TURKISTUOTTAJAT OYJ

OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2002-31.5.2003
Konsernin kehitys
Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskaudella 1.9.2002-31.5.2003 neljä huutokauppaa.
Huutokaupoissa ja pääasiassa syksyn aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin
2,9 miljoonaa minkinnahkaa (2,8 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella), 1,5
miljoonaa ketunnahkaa ( 1,5 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella) ja 440.000
karakullampaannahkaa (440.000 edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Minkinnahkojen
USD-hintataso jäi seitsemän prosenttia alhaisemmaksi kuin edellisellä vastaavalla
katsauskaudella. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä johtuen euromääräinen hintataso
laski 22 prosenttia. Ketunnahkojen USD-hintataso laski 35 prosenttia ja eurohinnat 45
prosenttia edellisen vastaavan katsauskauden hinnoista. Välitysmyynnin arvo laski 33
prosenttia 176 miljoonaan euroon. Konsernin liikevaihto jäi 12 prosenttia edellisen
vastaavan katsauskauden liikevaihtoa alhaisemmaksi ja oli 18,2 miljoonaa euroa. Lasku
johtui lähinnä kansainvälisen hintatason laskun ja Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen
johdosta alentuneista välitysmyyntipalkkioista.
Tilikauden viimeisen, 31.5.-4.6. pidetyn huutokaupan myynnin arvoa ja provisiotuottoja ei
ole 31.5.2003 tapahtuneen myynnin osalta sisällytetty katsauskauden myynnin arvoon ja
liikevaihtoon, jotta vertailukelpoisuus edelliseen vastaavaan katsauskauteen säilyy.
Tilikauden 2001-2002 aikana vastaava huutokauppa järjestettiin 1.-5.6.2002.
Huutokauppa

Syyskuu
Joulukuu I
Joulukuu II
Tammi-helmikuu
Maalis-huhtikuu
Varastomyynti
Yhteensä

Myynti
1.000 kpl
2002/2003

333
934
1.308
2.195
169
4.939

Myynti
1.000 kpl
2001/2002

276
120
1.077
1.373
1.838
77
4.762

Arvo
EUR 1.000
2002/2003

17.064
29.413
47.983
74.654
6.663
175.777

Arvo
EUR 1.000
2001/2002

29.958
11.698
53.876
79.388
85.268
1.819
262.008

Liiketoiminnan kulut kasvoivat neljä prosenttia 21,9 miljoonaan euroon. Katsauskauden
liiketappio oli 3,5 miljoonaa euroa, kun liiketulos oli vuotta aiemmin 330.000 voitollinen.
Konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,9 miljoonaa euroa, eli 12 prosenttia alhaisemmat
kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Myyntisaamisista perittävät korkotuotot jäivät
myynnin arvon pienenemisestä johtuen edellistä vastaavaa katsauskautta alhaisemmiksi.
Katsauskauden tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,5 miljoonaa euroa, kun tulos
vuotta aiemmin oli 2,5 miljoonaa euroa voitollinen. Tappio osaketta kohden oli 0,30 eroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 58,6 prosenttia (toukokuun
2002 lopussa 46,4 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 2,2 miljoonaa euroa katsauskauden aikana (4,5
miljoonaa euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Investoinneista lähes kaksi
kolmasosaa kohdistui aineellisiin hyödykkeisiin ja reilu kolmannes 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 mm. varastointijärjestelmän osittaiseen uudistamiseen, lajittelun
automatisointiin ja it-tekniikkaan. Ketunnahkojen optinen koonmittauskone otettiin käyttöön
joulukuun 2002 alusta, samoin ketunnahkojen värinpuhtauden mittauskone.
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 115
henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 114) ja kausityöntekijöiden määrä 236
henkilöä (vastaavasti 231).
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.
Turkistuottajat Oyj tiedotti 17.12.2002, että myyntikauden 2002/2003 ensimmäinen
huutokauppa alkaa Vantaan Fur Centerissä keskiviikkona 18.12. ja päättyy perjantaina
20.12. Huutokaupassa on tarjolla lähes 900.000 minkin- ja runsaat 250.000 ketunnahkaa,
ja siihen odotetaan 200 kansainvälistä ostajaa.
Yhtiö tiedotti 18.12.2002, että huutokaupan avauspäivänä tarjolla olleet muunnosketut ja
suomensupi menivät kaupaksi sataprosenttisesti alkuvuoden huutokauppojen hintatasoon.
Huutokaupassa oli tarjolla myös muunnosminkkejä, mm. safiiriminkkiä ja valkoista minkkiä,
joiden kysyntä oli valikoivaa.
Yhtiö kertoi 19.12.2002, että mustien scanblack-minkinnahkojen ostajat olivat varovaisia ja
että ruskeaan väriryhmään kuuluvien mahogany-, scanbrown- ja scanglow-minkinnahat
taas myytiin 90-prosenttisesti edeltävässä viikonvaihteessa pidetyn Kööpenhaminan
huutokaupan hintatasoon. Pääväriyyppien minkinnahkoja oli tarjolla runsaat 400.000
kappaletta, ja tärkeimmät ostajat tulivat Venäjältä, Hongkongista ja Kreikasta.
Tiedotteessaan 20.12.2002 yhtiö kertoi, että huutokaupan päätöspäivänä tarjotut runsaat
200.000 siniketunnahkaa myytiin 80-prosenttisesti 51 euron keskihintaan

Hongkong/Kiinaan, Turkkiin ja Länsi-Eurooppaan. Yhtiö arvioi maailmanmarkkinahinnan
juuri ja juuri kattavan tuotantokustannukset. Huutokauppaan osallistui 250 kansainvälistä
ostajaa, ja kokonaismyynti oli noin 30 miljoonaa euroa.
Yhtiö tiedotti 17.1.2003, että Vaasassa järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen 1.9.2001 alkaneelta ja 31.8.2002 päättyneeltä tilikaudelta sekä hyväksyi
hallituksen osingonjakoesityksen. Tilikauden voittovaroista päätettiin jakaa osinkona
osakkeenomistajille 0,65 euroa/osake. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksesta poisjääneen Heino Hanhikosken tilalle valittiin
hallituksen puheenjohtajaksi turkistarhaaja, Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry:n
puheenjohtaja Jorma Kauppila.
Tiedotteessaan 24.1.2003 yhtiö kertoi, että maanantaina 27.1. alkaa ja 29.1. päättyy
huutokauppa, jossa on tarjolla runsaat miljoona minkin- ja lähes 400.000 ketunnahkaa.
Scanbrown- ja mahogany-minkinnahoista sekä mustista minkinnahoista tarjotaan
ainoastaan somisteteollisuuden suosimia urosnahkoja. Lisäksi tarjolla on yli 400.000
karakullampaan nahkaa. Huutokauppaan odotetaan 250 ostajaa kaikilta
markkina-alueilta.
Yhtiö tiedotti 27.1.2003, että 250.000 länsieurooppalaisen muunnosminkinnahan
tarjonnasta myytiin 75 prosenttia joulukuun kansainväliseen hintatasoon. Yhteisvaluutan
vahvistuminen näkyi huutokaupassa eurohintojen noin viiden prosentin laskuna.
Venäläisten lisäksi hankintoja tekivät hongkongilaiset, italialaiset , kreikkalaiset ja
korealaiset asiakkaat.
Yhtiö kertoi 28.1.2003, että huutokaupassa tarjotut 350.000 siniketunnahkaa myytiin
sataprosenttisesti 47,86 euron keskihintaan kaikille markkinoille, Kiinaan, Venäjälle,
Koreaan, Japaniin, Turkkiin, Pohjois-Amerikkaan ja Länsi-Eurooppaan. Kansainvälinen
hintataso on joulukuun tasolla, ja shadow-kettujen hinta vahvistui lievästi. Sini- ja
shadow-kettujen lisäksi tarjottiin 1.9.2002 alkaneella tilikaudella ensimmäistä kertaa
hopeakettua, ja suomalaisten hopeakettujen keskihinta oli peräti 114,50 euroa. Myös
suomensupin kansainvälinen hintataso vahvistui joulukuun noteerauksesta.
Tiedotteessaan 29.1.2003 yhtiö kertoi, että ruskeiden mahogany-, scanbrown- ja
scanglow-minkinnahkojen vakaa myynti päätti huutokaupan. Hintataso noudatteli
joulukuuta, ja myyntiprosentti oli 90. Tarjottujen mustien urosminkkien kysyntä oli edelleen
pidättyväistä, ja valtaosa tarjonnasta jätettiin myymättä. Tärkeimmät ostajat, joita oli lähes
300, tulivat Venäjältä, Kreikasta, Hongkong/Kiinasta ja Italiasta, ja kolmipäiväisen
huutokaupan myynnin arvo oli 48 miljoonaa euroa.
Yhtiö julkisti 1.9.2003 alkanutta ja 30.11.2002 päättynyttä jaksoa käsittelevän
osavuosikatsauksen 30.1.2003. Siinä arvioitiin koko 31.8.2003 päättyvän tilikauden
tuloksen jäävän merkittävästi edellistilikautta heikommaksi ja painuvan mahdollisesti
tappiolliseksi. Konsernin ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 2,2 miljoonaa
euroa eli seitsemän prosenttia edellistä vastaavaa katsauskautta vähemmän. Myynnin arvo
jäi 21 miljoonaan euroon. Katsauskauden liiketappio oli 910.000 euroa suurempi kuin
edellisellä vastaavalla katsauskaudella, 3,8 miljoonaa euroa. Tappio ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,9 miljoonaa euroa.

Tiedotteessaan 4.4.2003 yhtiö kertoi, että lauantaina 5.4. alkaa ja tiistaina 8.4. päättyy
tilikauden neljäs ja kauden suurimpiin ja valikoimiltaan monipuolisimpiin kuuluva
huutokauppa, jossa on tarjolla lähes 1,6 miljoonaa minkin- ja yli 500.000 ketunnahkaa.
Lisäksi tarjolla on karakullampaan ja suomensupin nahkoja. Huutokauppaan odotetaan
300 ostajaa kaikilta markkina-alueilta.
Yhtiö kertoi 5.4.2003, että huutokaupan avauspäivän ketunnahkatarjonta, noin 50.000
hopea- ja muunnosketunnahkaa myytiin korkeisiin hintoihin pääasiassa Italiaan, Kiinaan,
Venäjälle, Kreikkaan ja Korean tasavaltaan. Tarjolla olleet 17.000 suomensupinnahkaa
myytiin sataprosenttisesti 117 euron keskihintaan.
Yhtiö kertoi 6.4.2003 julkaisemassaan tiedotteessa, että tarjolla olleet lähes puoli
miljoonaa erilaista muunnosminkinnahkaa myytiin miltei sataprosenttisesti
Hongkong/Kiinaan, Venäjälle, Kreikkaan, Italiaan ja Korean tasavaltaan.
Muunnosminkinnahkojen hintataso vahvistui lievästi edellisviikkoiseen Kööpenhaminan
huutokaupan noteeraukseen verrattuna.
Yhtiö tiedotti 7.4.2003, että yli miljoonan ruskeaan väriryhmään kuuluvan ja mustan
minkinnahan tarjonta myytiin kaikille tärkeille markkina-alueille. Ruskeaan väriryhmään
kuuluvat scanglow- ja scanbrown-minkit myytiin jopa viikontakaista Kööpenhaminan
huutokaupan hintatasoa korkeampaan hintaan, mustien minkinnahkojen hinta oli samalla
tasolla. Kaikkien huutokaupassa myytyjen länsieurooppalaisten minkkien keskihinta oli
23,40 euroa.
Tiedotteessaan 8.4.2003 yhtiö kertoi, että vajaan puolen miljoonan siniketunnahan tarjonta
myytiin sataprosenttisesti 51,22 euron keskihintaan Hongkong/Kiinaan, Venäjälle,
Kreikkaan, Italiaan ja Korean tasavaltaan. Hintataso on noin seitsemän prosenttia yhtiön
tammikuun huutokaupan noteerausta korkeampi. Runsaan 50.000 blue
shadow-ketunnahan tarjonta myytiin 63,57 euron keskihintaan, joka on runsaat 10
prosenttia tammikuun tason yläpuolella. Nelipäiväiseen huutokauppaan osallistui 350
asiakasta kaikilta markkina-alueilta ja huutokaupan myynnin arvo oli 75 miljoonaa euroa.
Yhtiö julkisti 1.9.2003 alkanutta ja 28.2.2003 päättynyttä jaksoa käsittelevän
osavuosikatsauksen 29.4.2003. Siinä arvioitiin koko 31.8.2003 päättyvän tilikauden
tuloksen jäävän merkittävästi edellistilikautta heikommaksi ja tuloksen säilymisen
voitollisena riippuvan touko-kesäkuun huutokaupan myyntituloksista. Konsernin
ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto oli 10,4 miljoonaa euroa eli 24 prosenttia
edellistä vastaavaa katsauskautta alhaisempi. Myynnin arvo jäi 101 miljoonaan euroon.
Katsauskauden liiketappio oli 4,0 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisellä vastaavalla
katsauskaudella, 4,3 miljoonaa euroa. Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,2
miljoonaa euroa.
Tiedotteessaan 30.5.2003 yhtiö kertoi, että lauantaina 31.5. alkavassa huutokaupassa on
tarjolla runsaat 1,8 miljoonaa minkin- ja 500.000 ketunnahkaa. Huutokauppaan odotetaan
250 ostajaa kaikilta markkina-alueilta.
Yhtiö kertoi 31.5.2003, että huutokaupan ensimmäisenä päivänä myytyjen hopeaketun,
blue frost -ketun sekä suomensupin dollarihintataso nousi selvästi edellisestä, huhtikuussa
järjestetystä huutokaupasta. Dollarin heikentyminen edellisestä huutokaupasta suhteessa

euroon yli 10 prosentilla rokottaa eurohintatasoa. Normaalilaatuisten kotimaisten hopeakettujen keskihinnaksi muodoistui 96 ja blue frost -kettujen keskihinnaksi 99 euroa.
Katsaus loppukauteen
Turkistuottajat Oyj järjesti tilikauden viimeisen neljänneksen aikana yhden huutokaupan
31.5.-4.6.2003.
Touko-kesäkuun huutokaupassa myytiin lähes 1,8 miljoonaa minkin- ja 450.000
ketunnahkaa. Myytyjen minkinnahkojen keskihinnaksi muodostui 17,65 euroa ja
ketunnahkojen 47,70 euroa. Välitysmyynnin arvo oli 58,4 miljoonaa euroa.
Yhtiön liikevaihto jää edellistilikautta pienemmäksi kuluvalla tilikaudella vallinneen
edellistilikautta alhaisemman hintatason vuoksi, vaikka välitetty nahkamäärä nousee
edellisestä tilikaudesta. Kaustiselle perustettu nahkontakeskus Furfix Oy heikentää vielä
konsernin tulosta, kuitenkin edellistilikautta vähemmän. Tanskan tarhaajakeskusjärjestön
kesäkuun lopussa tapahtunut irtisanoutuminen Saga-yhteistyöstä kahden vuoden
irtisanomisajalla ei vaikuttane Turkistuottajat Oyj:n kuluvan tilikauden tulokseen. Liiketulos
painunee tappiolliseksi. Edellistilikautta alhaisemman hintatason takia nettorahoitustuotot
jäänevät vuoden takaista pienemmiksi. Yhtiö arvioi tilikautensa tuloksen jäävän
merkittävästi edellistilikautta heikommaksi ja painuvan mahdollisesti tappiolliseksi.

Konsernin tuloslaskelma 1.9.2002- 31.5.2003
1.9.200231.5.2003
9 kk

1.9.200131.5.2002
9 kk

1.9.200131.8.2002
12 kk

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

18.195
261

20.613
747

27.884
1.034

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

-487
-9.377
-2.937
-9.113

-948
-8.937
-2.753
-8.394

-1.504
-10.729
-3.686
-10.394

Liiketulos

-3.458

328

2.605

1.941

2.212

3.197

-1.517

2.540

5.802

442

-765

-1.723

-1.075

1.775

4.079

(EUR 1.000)

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

1) Katsauskauden 1.9.2002-31.5.2003 veroihin sisältyy katsauskauden tappioon liittyvä laskennallisen verosaamisen muutos. Tilikauden 1.9.2001-31.8.2002 veroihin sisältyy tilikauden poistoeroon liittyvä
laskennallisen verovelan muutos.

Konsernitase 31.5.2003
(EUR 1.000)
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet 2)
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Laskennallinen verosaaminen
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

31.5.2003

31.5.2002

31.8.2002

4.610
29.200
284

5.853
28.768
284

5.413
29.151
284

534
453
61.914
2.612

497
0
90.226
4.346

511
0
77.182
5.007

99.607

129.974

117.548

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

31.5.2003

31.5.2002

31.8.2002

Oma pääoma
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Lyhytaikainen vieras pääoma

51.697

52.806

55.111

2.120
45.790

2.112
75.056

2.120
60.317

Vastattavaa yhteensä

99.607

129.974

117.548

1.9.200231.5.2003

1.9.200131.5.2002

1.9.200131.8.2002

29.681
259
-21.691

12.559
745
-25.187

26.188
1.026
-26.177

8.249

-11.883

1.037

-1.077
3.628
-2.050

-1.200
3.788
-2.279

-1.582
4.759
-2.550

8.750

-11.574

1.664

-2.206
23

-4.512
8

-5.439
21

0

8

8

-2.183

-4.496

-5.410

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaik. lainojen takaisinmaksut
Pitkäaik. lainojen takaisinmaksut
Muuntoeron muutos
Maksetut osingot

0
-6.671
0
0
-2.292

18.349
0
-336
1
-2.822

6.687
0
-336
1
-2.823

Rahoituksen rahavirta (C)

-8.963

15.191

3.529

Rahavirtojen muutos (A+B+C)

-2.395

-879

-217

Vastattavaa

Rahoituslaskelma

(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
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)
Investointien rahavirta:
Bruttoinvestoinnit
Käyttöomaisuuden luovutustuotot
Luovutustuotot muista
sijoituksista
Investointien rahavirta (B)

Rahavarat 31.5./31.8.
Rahavarat 1.9.

1.9.200231.5.2003

1.9.200131.5.2002

1.9.200131.8.2002

2.612
-5.007

4.346
-5.224

5.007
-5.225

-2.395

-878

-217

115
236

114
231

115
183

351

345

298

2.206

4.513

5.439

31.5.2002

31.8.2002

3.208
55.318
2.691
8.549

21.542
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Henkilöstö keskimäärin
Vakinaisessa työsuhteessa
Kausityöntekijät

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
(EUR 1.000)

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
(EUR 1.000)

31.5.2003

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

Tulos/osake
Oma pääoma/osake
Vantaalla, 10.7.2003
Hallitus

