotta
aiemmin.  Katsauskauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli
770.000 euroa, 64 prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla
katsauskaudella.  Tulos osaketta kohden oli 0,15 euroa.

Konsernin omavaraisuusaste heikkeni katsauskauden aikana tilinpäätös-
hetken 31.8.2004 53,9 prosentista 47,5 prosenttiin (toukokuun 2004
lopussa 55,5 prosenttia) tarhaaja- ja myyntisaamisten kasvusta johtuen.



Investoinnit ja kehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskauden aikana 1,9 miljoonaa
euroa (990.000 euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
Investoinneista vajaa ¾ kohdistui aineellisiin hyödykkeisiin ja reilu ¼
aineettomiin hyödykkeisiin.  Ketunnahkojen uuden varastointijärjestelmän
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 117 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 112) ja kausi-
työntekijöiden määrä 240 henkilöä (vastaavasti 236).

Katsaus loppukauteen

Turkistuottajat Oyj järjesti päättyneen katsauskauden jälkeen yhden huuto-
kaupan kesäkuussa 2005.  Yhdysvaltain dollari oli huutokaupan aikaan
samalla tasolla kuin kesäkuun 2004 huutokaupassa.  Huutokaupassa myytiin
1,5 miljoonaa minkinnahkaa ja 750.000 ketunnahkaa.  Minkinnahkojen
hinnat olivat lähes samalla tasolla kuin vastaavassa huutokaupassa vuotta
aiemmin, kun taas ketunnahkojen hinnat jäivät 21 prosenttia alhaisemmiksi.
Huutokaupan myynnin arvo oli 80,3 miljoonaa euroa, viisi prosenttia
pienempi kuin vuotta aiemmin.

Koko tilikaudella välitetty nahkamäärä nousee 7,8 miljoonaan nahkaan ja
välitysmyynnin arvo lähes 300 miljoonaan euroon.  Liikevaihdon
ennakoidaan nousevan edellistilikauden tasolle.  Lisääntynyt panostus
SAGA-markkinointiin kasvattaa kustannuksia selvästi myös tilikauden
viimeisellä neljänneksellä.  Koko tilikauden tulos on jäämässä merkittävästi
edellistilikautta heikommaksi.



Konsernin tuloslaskelma 1.9.2004-31.5.2005

5.1791.436522Kauden tulos

-1.861-680-247Välittömät verot 1)

7.0402.116770Tulos ennen varauksia ja veroja

2.7891.9651.633Rahoitustuotot ja  -kulut

4.251150-864Liiketulos

-11.843-10.326-11.824    Liiketoiminnan muut kulut
-3.783-2.833-2.280    Poistot ja arvonalentumiset

-11.931-9.906-10.279    Henkilöstökulut
-1.161-516-524    Materiaalit ja palvelut

Liiketoiminnan kulut

350236173Liiketoiminnan muut tuotot
32.61923.49523.869Liikevaihto

1.9.2003-
31.8.2004

12 kk   

1.9.2003-
31.5.2004

9 kk   

1.9.2004-
31.5.2005

9 kk

(EUR 1.000)

1) Tilikauden veroihin sisältyy tilikauden poistoeroon liittyvä laskennallisen verovelan
muutos.

Konsernitase 31.5.2005

(EUR 1.000)

114.446107.104122.993Vastaavaa yhteensä

3.4705.9425.007    Rahat ja pankkisaamiset
79.87469.38287.250    Saamiset

441442468    Vaihto-omaisuus
Vaihtuvat vastaavat

284284284    Sijoitukset
27.73128.04827.781    Aineelliset hyödykkeet 2)
2.6473.0072.203    Aineettomat hyödykkeet

Pysyvät vastaavat

31.8.200431.5.200431.5.2005Vastaavaa

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



114.446107.104122.993Vastattavaa yhteensä

56.70052.80667.065    Lyhytaikainen vieras pääoma
1.8942.1301.894    Laskennallinen verovelka

Vieras pääoma
55.85252.16754.034Oma pääoma

31.8.200431.5.200431.5.2005Vastattavaa

Rahoituslaskelma

6193.0911.537Rahavirtojen muutos (A+B+C)

11.8085.14410.186Rahoituksen rahavirta (C)

-2.117-2.117-2.303  Maksetut osingot
-100  Muuntoeron muutos

13.9267.26212.489  Lyhytaik. lainojen nostot
Rahoituksen rahavirta:

-1.215-905-1.886Investointien rahavirta (B)

858056  Käyttöomaisuuden luovutustuotot
-1.300-986-1.942  Bruttoinvestoinnit

Investointien rahavirta:

-9.973- 1.148-6.763Liiketoiminnan rahavirta (A)

-1.316-1.357-1.686  Maksetut välittömät verot
137  Saadut osingot liiketoiminnasta

3.1532.4522.761  Saadut korot ja muut rah.tuotot
-897-640-995

  Maksetut korot ja maksut muista
  liiketoiminnan rahoituskuluista

-10.914- 1.606-6.850
  Liiketoiminnan rahavirta ennen
  rahoituseriä ja veroja

-29.197-21.830-22.381  Maksut liiketoiminnan kuluista
259194173  Maksut liiket. muista tuotoista

18.02420.03015.358  Myynnistä saadut maksut
Liiketoiminnan rahavirta:

1.9.2003-
31.8.2004

1.9.2003-
31.5.2004

1.9.2004-
31.5.2005(EUR 1.000)



6193.091-1.537

-2.851-2.851-3.470Rahavarat 1.9.
3.4705.9425.007Rahavarat 31.5./31.8.

1.9.2003-
31.8.2004

1.9.2003-
31.5.2004

1.9.2004-
31.5.2005

 Henkilöstö keskimäärin

305348357

193236240Kausityöntekijät
112112117Vakinaisessa työsuhteessa

 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
1.3009861.942(EUR 1.000)

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

31.8.200
4

31.5.200431.5.2005(EUR 1.000)

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia

13.0157.99710.488Pantatut saamiset yhteensä
56.76356.76356.763

Vakuudeksi annetut kiinnitykset
yhteensä

13.0157.99710.488Pantatut saamiset
2.6912.6912.691Annettu yrityskiinnityksiä

54.07254.07254.072Annettu kiinteistökiinnityksiä
18.19811.32529.550Lainat rahalaitoksilta

Muut annetut vakuudet

538538537Takausvastuut

Leasing-vastuut

108238108Myöhemmille tilikausille 
1303232Tilikaudelle 2004/2005

Johdannaissopimukset

24.44232.05445.414Valuuttatermiinit



15,5114,4915,01Oma pääoma/osake
1,440,400,15Tulos/osake

2003/2004
12 kk

2003/2004
9 kk

2004/2005
9 kk

Tunnusluvut

Vantaalla, 14.7.2005
Hallitus


