TURKISTUOTTAJAT OYJ
OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004-28.2.2005
Konsernin kehitys
Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004-28.2.2005 aikana kolme
huutokauppaa. Välitetty nahkamäärä jäi 16 prosenttia pienemmäksi kuin
edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Huutokaupoissa ja katsauskauden
aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin 1,5 miljoonaa
minkinnahkaa (1,7 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella), 1,0
miljoonaa ketunnahkaa (1,2 miljoonaa edellisellä vastaavalla
katsauskaudella), 210.000 karakullampaannahkaa (380.000 edellisellä
vastaavalla katsauskaudella) ja 66.000 suomensupinnahkaa (25.000
edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Minkinnahkojen USD-hintataso
nousi 11 prosenttia korkeammaksi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä johtuen hintatason nousu
euroissa mitattuna jäi kuuteen prosenttiin. Ketunnahkojen USD-hinnat olivat
jonkin verran edellisen vastaavan katsauskauden hintoja korkeammat,
mutta eurohinnat laskivat neljä prosenttia. Välitysmyynnin arvo oli 109
miljoonaa euroa, 15 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin
liikevaihto laski 12 prosenttia 12,5 miljoonaan euroon.
Huutokauppa

Syyskuu
Joulukuu
Tammi-helmikuu
Varastomyynti
Yhteensä

Myynti
1.000 kpl
2004/2005

702
1.020
1.051
17
2.790

Myynti
1.000 kpl
2003/2004

649
1.413
1.233
43
3.338

Arvo
EUR 1.000
2004/2005

35.430
30.174
42.742
439
108.786

Arvo
EUR 1.000
2003/2004

27.518
46.225
52.994
935
127.672

Liiketoiminnan kulut kasvoivat viisi prosenttia 16,3 miljoonaan euroon.
Katsauskauden liiketappio oli 3,7 miljoonaa euroa, kolminkertainen vuoden
takaiseen verrattuna.
Konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden
tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroa oli 2,5 miljoonaa euroa, kun
vastaava tulos vuotta aiemmin oli 120.000 euroa voitollinen. Tulos osaketta
kohden oli 0,51 euroa tappiollinen.
Konsernin omavaraisuusaste heikkeni katsauskauden aikana tilinpäätöshetken 31.8.2004 53,9 prosentista 47,9 prosenttiin (helmikuun 2004 lopussa
52,2 prosenttia) tarhaaja- ja myyntisaamisten kasvusta johtuen.

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 järjestetty 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 olivat katsauskauden aikana 1,6 miljoonaa
euroa (600.000 euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella).
Investoinneista ¾ kohdistui aineellisiin hyödykkeisiin ja 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 keskimäärin 116 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 112) ja kausityöntekijöiden määrä 227 henkilöä (vastaavasti 226).
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 kerrottiin julkaistavan 17.
marraskuuta 2004 ja yhtiökokous järjestettävän Vaasassa 16. joulukuuta
2004. Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus kerrottiin annettavan 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.
Yhtiö tiedotti 16. joulukuuta 2004, että Vaasassa kokoontunut yhtiökokous
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.9.2003 alkaneelta ja 31.8.2004 päättyneeltä
tilikaudelta sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen. Tilikauden
voittovaroista päätettiin jakaa osinkona osakkeenomistajille kahdessa erässä
yhteensä 0,65 euroa/osake eli yhteensä 2.340.000 euroa. Hallitukseen
kerrottiin valitun Jorma Kauppila (varalla Martti Ollila), Markku Koski (varalla
Ulf Enroth), Pentti Rantakangas (varalla Jorma Eilonen), Erik Karls (varalla
Stefan Wik), Leena Pitkänen (varalla Pekka Saarinen) ja Helena Walldén
(varalla Pirkko Rantanen-Kervinen).
Yhtiö tiedotti 17. joulukuuta 2004, että myyntikauden 2004/2005
ensimmäinen ja 1.9.2004 alkaneen tilikauden toinen huutokauppa alkaa
Vantaa Fur Centerissä maanantaina 20. ja päättyy keskiviikkona 22.
joulukuuta. Huutokauppa on merkkipaalu kansainvälisen turkiskaupan
historiassa, koska se on ensimmäinen huutokauppa, jossa Turkistuottajat
Oyj myy ainoana huutokauppaliikkeenä maailmassa SAGA-tavaramerkkiin
oikeuttavia turkisnahkoja. Huutokaupassa kerrottiin olevan tarjolla runsaat
miljoona minkinnahkaa ja 300.000 ketunnahkaa. Huutokauppaan odottiin
yli 200 kansainvälistä ostajaa.
Yhtiö kertoi 20. joulukuuta 2004, että huutokaupan avauspäivänä
tarjottujen blue frost-ketunnahkojen kansainvälinen hintataso laski hieman
syyskuulta ja suomensupien hintataso vahvistui. Lisäksi tarjolla olleet
erikoisuudet, golden island-ketun nahat ja valkoisen supin nahat myytiin
korkeisiin hintoihin. Lähes koko tarjonta myytiin amerikkalaiselle ja
eurooppalaiselle, lähinnä italialaiselle muotiteollisuudelle. Huutokaupassa oli
tarjolla ensimmäistä kertaa 18 vuoteen norjalaisia hopeaketunnahkoja, jotka
myytiin 105 euron keskihintaan.

Yhtiö tiedotti 21. joulukuuta 2004, että huutokaupassa tarjottiin noin
miljoona länsieurooppalaista minkinnahkaa, joista myytiin 70 prosenttia
viikontakaisen Kööpenhaminan huutokaupan hintatasoon. Edelliskauden
huippuun kivunneet dollarihinnat ja kesken oleva vähittäismyyntikausi saivat
ostajat varovaisiksi. Huutokaupan arvokkain minkki oli nyt musta scanblack,
ja sen hintataso vahvistui. Kaikkien myytyjen urosminkinnahkojen
keskihinnaksi vahvistui 34,57 euroa ja naarasnahkojen 19,38 euroa.
Huutokaupan tärkeimmät ostaja tulivat Kreikasta, Italiasta, Hongkongista ja
Venäjältä.
Yhtiö kertoi 22. joulukuuta 2004, että hongkongilaisten ja kiinalaisten
ostajien vähäinen osanotto vaikutti ratkaisevasti huutokaupan päätöspäivänä
siniketunnahkojen myyntiin ja teki myös muut ostajat pidättyväisiksi. Noin
neljännes 250.000 siniketunnahan tarjonnasta myytiin ja keskihinnaksi
muodostui 47,25 euroa. Dollareissa hintataso oli kymmenen, euroissa 20
prosenttia alempi kuin syyskuussa. Blue shadow-ketunnahkojen myynti sujui
tyydyttävästi myyntiprosentin ollessa 80 ja keskihinnan 60,65 euroa. Blue
shadow-ketunnahkoja myytiin kaikille markkinoille, Eurooppaan,
Yhdysvaltoihin ja Kauko-Itään. Kolmipäiväisen huutokaupan kokonaismyynti
oli 30 miljoonaa euroa.
Yhtiö kertoi 25. tammikuuta 2005, että yhtiön 1.9.2004 alkaneen
tilikauden kolmannen kansainvälisen huutokaupan alkavan keskiviikkona 26.
tammikuuta. Huutokaupassa kerrottiin tarjottavan vajaa 800.000 minkin- ja
yli 450.000 ketunnahkaa, joista sinikettujen osuus runsaat 290.000 nahkaa.
Yhtiö kertoi odottavansa huutokauppaan reilua 200 ostajaa.
Yhtiö tiedotti 26. tammikuuta 2005, että avauspäivänä tarjotut noin
130.000 SAGA-kriteerein lajiteltua muunnosminkinnahkaa myytiin
sataprosenttisesti joulukuulta lievästi vahvistuneeseen hintaan Venäjältä,
Hongkongista, Kreikasta ja Italiasta tulleille asiakkaille.
Yhtiö kertoi 27. tammikuuta 2005, että huutokaupassa tarjotut n. 450.000
SAGA-lajiteltua, mustaan ja ruskeaan väriryhmään kuuluvaa minkinnahkaa
myytiin joulukuun hintatasoon Hongkongista, Kreikasta, Venäjältä ja
Italiasta tulleille asiakkaille. Ruskean ryhmän vaaleat sävyt, scanglow- ja
scanbrown-nahat myytiin lähes 100-prosenttisesti, mustan scanblackin ja
tummanruskean mahoganyn myyntiprosentti jäi noin 50:een. Kaikkien n.
600.000 SAGA-lajitellun urosminkinnahan keskihinnaksi muodostui 33,52
euroa. Suomensupin keskihinnaksi muodostui 55,49 euroa, hopeakettujen
76,50 ja blue frost-ketunnahkojen 49,16 euroa. Suomensupin nahat myytiin
Italiaan, Koreaan ja Saksaan, hopeaketun nahat Italiaan, Venäjälle,
Kreikkaan ja Japaniin ja blue frost-ketun nahat Italiaan, Hongkongiin ja
Turkkiin.
Yhtiö tiedotti 28. tammikuuta 2005, että huutokaupan päätöspäivänä
tajotut 290.000 siniketunnahkaa myytiin sataprosenttisesti
Hongkong/Kiinasta, Venäjältä, Turkista, Japanista ja Kreikasta tulleille

asiakkaille. Siniketun hintataso laski joulukuulta 13 prosenttia ja
keskihinnaksi muodostui 41,43 euroa. Blue shadow-nahkojen tarjonta
myytiin sataprosenttisesti ja keskihinnaksi muodostui 57,56 euroa.
Kolmipäiväisen huutokaupan myynnin arvo oli 42,7 miljoonaa euroa.
Yhtiö julkisti 28. tammikuuta 2005 1.syyskuuta 2004 ja 30. marraskuuta
päättyneen jakson osavuosikatsauksen. Yhtiö ennakoi, että 31.8.2005
päättyvän tilikauden tulos jää merkittäväksi edellistilikauden tulosta
heikommaksi ja mahdollisesti tappiolliseksi.
Katsaus loppukauteen
Turkistuottajat Oyj on järjestänyt katsauskauden päättymisen jälkeen yhden
huutokaupan 11.-15. huhtikuuta 2005. Huutokaupassa myytiin lähes 2,0
miljoonaa minkinnahkaa ja 680.000 ketunnahkaa. Minkinnahkojen kysyntä
jatkui erittäin hyvänä ja hintataso nousi edellisvuoden vastaavaa
huutokauppaa korkeammaksi. Ketunnahkojen hinta nousi tammikuulta
2005, mutta jäi edelleen alhaisemmaksi kuin edellisvuoden vastaavassa
huutokaupassa. Nahkamäärän kasvun ansiosta huutokaupan myynnin arvo
nousi kuitenkin 26 prosenttia vuoden takaista korkeammaksi.
Turkistuottajat Oyj järjestää kuluvalla tilikaudella vielä yhden huutokaupan
kesäkuun alussa. Huutokaupassa on tarjolla 1,5 miljoonaa minkinnahkaa ja
750.000 ketunnahkaa. Markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan suuria
muutoksia, mutta oman turkistuotannon kasvu Kiinassa luo edelleen
epävarmuutta erityisesti sinikettumarkkinoille. Huhtikuun huutokaupassa
tapahtuneen hintatason nousun ansiosta tilikauden tuloksen arvioidaan
muodostuvan aiemmin ennakoitua paremmaksi. Tulos on kuitenkin
jäämässä merkittävästi edellistilikautta heikommaksi.

Konsernin tuloslaskelma 1.9.2004-28.2.2005
(EUR 1.000)

1.9.200428.2.2005
6 kk

1.9.200329.2.2004
6 kk

1.9.200331.8.2004
12 kk

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

12.503
114

14.261
141

32.619
350

Liiketoiminnan kulut
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

-314
-6.584
-1.522
-7.884

-433
-6.210
-1.887
-6.998

-1.161
-11.931
-3.783
-11.843

Liiketulos

-3.687

-1.126

4.251

1.222

1.243

2.789

-2.465

118

7.040

628

-80

-1.861

-1.837

38

5.179

Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen varauksia ja veroja
Välittömät verot 1)
Kauden tulos

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

Konsernitase 28.2.2005
(EUR 1.000)
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet 2)
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Laskennallinen verosaaminen
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

28.2.2005

29.2.2004

31.8.2004

2.370
27.997
284

3.424
28.201
284

2.647
27.731
284

525
597
78.385
3.951

384
0
62.592
12.010

441
0
79.874
3.470

114.109

106.894

114.446

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

Vastattavaa
Oma pääoma
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vastattavaa yhteensä

28.2.2005

29.2.2004

31.8.2004

51.675

50.768

55.852

1.894
60.540

2.130
53.997

1.894
56.700

114.109

106.894

114.446

Rahoituslaskelma
1.9.200428.2.2005

1.9.200329.2.2004

1.9.200331.8.2004

23.171
114
-33.153

16.445
102
-11.052

18.024
259
-29.197

-9.868

5.495

-10.914

-612
2.241
0
-1.308

-419
1.977
1
-846

-897
3.153
1
-1.316

Liiketoiminnan rahavirta (A)

-9.548

6.209

-9.973

Investointien rahavirta:
Bruttoinvestoinnit
Käyttöomaisuuden luovutustuotot

-1.566
54

-600
69

-1.300
85

Investointien rahavirta (B)

-1.512

-530

-1.215

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaik. lainojen nostot
Muuntoeron muutos
Maksetut osingot

13.836
-1
-2.294

5.598
-1
-2.117

13.926
-1
-2.117

Rahoituksen rahavirta (C)

11.541

3.479

11.808

481

9.159

619

(EUR 1.000)
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut
Maksut liiket. muista tuotoista
Maksut liiketoiminnan kuluista
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot ja muut rah.tuotot
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot

Rahavirtojen muutos (A+B+C)

Rahavarat 28.2./31.8.
Rahavarat 1.9.

1.9.200428.2.2005

1.9.200329.2.2004

1.9.200331.8.2004

3.951
-3.470

12.010
-2.851

3.470
-2.851

481

9.159

619

Henkilöstö keskimäärin
Vakinaisessa työsuhteessa
Kausityöntekijät

116
227

112
226

112
193

343

338

305

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
(EUR 1.000)
1.567

600

1.300

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
(EUR 1.000)

28.2.2005

29.2.2004

31.8.2004

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta
Annettu kiinteistökiinnityksiä
Annettu yrityskiinnityksiä
Pantatut saamiset
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
yhteensä
Pantatut saamiset yhteensä

31.329
54.072
2.691
21.463

10.188
54.072
2.691
18.703

18.198
54.072
2.691
13.015

56.763
21.463

56.763
18.703

56.763
13.015

537

537

538

65
108

65
238

130
108

26.152

20.784

24.442

Muut annetut vakuudet
Takausvastuut
Leasing-vastuut
Tilikaudelle 2003/2004
Myöhemmille tilikausille
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit

Tunnusluvut
Tulos/osake
Oma pääoma/osake
Vantaalla, 28.4.2005
Hallitus

2004/2005
6 kk

2003/2004
6 kk

2003/2004
12 kk

-0,51
14,35

0,01
14,10

1,44
15,51

