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Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa 
tavarataloissaan, Lindex- ja Seppälä-muotimyymälöissä sekä verkkokaupoissa muotia 
ja asusteita jokaiseen makuun. Vuonna 2013 muotia myytiin noin 1,4 miljardilla eurolla 
ja muodin osuus konsernin liikevaihdosta oli 68 prosenttia.

STOCKMANN  
More than I expected – Enemmän kuin odotin
Tarjoaa ainutlaatuisen laajat ja korkeatasoiset 
valikoimat kansainvälisiä merkkituotteita 
sekä erinomaista asiakaspalvelua modernissa 
ja inspiroivassa ostosympäristössä.

TAvArATALoryHmä

STOCKMANN  – kansainvälinen 
vähittäiskaupan moniosaaja
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STOCKMANN  vuonna 2013
Stockmann-konsernin liikevaihto oli 2 037,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto laski 54,4 miljoonaan euroon. 
Osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa. Henkilöstöä oli vuoden 2013 lopussa 15 441. Stockmann Oyj Abp:n 
osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Osakkeenomistajia on noin 60 000. Stockmannin 
hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2013 maksetaan 0,40 euroa 
osakkeelta.

AvAinLukujA
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LiikevAiHTo 2009–2013

2013 2012 2011 2010 2009

liikevaihto, milj. euroa 2 037,1 2 116,4 2 005,3 1 821,9 1 698,5

liikevaihdon kasvu, % -3,7 5,5 10,1 7,3 -9,6

suhteellinen myyntikate, % 48,6 49,5 48,7 49,9 48,1

liikevoitto, milj. euroa 54,4 87,3 70,1 88,8 85,1

nettorahoituskulut, milj. euroa 27,6 32,4 34,4 14,6 24,0

voitto ennen veroja, milj. euroa 26,8 54,9 35,7 74,2 61,1

tilikauden voitto, milj. euroa 48,4 53,6 30,8 78,3 53,8

osakekohtainen tulos, 
laimentamaton, euroa 0,67 0,74 0,43 1,10 0,82

oma pääoma/osake, euroa 12,42 12,40 12,11 12,45 11,94

osingot, milj. euroa 28,8* 43,2 35,9 58,3 51,2

osinko/osake, euroa 0,40* 0,60 0,50 0,82 0,72

liiketoiminnan rahavirta,  
milj. euroa 125,4 123,7 66,2 91,8 146,8

investoinnit , milj. euroa 56,8 60,3 66,0 165,4 152,8

nettovelkaantumisaste, % 87,3 90,9 95,3 87,7 72,2

omavaraisuusaste, % 43,8 42,8 42,2 43,1 44,1

osakkeiden määrä, 
laimentamaton, painotettu 
keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 71 945 71 496 71 120 65 676

sijoitetun pääoman tuotto, % 3,4 5,1 4,1 5,8 5,8

henkilöstö keskimäärin 14 963 15 603 15 964 15 165 14 656

* Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle.

LiikevAiHTo 
mArkkinA-ALueiTTAin 2013

 48 % Suomi

 27 % Ruotsi ja Norja

 17 % Venäjä

 8 % Baltia ja Keski-Eurooppa

LiikevAiHTo 
TuoTeALueiTTAin 2013

 68 % Muoti ja kosmetiikka

 15 % Elintarvikkeet

 8 % Vapaa-aika ja harrastukset

 7 % Koti

 2 % Kirjat, lehdet ja paperi

stockmanngroup.com/sijoittajat

LiikevAiHTo yksiköiTTäin 2013

 60 % Tavarataloryhmä

 40 % Muotiketjut



toimintaa  yli 20 MAASSA
Stockmann-konsernilla on 16 tavarataloa, noin 700 muotimyymälää 16 maassa ja viisi  
verkkokauppaa. Konserniin kuuluu lisäksi kuusi ostokonttoria viidessä Aasian maassa.  
Vuoden 2014 aikana myymäläverkosto laajenee Kiinaan Lindexin ensimmäisten  
myymälöiden avautuessa syksyllä Shanghaissa.

TAvArATALoryHmä

1  SUOMi
•	7 tavarataloa
•	7 akateemista 

kirjakauppaa
•	hobby hall -postimyynti 

ja 1 myymälä
•	 11 stockmann Beauty 

-myymälää
2  VENÄJÄ

•	7 tavarataloa
•	 1 kauppakeskus
•	 1 outlet-myymälä

3  ViRO
•	 1 tavaratalo

4  lATViA
•	 1 tavaratalo
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1  SUOMi
•	58 lindexin myymälää
•	 133 seppälän myymälää

2  VENÄJÄ
•	22 lindexin myymälää
•	36 seppälän myymälää

3  ViRO
•	8 lindexin myymälää
•	21 seppälän myymälää

4  lATViA
•	8 lindexin myymälää
•	 10 seppälän myymälää

5  RUOTSi
•	211 lindexin myymälää

6  NORJA
•	99 lindexin myymälää

7  liETTUA
•	9 lindexin myymälää
•	9 seppälän myymälää

8  PUOlA
•	6 lindexin myymälää

9  TŠEKiN TASAVAlTA
•	 19 lindexin myymälää

10  SlOVAKiA
•	4 lindexin myymälää

11  iSlANTi
•	2 lindexin franchising-

myymälää
12  KROATiA

•	2 lindexin franchising-
myymälää

13  BOSNiA-HERTSEGOViNA
•	4 lindexin franchising-

myymälää
14  SERBiA

•	3 lindexin franchising-
myymälää

15  SAUDi-ARABiA
•	20 lindexin franchising-

myymälää
16  ARABiEMiiRiKUNNAT

•	4 lindexin franchising-
myymälää

Tilanne 31.12.2013

verkkokAuPAT

 STOCKMANN.COM
 AKATEEMiNEN.COM
 HOBByHAll.Fi
 SEPPAlA.Fi

•	suomi

 liNDEX.COM
•	eu-maat ja norja

osTokonTToriT

•	Bangladesh, intia, kiina, 
pakistan ja turkki
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TAVARATAlOJEN 
VAliKOiMAT laajenivat 
uusilla huippumerkeillä. 
uusien brändien ja konsep-
tien joukossa ovat mm. 
Bobby Brownin ja Kiehl’sin 
kosmetiikka tuotteet.

STOCKMANNiN HAlliTUS 
asetti konsernille uudet 
keskipitkän aikavälin taloudel-
liset tavoitteet. vuoden 2016 
loppuun mennessä stock-
mann pyrkii saavuttamaan 
10 prosentin sijoitetun 
pääoman tuoton, 7 prosen
tin liikevoittomarginaalin, 
40 prosentin omavarai
suusasteen sekä keskimää-
räistä markkinakehitystä 
nopeamman myynnin 
kasvun.

TAVARATAlORyHMÄN 
TOiMiNNANOHJAUS-
JÄRJESTElMiEN uusiminen 
eteni suunnitellusti. muutos 
vietiin onnistuneesti läpi 
keväällä Baltiassa ja kesällä 
venäjällä. suomessa uudis-
tus toteutuu pääosin 
keväällä 2014. 

Vuoden 2013 aikana vietettiin uuden Stockmann 
Itis -tavaratalon avajaisia sekä kahden tavara-
talon ja Akateemisen Kirjakaupan merkkivuosia. 
Lindex solmi merkittävän franchising-sopimuksen, 
ja muotiketjujen kampanjoiden keulahahmoina 
nähtiin maailmanluokan tähtiä.

TAlliNNAN 
TAVARATAlO

20
vuotta

AKATEEMiNEN KiRJA-
KAUPPA 120 VUOTTA. 
akateemisen lippulaiva-
myymälä helsingin 
keskustassa uudistui 
juhlavuoden kunniaksi. 
marraskuussa avautui 
kansainvälisen 
 Starbucks-ketjun kahvila 
ikonisessa kirjatalossa.

STOCKMANN SiTOUTUi 
SOPiMUKSEEN palo- ja 
rakennusturvallisuuden 
parantamiseksi Bangla-
deshissa (Accord on Fire 
and  Building Safety). tavoit-
teena on parantaa tekstiili-
teollisuuden työntekijöiden 
työturvallisuutta. sopimus 
täydentää stockmannin 
pitkäaikaista työtä vastuulli-
sen hankintaketjun varmis-
tamiseksi.

näyttelijätär Penélope Cruz 
tähditti lindexin kevät- 
ja kesämuotimalliston 
mainontaa. kampanja 
koostui kolmesta eri 
osasta: Party Perfect, 
My Favourites ja Summer 
Fiesta.

vuosi täynnä 
TAPAHTUMiA



SEPPÄlÄN BRÄNDi 
UUDiSTUi ja syysmuodin 
kampanjakasvona nähtiin 
rohkeaa asennetta edus-
tava kanadalainen huippu-
malli Coco Rocha. 
seppälän ensimmäinen 
uuden konseptin mukainen 
myymälä avautui Forumin 
kauppakeskuksessa 
helsingissä.

STOCKMANN iTiS avasi 
ovensa täysin uusissa 
tiloissa kauppakeskus 
Itiksessä helsingissä mar-
raskuussa. avajaisia vietet-
tiin yhdessä asiakkaiden 
kanssa.

10
vuotta

RiiAN 
TAVARATAlO

liNDEX lAAJENSi 
TUOTEVAliKOiMAANSA 
ja lanseerasi miesten 
LXM-alusvaate malliston, 
joka tuli myyntiin loka-
kuussa.

lindexin rintasyövän vastai-
nen taistelu jatkui, kun 
brittiläisen muotisuunnitte-
lija Matthew Williamsonin 
suunnittelema mallisto 
lanseerattiin lokakuussa. 
myynnistä 

10 %
lahjoitettiin syöpärahastoille.

liNDEX teki franchising-
sopimuksen toimintansa 
laajentamisesta Kiinaan. 
tavoitteena on avata 

100 
myymälää vuoteen 2018 
mennessä.
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vähittäiskauppa on suuressa 
murroksessa suomessa. 
talouskasvu on pysähtynyt, 
kuluttajien ostovoima on 
laskenut ja verkkokauppa 

muuttaa kaupan pelisääntöjä. nämä trendit 
asettivat haasteita stockmannin toimintaan 
vuonna 2013 yhtiön päämarkkinoilla suo-
messa, jossa tavaratalomme ovat vuodesta 
toiseen olleet perusta kannattavalle kasvulle. 
tänä vuonna erityisesti loppukesästä jou-
luun ulottunut jakso oli stockmannille petty-
mys, jota ei paikannut menestyksekkäät 
hullut päivät -kampanjat eikä suomessa 
hienosti kasvanut stockmann-verkko-
kauppa. kivijalkakaupan ja verkkokaupan 
yhdistäminen toimivaksi kaikkikanavaiseksi 
kokonaisuudeksi onkin tavoite, johon 
panostamalla voimme luoda tavaratalo-
toiminnassa uutta kasvua. 

haasteellisen vuoden 
jälkeen UUTEEN KASVUUN

STOCKMANNillA 
on kaikki edellytykset 
 menestyä 
vähittäiskaupan 
murroksessa

4 Toimitusjohtajan katsaus



liNDEX lAAJENTUU 

ja menestyy
vuoden ehdoton valopilkku oli muotiketju 
lindexin vahvana jatkunut kehitys. muoti-
ketju kasvatti myyntiään kaikissa toiminta-
maissa suomea lukuun ottamatta ja sen 
verkosto kasvoi 20 myymälällä vuoden 
aikana. kannattavuus parani niin päämark-
kinoilla Ruotsissa ja norjassa kuin uudem-
missa toimintamaissa. lindex on määrätie-
toisesti luonut arvostetun brändin ja houkut-
televan myymäläkonseptin, jotka 
kiinnostavat asiakkaita ja yhteistyökumppa-
neita. yhtiö sopi franchising-yhteistyön 
aloittamisesta kiinassa syksyllä 2014 
ja tähyää laajentumista entistä kansainväli-
semmille muotimarkkinoille.

konsernin toiselle muotiketjulle seppälälle 
vuosi oli suurten muutosten aikaa. Brändi-
uudistuksen myötä markkinointi, myymälä-
konsepti ja mallistot saivat uudet ilmeet. 
myymäläverkostoa karsittiin venäjällä ja 
suomessa. toimintamalleja ja tietojärjestel-
miä uudistettiin lindexin esimerkin mukai-
sesti. muutokset eivät kuitenkaan vielä näky-
neet toiminnan taloudellisessa tuloksessa, 
joka heikentyi selvästi. tavoitteena on saada 
suunnanmuutos tapahtumaan vuonna 2014 
ja sen jälkeen kääntää seppälän tulos 
uudelleen voitolliseksi. 

NEVSKy CENTRE 

tasaa venäjän 
haasteita
venäjän ruplan voimakas heikentyminen 
kesästä lähtien toi liiketoimintaan uusia 
haasteita, joista kärsi erityisesti tavarata-
lomme. Ruplan kurssikehitys heikensi 
stockmannin euromääräistä liikevaihtoa ja 
liikevoittoa. 

venäjän markkinoiden epävarmassa 
tilanteessa stockmannin vakaana perustana 
toimii pietarin nevsky Centre -kauppakes-
kus. keväällä 2013 tehdyn kaupallisen 
arvonmäärityksen jälkeen hallitus päätti, että 
jatkamme toistaiseksi nykyisellä toiminta-
mallilla. nevsky Centren kehitys on jatkunut 
hyvänä: asiakasmäärät ja myynti ovat nous-
seet ja keskuksessa on aloittanut monia 
kiinnostavia uusia brändejä. pietarin 
stockmann-tavaratalo on vakiinnuttanut 
paikkansa lippulaivanamme venäjällä.

kokonaisuutena stockmannin liikevaihto 
ilman lopetettuja franchising-toimintoja laski 
2,3 prosenttia vuonna 2013. heikon alku-
vuoden jälkeen aloitimme laajan kustannus-
säästöohjelman, jonka avulla toiminnan 
kulut pienentyivät selvästi jo loppuvuoden 
aikana. silti liikevoitto jäi tavoitteesta ja laski 
54,4 miljoonaan euroon. osakekohtainen 
tulos laski liikevoittoa vähemmän lindexin 
saaman merkittävän verohyvityksen joh-
dosta. hallitus ehdottaa jaettavaksi osin-
kona 0,40 euroa osakkeelta, mikä on 59,5 
prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

vuoden 2013 lopulla stockmann järjesteli 
uudelleen pitkän aikavälin rahoituksensa. 
useiden kahdenvälisten lainasopimusten 
kautta yhtiön rahoitus on nyt turvattu epä-
varmoista ajoista huolimatta aina vuoteen 
2019 saakka. 

RAKENTEElliSET MUUTOKSET 

tuovat 
tehokkuutta
stockmannilla on kaikki edellytykset menes-
tyä vähittäiskaupan murroksessa, mutta 
tuloksen kääntämiseksi tarvitaan vaikeitakin 
toimenpiteitä. jatkamme keväällä 2013 
aloitettua kustannussäästöohjelmaa ja 
keskitymme erityisesti rakenteellisiin uudis-
tuksiin, joilla pyritään tehostamaan toimin-
taa pitkällä aikavälillä. vuonna 2014 aloite-
taan esimerkiksi tavarataloryhmän logistii-
kan toimintamallin uudistus. säästöjen 
aikaansaaminen edellyttää henkilöstö-

vähennyksiä, jotka vaikuttavat monen työn-
tekijämme elämään. muutokset ovat kuiten-
kin elinehto kilpailukykyiselle toiminnalle 
tulevaisuudessa. asiakkaille tavoittee-
namme on tarjota entistä sujuvampi moni-
kanavainen asiointi.

yksinkertaisempi rakenne, uudet tietojär-
jestelmät ja entistä tehokkaampi pääomien 
käyttö tukevat tavoitettamme vahvistaa 
kannattavuutta. näiden ohella katse on 
suunnattava kasvun luomiseen. stockmann 
on panostanut jo usean vuoden ajan vah-
vasti verkkokauppaan, mutta kaikkikanavai-
suus tarjoaa monia mahdollisuuksia, joita 
emme vielä ole hyödyntäneet. tavarataloil-
lamme on laaja kanta-asiakaskunta, joka on 
vasta osin löytänyt verkkokauppamme 
mahdollisuudet. lindexin menestyksek-
käällä konseptilla on nähtävissä kasvumah-
dollisuuksia niin nykyisillä kuin uusillakin 
markkinoilla. venäjän yleisellä talouskehityk-
sellä on suuri merkitys stockmannin liike-
toimintoihin ja kannattavuuteen venäjällä. 

vähittäiskaupan markkinoiden ei ennus-
teta kasvavan merkittävästi vuoden 2014 
aikana. lähtökohdat ovat haasteelliset, 
mutta stockmann arvioi konsernin liike-
voiton olevan jonkin verran edellisvuoden 
liikevoittoa parempi. tavoitteen saavuttami-
nen edellyttää, että onnistumme strategi-
sissa hankkeissamme ja kasvatamme 
myyntiä myös epävarmassa toimintaympä-
ristössä. 

KiiTOKSET 

sidosRyhmille
vuosi 2013 oli haastava erityisesti henkilös-
töllemme, joka on vaikeasta markkinatilan-
teesta huolimatta hoitanut tehtävänsä sitou-
tuneesti – lämpimät kiitokset hyvästä ja 
asiakaslähtöisestä toiminnasta. haluan 
kiittää myös uskollisia asiakkaitamme, 
osakkeenomistajia ja yhteistyökumppaneita. 
pyrimme olemaan luottamuksenne arvoisia 
myös alkaneena vuonna 2014.

helsingissä 18.2.2014

hannu penttilä
toimitusjohtaja 
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Stockmannilla on vankka jalansija kansainvälisessä tavaratalo- ja muotikaupassa. 
Koko historiansa ajan yritys on ollut vähittäiskaupan edelläkävijä, jonka toiminta 
perustuu asiakaslähtöiseen ja tulokselliseen toimintaan. Stockmann on myös suoma-
lainen vakaa ja arvostettu pörssiyritys, jolla on noin 60 000 osakkeenomistajaa.

kansainvälisen vähittäiskaupan 
 HUiPPUOSAAMiSTA

PerusArvoT TuLos-
HAkuisuus

AsiAkAs-
LäHTöisyys

TeHokkuus siTouTuminen iHmisTen 
ArvosTus

osTokonTToriT AAsiAssAkonserniHALLinToLiikkeenjoHTo

vAsTuuLLisuus

kAikkikAnAvAiseT 
AsiAkAs-

kokemukseT

HinTATieToinen 
AsiAkAs

kiireinen 
eLämänTyyLi jA 

ikäänTyvä väesTö

moBiiLi- jA 
verkko-

osTAminen

uudeT 
mAksuTAvAT

VÄHiTTÄiSKAUPPAAN VAiKUTTAViA GlOBAAlEJA TRENDEJÄ

PiTkäjänTeinen, kAnnATTAvA ToiminTA

LiikeToiminTA-
yksiköT

konsernin 
yHTeiseT 
ToiminnoT

sTrATegiseT 
PAinoPisTe-
ALueeT  
2013–2016

sTrATegiseT 
TAvoiTTeeT

visio

kAikki-
kAnAvAisuus

venäjän 
ToiminnoT

myymäLäverkosTojen 
muuTokseT

sePPäLän 
suunnAnmuuTos TeHokkAAT 

ProsessiT jA 
rAkenTeeT
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ry
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T

sTockmAnn –  
väHiTTäiskAuPAn edeLLäkävijä

konsernin yHTeiseT ToiminnoT

kiLPAiLukykyiseT  
konsePTiT jA BrändiT

AmmATTiTAiToinen jA  
TeHokAs orgAnisAATio

kAnsAinväLinen kAsvu vAHvA AsiAkAsuskoLLisuus

 
stockmannille olennaisia toimintaympäristön kehitystrendejä kuvataan tarkemmin sivuilla 10–11.
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stockmannin strategian ytimen 
muodostavat vahva asiakas-
uskollisuus ja kannattava kasvu. 
asiakkaiden arvostamat vahvat 
vähittäiskaupan konseptit ja 

brändit, houkuttelevat kanta-asiakasjärjes-
telmät sekä erinomainen asiakaspalvelu 
ovat edellytyksiä menestyksekkäälle toimin-
nalle myös jatkossa. avainasemassa strate-
gisten tavoitteiden toteuttamisessa on 
ammattitaitoinen ja tehokas organisaatio.

strategiakaudella 2013–2016 erityisinä 
painopisteinä konsernin toiminnassa ovat 
kansainväliset toiminnot ja erityisesti 
venäjän liiketoiminta, kaikkikanavaisuuden 
(omnichannel) kehittäminen, myymäläver-
koston uudistaminen, seppälän suunnan-
muutos kannattavuuden palauttamiseksi 
sekä tehokas rakenne ja toimintaa tukevat 
prosessit. monet toimenpiteet valittujen 
painopistealueiden edistämiseksi ovat 
käynnissä ja ne ovat edenneet suunnitel-
mien mukaisesti. hankkeiden onnistuminen 
on ensiarvoisen tärkeää konsernin pitkäjän-
teisen, kannattavan toiminnan turvaami-
seksi. 

VENÄJÄ JA KAiKKiKANAVAiSUUS  

Fokuksessa
kansainvälisyys on keskeinen menestys-
tekijä stockmannin toiminnassa. yhtiöllä on 
tällä hetkellä tavarataloja ja muotimyymä-
löitä 16 maassa ja toimintaa 21 maassa. 
suomen epävarman talouskehityksen  
johdosta kansainvälinen toiminta ja sen 
laajentaminen on entistä ratkaisevampaa 
stockmannin kannattavan kasvun kannalta. 

stockmann on investoinut merkittävästi 
venäjälle. venäjän liiketoiminta on avain-
asemassa strategiassa myös lähivuosina, 
vaikka nyt käynnissä olevalla strategiakau-
della investointitaso jää maltillisemmaksi. 
venäjän hiipuva talouskasvu aiheuttaa 
kuitenkin epävarmuutta tuloskehitykseen. 

muotiketjut-liiketoimintayksikön strategi-
sena tavoitteena on kasvaa menestyksek-
käästi kansainvälisillä markkinoilla. lindex 
solmi syksyllä merkittävän franchising-sopi-
muksen, jonka turvin ketju laajenee kiinaan 
vuonna 2014. lindexin päämääränä on olla 
aidosti globaali muotibrändi ja siksi strate-
giakaudella selvitetään myymälöiden avaa-
mismahdollisuuksia myös muille uusille 
markkinoille. seppälä keskittyy brändin 
uudistamisen ja kannattavuuden paranta-
miseen. 

venäjän lisäksi stockmann on viime 
vuosien aikana panostanut merkittävästi 
verkkokauppaan ja sen kehittämiseen. 
stockmannin tavoitteena on vahvasti kaikki-
kanavainen toiminta, jossa perinteisellä 
tavaratalokaupalla ja myymälöillä on vankka 
jalansija kasvavan verkkokaupan rinnalla. 
asiakkaille halutaan tarjota monikanavainen 
palvelukokonaisuus, jossa asiakaskokemuk-
seen sovitetaan saumattomasti yhteen 
kaikki liiketoiminnan kanavat. konsernilla on 
viisi verkkokauppaa suomessa: stockmann, 

hobby hall, akateeminen, lindex ja seppälä. 
lisäksi lindexin verkkokauppa toimii laajalti 
euroopassa. tulevaisuudessa verkkokaupat 
laajenevat sekä tuoteryhmien että mark-
kina-alueiden osalta.

toteuttaakseen erinomaiseen palveluun 
perustuvaa asiakaslupaustaan stockmann 
tarvitsee myös ajanmukaiset ja tehokkaat 
järjestelmät, prosessit sekä tukitoiminnot. 
molemmissa liiketoimintayksiköissä on 
vuoden aikana toteutettu toiminnanohjaus-
järjestelmien uudistuksia, jotka tähtäävät 
tehokkuuden parantamiseen ja toiminnan 
joustavuuden lisäämiseen koko ketjussa.

UUDiSTUVAT  

myymälät ja 
konseptit
stockmann panostaa jatkuvasti ostosympä-
ristöjen ja konseptien houkuttelevuuteen 
pitääkseen tavaratalonsa ja myymälänsä 
alan kärjessä ja kilpailukykyisinä. tavaratalo-
jen uudistukset painottuvat suomeen, jossa 
tampereen ja tapiolan tavaratalot saavat 
vuosina 2014 ja arviolta 2016 valmistuvissa 
uudistuksissa lisää myyntipinta-alaa. yksi 
mittava uudistus toteutui marraskuussa 
2013, kun stockmannin tavaratalo itäkes-
kuksessa muutti täysin uusiin tiloihin itiksen 
kauppakeskuksessa helsingissä. nykyisellä 
strategiakaudella kehitetään erityisesti 

helsingin keskustan tavaratalon kaupallisia 
tiloja. valikoimiin tuodaan uusia kansainväli-
siä huippumerkkejä, jotka saavat arvoisensa 
ostosympäristön. ensimmäisenä uudistuu 
naisten jalkineosasto vuoden 2014 aikana. 

muotiketjut-liiketoimintayksikössä on 
käynnissä seppälä-brändin kokonaisvaltai-
nen kehittäminen, joka koskee niin markki-
nointia, tuotevalikoimaa kuin myymälä-
konseptia. seppälän myymäläverkon  
laajuutta arvioidaan jatkossa entistä tarkem-
min: vuonna 2014 tavoitteena on sulkea yli 

20 myymälää venäjällä. näillä toimenpiteillä 
on keskeinen merkitys seppälän kannatta-
vuuden palauttamiselle nykyisellä strategia-
kaudella. lindexin myymäläuudistuksissa 
vuonna 2014 kehitetään erityisesti alusvaat-
teiden esillepanoa. lisäksi jatketaan myymä-
läverkoston maltillista laajentamista. 

PiTKÄJÄNTEiNEN,  

kannattava 
kasvu
konsernin liikevaihto ja tulos jäivät vuonna 
2013 asetetuista tavoitteista erityisesti suo-
messa, jossa vähittäiskaupan yleinen mark-
kinakehitys oli poikkeuksellisen heikkoa, ja 
venäjällä heikentyneen ruplan takia. epävar-
mojen näkymien johdosta stockmann 
käynnisti keväällä 2013 säästöohjelman, jolla 
saavutettiin merkittäviä kulusäästöjä vuonna 
2013 sekä tehostetaan kulurakennetta pit-
källä aikavälillä.

muuttuneen taloustilanteen seurauksena 
yhtiön hallitus asetti kesällä 2013 stockmann-
konsernille uudet keskipitkän aika välin 
taloudelliset tavoitteet, jotka pyritään saa-
vuttaman vuoteen 2016 mennessä. kannat-
tava kasvu on jatkossakin stockmannin 
tärkein päämäärä.

STOCKMANNiN TAVOiTTEENA on 
vahvasti kaikkikanavainen toiminta, 
 jossa perinteisellä tavaratalokaupalla ja 
myymälöillä on vankka jalansija 
kasvavan verkkokaupan rinnalla
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PainoPistealueet

•	 kaikkikanavaisuus 
•	 venäjän toiminnot 
•	 myymäläverkostojen muutokset
•	 seppälän suunnanmuutos
•	 tehokkaat prosessit ja rakenteet

tavoitteet

•	 pitkäjänteinen, kannattava toiminta
•	 kansainvälinen kasvu
•	 vahva asiakasuskollisuus
•	 kilpailukykyiset konseptit ja brändit
•	 ammattitaitoinen ja tehokas organisaatio

STRATEGiSET TAVOiTTEET 
 ja toimenpiteet

vuonna 2013 toteutuneet sekä käynnissä olevat toimenPiteet

stoCkmann-
konseRni

konsernin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet julkaistiin kesällä 2013.

kokonaisinvestoinnit on päätetty pitää maltillisella tasolla vuosina 2014–2015.

päätös nevsky Centre -kauppakeskuksen pitämisestä toistaiseksi stockmannin omistuksessa 
tehtiin kesällä 2013.

kustannussäästöohjelma vuosille 2013–2014 käynnistettiin organisaation eri osissa. 
vuonna 2013 toteutettiin yli 10 miljoonan euron säästöt ja lisäksi kesään 2014 mennessä 
tavoitellaan noin 7 miljoonan euron säästöjä henkilöstön lomautuksilla. lisäksi rakenteellisilla 
muutoksilla tähdätään toiminnan tehostamiseen pitkällä aikavälillä.

tavaRatalo-
Ryhmä

tavarataloryhmän kiinteät kustannukset laskivat yli 30 miljoonaa euroa vuonna 2013. syksyllä 
aloitettiin selvitykset rakenteellisista muutoksista, jotka toteutuvat vaiheittain. markkinoinnin ja 
kiinteistötoimintojen uudet organisaatiot astuivat voimaan 1.1.2014. muutoshanke suomen ja 
Baltian maiden logistiikan tehostamiseksi on käynnistynyt. 

verkkokauppojen vahvistaminen ja laajentaminen uusille tuote-alueille, markkinoille ja kanaviin. 
esimerkiksi syksyn 2013 hulluilla päivillä tuotiin osa kosmetiikkatuotteista verkkokauppaan. 
uusittu verkkokauppa akateeminen.com lanseerattiin kesällä.

toiminnanohjausjärjestelmän uudistus eteni Baltiaan, venäjälle ja akateemiseen kirjakauppaan 
suomessa. muiden suomen-yksiköiden osalta järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana.

stockmann itis -tavaratalo muutti täysin uusiin tiloihin marraskuun alussa 2013.

tampereen tavaratalon laajennusprojekti eteni. laajennus valmistuu loppuvuodesta 2014.

tapiolan tavaratalon uudistusprojektin suunnittelu jatkui. tavoitteena on avata uusi tavaratalo 
vuoden 2016 loppuun mennessä. tarkka aikataulu riippuu tapiolan alueen muutostöistä.

helsingin keskustan akateemisen kirjakaupan myymäläuudistus on käynnissä. vuoden 2013 
aikana uusittiin katutason myymälämiljöö ja vuoden 2014 aikana uudistus jatkuu kirjakaupan 
ylemmissä kerroksissa.

Zara-franchising-toiminta suomessa lopetettiin maaliskuussa 2013.

suomen ja viron outlet-myymälät, yksi stockmann Beauty -kosmetiikkamyymälä suomessa ja  
konseptimyymälä pietarissa, venäjällä suljettiin.
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vähintään vähintään vähintään markkinoiden 
kasvua 
nopeampi

liikevaihdosta

40 %

taloudelliset tavoitteet 2016
hallitus asetti kesällä 2013 stockmann-konsernille uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka pyritään saavuttaman vuoteen 
2016 mennessä.

tavoitteiden toteutuminen 2001–2013

muotiketjut vuonna 2012 perustetussa muotiketjut-liiketoimintayksikössä keskitytään synergioiden 
etsimiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen ketjuissa.

lindex solmi syksyllä 2013 sopimuksen uuden franchising-partnerin kanssa. uuden sopimuksen 
avulla lindex laajenee uudelle markkina-alueelle kiinaan syyskuussa 2014.

vuoden aikana lindex avasi 20 uutta myymälää ja sulki 10 myymälää. seppälä avasi yhden 
uuden myymälän ja sulki 12 myymälää. vuonna 2014 tavoitteena on sulkea yli 20 seppälä- 
myymälää venäjällä.

seppälän kokonaisvaltaista brändiuudistusta jatkettiin. uudistus kattaa ketjun markkinoinnin, 
mallistot ja myymäläkonseptin.

lindexin lippulaivamyymälä avattiin tukholman sergelgatanilla; seppälän lippulaivamyymälä 
helsingin Forumissa uudistettiin uuden myymäläkonseptin mukaiseksi.

seppälän toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmät uusittiin vuoden aikana vastaamaan  
lindexin järjestelmiä ja samalla kehitettiin myös toimintaprosesseja.
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Kaupan toimiala on voimakkaassa murroksessa. Muutospaineita 
toimintaan luovat mm. haastava taloustilanne, kuluttajien muuttuneet 
mieltymykset ja toimintatavat sekä uudet tekniset ratkaisut.  
Hyvän asiakaspalvelun ja asioinnin helppouden merkitys korostuu 
kaikissa kanavissa. Tällä aukeamalla kuvataan Stockmannin arvo-
ketjua ja olennaisia toimintaympäristön kehitystrendejä.

STOCKMANN  
MUUTTUVASSA MAAilMASSA 
– kaikki kanavat käyttÖÖn

varmistaakseen hyvät työolot 
tavarantoimittajiensa 
tuotantolaitoksissa joukko 
eurooppalaisia yrityksiä 
perusti vuonna 2003 
Business social compliance 
initiative (Bsci) -aloitteen, 
jonka puitteissa kehitetään  
ja valvotaan tehtaiden 
toimintaa.

VASTUUlliSEN KUlUTTAMiSEN 
MERKiTyS KASVAA 
Asiakkaat puntaroivat yhä laajemmin tuotteiden 
alkuperää ja toimitusketjujen vaikutuksia ympäristöön 
ja yhteiskuntaan. Kiinnostus luomutuotteisiin ja 
vastuullisista materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin 
on kasvanut usean vuoden ajan.

1 300
jäsenyrityksiä Bsci:ssä noin

vuoteen 2015 mennessä venäjän keskiluokan 
arvioidaan kasvavan noin 40 prosenttiin väestöstä, eli 
käsittävän noin 57 miljoonaa henkilöä.*

KASVAVA KESKilUOKKA JA UUDET 
MARKKiNAT lUOVAT 
KASVUMAHDOlliSUUKSiA
Venäjän markkinoiden kasvupotentiaali on houkutellut 
maahan kansainvälisiä vähittäiskaupan yrityksiä. Venäjän 
arvioidaan nousevan Euroopan suurimmaksi kuluttajamark-
kinaksi muutaman vuoden sisällä. Myös nopeasti kasvavat 
Kiinan kuluttajamarkkinat tarjoavat lupaavia näkymiä 
kansainväliselle muotikaupalle.

sTockmAnn-konsernin omien 
muoTimerkkien TuoTTeisTA 
HAnkiTAAn osTokonTToreiden 
kAuTTA noin

•	 stockmann mukana BsCi-aloitteessa vuodesta 
2005 ja yk:n Global Compact -aloitteessa vuodesta 
2011.

•	 ostotoiminnoissa käytössä tehokkaan ketjutoimin-
nan mahdollistava buyer-planner-toimintamalli.

•	 kuusi omaa ostokonttoria aasiassa, jotka valvovat 
tuotteiden alkuperää ja paikallisia työoloja.

•	 omien muotimerkkien suunnittelusta vastaa 
15 stockmannin, 35 lindexin ja 18 seppälän 
suunnittelijaa.

OSTOT JA SUUNNiTTElU

80 %

•	 kansainvälinen laajentuminen on ratkaiseva osa 
stockmannin kannattavan kasvun strategiaa.

•	 laaja toiminta-alue edellyttää toimivia ja tehokkaita 
logistiikkaketjuja.

•	 moskovassa sijaitseva moderni logistiikkakeskus 
palvelee kaikkia venäjän tavarataloja ja mahdollis-
taa entistä tehokkaammat tavaravirrat.

•	 suomen ja Baltian tavarataloille on suunnitteilla 
uusi logistiikkakeskus, joka palvelee monikana-
vaista kauppaa vuodesta 2016 alkaen.

•	 lindexillä on logistiikkakeskus partillessa Ruotsissa 
ja ulkoistettu keskus tšekin tasavallassa.

lOGiSTiiKKA

miLjoonAA TuoTe-
nimikeTTä kAnsAin-
väLisiLTä BrändeiLTä  

jA konsernin omien merkkien 
ToimiTTAjiLTA

1,7

* Cemeea business group 2013.
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ASiAKASlÄHTÖiSyyS KOROSTUU
Verkkokaupan kasvun ja sosiaalisen median käytön yleistymisen 
myötä asiakastarpeet yksilöllistyvät. Tämä korostaa entistä asiakas-
lähtöisemmän toimintatavan merkitystä kaupan kilpailukeinona. 
Alan kehittämistä ohjaavat yhä enemmän kuluttajien tarpeet ja 
asiakasuskollisuuden vahvistaminen.

TEKNiiKKA MUUTTAA OSTOKÄyTTÄyTyMiSTÄ 
JA KilPAilUTilANNETTA
Jatkuvasti lisääntyvä informaatioteknologian hyödyntäminen 
muuttaa voimakkaasti asiakkaiden kulutuskäyttäytymistä ja 
-tottumuksia. Verkkokaupan nopea kasvu vaikuttaa alan kilpailu-
tilanteeseen ja luo muutospaineita kaupan rakenteisiin.

•	 konsernilla 16 tavarataloa, noin 700 myymälää ja  
5 verkkokauppaa.

•	 verkkokauppaan on panostettu voimakkaasti viime 
vuosina.

•	 kehitetään palvelukonsepteja kaikkiin kanaviin: 
yhdistetään tavaratalojen, myymälöiden ja verkko-
kauppojen toiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi. 
kaikkikanavaisuus mahdollistaa ajasta, paikasta ja 
kanavasta riippumattoman asioinnin.

•	 verkkokaupoissa yli 200 000 tuotenimikettä.*

•	 tavarataloissa ja myymälöissä yli 1,7 miljoonaa 
tuotenimikettä.

•	 vuonna 2013 yli 104 miljoonaa ostostapahtumaa 
tavarataloissa ja myymälöissä.

* lisäksi akateemisen kirjakaupan tilausvalikoiman kautta tarjolla miljoonia kirjoja.

vuonnA 2013 sTockmAnn-
konsernin verkkokAuPoisTA 
TeHTiin TiLAuksiA yHTeensä yLi

MyyMÄlÄT JA VERKKOKAUPAT

900 000

•	 asiakkaiden odotukset ylittävä palvelu on 
stockmannin toiminnan perusta.

•	 liiketoimintayksiköillä 4 kanta-asiakasohjelmaa ja 
yhteensä 8,7 miljoonaa kanta-asiakasta.

•	 eri kanavia yhdistelemällä asiakas voi hyödyntää 
niiden parhaita puolia: myymälöissä elämykselli-
syyttä ja palvelua, verkkokaupassa laajempaa 
tuotevalikoimaa sekä muiden kuluttajien suositte-
luita ja tuotearvioita.

•	 noin 60 000 osakkeenomistajasta useat ovat 
myös kanta-asiakkaita. stockmannilla on ollut 
kanta-asiakasoptiojärjestelmiä vuodesta 1999.

kAnTA-AsiAkkAiden osToT 
sTockmAnn-TAvArATALojen 
myynnisTä ovAT

ASiAKKAAT

72 %

9 % *

vuonna 2013 suomalaisten 
verkko-ostokset kasvussa

* myynnin kasvu tavarakaupan 
verkko-ostoksissa 1–6 2013, tns 
Gallup 2013.

kuluttajien luottamus talouteen oli 
tammikuussa 2014 vahvempi kuin vuosi sitten 
mutta edelleen heikompi kuin pitkällä 
aikavälillä keskimäärin.*

* kuluttajabarometri, tammikuu 2014, tilastokeskus.

MUODiN EDEllÄKÄViJÄ
Vuonna 2013 muodin ja kosmetiikan osuus koko 
konsernin liikevaihdosta oli 68 prosenttia. Muodista 
40 prosenttia myytiin Stockmann-tavarataloissa 
ja verkkokaupassa ja 60 prosenttia Lindexin ja 
Seppälän myymälöissä ja verkkokaupoissa.

40 % 32 %

68 %60 %
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Tavarataloryhmä

TAVARATAlO-
KAUPAN 
 edellä-  
kävijä
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Monipuolinen Stockmann-tavarataloketju tarjoaa asiakkailleen odotukset 
ylittäviä ostoskokemuksia. Ammattitaitoinen asiakaspalvelu, ainutlaa-
tuisen laajat ja korkeatasoiset valikoimat sekä inspiroiva, kansainvälinen 
ostosympäristö ovat osa jokaista ostoskertaa. Kasvavan ja kehittyvän 
verkkokaupan avulla Stockmann tähtää tulevaisuudessa myös kaikki-
kanavaisen kaupan johtavaksi toimijaksi.

vuosi 2013 oli haasteellinen 
vähittäiskaupan alalle erityi-
sesti suomessa, jossa 
stockmannin tavaratalo-
ryhmän kehitys seurasi yleistä 

markkinakehitystä. heikentynyt rupla 
vähensi selvästi venäjän tavaratalojen euro-
määräistä liikevaihtoa. kokonaisuutena 
liikevaihto laski 3,1 prosenttia ilman lopetet-
tuja franchising-toimintoja ja oli 1 232,6 
miljoonaa euroa. vuoden erityisiä ilonaiheita 
olivat hullut päivät -kampanjan hyvänä 
jatkunut menestys, marraskuussa avautunut 
uusi upea stockmann itis -tavaratalo, nevsky 
Centren kauppakeskuksen ja tavaratalon 
hieno kehitys sekä erityisesti stockmann-
verkkokaupan voimakas kasvu suomessa.

tavarataloryhmä on määrätietoisesti 
pyrkinyt yksinkertaistamaan ja tehostamaan 
toimintaansa. Franchising-toiminnasta 
luovuttiin venäjällä vuonna 2012 ja alku-
vuonna 2013 myytiin suomessa toimineet 
Zara-franchising-myymälät. keväällä alka-
neen kustannussäästöohjelman ja henkilös-
tön lomautusten myötä saavutettiin noin 15 
miljoonan euron kulusäästöt vuonna 2013. 
kustannusleikkauksista huolimatta tavarata-
loryhmän liikevoitto laski ja oli 26,0 miljoo-
naa euroa.

HAASTAVA  

maRkkina-
tilanne
tavarataloryhmän liikevaihto suomessa 
laski 3,3 prosenttia, kun mukaan ei lasketa 
lopettuja franchising-toimintoja, ja oli 833,5 
miljoonaa euroa. heikko markkinatilanne 
vaikeutti kaikkien tavaratalojen ja hobby 
hallin kehitystä. lisäksi itiksen, tampereen 
ja tapiolan tavaratalot kärsivät rakennus-
töistä. stockmann-verkkokauppa kasvatti 
sen sijaan voimakkaasti liikevaihtoaan tuo-
den tavaratalot asiakkaiden ulottuville kaik-
kialla suomessa. tavoitteena on kaikkikana-
vaisuus, jossa perinteinen kivijalkakauppa 
toimii saumattomasti yhdessä verkkokaupan 
kanssa. tähän tähtäävät niin useat it-kehi-
tyshankkeet kuin vuoden aikana käynnis-
tetty rakennemuutosohjelmakin. voimak-
kaista säästötoimista huolimatta liikevoitto 
suomessa laski selvästi. 

Baltian maiden markkinatilanne pysyi 
suh teellisen vakaana vuonna 2013. latvia 
siirtyi euroon vuoden 2014 alussa. 
stockmann-tavaratalojen liikevaihto oli 
edellisvuoden tasolla ja oli 96,5 miljoonaa 
euroa. myös liikevoitto pysyi edellisvuoden 
tasolla. 

TAVARATAlO-
KAUPAN 
 edellä-  
kävijä
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TAvArATALoryHmän 
LiikevAiHTo 
TuoTeALueiTTTAin 2013

TAvArATALoryHmän 
LiikevAiHTo mArkkinA-
ALueiTTAin 2013

 68 % Suomi

 24 % Venäjä

 8 % Baltia

 46 % Muoti ja kosmetiikka

 25 % Elintarvikkeet

 13 % Vapaa-aika ja 
harrastukset

 12 % Koti

 4 % Kirjat, lehdet ja paperi

TAVARATAlOA, 3 verkkokauppaa ja 13  muuta 
myymälää 31.12.2013. vuonna 2013 henkilöstö 
keskimäärin 8 469 (2012: 9 154).

TOiMiNTAMAATA
tavaratalot toimivat suomessa, venäjällä, virossa ja 
latviassa. suomessa liiketoimintayksikköön kuuluvat 
myös stockmannin ja akateemisen kirjakaupan verkko-
kaupat, stockmann Beauty -kosmetiikka-myymälät ja 
hobby hall.

TUOTEVAliKOiMA
muoti, kosmetiikka, elintarvikkeet, vapaa-aika ja urheilu, 
kodin tuotteet, elektroniikka, kirjat ja paperituotteet.

16

4

venäjällä rupla heikkeni voimakkaasti 
kesästä 2013 alkaen, ja tämän seurauksena 
venäläisten kuluttajien ostovoima pieneni. 
euromääräinen liikevaihto laski ilman lope-
tettuja franchising-toimintoja 2,9 prosenttia 
ja oli 302,6 miljoonaa euroa. Ruplina liike-
vaihto nousi. heikentynyttä ruplaa suojattiin 
osittain hinnankorotuksilla ja varastonhallin-
taan kiinnitettiin erityistä huomiota myynti-
katteen ylläpitämiseksi. myös liikevoitto kärsi 
heikentyneestä ruplasta. tavarataloista 
parhaiten menestyi nevsky Centre -kauppa-
keskuksessa toimiva pietarin yksikkö, joka 
on kolmessa toimintavuodessa noussut 
myynniltään stockmannin toiseksi suurim-
maksi tavarataloksi. 

nevsky Centren kiinteistön kaupallinen 
arvo määriteltiin kevään 2013 aikana. mää-
rittelyn tuloksena tehtiin strateginen päätös 
kauppakeskuksen pitämisestä toistaiseksi 
stockmannin omistuksessa. vuoden aikana 
nevsky Centren vuokralaisrakennetta on 
kehitetty vahvasti ja keskukseen on tuotu 
uusia, vetovoimaisia brändejä. samalla 
kävijämäärät, pysäköintitilojen käyttöaste ja 
vuokralaisten liikevaihto ovat jatkaneet 
hyvää kehitystä, jonka seurauksena kauppa-
keskuksen kannattavuus on parantunut 
entisestään. vuokratulot ovat pääosin 
sidottu euroon ja näin ne tasaavat valuutta-
kurssivaihteluita.

ODOTUKSET yliTTÄVÄ  

ostoskokemus
kiristyvässä kilpailussa stockmannin tavara-
talojen menestystekijät, kuten erinomainen 
asiakaspalvelu sekä laaja ja laadukas tuote-
valikoima, ovat entistä tärkeämpiä. tavara-
alueista parhaiten vuonna 2013 menestyivät 
asusteet, kosmetiikka ja elintarvikkeet. 

isoimmat haasteet löytyvät elektroniikka-
kaupasta, mikä näkyy erityisesti hobby hallin 
toiminnassa. stockmann-verkkokaupan 
valikoimaa laajennettiin merkittävästi ja 
verkosta onkin saatavilla jo lähes 50 000 
tuotenimikettä. 

vuoden aikana markkinoinnin painopis-
tettä siirrettiin painotuotteista digitaalisiin 
kanaviin. kampanjoita kohdistettiin erityi-
sesti kanta-asiakkaille, joita on jo 3,3 miljoo-
naa. vuoden aikana esiteltiin myös uusia 
kanta-asiakasetuja, kuten stockmann 
masterCardin maksutapaetu. voimakkaasta 
kampanjoinnista ja ruplan kurssin heikkene-
misestä huolimatta myyntikate säilyi koh-
tuullisen hyvällä tasolla ja oli 40,1 prosenttia. 

UUSiA, iNSPiROiViA 

ostos-
ympäRistÖjä
kaikkikanavaisuus asettaa uusia  
vaatimuksia sekä houkuttelevan ostos-
ympäristön kehittämiselle että myynti  - 
pinta-alan tehokkuudelle. suomen 
tavarataloissa on käynnissä useita uudistus-
hankkeita, joista ensimmäisenä valmistui 
marraskuussa uusittu itiksen tavaratalo. 
vuoden aikana jatkettiin tampereen tavara-
talon laajennusta, joka valmistuu loppu-
vuonna 2014. tapiolan tavaratalon uudistus-
hanke on suunnitteluvaiheessa. 

akateeminen kirjakauppa vietti 120-vuo-
tisjuhliaan ja juhlavuoden kunniaksi 
helsingin kirjatalossa sijaitsevan akateemi-
sen sisääntulokerros sai uuden ilmeen. 
uudistustyö toteutettiin alvar aallon suun-
nitteleman kirjatalon hengen mukaisesti ja 
asiakkaiden toiveita kuunnellen. myös aka-
teemisen tavoitteena on kaikkikanavaisuus, 
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TAvArATALoryHmän  
LiikevAiHTo 2009–2013

4,8
95 %

82 %

VUODESTA 2010 SUOMESSA TOiMiNUT  
STOCKMANN-VERKKOKAUPPA on tavaratalo-
ryhmän nopeimmin kasvava osa. vuonna 2013 verkko-
kaupan kävijämäärät kasvoivat selvästi. suurin kävijä-
määrä saavutettiin hullujen päivien aikana. miljoonaa uniikkia kävijää

liikevaihdon kasvu

kanta-asiakas ostot verkosta

VERKKOKAUPPA TÄyDENTÄÄ stockmann-tavara-
talojen tarjontaa ja palveluita. sitä kehitetään koko ajan 
mm. laajentamalla valikoimia uusiin tuotealueisiin ja 
brändeihin. vuoden 2013 aikana verkko-ostokset  
kasvoivat merkittävästi.

STOCKMANN USKOO VAHVASTi KAiKKiKANA-
VAiSUUTEEN, jossa perinteisellä tavara talokaupalla 
on vankka jalansija kasvavan verkkokaupan rinnalla.  
tavaratalojen kanta-asiakkaat ovat myös uskollisia 
verkkokaupan asiakkaita.

ENTiSTÄ SUOSiTUMPi STOCKMANN.COM

liiKEVAiHTO milj.euroa

 1 302,7 (2012)

1 232,6
liiKEVOiTTO milj.euroa

 48,0 (2012)

26,0
liiKEVOiTTO %

 3,7 (2012)

2,1
iNVESTOiNNiT milj.euroa

 30,4 (2012)

26,9
SUHTEElliNEN 
MyyNTiKATE %

 41,9 (2012) 

40,1
SiJOiTETUN 
PÄÄOMAN TUOTTO %

 7,3 (2012)

3,8

joka näkyy uudistetussa myymälässä mm. 
nettipisteinä ja asiakaskäyttöön tarkoitet-
tuina tabletteina. kirjakaupan katutasoon 
avattiin helsingin ensimmäinen starbucks. 
valtaisan suosion saaneen kahvilan sisustus 
on ainutlaatuinen ja suunniteltu kirjatalon 
designin sopivaksi. vuoden 2014 aikana 
uudistustöitä jatketaan kirjakaupan ylem-
missä kerroksissa.

ENTiSTÄ  

tehokkaampaa 
toimintaa
tavarataloryhmässä aloitettiin syksyllä 2013 
koko organisaatiota koskevien rakenteellis-
ten muutosten suunnittelu. tavoitteena on 
mahdollistaa kannattava, kaikkikanavainen 
liiketoiminta ja tehostaa kustannusraken-
netta vastaamaan vähittäiskaupan muuttu-
vaa toimintaympäristöä. 

Rakenteelliset uudistukset aloitettiin loppu-
vuonna markkinointiorganisaatiossa, jossa 
toteutetuilla muutoksilla tavoitellaan neljän 
miljoonan euron vuosittaisten säästöjen 
lisäksi uutta, vahvasti digitaalisuuteen tähtää-
vää media näkyvyyttä. vuoden 2014 alusta 
lähtien kiinteistö toimintojen organisaatiota 
keskitettiin. logistiikassa tavoitellaan suomen 
ja Baltian varastojen yhdistämistä pitkälti 
automatisoiduksi jakelukeskukseksi.

muuttuvaa rakennetta tukee uusi toimin-
nanohjausjärjestelmä, jonka käyttöönotto 
tapahtui onnistuneesti Baltian ja venäjän 
toiminnoissa sekä akateemisessa kirja-
kaupassa vuonna 2013. järjestelmä saadaan 
kaikilta osilta käyttöön vuoden 2014 aikana. 
järjestelmähankkeen lisäksi stockmann 
jatkaa vahvaa panostamista verkkokaup-
paan ja kaikkikanavaisuuden kehittämiseen.
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VUONNA 2013 tavara-alueista 
parhaiten menestyivät asusteet,  
kosmetiikka ja elintarvikkeet.
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 l index ja seppälä ovat vuodesta 2012 
muodostaneet yhteisen muotiketjut-
liiketoimintayksikön. muotiketjujen 
liikevaihto vuonna 2013 oli 805,2 
miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia 

edellisvuotta vähemmän. lindexin osalta 
vuosi sujui hyvin ja sen liikevaihto nousi 
688,0 miljoonaan euroon. liikevaihto kasvoi 
kaikilla markkinoilla suomea lukuun otta-
matta: euroissa 2,5 prosenttia ja paikallisva-
luutoissa 3,5 prosenttia. seppälän liikevaihto 
jäi 18,1 prosenttia edellisvuodesta ja oli 117,3 
miljoonaa euroa.

yhteinen liiketoimintayksikkö on tuonut 
mukanaan uusia työskentelytapoja molem-
mille muotiketjuille, ja synergiaetuja on 
haettu erityisesti tukitoiminnoista. seppälä 
siirtyi syksyllä 2013 käyttämään samoja 
toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmiä kuin 
lindex. samalla parannettiin ostojen ja 
muun toimitusketjun osien toimintamalleja. 
käynnissä olevat kehityshankkeet tähtäävät 
yhteistyön syventämiseen, toimintojen 
tehostamiseen ja erityisesti seppälän kan-
nattavuuden parantamiseen. 

vuonna 2013 muotiketjujen liikevoitto 
laski 38,6 miljoonaan euroon, vaikka 
lindex in hyvä tuloskehitys jatkui. lindex 

kasvatti liikevoittoaan 52,9 miljoonaan 
euroon, kun taas seppälän toiminta jäi 
selvästi tappiolliseksi ja oli -14,4 miljoonaa 
euroa. suhteellinen myyntikate pysyi koko-
naisuutena lähellä edellisvuoden tasoa ja oli 
61,7 prosenttia. lindexin myyntikate nousi, 
mutta seppälän laski.

liNDEXiN  

menestyksekäs 
konsepti
lindex sai toistamiseen arvostetun ”vuoden 
muotiketju”-palkinnon habitin muotigaa-
lassa tukholmassa. kiitosta sai erityisesti 
lindexin selkeä, laajoille asiakasryhmille 
suunnattu konsepti, joka on tuonut menes-
tystä niin Ruotsissa kuin kansainvälisestikin. 
uusinta myymäläkonseptia edustava, poh-
joismaisen moderni lippulaivamyymälä 
avattiin elokuussa tukholman keskustan 
sergelgatanille.

vuonna 2013 lindex panosti erityisesti 
naisten mallistojen kehittämiseen ja inspiroi-
viin kampanjoihin, ja toimenpiteet tuottivat 
erinomaisen tuloksen. naistenvaatteiden 
myynti kasvoi tuoteryhmistä eniten vuoden 

Lindex- ja Seppälä-muotiketjut tarjoavat myymälöissään ja verkko-
kaupoissaan inspiroivaa, kansain välistä ja kohtuuhintaista muotia  
laajalle asiakaskunnalle. Lindexillä on muotimyymälöitä kuudessatoista  
ja Seppälällä viidessä maassa. Noin 700 myymälän tuotevalikoimissa  
on naisten- ja lastenvaatteita, alusvaatteita, asusteita ja kosmetiikkaa.  
Lisäksi myydään miesten vaatteita, jotka tulivat myös Lindexin  
valikoimiin syksyllä 2013.

KANSAiN-
VÄliSTÄ 
 menestystä
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muoTikeTjujen 
LiikevAiHTo 
TuoTeALueiTTAin 2013

muoTikeTjujen 
LiikevAiHTo mArkkinA-
ALueiTTAin 2013

 68 % Ruotsi ja Norja

 19 % Suomi

 8 % Baltia ja Keski-
Eurooppa

 5 % Venäjä

 61 % Naisten muoti

 31 % Lasten muoti

 2 % Miesten muoti

 6 % Kosmetiikka

MyyMÄlÄÄ
479 lindexin myymälää, 209 seppälän myymälää 
ja 2 verkkokauppaa 31.12.2013. vuonna 2013 
henkilöstö keskimäärin lindex 4 985 ja seppälä 1 372, 
yhteensä 6 357 (2012: 6 317).

TOiMiNTAMAATA
•	 lindexin ja seppälän myymälöitä: 

suomi, venäjä, viro, latvia ja liettua
•	 lindexin myymälöitä: 

Ruotsi, norja, tšekin tasavalta, slovakia ja puola
•	 lindexin franchising-myymälöitä: 

saudi-arabia, arabiemiraatit, islanti, Bosnia-
hertsegovina, serbia ja kroatia

TUOTEVAliKOiMA
naisten-, lasten- ja miestenvaatteet, alusasut, 
kosmetiikka, asusteet

688

16

MAlliSTOJA KEHiTETÄÄN jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakkaiden 
tarpeita. Vuonna 2014 huomio Lindexissä on erityisesti alusvaatteissa ja Seppälässä 
naisten vaatteissa.

aikana. myös lastenvaatteiden hyvä myynti 
jatkui. vuonna 2014 huomio on erityisesti 
alusvaatteissa, joiden esillepanoon myymä-
löissä panostetaan. lisäksi kehitetään myyjien 
asiakaspalvelutaitoja ja alusvaatteiden tuote-
tuntemusta.

lindex on myös jatkanut yhteistyötä tun-
nettujen kansainvälisten muotisuunnittelijoi-
den kanssa, josta esimerkkinä oli syksyllä 
lanseerattu lindex matthew Williamson 
-mallisto. designmalliston tuotoista lahjoi-
tettiin 1,2 miljoonaa euroa rintasyövän vas-
taiseen taisteluun. 

lindex kehittää jatkuvasti mallistojaan 
vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. 
lokakuussa lanseerattiin lindexin ensim-
mäinen miesten alusvaatemallisto lXm. 
mallisto on myynnissä verkkokaupassa ja se 
on saanut asiakkaiden keskuudessa hyvän 
vastaanoton. vuonna 2014 lindex laajentaa 
miesten mallistoaan kattamaan laajemman 
klassisten perusvaatteiden valikoiman.

SEPPÄlÄSSÄ KÄyNNiSSÄ 

suunnan-
muutos
seppälässä tehtiin vuoden aikana kokonais-
valtaista brändiuudistusta, joka kattaa mark-
kinointistrategian, tuotevalikoiman ja myy-
mäläkonseptin. hankkeen aluksi määriteltiin 
uudestaan seppälän ydinkohderyhmä,  
joka on jatkossa entistä voimakkaammin 
25–35-vuotiaat naiset. markkinointi-

kampanjat saivat vuonna 2013 entistä kan-
sainvälisemmän linjan, jossa keulakuvina 
olivat muun muassa englantilainen laulaja 
sophie ellis-Bextor ja kanadalainen huippu-
malli Coco Rocha. syksyllä avautui uuden 
urban street -konseptin mukainen seppälän 
lippulaivamyymälä helsingin Forumissa. 

vuonna 2014 tavoitteena on hyödyntää 
uutta konseptia erityisesti myymäläviestin-
nässä. toinen painopiste on mallistojen 
houkuttelevuuden lisääminen niin, että 
tuotteiden hinta–laatu-suhde vastaa asiak-
kaiden toiveita. entistä enemmän hyödyn-
netään konsernin ostokonttoreita tuotteiden 
toimitusvarmuuden ja laatutason takaami-
seksi. tavoitteena on kehittää erityisesti 
naistenvaatteita, joiden myynti laski tuote-
ryhmistä eniten vuonna 2013.

seppälän uudistusten lähtökohtana on 
houkutella lisää kävijöitä myymälöihin ja 
siten kasvattaa myyntiä, mikä on keskeinen 
edellytys kannattavuuden parantamiselle. 
myymäläverkoston karsiminen on toinen 
keskeinen hanke, jolla pyritään palautta-
maan seppälän toiminta kannattavaksi. 
vuonna 2013 verkosto pieneni 11 myymä-
lällä. suurin osa lopetetuista myymälöistä 
sijaitsi venäjällä. suunnanmuutosta  
johtaa seppälän uutena toimitusjohtajana 
1.12.2013 aloittanut eveliina melentjeff.
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muoTikeTjujen  
LiikevAiHTo 2009–2013

35
9/2014
100

liiKEVAiHTO milj.euroa

 814,0 (2012)

805,2
liiKEVOiTTO milj.euroa

 50,0 (2012)

38,6
liiKEVOiTTO %

 6,1 (2012)

4,8
iNVESTOiNNiT milj.euroa

 22,0 (2012)

24,7
SUHTEElliNEN  
MyyNTiKATE %

 61,5 (2012) 

61,7
SiJOiTETUN  
PÄÄOMAN TUOTTO %

 4,7 (2012)

3,7

liNDEXiN ja SEPPÄlÄN vauvan-
vaatemallistojen raaka-aineena suositaan 
luomupuuvillaa. Vastuulliset valikoimat 
ovat muotiketjuissa laajat. Vuonna 2013 
myynnissä oli noin 13 miljoonaa vastuulli-
sista materiaaleista valmistettua tuotetta.

liNDEX SUUNTAA KiiNAANUUSiA AVAUKSiA  

juhla - 
vuonna 2014
kansainvälinen laajentuminen ja franchi-
sing-toiminnot ovat avainasemassa lindexin 
strategiassa. kasvua haetaan sekä omien, 
nykyisillä päämarkkinoilla olevien myymälöi-
den että franchising-yhteistyön myötä 
uusille markkinoille avattavien myymälöiden 
kautta. vuonna 2013 myymälöiden määrä 
kasvoi kymmenellä, joista viisi oli omia 
myymälöitä ja viisi franchising-myymälöitä. 
Franchising-sopimus kiinalaisen suningin 
kanssa kiihdyttää muotiketjun kansainvälistä 
laajentumista entisestään.

seppälä jatkaa brändin uudistamista ja 
keskittyy toiminnan kannattavuuden paran-
tamiseen. erityisesti venäjän myymäläver-
kostoa pienennetään merkittävästi: suunni-
telmissa on lopettaa yli 20 myymälää  
venäjällä vuonna 2014.

alkaneena vuonna lindex täyttää 60 
vuotta, jonka muotiketju tuo esille näyttä-
västi asiakkaille näkyvin kampanjoin sekä 
ensimmäisen kiinan-myymälän avauksessa. 
tavoitteena on luoda lindexistä aidosti 
globaali, maailmanluokan brändi. tämän 
takia lindex kartoittaa mahdollisuuksia 
laajentumiseen myös muilla uusilla markki-
noilla, esimerkiksi avaamalla myymälöitä 
euroopan suurimmissa muodin metro-
poleissa. lisäksi panostetaan myyntiin ver-
kossa – lindexin verkkokauppa toimii jo nyt 
28 euroopan maassa.

FRANCHiSiNG-liiKETOiMiNTAMAlli tarjoaa 
lindexille mahdollisuuden päästä uusille mark-
kina-alueille pienellä riskillä ja tehokkaalla pää-
omien käytöllä. lindexillä oli 35 franchising-
myymälää kuudessa maassa vuoden lopussa. 

liNDEX JA SUNiNG, yksi kiinan suurimmista 
yrityksistä, allekirjoittivat syyskuussa franchising-
yhteistyösopimuksen lindex-myymälöiden 
avaamisesta kiinassa. ensimmäinen myymälä 
avautuu shanghaissa syyskuussa 2014. 

KUMPPANUUS on lindexin kansainvälistymi-
sen suurin askel. tavoitteena on avata noin 100 
lindex-myymälää kiinan miljoonakaupunkeihin 
vuoteen 2018 mennessä. lisäksi suning vie 
lindexin tuotteet verkkokauppaan kiinassa. 

franchising-myymälää

myymäläavaus

uutta myymälää

19STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2013



selvitys stoCkmann- 
konseRnin  HAlliNTO- JA 
OHJAUSJÄRJESTElMÄSTÄ
Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkina-
yhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, NASDAQ OMX 
Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla 
Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla cgfinland.fi. Stockmann noudattaa kaikkia koodin suosituksia.

stockmann oyj abp:n selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2013 on 
laadittu suomen listayhtiöiden hallinnointi-
koodin suosituksen 54 mukaisesti. selvitys 
ja ajantasaiset tiedot yhtiön hallinnoinnista 
ovat saatavilla myös yhtiön kotisivuilla 
stockmanngroup.com kohdassa hallin-
nointi. selvitys kattaa konsernin hallinnosta 
ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö 
stockmann oyj abp:n toimielimet, joita ovat 
yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, sekä 
käsittelee mm. hallituksen valintaa ja työs-
kentelyä, hallituksen valiokunnan tehtäviä ja 
vastuita, stockmannin johtamisrakennetta 
sekä hallituksen ja ylimmän johdon palkitse-
mista. lisäksi stockmann julkaisee hallinto-
koodin edellytysten mukaisen selvityksen 
yhtiön maksamista palkoista ja palkkioista. 
palkka- ja palkkioselvitys on yhtiön koti-
sivuilla stockmanngroup.com.

sTockmAnnin HALLinTomALLi

tavaratalo- 
ryhmä

muotiketjut konsernin 
yhteiset 

toiminnot

yhtiÖkokous

hallitus

hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 

tavaratalo-
ryhmän 

johtoryhmä

lindexin 
johto-
ryhmä

seppälän 
johto-
ryhmä

toimitusjohtaja

konseRnin johtoRyhmä

sisäinen 
tarkastus

ulkoinen 
tilintarkastus
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yHTiÖKOKOUS
yhtiökokous on stockmann oyj abp:n ylin 
päättävä elin. varsinainen yhtiökokous 
muun muassa päättää vuosittain yhtiön 
tilinpäätöksen hyväksymisestä, vahvistetun 
taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 
hallituksen jäsenten valitsemisesta ja heidän 
palkkioistaan sekä vastuuvapauden myön-
tämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen 
jäsenille.

varsinainen yhtiökokous pidetään vuosit-
tain ennen kesäkuun loppua. vuonna 2013 
varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2013 
helsingissä. kaikki hallitukseen valitut henki-
löt ja yhtiön tilintarkastajat olivat läsnä yhtiö-
kokouksessa. yhtiökokoukseen osallistui 
henkilökohtaisesti tai valtakirjalla yhteensä 
827 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 
49,28 prosenttia yhtiön rekisteröidystä 
osakepääomasta ja 64,43 prosenttia ääni-
määrästä.

stockmannilla on kaksi osakesarjaa, joista 
jokainen a-osake oikeuttaa äänestämään 
yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja 
jokainen B-osake yhdellä äänellä. yhtiöko-
kouskutsu, -asiakirjat sekä hallituksen ehdo-
tukset yhtiökokoukselle olivat osakkeen-
omistajien saatavilla vähintään kolme viik-
koa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa 
ja yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

HAlliTUS
yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituk-
seen kuuluu vähintään viisi ja enintään 
yhdeksän jäsentä. hallituksen jäsenet vali-
taan yhden vuoden toimikaudeksi, joka 
alkaa siitä varsinaisesta yhtiökokouksesta, 
jossa heidät valittiin ja päättyy seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
yhtiöjärjestyksessä ei ole hallituksen jäsen-
ten valintaa koskevia rajoituksia. 

hallitus valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. vuoden 

2013 lopussa yhtiön hallitus koostui kahdek-
sasta, varsinaisen yhtiökokouksen 2013 
valitsemasta jäsenestä. hallituksessa jatkoi-
vat puheenjohtaja Christoffer taxell ja jäse-
ninä eva liljeblom, kari niemistö, per 
sjödell, Charlotta tallqvist-Cederberg, 
Carola teir-lehtinen ja dag Wallgren. 
uudeksi jäseneksi valittiin toimitusjohtaja 
kjell sundström. kaj-Gustaf Bergh toimi 
hallituksen jäsenenä vuoden 2013 yhtiö-
kokoukseen asti. 

hallituksen jäsenillä on oltava tehtävän 
edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyt-
tää riittävästi aikaa hallitustyön hoitamiseen. 
lisäksi hallituksen jäsenten enemmistön on 
oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään 
kahden näistä jäsenistä myös riippumatto-
mia yhtiön merkittävistä osakkeenomista-
jista. hallitus katsotaan päätösvaltaiseksi, 
kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on 
läsnä. päätökset tehdään enemmistöpää-
töksin. äänten mennessä tasan päätökseksi 
tulee se mielipide, johon puheenjohtaja 
yhtyy.

 lisätietoja hallituksen jäsenistä on 
vuosikertomuksen sivuilla 26–27.

Hallituksen tehtävät
hallituksen ja sen valiokuntien tehtävät ja 
vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osa-
keyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädän-
nön pohjalta. hallitus huolehtii yhtiön hallin-
nosta ja sen toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty.

hallitus on vahvistanut itselleen työjärjes-
tyksen, joka on nähtävissä yhtiön kotisivuilla 
stockmanngroup.com. työjärjestyksessä 
määritellään hallituksen kokoonpanoon ja 
valintamenettelyyn liittyvät periaatteet, 

hallituksen tehtävät, päätöksentekomenet-
tely ja kokouskäytäntö sekä hallituksen 
arvioinnin periaatteet.

hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja 
kaikkien osakkeenomistajien etua. tehtä-
vänsä toteuttamiseksi hallitus muun 
muassa:
•	 ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
•	 nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
•	 hyväksyy toimitusjohtajan 

toimitusjohtajasopimuksen ja muut 
etuudet

•	 hyväksyy konsernin johtoryhmän 
jäsenten palkkauksen ja muut etuudet

•	 hyväksyy yhtiön riskienhallinnan 
periaatteet

•	 arvioi ja vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin 
strategiset ja taloudelliset tavoitteet

•	 hyväksyy liiketoiminta- ja strategiset 
suunnitelmat sekä arvioi niiden 
toteutumista

•	 hyväksyy vuotuisen talousarvion
•	 päättää merkittävistä yksittäisistä 

investoinneista sekä yritys- ja 
kiinteistökaupoista

•	 määrittelee yhtiön osingonjakopolitiikan 
ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen 
maksettavasta osingosta

•	 kutsuu koolle yhtiökokouksen

työjärjestyksensä mukaisesti hallitus arvioi 
vuosittain toimintaansa ja työskentelytapo-
jaan suomen listayhtiöiden hallinnointikoo-
din suosituksen 7 mukaisesti. arvioinnin 
tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn 
kehittämiseen.

Hallituksen kokoukset
hallitus kokoontuu ennalta vahvistetun 
aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa. 
kokousaikataulu perustuu yhtiön taloudelli-
sen raportoinnin aikatauluun ja lisäksi halli-
tus kokoontuu mm. strategiakokoukseen.
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yhtiön toimivasta johdosta hallituksen 
kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimi-
tusjohtaja, varatoimitusjohtajat, muotiketjut-
liiketoimintayksikön johtaja ja lakiasiain 
johtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. 
hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi 
henkilöstön edustajaa, tällä hetkellä Rolf 
Feiring ja Rita löwenhild, jotka eivät ole 
hallituksen jäseniä. toisen henkilöstön 
edustajan valitsevat stockmannin yhtymä-
lautakunnan työntekijäedustajat ja toisen 
stockmannin ylempiä toimihenkilöitä edus-
tava yhdistys. hallitus kokoontui vuoden 

2013 aikana 9 kertaa ja sen jäsenten osallis-
tumisprosentti kokouksiin oli 98,6.

HAlliTUKSEN VAliOKUNNAT
hallitus on asettanut keskuudestaan nimi-
tys- ja palkitsemisvaliokunnan, joka hoitaa 
niitä tehtäviä, jotka on koodin suosituksissa 
28–30 määritelty nimitysvaliokunnan tehtä-
viksi ja suosituksissa 31–33 palkitsemisvalio-
kunnan tehtäviksi. suositusten 24–27 
mukaisen tarkastusvaliokunnan tehtävistä 
vastaa hallitus. valiokunta avustaa hallitusta 
valmistelemalla hallituksen päätösvaltaan 

kuuluvia asioita ja valiokunta raportoi halli-
tukselle vuosittain. hallitus on hyväksynyt 
valiokunnan työjärjestyksen, jossa määritel-
lään valiokunnan tehtävä ja vastuu. työ-
järjestys on nähtävissä yhtiön kotisivuilla 
stockmanngroup.com.

nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtä-
vänä on toimitusjohtajan, varatoimitus-
johtajien ja muiden konsernin johtoryhmän 
jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden 
valmistelu, hallituksen jäsenten valinnan 
sekä hallituksen jäsenten palkitsemisasioi-
den valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää 
ehdotusta varten. valiokunta kokoontuu 
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa. 

hallitus nimittää valiokunnan jäsenet ja 
sen puheenjohtajan vuosittain. nimitys- ja 
palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä halli-
tuksen jäsentä, jotka ovat yhtiöstä riippu-
mattomia. hallitus valitsi maaliskuussa  
2013 valiokunnan jäseniksi toimitusjohtaja 
kari niemistön, toimitusjohtaja Charlotta  
tallqvist-Cederbergin, toimitusjohtaja 
dag Wallgrenin sekä puheenjohtajaksi 
edelleen ministeri Christoffer taxellin. lisäksi 
toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valio-
kunnan kokouksissa.

valiokunta antoi helmikuussa 2014 halli-
tukselle ehdotuksensa 18.3.2014 pidettävää 

HALLiTuksen jäsenTen rAHA- jA osAkePALkkioT vuonnA 2013

Kiinteät  
vuosipalkkiot*, 

euroa

Hallituksen 
kokouspalkkiot, 

euroa

Valiokunnan 
kokouspalkkiot, 

euroa
Rahapalkkiot 

yhteensä, euroa
Osakepalkkiot, 

kpl
Osakkeiden 
arvo, euroa

Christoffer taxell (puheenjohtaja) 76 000 2 500 1 500 80 000 2 637 30 780,00

kari niemistö (varapuheenjohtaja) 49 000 3 000 2 000 54 000 2 311 26 979,40

eva liljeblom 38 000 2 500 - 40 500 1 090 12 730,00

per sjödell 38 000 2 500 - 40 500 2 116 24 700,00

kjell sundström** 38 000 2 000 - 40 000 1 302 15 200,00

Charlotta tallqvist-Cederberg 38 000 3 000 2 500 43 500 2 344 27 360,00

Carola teir-lehtinen 38 000 2 500 - 40 500 1 465 17 100,00

dag Wallgren 38 000 3 000 2 500 43 500 1 302 15 200,00

kaj-Gustaf Bergh*** - 500 - 500 - -

Hallituksen jäsenet yhteensä 353 000 21 500 8 500 383 000 14 567 170 049,40
* noin 50 % vuosipalkkioista maksettiin yhtiön osakkeina. ** valittiin hallituksen jäseneksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2013.
*** hallituksen jäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 asti.

HALLiTuksen jäsenTen osAkeomisTukseT 31.12.2013*

A-osake B-osake
Christoffer taxell (puheenjohtaja) 2 375 17 593

kari niemistö (varapuheenjohtaja) 3 168 650 1 030 807

eva liljeblom 257 8 821

per sjödell 2 116

kjell sundström** 1 456

Charlotta tallqvist-Cederberg 7 041

Carola teir-lehtinen 10 722

dag Wallgren 3 989

* sisältäen heidän henkilökohtaisesti omistamansa ja heidän lähipiirinsä omistamat stockmann oyj abp:n osakkeet.
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varsinaista yhtiökokousta varten. ehdotuk-
sen mukaan uudeksi hallituksen jäseneksi 
valitaan oikeustieteen kandidaatti, diplomi-
ekonomi, Föreningen konstsamfundet r.f:n 
toimitusjohtaja kaj-Gustaf Bergh. ministeri 
Christoffer taxell ei ole enää käytettävissä 
yhtiön hallituksen jäseneksi. muiden halli-
tuksen jäsenten ehdotetaan jatkavan. halli-
tukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoit-
taneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he 
valitsevat keskuudestaan hallituksen 
puheenjohtajaksi kaj-Gustaf Berghin. lisäksi 
valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäse-
nille maksettaisiin seuraavat palkkiot: halli-
tuksen puheenjohtajalle 76 000 euroa, 
hallituksen varapuheenjohtajalle 49 000 

konsernin joHToryHmän jäsenTen osAke- jA oPTio-omisTukseT 31.12.2013*

A-osake B-osake 2010A-optio 2010B-optio 2010C-optio
hannu penttilä (toimitusjohtaja) 111 15 036 40 000 27 000 27 000

pekka vähähyyppä 5 813 24 000 16 000 16 000

maisa Romanainen 1 500 24 000 16 000 16 000

Göran Bille 15 877 24 000 16 000 16 000

heini pirttijärvi 2 024 10 000 6 600 6 600

lauri veijalainen 1 225 18 000 12 000 12 000

jukka naulapää 12 000 8 000 12 000

* sisältäen heidän henkilökohtaisesti omistamansa ja heidän lähipiirinsä omistamat stockmann oyj abp:n osakkeet.

euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 
38 000 euroa. lisäksi jäsenille maksetaan 
500 euroa palkkiota kokoukselta. noin 50 
prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön 
osakkeina ja loppuosa rahana. osakkeiden 
omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

vuonna 2013 nimitys- ja palkitsemisvalio-
kunta kokoontui 6 kertaa ja kaikki jäsenet 
osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

TOiMiTUSJOHTAJA
hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. 
varatuomari hannu penttilä on toiminut 
yhtiön toimitusjohtajana 1.3.2001 lukien. 
hän on tullut stockmannin palvelukseen 
vuonna 1978.

hallitus on päättänyt toimisuhteen 
ehdoista, jotka määritellään kirjallisessa 
toimitusjohtajasopimuksessa.

toimitusjohtaja vastaa yhtiön hallinnosta 
ja operatiivista johtamisesta hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mukai-
sesti sekä hallitukselle esitettävien yleisten 
strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien 
kehittämisestä.

MUU JOHTO
konsernin johtoryhmä vastaa toimitusjohta-
jan johdolla liiketoiminnan ohjaamisesta 
sekä strategisten ja taloudellisten suunnitel-
mien laadinnasta. johtoryhmän tärkeimmät 
tehtävät ovat konsernin strategian ja liiketoi-
mintayksiköiden strategioiden valmistelu ja 
toteutus, taloudelliset ennusteet, tuloskehi-
tys sekä investoinnit.

konsernin johtoryhmässä on seitsemän 
jäsentä mukaan lukien toimitusjohtaja, jolle 
johtoryhmän jäsenet raportoivat. konsernin 
lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihtee-
rinä. yhtiön varatoimitusjohtajina toimivat 
6.11.2008 lukien tavarataloryhmän johtaja 
maisa Romanainen ja talousjohtaja pekka 
vähähyyppä. konsernin liiketoimintayksi-
köillä on omat johtoryhmänsä, jotka avusta-
vat kyseisen yksikön johtajaa.

vuoden 2013 alusta alkaen johtoryhmään 
ovat kuuluneet: toimitusjohtaja hannu 
penttilä, varatoimitusjohtaja, tavarataloryh-
män johtaja maisa Romanainen, varatoimi-
tusjohtaja, talousjohtaja pekka vähähyyppä, 
muotiketjut-liiketoimintayksikön johtaja, 

ToimiTusjoHTAjAn jA konsernin muun joHToryHmän PALkiTseminen

Euroa 2013 2012

Toimitusjohtaja
kiinteä rahapalkka 587 520 606 320

tulospalkkiot (edelliseltä vuodelta) 30 960 -

luontoisedut 21 585 20 880

yhteensä 640 065 627 200

Muut johtoryhmän jäsenet
kiinteä rahapalkka 1 749 436 1 763 356

tulospalkkiot (edelliseltä vuodelta) 58 344 12 268

luontoisedut 73 570 76 647

yhteensä 1 881 350 1 852 271
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lindexin toimitusjohtaja Göran Bille, henki-
löstöjohtaja heini pirttijärvi, konsernin ulko-
maantoimintojen kehitysjohtaja lauri veija-
lainen ja lakiasiain johtaja jukka naulapää. 
toimitusjohtajan lisäksi hallitus nimittää 
konsernin varatoimitusjohtajat ja muut 
konsernin johtoryhmän jäsenet.

konsernin johtoryhmän jäsenten henkilö-
tiedot, keskeinen työkokemus ja tärkeimmät 
luottamustoimet sekä tietoa johdon osake- 
ja optio-omistuksesta ja palkitsemisesta on 
esitetty sivuilla 23–24 ja 28–29.

SiSÄiNEN VAlVONTA JA  
SiSÄiNEN TARKASTUS
hallituksen vastuulla olevan sisäisen valvon-
nan tavoitteena on muun muassa varmistaa 
toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, 
informaation luotettavuus sekä säännösten 
ja ohjeiden noudattaminen. sisäinen val-
vonta on osa päivittäistä johtamista ja yhtiön 
hallinnointia.

olennainen osa sisäistä valvontaa on 
sisäinen tarkastus, joka toimii erillisenä 
yksikkönä toimitusjohtajan alaisuudessa ja 
raportoi havainnoistaan hallitukselle. sisäi-
nen tarkastus tukee konsernin johtoa toi-
minnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioi-
malla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja 
sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuotta-
malla johdolle informaatiota ja suosituksia 
niiden tehostamiseksi. sisäinen tarkastus 

tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudelli-
sen raportoinnin prosesseja. stockmannin 
hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen 
toimintaohjeen. sisäisen tarkastuksen toi-
mintaa ohjaavat riskilähtöisyys sekä paino-
pistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittä-
misessä.

RiSKiENHAlliNTA
Riskenhallinnan tavoitteena on turvata 
konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoi-
minnan häiriöttömyys toteuttamalla riskien-
hallintaa kustannustehokkaasti ja syste-
maattisesti liiketoimintayksiköissä. hallitus 
on vahvistanut yhtiön riskienhallinnan peri-
aatteet, jotka koskevat stockmann-konser-
nin kaikkia liiketoimintayksiköitä ja -alueita.

stockmannin hallitus ja konsernin johto-
ryhmä arvioivat säännöllisesti strategiapro-
sessin yhteydessä liiketoimintaan liittyviä 
riskitekijöitä ja riskienhallintatoimenpiteiden 
riittävyyttä. Riskienhallintaa tukevat sisäiset 
kontrollijärjestelmät ja ohjeet. Riskienhallin-
taohjeistusta on erikseen laadittu muun 
muassa seuraaville osa-alueille: it ja tieto-
turva, rahoitustoiminto, ympäristöasiat, 
väärinkäytökset, turvallisuus ja vakuutukset.

stockmannin liiketoiminta on altis erilai-
sille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaiku-
tus yhtiön toimintaan. liiketoimintayksiköi-
den johtoryhmät vastaavat strategisten ja 
taloudellisten suunnitelmien laatimisesta 

omissa yksiköissään; liiketoimintariskien 
analysointi ja hallintatoimenpiteiden arvi-
ointi on osa strategian laatimista. liiketoi-
mintariskejä analysoidaan myös strategia-
prosessin ulkopuolella, erityisesti merkittä-
vien hankkeiden ja investointien yhteydessä, 
ja niistä raportoidaan tarvittaessa yhtiön 
hallitukselle.

konsernissa toimii riskienhallinnan 
ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea 
liiketoimintoja sellaisten riskien tunnistami-
sessa ja hallitsemisessa, jotka voivat vaaran-
taa tai estää stockmannin strategian 
mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. 
ohjausryhmä, johon kuuluvat yhtiön sisäi-
sen tarkastuksen päällikkö, lakiasiain johtaja 
ja konsernilaskennan päällikkö, raportoi 
havainnoistaan sekä suosituksistaan kon-
sernin johtoryhmälle.

RiSKiTEKiJÖiTÄ
strategiariskejä ovat kaikki ne tekijät, jotka 
saattavat vaarantaa tai estää konsernin tai 
sen osan strategisten tavoitteiden saavutta-
misen. stockmannin liiketoimintariskit on 
luokiteltu kolmeen riskialueeseen:
•	 liiketoimintaympäristön riskit, joilla 

tarkoitetaan yhtiön ulkoisia riskitekijöitä, 
jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa 
merkittävästi yhtiön toiminta-
mahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. 
tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi 

ToimiTusjoHTAjAn ToimisuHTeen eHdoT

kannustejärjestelmät toimitusjohtaja kuuluu avainhenkilöoptiot 2010 -kannustejärjestelmän piiriin. optiojärjestelmän ehdot 
löytyvät osoitteesta stockmanngroup.com.

eläkeikä toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta. hannu penttilän 
toimitusjohtajakautta jatkettiin huhtikuussa 2013 toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

eläke-edut eläke määräytyy työntekijän eläkelain ja yhtiön ottaman erillisen vakuutuksen mukaisesti.  
eläkekertymä on 60 prosenttia palkasta, joka määräytyi vuosien 2009–2012 ansioiden perusteella ja on 
niistä kahden keskimmäisen ansiovuoden keskiarvo. lisäeläkevakuutuksen mukaisen eläkekertymän 
maksu alkaa toimitusjohtajan siirtyessä eläkkeelle. vuonna 2013 vakuutusmaksu oli 87 375 euroa  
(2012: 325 960 euroa).

toimisuhteen päättäminen ja irtisanomiskorvaus irtisanomisajaksi on molemminpuolisesti määritelty 6 kuukautta. yhtiön sanoessa sopimuksen irti on 
toimitusjohtajalla oikeus 12 kuukauden kiinteää palkkaa vastaavaan korvaukseen irtisanomisajan 
päätyttyä. erillistä irtisanomiskorvausta ei makseta toimitusjohtajan täytettyä 60 vuotta.
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olennaiset ja ennakoimattomat 
muutokset markkina kehityksessä, 
heikkenevä ostovoima ja venäjän 
maariski.

•	 operatiiviset ja vahinkoriskit, joilla 
tarkoitetaan yhtiön toimintoihin liittyviä 
riskejä, jotka voivat toteutuessaan johtaa 
mm. liiketoiminnan keskeytymiseen, 
tehotto muuteen ja kannattamatto-
muuteen. tällaisia riskitekijöitä ovat 
esimerkiksi lisääntyvä kilpailu, henkilöstö-, 
väärinkäytös-, itC- ja tietoturvariskit sekä 
päätöksenteon pohjana olevaan 
informaatioon liittyvät riskit.

•	 Rahoitusriskit, joiden vaikutus heijastuu 
toteutuessaan heikentävästi konsernin 
tulokseen, taseeseen ja likviditeettiin. 
Rahoitusriskejä, valuuttakurssien ja 
korkotason vaihtelusta aiheutuvat riskit 
mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen 
vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, keskei-
siin valuuttakursseihin ja erityisesti kulutta-
jien ostovoimaan liittyvien epävarmuusteki-
jöiden arvioidaan nykytilanteessa olevan 
ensisijaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa 
stockmannin toimintaan.

 Riskejä ja epävarmuustekijöitä selos-
tetaan tarkemmin hallituksen toi-
mintakertomuksessa sivuilla 30–35.

TAlOUDElliSEEN RAPORTOiNTi
PROSESSiiN liiTTyVÄN SiSÄiSEN 
VAlVONNAN JA RiSKiEN
HAlliNNAN JÄRJESTElMiEN 
PÄÄPiiRTEET
sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudel-
lisen raportoinnin osalta vastaa stockmannin 
hallitus, joka vastaa myös tarkastusvaliokun-
nan tehtävistä. taloudellisen raportoinnin 
toteuttamisesta vastaavat konsernin talous-
johtaja ja talousosasto. stockmannin talou-
dellisessa raportoinnissa noudatetaan 
konsernitasoisia ohjeita. Raportointi perus-
tuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien 
sekä taloushallinnon järjestelmien tuotta-
maan tietoon. konsernin talousosasto 

määrittää taloudellisen raportointiprosessin 
valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset 
ohjeet, prosessikuvaukset, täsmäytykset ja 
analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa 
käytettävien tietojen sekä raportoinnin 
oikeellisuus.

taloudellisen raportoinnin tuloksia seura-
taan ja poikkeamat ennusteisiin ja edelli-
seen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. 
analyysien avulla pyritään löytämään rapor-
toinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan 
olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

liiketoimintayksiköt ja konsernin talous-
osasto vastaavat oman vastuualueensa 
sisäisen valvonnan tehokkuudesta. konser-
nin talousosasto vastaa raportoinnin pro-
sessien arvioinneista. taloudelliseen rapor-
tointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden 
hallintatoimet määritellään osana riskienhal-
lintaprosessia.

yHTEiSKUNTAVASTUU
sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan 
on keskeinen osa stockmannin arvoja ja 
jokapäiväistä tapaa toimia. yhtiö pyrkii 
liiketoiminnassaan ylittämään lakien, sään-
nösten tai käytäntöjen asettamat vähim-
mäisvaatimukset. stockmann on sitoutunut 
yk:n Global Compact -aloitteeseen ja edis-
tää sen mukaisesti ihmisoikeuksia, työelä-
män oikeuksia, ympäristöä ja korruption 
vastaista toimintaa.

stockmannin Code of Conduct -toiminta-
ohje, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt, 
määrittää poikkeuksetta kaikkien työnteki-
jöiden ja johdon tavan toimia. stockmann 
edellyttää myös, että sen tavarantoimittajat 
ja muut yhteistyökumppanit noudattavat 
toimintaohjeen periaatteita.

stockmannin yhteiskuntavastuun strate-
gia asettaa päämäärät vastuullisuustyölle. 
yhteiskuntavastuusta raportoidaan CsR-
raportissa, joka ilmestyy vuosittain, ja yhtiön 
kotisivuilla stockmanngroup.com.

TiliNTARKASTUS
yhtiökokouksen valitsemat tilintarkastajat 
tarkastavat yhtiön kirjanpidon, tilinpäätök-
sen ja hallinnon. yhtiöllä on vähintään yksi ja 

enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä 
vähintään yksi ja enintään kolme vara-
miestä. tilintarkastajien toimikausi alkaa 
siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on 
valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.

vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous 
valitsi yhtiön tilintarkastajiksi uudelleen 
tilintarkastusyhteisö kpmG:n tilintarkastajan 
jari härmälän, kht, joka on toiminut 
stockmannin varsinaisena tilintarkastajana 
vuodesta 2007, ja uudeksi varsinaiseksi 
tilintarkastajaksi kpmG:n tilintarkastaja 
anders lundinin, kht. varatilintarkastajaksi 
valittiin tilintarkastusyhteisö kpmG. tällä 
hetkellä stockmann-konsernin tilintarkasta-
jana kaikissa toimintamaissa ja tytäryrityk-
sissä toimii tilintarkastusyhteisö kpmG. 
tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 
2013 olivat 0,8 miljoonaa euroa sekä vero-
neuvonta ja muut palkkiot 0,2 miljoonaa 
euroa.

Stockmann Oyj Abp:n hallituksen 
hyväksymä 12.2.2014.

 liSÄTiETOJA 
hallituksen jäsenistä, 
toimitus johtajasta ja 
johtoryhmän jäsenistä 
 sekä työjärjestykset 
löytyvät yhtiön kotisivuilta 
stockmanngroup.com
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HAlliTUS

CaROLa TEiR-LEHTiNENPER SjödELLKaRi NiEMiSTö CHRiSTOffER TaxELLCHaRLOTTa TaLLQViST-CEdERBERG

Kari Niemistö
s. 1962 
Suomen kansalainen
KTM

Toimitusjohtaja, 
Selective Investor Oy Ab
Hallituksen vara-
puheenjohtaja 2012–, 
jäsen 1998–
Hallituksen nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan 
jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeen-
omistajista

Tärkeimmät  
luottamustehtävät:
kuvataidesäätiö ars 
Fennica, hallituksen 
puheenjohtaja 2004–;
Raisio oyj, hallintoneu-
voston jäsen 2008–

Eva liljeblom
s. 1958 
Suomen kansalainen
KTT

Rehtori, professori, 
Svenska Handels -
högskolan
Hallituksen jäsen 2000–

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeen-
omistajista

Tärkeimmät  
luottamustehtävät:
kuntarahoitus oyj, hallituk-
sen jäsen 2003–, hallituk-
sen puheenjohtaja 2011–;
keskinäinen vakuutusyhtiö 
Fennia, hallituksen jäsen 
2003–; veikkaus oy, 
hallituksen jäsen 2010–

Per Sjödell
s. 1972 
Ruotsin kansalainen
KTM

Toimitusjohtaja, 
Fiskars Sweden AB
Hallituksen jäsen 2012–

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeen-
omistajista

Tärkeimmät  
luottamustehtävät:
Fiskars sweden aB, halli-
tuksen jäsen 2012–; akade-
mibokhandeln aB, hallituk-
sen jäsen 2013–; adlern 
mindre, hallituksen 
puheenjohtaja 2010–

Kjell Sundström
s. 1960 
Suomen kansalainen
KTM

Toimitusjohtaja, 
Stiftelsen för Åbo 
Akademi
Hallituksen jäsen 2013–

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeen-
omistajista

Tärkeimmät  
luottamustehtävät:
eläkevakuutusosakeyhtiö 
veritas, hallituksen 
puheenjohtaja 2005–; 
ab yrkeshögskolan vid Åbo
akademi, hallituksen jäsen 
2006–; stiftelsen acade-
mica, tukholma, hallituksen 
jäsen 2005–

Christoffer Taxell
s. 1948 
Suomen kansalainen
OTK, ministeri

Hallituksen puheenjoh-
taja 2007–, jäsen 1985–
Hallituksen nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät  
luottamustehtävät:
Föreningen konstsam-
fundet r.f., hallituksen jäsen 
1996–, hallituksen puheen-
johtaja 2004–; Rettig Group 
oy ab, hallituksen jäsen 
2012–; Ålandsbanken abp, 
hallituksen jäsen 2013–
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Carola Teirlehtinen
s. 1952 
Suomen kansalainen
FM

Hallitusammattilainen
Hallituksen jäsen 2004–

Riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeen-
omistajista

Tärkeimmät  
luottamustehtävät:
sweco aB (publ), hallituk-
sen jäsen 2011–; yliopiston 
apteekki, hallituksen jäsen 
2013-; stiftelsen arcada 
-säätiö, hallituksen varapu-
heenjohtaja 2011–;
WWF suomi, hallinto-
neuvoston jäsen 2011–; 
suomen lasten ja nuorten 
säätiö, neuvottelukunnan 
jäsen 2004–

Dag Wallgren
s. 1961 
Suomen kansalainen
KTM

Toimitusjohtaja, 
Svenska litteratursäll-
skapet i Finland r.f.
Hallituksen jäsen 2011–
Hallituksen nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan 
jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät  
luottamustehtävät:
aktia pankki oyj, hallituk-
sen jäsen 2003–, hallituk-
sen puheenjohtaja 2010–; 
söderströms & C:o förlags 
ab, hallituksen jäsen 
2009–; eläkevakuutus-
osakeyhtiö veritas, hallinto-
neuvoston jäsen 2012–

Rolf Feiring
s. 1979 
Suomen kansalainen, 
KTK

Hallintopäällikkö, 
tavarataloryhmä

henkilöstön edustaja 
hallituksessa stockmannin 
ylempien toimihenkilöiden 
valitsemana.

Rita löwenhild
s. 1952 
Suomen kansalainen

Pääluottamusmies, 
tavarataloryhmä

henkilöstön edustaja 
hallituksessa 
yhtymälautakunnan 
valitsemana.

Charlotta Tallqvist
Cederberg
s. 1962 
Suomen kansalainen
KTM

Toimitusjohtaja, CTC 
Consulting Oy Ab
Hallituksen jäsen 2010–
Hallituksen nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunnan 
jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät  
luottamustehtävät:
handelsbanken Rahasto-
yhtiö oy, hallituksen jäsen 
2012–

Henkilöstön edustajat
henkilöstön edustajilla on hallituksen kokouksissa 
läsnä olo- ja puheoikeus. he eivät ole hallituksen 
jäseniä.

hallituksen jäsenten henkilötiedot 31.12.2013. tiedot hallituksen palkitsemisesta ja osakeomistuksista löytyvät vuosikertomuksen sivulta 22.
lisätietoja hallituksen jäsenten keskeisestä työkokemuksesta ja luottamustehtävistä sekä ajantasaiset tiedot omistuksista ovat 
yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.
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KONSERNiN  johtoRyhmä
Pekka Vähähyyppä
s. 1960
Suomen kansalainen
KTM, EMBA
Varatoimitusjohtaja 2008–, 
talousjohtaja 2000–

stockmannille vuonna 2000

keskeinen työkokemus:
stockmann, talousjohtaja 2000–
2008; svenska nestlé, talousjohtaja 
1997–2000; nestlé norden, head 
of Finance and Control 1997–2000; 
suomen nestlé, talousjohtaja 
1994–1997; oko venture Capital, 
johtaja 1990–1994

Tärkeimmät luottamustoimet:
lyy-invest oy, hallituksen jäsen 
2002–; leinovalu oy, hallituksen 
varapuheenjohtaja 2010–;
hartela-yhtiöt oy, hallituksen 
puheenjohtaja 2013–; a-lehdet oy, 
hallituksen jäsen 2013–

Hannu Penttilä
s. 1953
Suomen kansalainen
VT 
Toimitusjohtaja 2001–

stockmannille vuonna 1978

keskeinen työkokemus:
stockmann, varatoimitus johtaja 
1994–2001, tavarataloryhmän 
johtaja 1992–2001, helsingin tavara-
talon johtaja 1986–1991, tapiolan 
tavara talon johtaja 1985–1986, 
lakimies 1978–1984

Tärkeimmät luottamustoimet:
nokian Renkaat oyj, hallituksen 
jäsen 1999–; keskinäinen työeläke-
vakuutusyhtiö varma, hallinto-
neuvoston jäsen 2001–; east office 
of Finnish industries, hallituksen 
jäsen 2008–

Maisa Romanainen
s. 1967
Suomen kansalainen
KTM
Varatoimitusjohtaja ja 
tavara taloryhmän 
johtaja 2008–

stockmannille vuonna 1996

keskeinen työkokemus:
stockmann, suomen ja Baltian 
tavaratalojen johtaja 2008; ulko-
maisten tavaratalojen johtaja 
2005–2007; tallinnan tavaratalon 
johtaja 2000–2005; smolenskajan 
tavaratalon johtaja, moskova, 
1998–2000; ostopäällikkö 1996–
1997; BRio, tuotepäällikkö ja 
ostojohtaja 1990–1996

Tärkeimmät luottamustoimet:
päivittäistavarakauppa ry, hallituk-
sen jäsen 2008–; tuko logistics 
osuuskunta, hallituksen jäsen 
2009–; atria oyj, hallituksen jäsen 
2010–; suomalais-venäläinen 
kauppakamari, hallituksen jäsen 
2012–

HaNNU PENTTiLÄMaiSa ROMaNaiNENLaURi VEijaLaiNEN
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KONSERNiN  johtoRyhmä
Heini Pirttijärvi
s. 1966
Suomen kansalainen
KTM
Henkilöstöjohtaja 2011–

stockmannille vuonna 1993

keskeinen työkokemus:
stockmann, tavarataloryhmän 
henkilöstöjohtaja 2009–; helsingin 
tavaratalon myyntijohtaja 2005–
2007; tapiolan tavaratalon johtaja 
2004–2005; helsingin tavaratalon 
myyntipäällikkö 1996–2003; myy-
mäläpäällikkö, moskova 1993–1995; 
sok, kaupallinen kenttäkoulutus 
1991–1993

lauri Veijalainen
s. 1968
Suomen kansalainen
LuK
Konsernin 
ulkomaantoimintojen 
kehitysjohtaja 2010–

stockmannille vuonna 2010

keskeinen työkokemus:
ikea, venäjä ja ivy-maat, talous-
johtaja 2003–2010; skanska 
moskova, talous- ja hallintojohtaja 
1998–2003

Tärkeimmät  
luottamustoimet:
veikkaus oy, hallituksen vara-
puheenjohtaja 2013–; Fortrent oy 
(jv Cramo-Ramirent), hallituksen 
jäsen 2013–

Jukka Naulapää
s. 1966
Suomen kansalainen 
OTK
Lakiasiain johtaja 2006–

stockmannille vuonna 1998

keskeinen työkokemus:
stockmann, johtoryhmän sihteeri 
2001–; lakimies 1998–2006; asian-
ajotoimisto hepo-oja & lunnas oy, 
asianajaja 1991–1998

Göran Bille
s. 1955
Ruotsin kansalainen
Ekon.
Muotiketjut-yksikön 
johtaja 2012–, Lindexin 
toimitusjohtaja 2004–

stockmannille vuonna 2007

keskeinen työkokemus:
h&m Rowells, toimitusjohtaja 
2003–2004; h&m, maapäällikkö, 
Ruotsi 1998–2003; ostopäällikkö 
1987–1998

Tärkeimmät  
luottamustoimet:
Gunnebo ab (publ), hallituksen 
jäsen 2008–; synsam nordic ab 
& synsam holding ab, hallituksen 
jäsen 2008–

HEiNi PiRTTijÄRVi PEKKa VÄHÄHYYPPÄ GöRaN BiLLE jUKKa NaULaPÄÄ

johtoryhmän jäsenten henkilötiedot 31.12.2013. tiedot johdon palkitsemisesta ja osakeomistuksista löytyvät 
vuosikertomuksen sivulta 23. Ajantasaiset tiedot omistuksista ja henkilötiedoista ovat yhtiön kotisivuilla 
stockmanngroup.com.
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Hallituksen toimintakertomus

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS
Markkinatilanne oli heikko vuonna 2013 erityisesti suomessa, missä 
bruttokansantuotteen kasvu pysähtyi, kuluttajien luottamus heikkeni 
ja ostovoima aleni. suomen muotimarkkinat laskivat 4,9 prosenttia 
vuonna 2013 (tMa-indeksi). Ruotsissa toimintaympäristö parani 
hieman kesällä ja uudelleen vuoden 2013 lopussa. Muotimarkkinoi-
den liikevaihto laski 0,4 prosenttia koko vuoden osalta (stilindex). 
Venäjällä bruttokansantuotteen kasvu hidastui ja rupla heikkeni 
euroon nähden yli 10 prosenttia vuoden toisella puoliskolla. Vähit-
täiskaupan markkinakehitys oli Baltian maissa suhteellisen vakaata 
vuonna 2013.

stockmann-konsernin tilikauden liikevaihto oli 2 037,1 miljoonaa 
euroa (2012: 2 116,4 miljoonaa euroa). liikevaihto laski 2,3 prosenttia 
ilman lopetettuja franchising-toimintoja. Jos lopetetut franchising-
toiminnot lasketaan mukaan, liikevaihto laski 3,7 prosenttia. liike-
vaihto laski molemmissa liiketoimintayksiköissä, vaikka lindexin 
liikevaihto muotiketjut-liiketoimintayksikössä parani kaikissa maissa 
suomea lukuun ottamatta.

liikevaihto suomessa oli 983,2 miljoonaa euroa (1 048,2 miljoo-
naa euroa). liikevaihto laski 4,5 prosenttia ilman lopetettuja Zara-
franchising-toimintoja. liikevaihto ulkomailla oli 1 053,9 miljoonaa 
euroa (1 068,2 miljoonaa euroa). kun mukaan ei lasketa lopetettuja 
Bestseller-franchising-toimintoja, liikevaihto kasvoi ulkomailla 0,3 
prosenttia. norjan kruunu ja Venäjän rupla heikkenivät, kun taas 
Ruotsin kruunu oli edellisen vuoden tasolla. Vertailukelpoisia valuut-
takursseja käytettäessä konsernin liikevaihto ulkomailla ilman fran-
chising-toimintoja kasvoi 2,2 prosenttia. liikevaihto ulkomailla oli 
51,7 prosenttia (50,5 prosenttia) kokonaisliikevaihdosta.

Vuonna 2013 ei ollut muita liiketoiminnan tuottoja. Vuonna 2012 
liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa.

konsernin liiketoiminnan myyntikate laski tilikaudella 57,1 miljoo-
nalla eurolla ja oli 990,1 (1 047,2 miljoonaa euroa). suhteellinen 
myyntikate oli 48,6 prosenttia (49,5 prosenttia). suhteellinen myynti-
kate kasvoi hieman muotiketjuissa ja laski tavarataloryhmässä. 
toiminnan kulut laskivat 2,8 prosenttia eli 24,6 miljoonalla eurolla ja 
olivat 861,4 miljoonaa euroa (886,0 miljoonaa euroa). kustannukset 
laskivat merkittävästi tavarataloryhmässä kustannussäästöohjelman 
ja lopetettujen franchising-toimintojen johdosta. kustannukset 
kasvoivat muotiketjuissa. toiminnan kulujen osuus liikevaihdosta oli 
42,3 prosenttia (41,9 prosenttia). Poistot olivat 74,4 miljoonaa euroa 
(74,5 miljoonaa euroa). 

konsernin liikevoitto laski tilikaudella 33,0 miljoonalla eurola ja oli 
54,4 miljoonaa euroa (87,3 miljoonaa euroa). lindex paransi liike-
voittoaan, kun taas tavarataloryhmän ja seppälän liiketulokset olivat 
selvästi heikompia kuin vuonna 2012. liikevoitto laski erityisesti 
suomessa ja Venäjällä, mutta parani Ruotsin ja norjan markkina-
alueella.

lindex sai veroviranomaisilta 26,3 miljoonan euron verohyvitys, 
johon sisältyi Ruotsin veroviranomaisilta 21,8 miljoonaa euroa veroja 
ja 3,1 miljoonaa euroa korkoja sekä saksan veroviranomaisilta 1,0 
miljoonaa euroa veroa ja 0,4 miljoonaa euroa korkoja. Veronpalau-
tus johtui Ruotsin ja saksan veroviranomaisten aiemmin tekemästä 
päätöksestä poistaa lindex-konsernin kaksinkertainen verotus vero-
vuosilta 1999–2005. Veronpalautus kirjattiin tuloslaskelmaan kol-
mannella vuosineljänneksellä ja rahavirtalaskelmaan neljännellä 
vuosineljänneksellä.

nettorahoituskulut laskivat tilikaudella 4,8 miljoonaa euroa ja 
olivat 27,6 miljoonaa euroa (32,4 miljoonaa euroa). lasku johtui pää-
asiassa lindexin verohyvityksen korkotuloista. kertaluonteiset 
valuuttakurssitappiot olivat 1,5 miljoonaa euroa (2012: valuuttakurs-
sivoitot 0,6 miljoonaa euroa). 

tilikauden tulos ennen veroja oli 26,8 miljoonaa euroa (54,9 
miljoonaa euroa). tuloverot olivat 6,2 miljoonaa euroa (7,0 miljoo-
naa euroa). lindexin saamasta verohyvityksestä kirjattiin 22,8 miljoo-
nan euron hyvitys. laskennallisen verovelan pieneneminen, joka 
johtui suomen yhteisöverokannan pienenemisestä 1.1.2014 alkaen, 
vähensi myös veroja. tilikauden verot olivat yhteensä -21,6 miljoo-
naa euroa (1,4 miljoonaa euroa). tilikauden tulos oli 48,4 miljoonaa 
euroa (53,6 miljoonaa euroa).

tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa (0,74 euroa) ja 
optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,67 euroa (0,74 euroa). 
lindexin saama verohyvitys, joka sisältyy tulokseen, oli 0,37 euroa 
osaketta kohden. Oma pääoma osaketta kohti oli 12,42 euroa (12,40 
euroa). 

LIIKEVAIHTO JA TULOS LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

Tavarataloryhmä
tavarataloryhmän liikevaihto oli tilikaudella 1 232,6 miljoonaa euroa 
(1 302,7 miljoonaa euroa). liikevaihto laski 3,1 prosenttia, kun 
mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja.

liikevaihto suomessa oli 833,5 miljoonaa euroa (881,2 miljoonaa 
euroa) vuonna 2013. liikevaihto laski 3,3 prosenttia ilman Zara- 

täydellinen tilinpäätös liitetietoineen on saatavilla 
yhtiön kotisivuilla stockmanngroup.com.

Stockmann-konsernin liikevaihto oli 2 037,1 miljoonaa euroa (2 116,4 miljoonaa euroa) vuonna 2013. Liikevaihto 
laski 2,3 prosenttia, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoitto oli 54,4 miljoonaa euroa 
(87,3 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos oli 48,4 miljoonaa euroa (53,6 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos 
oli 0,67 (0,74 euroa), mikä sisältää 0,37 euron verohyvityksen. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 
0,40 euron osakekohtaista osinkoa.
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LIIKEVAIHTO

2013 milj. euroa 2012 milj. euroa Muutos milj. euroa Muutos %

tavarataloryhmä suomi 833,5 881,2 -47,7 -5,4

tavarataloryhmä ulkomaat 399,1 421,5 -22,4 -5,3

tavarataloryhmä yhteensä 1 232,6 1 302,7 -70,1 -5,4

Muotiketjut suomi 150,4 167,3 -16,8 -10,1

Muotiketjut ulkomaat 654,8 646,7 8,1 1,2

muotiketjut yhteensä 805,2 814,0 -8,8 -1,1

Jakamaton -0,8 -0,3 -0,5

suomi yhteensä 983,2 1 048,2 -65,0 -6,2

ulkomaat yhteensä 1 053,9 1 068,2 -14,3 -1,3

konserni yhteensä 2 037,1 2 116,4 -79,3 -3,7

LIIKEVOITTO JA SIJOITETUN pÄÄOMAN TUOTTO (ROCE)

2013 milj. euroa 2012 milj. euroa Muutos milj. euroa 2013 ROCE % 2012 ROCE %

tavarataloryhmä 26,0 48,0 -22,0 3,8 7,3

Muotiketjut 38,6 50,0 -11,4 3,7 4,7

Jakamaton -10,2 -10,6 0,4

konserni 54,4 87,3 -32,9 3,4 5,1
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 franchising-toimintoja. liikevaihto laski kaikissa tavarataloissa, 
erityisesti tampereen, itäkeskuksen ja tapiolan tavarataloissa raken-
nus- ja uudistustöiden johdosta. stockmann-verkkokauppa lähes 
kaksinkertaisti liikevaihtonsa. tämä oli 5 prosenttia suomen tavara-
talotoiminnan liikevaihdosta niissä tuotekategorioissa, joita myy-
dään verkkokaupassa. Hobby Hallin liikevaihto laski haastavan 
elektroniikan markkinatilanteen takia. 

kansainvälisten toimintojen liikevaihto oli 399,1 miljoonaa euroa 
(421,5 miljoonaa euroa) eli 32,4 prosenttia (32,4 prosenttia) liiketoi-
mintayksikön kokonaisliikevaihdosta. euromääräinen liikevaihto 
laski 2,7 prosenttia, kun mukaan ei lasketa lopetettuja Bestseller-
franchising-toimintoja. lasku johtui heikentyneestä Venäjän rup-
lasta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto 
kasvoi 1,8 prosenttia. kasvua oli erityisesti Pietarissa ja Jekaterinbur-
gissa.

Baltian maiden liikevaihto laski 2,3 prosenttia ja oli 96,5 miljoonaa 
euroa (98,8 miljoonaa euroa). Venäjällä liikevaihto, pois lukien 
lopetetut franchising-toiminnot, laski 2,9 prosenttia ja oli 302,6 
miljoonaa euroa (311,5 miljoonaa euroa, ilman Bestseller-franchi-
sing-toimintojen 11,2 miljoonan euron liikevaihtoa). liikevaihto rup-
lina kasvoi 1,9 prosenttia, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchi-
sing-toimintoja.

tilikauden suhteellinen myyntikate oli 40,1 prosenttia (41,9 pro-
senttia). lasku johtui hintavetoisista kampanjoista kaikilla markki-
noilla sekä heikentyneestä Venäjän ruplasta. liikevoitto laski 22,0 
miljoonaa euroa ja oli 26,0 miljoonaa euroa (48,0 miljoonaa euroa, 
joka sisältää Bestseller-franchising-toiminnan liiketuloksen -7,3 
miljoonaa euroa). tavarataloryhmä saavutti kaikissa maissa positiivi-
sen liiketuloksen. toiminnan kulut laskivat 31,4 miljoonalla eurolla. 
lasku johtui pääosin kustannussäästöohjelmasta sekä lopetetuista 
franchising-toiminnoista, joiden kulut olivat 17,2 miljoonaa euroa 
vuonna 2012.

Muotiketjut
Muotiketjujen tilikauden liikevaihto laski 1,1 prosenttia ja oli 805,2 
miljoonaa euroa (814,0 miljoonaa euroa). liikevaihto laski suo-
messa 10,1 prosenttia ja oli 150,4 miljoonaa euroa (167,3 miljoonaa 
euroa). ulkomailla liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia ja oli 654,8 mil-
joonaa euroa (646,7 miljoonaa euroa). ulkomaisen liikevaihdon 
osuus oli 81,3 prosenttia (79,5 prosenttia) koko yksikön liikevaih-
dosta.

lindexin tilikauden liikevaihto oli 688,0 miljoonaa euroa (670,9 
miljoonaa euroa) ja se kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuoteen verrat-
tuna. Paikallisvaluutoissa liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia. kasvua oli 
suomea lukuun ottamatta kaikissa maissa. seppälän liikevaihto laski 
18,1 prosenttia ja oli 117,3 miljoonaa euroa (143,1 miljoonaa euroa). 
laskua oli kaikissa maissa.

liiketoimintayksikön suhteellinen myyntikate vuonna 2013 oli 61,7 
prosenttia (61,5 prosenttia). lindexin suhteellinen myyntikate nousi 
62,6 prosenttiin (62,3 prosenttia). seppälän suhteellinen myyntikate 
oli 56,4 prosenttia (57,6 prosenttia). lasku johtui hintavetoisista 
kampanjoista. 

Muotiketjujen tilikauden liikevoitto laski 11,4 miljoonaa euroa ja oli 
38,6 miljoonaa euroa (50,0 miljoonaa euroa). lindex jatkoi hyvää 
kehitystään ja teki 52,9 miljoonan euron liikevoiton (51,0 miljoonaa 
euroa). seppälän liiketulos laski merkittävästi ja oli -14,4 miljoonaa 
euroa (-1,0 miljoonaa euroa). Vaikka toiminnan kustannukset laski-
vat, tulos heikkeni kaikissa toimintamaissa heikon myynnin takia. 

RAHOITUS JA SITOUTUNUT pÄÄOMA
Rahavarat olivat vuoden lopussa 33,9 miljoonaa euroa, kun ne 
vuotta aiemmin olivat 36,1 miljoonaa euroa. liiketoiminnan rahavirta 

oli tilikaudella 125,4 miljoonaa euroa (123,7 miljoonaa euroa). Raha-
virtaan sisältyy lindexin saama 26,3 miljoonan euron verohyvitys.

nettokäyttöpääoma ilman rahavaroja oli vuoden lopussa 133,9 
miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 119,5 miljoonaa euroa. 
Varastojen arvo oli 285,8 miljoonaa euroa (281,4 miljoonaa euroa). 
edellisen vuoden loppuun verrattuna varastotasot olivat korkeam-
mat muotiketjuissa ja alhaisemmat tavarataloryhmässä. 

lyhytaikaiset saamiset olivat 120,9 miljoonaa euroa (116,2 miljoo-
naa euroa). korottomat saamiset olivat 272,8 miljoonaa euroa (278,1 
miljoonaa euroa).

korolliset velat olivat vuoden lopussa 814,8 miljoonaa euroa 
(848,5 miljoonaa euroa), joista 469,4 miljoonaa euroa (502,9 mil-
joonaa euroa) oli pitkäaikaista velkaa. lisäksi konsernilla oli 393,4 
miljoonaa euroa nostamattomia pitkäaikaisia komittoituja lainali-
miittejä. Pääosa lyhytaikaisesta velasta on hankittu yritystodistus-
markkinoilta. 

stockmann uudelleenrahoitti pitkäaikaiset lainansa joulukuussa 
2013. tuolloin allekirjoitettiin kahdenväliset sopimukset kuuden 
pankin kanssa yhteensä 700 miljoonan euron rahoituskokonaisuu-
desta. lainat erääntyvät helmikuussa 2019. 

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 43,8 prosenttia (42,8 pro-
senttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli 87,3 prosenttia 
(90,9 prosenttia).

sijoitetun pääoman tuotto oli tilikaudella 3,4 prosenttia (5,1 pro-
senttia). konsernin sijoitettu pääoma pieneni 35,5 miljoonaa euroa 
ja oli tilikauden lopussa 1 710,2 miljoonaa euroa (1 742,5 miljoonaa 
euroa).

OSINGOT
Vuodelta 2012 maksettiin vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen 
päätöksen mukaisesti osinkoa 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 
43,1 miljoonaa euroa.

tilikauden päättyessä 31.12.2013 voitonjakokelpoiset varat emoyh-
tiön taseessa olivat 394,2 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 
15,2 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 18.3.2014 pidettävälle varsinai-
selle yhtiökokoukselle, että osinkona vuodelta 2013 maksetaan 0,40 
euroa osakkeelta. esitetty osinko on 59,5 prosenttia osakekohtai-
sesta tuloksesta. Osinkoina maksettaisiin ehdotuksen mukaan 
yhteensä 28,8 miljoonaa euroa. Vapaaseen omaan pääomaan 
jätettäisiin 365,4 miljoonaa euroa.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA
stockmann aloitti huhtikuussa 2013 kustannussäästöohjelman eri 
puolilla organisaatiota. tavoitteeksi asetettiin toiminnan kiinteiden 
kulujen vähentäminen yli 10 miljoonalla eurolla tavarataloryhmässä 
ja muotiketjuissa vuonna 2013. tavoite ylitettiin. lisäksi stockmann 
lomautti pääosan suomen henkilöstöstään 12 työpäivän ajaksi, ja 
tällä toimenpiteellä tavoitteena on saavuttaa noin 7 miljoonan euron 
lisäsäästöt kesään 2014 mennessä. tavoitteesta saavutettiin 5 mil-
joonaa euroa vuoden 2013 aikana.

tavarataloryhmässä on meneillään myös rakenteellisia muutoksia 
pitkän aikavälin kustannusrakenteen parantamiseksi. Muutokset 
toteutuvat vaiheittain ja ne alkoivat syksyllä markkinointitoimin-
noista. Markkinoinnin uusi toimintamalli johti 50 työpaikan vähen-
nykseen suomessa. tavoitteena on saavuttaa noin 4 miljoonan 
euron vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat vuodesta 2014 
alkaen ja täysimääräisesti vuonna 2015.

tavarataloryhmässä käynnistettiin myös vuonna 2013 tavaratalo-
jen myynti- ja asiakaspalvelutoimintojen rakenteellisten muutosten 
suunnittelu. tammikuussa 2014 ilmoitettiin suunnitelmasta avata 
suomen ja Baltian tavarataloille uusi jakelukeskus.
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MYYMÄLÄVERKOSTO

stockmann-konserni
Yhteensä 

31.12.2012
Uudet myymälät 

2013
Suljetut myymälät 

2013
Yhteensä 

31.12.2013
tavaratalot* 16 16
stockmann Beauty -myymälät 12 1 11
Muut tavarataloryhmän myymälät  
(Hobby Hall, outlet-myymälät) 9 7 2
Lindex-myymälät 469 20 10 479

joista franchising-myymälöitä 30 9 4 35
joista omia myymälöitä 439 11 6 444

seppälä-myymälät 220 1 12 209

* Akateemiset Kirjakaupat ovat osa Suomen tavarataloja

INVESTOINNIT
tilikauden investoinnit olivat yhteensä 56,8 miljoonaa (60,3 miljoo-
naa euroa) eli poistoja pienemmät, jotka olivat 74,4 miljoonaa euroa 
(74,5 miljoonaa euroa). 

tavarataloryhmän investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 26,9 
miljoonaa euroa (30,4 miljoonaa euroa). tavarataloryhmässä inves-
toitiin 10,3 miljoonaa euroa uuteen toiminnanohjausjärjestelmään 
vuonna 2013. Vuoden aikana järjestelmä otettiin käyttöön Venäjällä, 
Baltian maissa ja akateemisessa kirjakaupassa suomessa. Muut 
käyttöönotot toteutuvat suomessa vuoden 2014 aikana. 

stockmann-tavaratalon uudet tilat itiksen kauppakeskuksessa 
Helsingissä avattiin marraskuussa 2013. investoinnin rahoitti pääosin 
vuokranantaja. tampereen tavaratalon laajennus jatkui. Hanke 
valmistuu vuoden 2014 loppupuolella. Outlet-myymälät Vantaalla ja 
tallinnassa, Pietarissa sijainnut konseptimyymälä sekä yksi 
stockmann Beauty -kosmetiikkamyymälä suomessa suljettiin vuo-
den 2013 aikana. neljä suomen Zara-franchising-myymälää siirtyi 
1.3.2013 alkaen inditexille, kun franchising-toiminta lopetettiin.

Muotiketjujen investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 24,7 miljoo-
naa euroa (22,0 miljoonaa euroa). lindex avasi vuoden 2013 aikana 
20 myymälää ja sulki 10 myymälää. Vuoden lopussa lindexillä oli 
yhteensä 479 myymälää 16 maassa. 

seppälä avasi vuoden 2013 aikana yhden myymälän ja sulki 12 
myymälää. Vuoden lopussa seppälällä oli yhteensä 209 myymälää 
viidessä maassa. Osa investoinneista kohdistui seppälän toimin-
nanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmien uusimiseen. Järjestelmät 
otettiin käyttöön 1.10.2013 lindexin mallin mukaisesti. samanaikai-
sesti seppälän yhtiörakenne muutettiin vastaamaan lindexin yhtiö-
rakennetta. 

konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 5,4 miljoonaa euroa 
(7,9 miljoonaa euroa). konsernin taloushallinnon järjestelmät vaih-
detaan vaiheittain tavarataloryhmän toiminnanohjausjärjestelmän 
uusimisen yhteydessä. Hanke jatkuu vuonna 2014.

UUDET HANKKEET
tilikauden 2014 investointien arvioidaan olevan noin 60 miljoonaa 
euroa ja jäävän pienemmiksi kuin poistot, joiden arvioidaan olevan 
noin 75 miljoonaa euroa. suurin osa investoinneista liittyy lindexin 
myymäläverkoston laajentamiseen ja uudistamiseen, tavaratalojen 
kunnostuksiin sekä it-järjestelmien uudistamiseen.

tapiolan tavaratalon suunnittelu jatkuu. Projektin aikataulu on 
riippuvainen espoon kaupungin suunnitelmista tapiolan alueella.

lindex jatkaa laajentumistaan avaamalla vuoden 2014 aikana yli 
20 myymälää (netto), kun mukaan lasketaan myös franchising-
myymälät. lindex ja suning, yksi kiinan suurimmista yrityksistä, ovat 

tehneet franchising-yhteistyösopimuksen lindex-muotiketjun myy-
mälöiden avaamisesta kiinassa. ensimmäinen lindex-myymälä 
avataan shanghaissa syyskuussa 2014. Franchising-sopimuksen 
mukaan suningin tavoitteena on avata 100 lindex-myymälää kii-
nassa vuosien 2015–2018 aikana. suning tuo lindexin tuotteet myös 
verkkokauppaansa kiinassa.

seppälän tavoittelee yli 20 myymälän sulkemista Venäjällä 
vuonna 2014.

OSAKKEET JA OSAKEpÄÄOMA
stockmannilla on kaksi osakesarjaa. a-sarjan osakkeilla on 10 ääntä 
osaketta kohden ja B-sarjan osakkeilla yksi ääni osaketta kohden. 
Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin. Osakkeiden nimellisarvo 
on 2,00 euroa osakkeelta.

Hallitus hyväksyi helmikuussa 2013 osakkeenomistajan pyynnön 
31 798 stockmannin a-osakkeen muuntamisesta B-osakkeiksi 
yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Muunnot eivät vaikuttaneet 
osakkeiden kokonaismäärään, mutta osakkeiden tuottama ääni-
määrä pieneni 286 182 äänellä. Muunnetut osakkeet merkittiin 
kaupparekisteriin 1.3.2013 ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi nasdaq OMX Helsingissä 4.3.2013.

Vuoden 2013 lopussa stockmannilla oli 30 595 765 a-sarjan 
osaketta ja 41 452 918 B-sarjan osaketta eli yhteensä 72 048 683 
osaketta. Osakkeiden tuottama äänimäärä oli 347 410 568.

Osakepääoma säilyi vuonna 2013 entisellään ja oli 144,1 miljoonaa 
euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 796,0 
miljoonaa euroa (994,6 miljoonaa euroa).

Vuoden 2013 lopussa stockmannin a-osakkeen kurssi oli 11,06 
euroa, kun se vuoden 2012 lopussa oli 14,08 euroa. B-osakkeen 
kurssi oli 11,04 euroa, kun se vuoden 2012 lopussa oli 13,60 euroa. 
stockmannin osakkeiden kurssi kehittyi vuonna 2013 heikommin 
kuin OMX Helsinki Cap ja OMX Helsinki -indeksit. Osakkeita vaih-
dettiin vuoden aikana yhteensä 0,4 miljoonaa a-osaketta (0,4 mil-
joonaa) ja 14,6 miljoonaa B-osaketta (11,3 miljoonaa). tämä vastaa 
1,5 prosenttia (1,4 prosenttia) keskimääräisestä a-osakkeiden mää-
rästä ja 35,1 prosenttia (27,4 prosenttia) keskimääräisestä B-osakkei-
den määrästä.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita, eikä hallituksella ole 
voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

stockmannilla oli vuoden 2013 lopussa 59 475 osakkeenomista-
jaa, kun vuotta aiemmin osakkeenomistajia oli 59 283. stockmann 
ei saanut vuoden 2013 aikana liputusilmoituksia suurimpien osak-
keenomistajien omistusmuutoksista.



35STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2013

HENKILÖSTÖ
konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2013 keskimäärin 14 963, 
mikä oli 640 vähemmän kuin edellisenä vuonna (15 603 vuonna 
2012 ja 15 964 vuonna 2011). kokoaikaiseksi muutettuna stockman-
nin keskimääräinen henkilömäärä pieneni 476 henkilöllä ja oli 11 422 
henkilöä (11 898 vuonna 2012 ja 12 172 henkilöä vuonna 2011). laskua 
selittää osin lopetetut franchising-toiminnot. 

Vuoden 2013 lopussa konsernin palveluksessa oli 15 441 henkilöä 
(16 041), joista suomessa työskenteli 7 033 (7 553) henkilöä. ulko-
mailla työskenteli 8 408 henkilöä (8 488) eli 54 prosenttia (53 pro-
senttia) kaikista työntekijöistä. Vuoden lopussa 8 955 henkilöä 
työskenteli tavarataloryhmässä (9 634), 4 999 lindexissä (4 856), 
1 346 seppälässä (1 419) ja 141 konsernihallinnossa (132).

konsernin palkkasumma vuonna 2013 oli 313,1 miljoonaa euroa 
(319,4 miljoonaan euroa vuonna 2012 ja 307,7 miljoonaa euroa 
vuonna 2011). kaikki työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 
397,8 miljoonaa euroa (405,1 miljoonaa euroa) eli 19,5 prosenttia 
(19,1 prosenttia) liikevaihdosta.

RApORTOINTIKAUDEN JÄLKEISIÄ TApAHTUMIA
stockmann allekirjoitti sopimuksen sRV:n kanssa uuden suomen ja 
Baltian jakelukeskuksen rakentamisesta. Jakelukeskus valmistuu 
tuusulan Jusslaan vuonna 2016, ja sen sijoittajana ja vuokrananta-
jana toimii keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen.

uusi jakelukeskus palvelee stockmannin tavarataloja ja verkko-
kauppaa entistä tehokkaammin. toiminnallisten parannusten lisäksi 
stockmann tavoittelee noin 6,5 miljoonan euron vuosittaisia sääs-
töjä, jotka kohdistuvat pääosin henkilöstö-, kuljetus- ja kiinteistökus-
tannuksiin. säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuo-
desta 2018 alkaen.

tavoitteena on pitkälle automatisoitu toiminta, jota varten stock-
mann suunnittelee merkittävää investointia automaatioteknologi-
aan. investoinnin suuruus vahvistuu, kun päätös automaatiotoimit-
tajasta on tehty. toimintojen automatisointi voi johtaa enimmillään 
200 henkilötyövuoden vähenemiseen suomen varastoissa ja enim-
millään 50 henkilötyövuoden vähenemiseen latvian varastossa. 

RISKITEKIJÖITÄ
stockmann-konsernilla on omaa liiketoimintaa Pohjoismaissa, 
Venäjällä, Baltian maissa ja itäisessä keski-euroopassa sekä franchi-
sing-toimintaa useissa muissa maissa. Yleinen taloustilanne vaikut-
taa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konser-
nin markkina-alueilla. nopeat ja odottamattomat muutokset markki-
noilla voivat vaikuttaa niin rahoitusmarkkinoiden kuin kuluttajienkin 
käyttäytymiseen. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja erityisesti 
kuluttajien ostovoimaan liittyvien epävarmuustekijöiden arvioidaan 
olevan ensisijaisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa stockmannin toi-
mintaan vuonna 2014.

liiketoiminnan riskit Venäjällä ovat Pohjoismaita ja Baltiaa suu-
rempia, ja toimintaympäristö on muun muassa liiketoimintakulttuu-
rin ja maan infrastruktuurin kehittymättömyyden vuoksi epäva-
kaampi. Harmaan talouden osuus on edelleen suuri ja tämä vääris-
tää jatkossakin kilpailua. Venäjästä tuli Maailman kauppajärjestö 
WtO:n jäsen vuonna 2012. Jäsenyys ei kuitenkaan ole selkiyttänyt 
kilpailuympäristöä tai alentanut tullimaksuja. energian, erityisesti 
öljyn, hinnalla on merkittävä vaikutus Venäjän yleiseen taloudelli-
seen kehitykseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on yli kaksi kolmasosaa. 
Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja 
trendiriippuvuus, kalenteriin sidottu myynnin kausiluonteisuus sekä 
alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. toimitusket-
jun vastuullinen hallinta on tärkeää konsernin tavaramerkeille, jotta 

asiakkaiden luottamus stockmanniin säilyy. näihin tekijöihin reagoi-
daan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista. Mer-
kittäviä poikkeustilanteita lukuun ottamatta näiden tekijöiden ei arvi-
oida vaikuttavan olennaisesti konsernin liikevaihtoon tai tulokseen.

konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiik-
kaan ja tehokkaisiin tavaravirtoihin. tavara- tai tietoliikenteen viiveet 
tai häiriöt voivat hetkellisesti häiritä liiketoimintaa. näitä operatiivisia 
riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia 
varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla 
tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä 
katetaan myös vakuutuksilla. Operatiivisten riskien ei arvioida vaikut-
tavan olennaisella tavalla stockmannin liiketoimintaan.

konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat 
valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron ja 
Ruotsin kruunun, norjan kruunun, Venäjän ruplan, Yhdysvaltojen 
dollarin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien 
vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Rahoi-
tusriskejä, korkotason vaihtelusta johtuvat riskit mukaan lukien, 
hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

VUODEN 2014 NÄKYMÄT 
euroopan taloustilanteen odotetaan paranevan hiukan vuoden 2014 
aikana, mutta epävarmuus vähittäiskaupan markkinoilla jatkuu 
erityisesti suomessa. Ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena, 
millä tulee olemaan negatiivinen vaikutus kuluttajien ostokäyttäyty-
miseen.

Venäjän rupla on heikentynyt merkittävästi ja Venäjän talouden 
kasvun arvioidaan pysyvän matalana. tämän seurauksena maan 
vähittäiskaupan näkymien odotetaan heikentyvän. 

kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien odotetaan parane-
van Ruotsissa hieman vuonna 2014. Baltian maissa vähittäiskauppa-
markkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. kuluttajien 
alhainen luottamus voi kuitenkin vaikuttaa halukkuuteen tehdä 
ostoksia kaikilla markkina-alueilla.

epävarmojen näkymien seurauksena stockmann aloitti kustan-
nussäästöohjelman keväällä 2013. Ohjelma jatkuu vuonna 2014 
keskittyen pitkän aikavälin rakenteellisiin muutoksiin, joiden avulla 
kustannusrakennetta voidaan sopeuttaa hitaaseen kasvuun ja 
tulosta voidaan parantaa.

konsernin investointien arvioidaan olevan poistoja pienemmät ja 
yltävän noin 60 miljoonaan euroon vuonna 2014.

stockmann arvioi, että konsernin liikevaihto vertailukelpoisin 
valuuttakurssein kasvaa hieman vuonna 2014. liikevaihdon kasvun 
arvioidaan tapahtuvan toisella vuosipuoliskolla. liikevoiton odote-
taan olevan jonkin verran suurempi kuin vuonna 2013. Vuoden 2014 
ensimmäisen neljänneksen liiketulos on normaalista kausivaihte-
lusta johtuen tappiollinen. 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
stockmann Oyj abp:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
(Corporate Governance statement) on julkaistu yhtiön kotisivuilla 
stockmanngroup.com ja vuosikertomuksen sivuilla 20–29.

Helsingissä 12.2.2014

stOCkMann OYJ aBP
Hallitus
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Osakkeet Ja osakepääoma
stockmann Oyj abp:n osakepääoma jakautuu a- ja B-osakkeisiin. 
a-sarjan osakkeella on kymmenen ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi 
ääni. Molempien sarjojen osakkeiden nimellisarvo on 2,00 euroa 
osakkeelta, ja molemmilla on oikeus yhtä suureen osinkoon. 

Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä sekä kaupankäyn-
nin kohteena nasDaQ OMX Helsingin pörssissä. a-osakkeen 
kaupankäyntitunnus on stCas ja B-osakkeen stCBV. Yhtiöllä oli 
31.12.2013 rekisteröityjä osakkeenomistajia 59 475 (59 283 osak-
keenomistajaa 31.12.2012). 

stockmannin osakekannan markkina-arvo 31.12.2013 oli 796,0 
miljoonaa euroa (994,6 miljoonaa euroa 31.12.2012).

OpTIO-OHJELMAT
stockmannilla on käynnissä kaksi optio-ohjelmaa: kanta-asiakkaille 
suunnattu kanta-asiakasoptio-ohjelma 2012 sekä stockmann- 
konsernin avainhenkilöille suunnattu avainhenkilöoptio-ohjelma 
2010. 

KANTA-ASIAKASOpTIOT 2012
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 15.3.2012 hallituksen ehdotuksen 
optio-oikeuksien antamisesta stockmannin kanta-asiakkaille. Yhtiö-
kokouksen päätöksen mukaisesti kanta-asiakkaille, joiden ostot 
stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä yhdessä samaan tiliin 
kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2012–
31.12.2013 välisenä aikana yhteensä vähintään 6 000 euroa, anne-
taan vastikkeetta yhteensä enintään 2 500 000 optio-oikeutta. 
Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle anne-

taan vastikkeetta 20 optiota. lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, 
jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optio-
oikeutta lisää. Osakkeiden merkintäajat ovat 2.–31.5.2014 ja 
2.–31.5.2015.

Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden stockman-
nin B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osak-
keen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjak-
solla 1.–29.2.2012 eli 16,36 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän 
osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymis-
jakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti 
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäi-
vänä. Osakkeiden merkintähinta on hallituksen vuodelta 2013 mak-
settavaksi esittämän osingon jälkeen 14,86 euroa. 

AVAINHENKILÖOpTIOT 2010
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 16.3.2010 hallituksen ehdotuksen 
optio-oikeuksien antamisesta stockmann-konsernin avainhenki-
löille. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti stockmannin ja sen 
tytäryhtiöiden avainhenkilöille voidaan antaa yhteensä 1 500 000 
kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeuksista 500 000 kappaletta 
merkitään tunnuksella 2010a, 500 000 kappaletta tunnuksella 
2010B ja 500 000 kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden 
merkintäaika on optio-oikeudella 2010a 1.3.2013–31.3.2015, optio-
oikeudella 2010B 1.3.2014–31.3.2016 ja optio-oikeudella 2010C 
1.3.2015–31.3.2017. 

Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden stockman-
nin B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 

A- JA B-OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS  
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tuhansia euroa

0

10

20

30

40

0

1 000

2 000

3 000

4 000

121110987654321

A- JA B-OSAKKEIDEN VAIHTO  
JA KURSSIKEHITYS 2013

 Vaihto B, kpl

 Vaihto A, kpl

 Kuukauden päätöskurssi, A

 Kuukauden päätöskurssi, B

 OMX Helsinki Cap*

 A-osake

 B-osake

* kunkin yhtiön painoarvo on rajattu enintään 10 prosenttiin.

euroa

0

10

20

30

40

12/131/131/121/111/101/09



37STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2013

2010a on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsin-
gin pörssissä 1.–28.2.2010 lisättynä 20 prosentilla eli 26,41 euroa, 
optio-oikeuksilla 2010B B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu 
keskikurssi Helsingin pörssissä 1.–28.2.2011 lisättynä 10 prosentilla eli 
25,72 euroa ja optio-oikeuksilla 2010C B-sarjan osakkeen vaihdolla 
painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 1.–29.2.2012 lisättynä 10 
prosentilla eli 18,00 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen 
merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson 
alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettä-
vien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. 
Merkintähinnat ovat hallituksen vuodelta 2013 maksettavaksi esittä-
män osingon jälkeen optio-oikeudella 2010a 23,37 euroa, optio-
oikeudella 2010B 23,40 euroa ja optio-oikeudella 2010C 16,50 
euroa. 

OMAT OSAKKEET
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita 31.12.2013, eikä hallituksella 
ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS

Päätöskurssit
31.12.2013

euroa

Päätöskurssit
31.12.2012

euroa Muutos %

sarja a 11,06 14,08 -21,4

sarja B 11,04 13,60 -18,8

OSAKKEIDEN JA OpTIOIDEN VAIHTO 2013 HELSINGIN pÖRSSISSÄ

Kpl
% osake-
määrästä Euroa

Keskihinta 
euroa

sarja a 446 890 1,5 5 592 287 12,51

sarja B 14 564 311 35,1 183 017 894 12,50

Optio 2010a 21 000 1 530 0,07

Yhteensä 15 032 201 188 611 711

OSAKEpÄÄOMA 31.12.2013

sarja a 30 595 765 kpl à 2 euroa = 61 191 530 euroa

sarja B 41 452 918 kpl à 2 euroa = 82 905 836 euroa

Yhteensä 72 048 683 144 097 366 euroa

OSAKEpÄÄOMAN MUUTOKSET 1.1.2009 LUKIEN

Merkitty 
kauppa-

rekisteriin
Merkintähinta, 

euroa
Uusia osakkeita, 

kpl

Uutta 
osakepääomaa, 

milj. euroa

Uusi 
osakepääoma, 

milj. euroa

2009 Suunnattu osakeanti 2009 17,00 2 433 537 A 4,9 128,2

2009 Suunnattu osakeanti 2009 17,00 3 215 293 B 6,4 134,7

2009 Merkintäetuoikeusanti 2009 12,00 1 611 977 A 3,2 137,9

2009 Merkintäetuoikeusanti 2009 12,00 2 129 810 B 4,3 142,1

2010 Merkinnät v. 2006 kanta-asiakasoptioilla 2010 27,93 52 047 B 0,1 142,3

2011 Merkinnät v. 2008 kanta-asiakasoptioilla 2011 8,79 694 829 B 1,4 143,7

2012 Merkinnät v. 2008 kanta-asiakasoptioilla 2012 8,29 207 854 B 0,4 144,1
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TULEVAT MERKINNÄT OpTIOILLA*

Merkintäaika

Merkintä- 
hinta,  

euroa**

Uusia 
B-osakkeita, 

tuhatta kpl
Osuus  

osakkeista %
Osuus  

äänistä %

2013–2015 Merkinnät v. 2010A avainhenkilöoptioilla 1.3.2013–31.3.2015 23,37 418

2014–2016 Merkinnät v. 2010B avainhenkilöoptioilla 1.3.2014–31.3.2016 23,40 315,4

2015–2017 Merkinnät v. 2010C avainhenkilöoptioilla 1.3.2015–31.3.2017 16,50 330 1,4 0,3

2014– Merkinnät v. 2012 kanta-asiakasoptioilla 2.5.2014–31.5.2014

2015 2.5.2015–31.5.2015 14,86 2 500 3,3 0,7

* Jos kaikki optiot käytetään
** Merkintähinta hallituksen vuodelta 2013 maksettavaksi esittämän osingon jälkeen

OMISTAJARYHMÄT 31.12.2013

kpl Osakkeenomistajat % Osuus osakkeista % Osuus äänistä %

Yksityishenkilöt 57 587 96,8 23,6 17,0

Yritykset 1 149 1,9 24,7 25,1

säätiöt ja yhdistykset 490 0,8 41,6 55,4

Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) 202 0,4 7,1 1,9

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 47 0,1 3,0 0,6

Rekisteröimättömät osakkeet 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 59 475 100,0 100,0 100,0

OSAKEMÄÄRÄT 31.12.2013

kpl Osakkeenomistajat % Osuus osakkeista % Osuus äänistä %

1–100 37 526 63,1 2,0 0,7

101–1 000 18 234 30,6 8,6 5,3

1 001–10 000 3 438 5,8 11,5 6,5

10 001–100 000 233 0,4 8,2 4,0

100 001–1 000 000 32 0,1 17,4 19,0

1 000 001– 12 0,0 52,3 64,5

Yhteensä 59 475 100,0 100,0 100,0
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2013

Osuus osakkeista % Osuus äänistä %

1 Htt stC Holding Oy ab 11,7 10,7

2 Föreningen konstsamfundet -ryhmä 9,4 15,1

3 svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 7,6 15,7

4 niemistö-ryhmä 5,8 9,4

5 Åbo akademin säätiö 4,3 6,7

6 etola-yhtiöt 4,2 6,1

7 keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,1 0,6

8 samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f 2,2 2,7

9 Jenny ja antti Wihurin rahasto 1,9 2,1

10 inez och Julius Polins Fond 1,5 0,8

11 sigrid Juséliuksen säätiö 1,3 2,7

12 Valtion eläkerahasto 1,3 0,3

13 keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ilmarinen 1,2 0,7

14 Wilhelm och else stockmanns stiftelse 1,1 2,2

15 Helene och Walter Grönqvists stiftelse 0,8 1,4

16 stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan r.s. 0,8 1,0

17 sijoitusrahasto Danske invest suomi Yhteisöosake 0,5 0,1

18 William thurings stiftelse 0,5 0,7

19 suomen kulttuurirahasto 0,4 0,1

20 sijoitusrahasto alfred Berg Finland 0,4 0,1

Muut 40,0 20,8

Yhteensä 100,0 100,0

OSAKKEIDEN ÄÄNIVALLAN JAKAUMA 2013

 55 % Säätiöt ja yhdistykset

 17 % Yksityishenkilöt

 25 % Yritykset

 1 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

 2 % Hallintarekisteröidyt  
(sisältää ulkomaiset omistajat)

 42 % Säätiöt ja yhdistykset

 23 % Yksityishenkilöt

 25 % Yritykset

 3 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

 7 % Hallintarekisteröidyt  
(sisältää ulkomaiset omistajat)

OSAKKEIDEN MÄÄRÄN JAKAUMA 2013
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OsakekOHtaisia tietoja
2013 2012 2011 2010 2009

Osakekohtainen tulos,  
laimentamaton euroa 0,67 0,74 0,43 1,10 0,82

Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,67 0,74 0,43 1,09 0,81

Oma pääoma/osake euroa 12,42 12,40 12,11 12,45 11,94

Osinko/osake* euroa 0,40 0,60 0,50 0,82 0,72

Osinko tuloksesta* % 59,5 80,6 116,2 74,5 88,0

Rahavirta/osake, osakeantikorjattu euroa 1,74 1,72 0,93 1,29 2,23

efektiivinen osinkotuotto* %

a-osake 3,6 4,3 3,7 2,8 3,5

B-osake 3,6 4,4 4,2 2,9 3,8

Osakkeiden P/e luku**  

a-osake** 16,5 18,9 31,9 26,7 25,0

B-osake** 16,4 18,3 28,0 25,7 23,2

Päätöskurssi 31.12. euroa

a-osake 11,06 14,08 13,65 29,40 20,50

B-osake 11,04 13,60 11,98 28,30 19,00

tilikauden ylin kurssi euroa

a-osake 15,20 19,50 29,85 31,50 22,00

B-osake 14,92 18,68 28,48 30,50 20,00

tilikauden alin kurssi euroa

a-osake 11,00 13,40 13,44 20,60 10,68

B-osake 10,75 12,12 11,60 18,85 9,63

tilikauden keskikurssi euroa

a-osake 12,51 15,57 18,71 26,97 16,11

B-osake 12,50 15,19 18,68 25,41 14,80

Osakkeiden vaihto 1 000 kpl

a-osake 447 436 476 1 022 512

B-osake 14 564 11 308 15 402 14 582 17 290

Osakkeiden vaihto %

a-osake 1,5 1,4 1,6 3,3 1,7

B-osake 35,1 27,3 37,4 36,0 42,7

Osakekannan markkina-arvo 31.12. milj. euroa 796,0 994,6 911,8 2 047,1 1 396,7

Osakkeiden lukumäärä 31.12. 1 000 kpl 72 049 72 049 71 841 71 146 71 094

a-osake 30 596 30 628 30 628 30 628 30 628

B-osake 41 453 41 421 41 213 40 518 40 466

Osakkeiden määrä, laimentamaton, 
painotettu keskiarvo 1 000 kpl 72 049 71 945 71 496 71 120 65 676

a-osake 30 601 30 628 30 628 30 628 28 373

B-osake 41 448 41 318 40 868 40 493 37 303

Osakkeiden osakeantikorjattu 
lukumäärä, laimennettu painotettu 
keskiarvo 1 000 kpl 72 049 71 945 71 789 71 897 65 995

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12. kpl 59 475 59 283 56 116 44 596 43 929

* Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 euroa/osake.
** Vuoden 2011 luvuissa on huomioitu optioiden laimennusvaikutus.
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 Tulos/osake

 P/E-luku (A-osake)
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EfEKTIIVINEN OSINKOTUOTTO  
2009–2013

 A-osake

 B-osake
* Hallituksen esityksen mukainen osinko

tulos/osake, 
osakeantikorjattu =

voitto ennen veroja – vähemmistöosuus – 
tuloverot
osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen 
lukumäärä 1)

Oma pääoma/osake =
oma pääoma – omien osakkeiden rahasto
osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 1)

Osinko tuloksesta, % =
osinko/osake x 100
tulos/osake osakeantikorjattu

Rahavirta/osake =
liiketoiminnan rahavirta
osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen 
lukumäärä 1)

efektiivinen 
osinkotuotto, % =

osinko/osake x 100
pörssikurssi 31.12.

Osakkeiden P/e-
luku =

pörssikurssi 31.12.
tulos/osake, osakeantikorjattu 1) 

Päätöskurssi 31.12. = osakkeiden kurssi tilinpäätöspäivänä

tilikauden ylin kurssi = osakkeiden ylin kurssi tilikauden aikana

tilikauden alin kurssi = osakkeiden alin kurssi tilikauden aikana

tilikauden 
keskikurssi

=
osakkeiden euromääräinen vaihto
vaihdettujen osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä tilikauden aikana

Osakkeiden vaihto = osakkeiden osakeantien vaikutuksella korjattu 
kappalemääräinen vaihto

Osakekannan 
markkina-arvo 31.12. =

osakkeiden lukumäärä kerrottuna 
tilinpäätöspäivän pörssikurssilla 
osakelajeittain

OSAKEKOHTAISTEN TIETOJEN LASKENTApERIAATTEET

1) Ilman yhtiön omistamia omia osakkeita
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tunnuslukuJa
2013 2012 2011 2010 2009

liikevaihto milj. euroa 2 037,1 2 116,4 2 005,3 1 821,9 1 698,5

liikevaihdon muutos % -3,7 5,5 10,1 7,3 -9,6

liikevoitto milj. euroa 54,4 87,3 70,1 88,8 85,1

liikevoiton muutos % -37,7 24,6 -21,0 4,4 -30,2

Osuus liikevaihdosta % 2,7 4,1 3,5 4,9 5,0

Voitto ennen veroja milj. euroa 26,8 54,9 35,7 74,2 61,1

Voitto ennen veroja, muutos % -51,2 54,0 -51,9 21,5 -14,9

Osuus liikevaihdosta % 1,3 2,6 1,8 4,1 3,6

tilikauden voitto milj. euroa 48,4 53,6 30,8 78,3 53,8

Osakepääoma milj. euroa 144,1 144,1 143,7 142,3 142,2

a-osakkeet milj. euroa 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3

B-osakkeet milj. euroa 82,8 82,8 82,4 81,0 80,9

Osingot* milj. euroa 28,8 43,2 35,9 58,3 51,2

Oman pääoman tuotto % 5,4 6,1 3,5 9,0 7,0

sijoitetun pääoman tuotto % 3,4 5,1 4,1 5,8 5,8

sijoitettu pääoma milj. euroa 1 725,8 1 737,1 1 715,7 1 668,5 1 551,0

Pääoman kiertonopeus 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Vaihto-omaisuuden kiertonopeus 3,7 3,8 3,9 3,8 4,9

Omavaraisuusaste % 43,8 42,8 42,2 43,1 44,1

nettovelkaantumisaste % 87,3 90,9 95,3 87,7 72,2

investoinnit milj. euroa 56,9 60,3 66,0 165,4 152,8

Osuus liikevaihdosta % 2,8 2,8 3,3 9,1 9,0

korolliset saatavat milj. euroa 43,2 43,8 45,6 41,4 44,5

korollinen vieras pääoma milj. euroa 814,8 848,5 862,5 813,3 789,2

korollinen nettovelka milj. euroa 735,3 768,6 783,7 735,1 568,3

taseen loppusumma milj. euroa 2 044,6 2 087,1 2 062,7 2 053,8 1 925,7

Henkilöstökulut milj. euroa 397,8 405,1 390,0 361,9 327,4

Osuus liikevaihdosta % 19,5 19,1 19,4 19,9 19,3

Henkilöstö keskimäärin hlöä 14 963 15 603 15 964 15 165 14 656

liikevaihto/henkilö tuhatta euroa 136,1 135,6 125,6 120,1 115,9

liikevoitto/henkilö tuhatta euroa 3,6 5,6 4,4 5,9 5,8

Henkilöstökulut/henkilö tuhatta euroa 26,6 26,0 24,4 23,9 22,3

* Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 euroa/osake.

Voitto ennen veroja = liikevoitto + rahoitustuotot – rahoituskulut 

Oman pääoman 
tuottoprosentti

=
tilikauden voitto x 100
oma pääoma + vähemmistöosuus 
(keskimäärin vuoden aikana)

sijoitetun pääoman 
tuottoprosentti =

voitto ennen veroja + korko- ja muut 
rahoituskulut  

x 100
sijoitettu pääoma

sijoitettu pääoma =
taseen loppusumma – laskennallinen 
verovelka ja muut korottomat velat 
(keskimäärin vuoden aikana)

Pääoman kiertonopeus

 

=
liikevaihto
taseen loppusumma – laskennallinen 
verovelka ja muut korottomat velat 
(keskimäärin vuoden aikana)

TUNNUSLUKUJEN LASKENTApERIAATTEET

Vaihto-omaisuuden 
kiertonopeus =

365
vaihto-omaisuuden kiertoaika

Omavaraisuusaste =
taseen oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot

nettovelkaantumisaste =
korollinen vieras pääoma – rahavarat x 100
oma pääoma yhteensä

korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma – rahavarat – 
korolliset saamiset
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kOnseRnin tuLosLaskeLma
milj. euroa 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

LiikeVaiHto 2 037,1 2 116,4
liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,6

aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1 046,9 -1 069,2

Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -397,8 -405,1

Poistot ja arvonalentumiset -74,4 -74,5

liiketoiminnan muut kulut -463,6 -480,9

kulut yhteensä -1 982,7 -2 029,7
LiikeVoitto 54,4 87,3
Rahoitustuotot 4,5 1,8

Rahoituskulut -32,1 -34,2

rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -27,6 -32,4
Voitto ennen Veroja 26,8 54,9
tuloverot 21,6 -1,4

tiLikauDen Voitto 48,4 53,6

tilikauden voiton jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajille 48,4 53,6

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0

tulos/osake, osakeantikorjattu, euroa 0,67 0,74
tulos/osake, laimennettu, osakeantikorjattu, euroa 0,67 0,74

kOnseRnin laaJa tulOslaskelMa
milj. euroa 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

tiLikauDen Voitto 48,4 53,6
Laajan tuloksen erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikuttaiseksi
etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,1 -0,1
muut laajan tuloksen erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -5,8 4,4

Rahavirran suojaus 0,5 -2,7

muut laajan tuloksen erät, netto -5,3 1,6
tiLikauDen Laaja tuLos YHteensä 43,1 55,2

tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajille 43,1 55,2

Määräysvallattomille osakkeenomistajille 0,0 0,0
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kOnseRnitase
milj. euroa 31.12.2013 31.12.2012

Varat

pitkäaikaiset Varat
aineettomat hyödykkeet
tavaramerkki 102,6 106,2

aineettomat oikeudet 38,8 25,3

Muut aineettomat hyödykkeet 3,1 0,4

ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 24,0 25,4

liikearvo 793,2 818,8

aineettomat hyödykkeet yhteensä 961,8 976,1
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Maa- ja vesialueet 42,1 42,2

Rakennukset ja rakennelmat 440,4 456,9

koneet ja kalusto 95,8 112,1

Vuokrahuoneiston perusparannusmenot 32,4 37,8

ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5,8 6,2

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 616,5 655,1
pitkäaikaiset saamiset 0,5 1,1
myytävissä olevat sijoitukset 7,9 5,0
Laskennalliset verosaamiset 17,3 16,1
pitkäaikaiset Varat YHteensä 1 604,0 1 653,3

LYHYtaikaiset Varat
Vaihto-omaisuus 285,8 281,4
Lyhytaikaiset saamiset
korolliset saamiset 43,1 43,8

tuloverosaamiset 0,8 0,6

korottomat saamiset 76,9 71,8

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 120,9 116,2
rahavarat 33,9 36,1
LYHYtaikaiset Varat YHteensä 440,6 433,7

Varat YHteensä 2 044,6 2 087,1
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milj. euroa 31.12.2013 31.12.2012

oma pääoma ja VeLat

oma pääoma
Osakepääoma 144,1 144,1

Ylikurssirahasto 186,1 186,1

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 250,5 250,5

Muut rahastot 43,4 42,9

Muuntoerot 4,1 10,0

kertyneet voittovarat 266,8 259,7

emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 894,9 893,3
määräysvallattomien osakkeenomistajien osuus 0,0 0,0
oma pääoma YHteensä 894,9 893,3

pitkäaikaiset VeLat
laskennalliset verovelat 61,5 66,4

Pitkäaikaiset korolliset velat 469,4 502,9

eläkevelvoitteet 0,1 0,3

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma ja pitkäaikaiset varaukset 0,4 0,4

pitkäaikaiset VeLat YHteensä 531,4 570,0

LYHYtaikaiset VeLat
Lyhytaikaiset korolliset velat 345,4 345,6
Lyhytaikaiset korottomat velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 269,4 275,7

tuloverovelat 3,3 2,0

lyhytaikaiset varaukset 0,2 0,4

Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 272,8 278,1
LYHYtaikaiset VeLat YHteensä 618,3 623,8

VeLat YHteensä 1 149,7 1 193,8
oma pääoma ja VeLat YHteensä 2 044,6 2 087,1
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kOnseRnin raHaVirtaLaskeLma
milj. euroa 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

Liiketoiminnan raHaVirta
tilikauden voitto 48,4 53,6

oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 74,4 74,5

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) 0,6 -0,4

korkokulut ja muut rahoituskulut 32,1 34,2

korkotuotot -4,5 -1,8

tuloverot -21,6 1,4

Muut oikaisut 0,5 2,1

käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 6,8 -12,8

lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 0,5 6,5

lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -4,8 -6,2

Maksetut korot -26,4 -33,3

saadut korot liiketoiminnasta 4,3 0,4

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -1,8 -0,5

Maksetut verot liiketoiminnasta 17,0 6,0

Liiketoiminnan nettorahavirta 125,4 123,7
inVestointien raHaVirta
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -61,1 -54,1

aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 1,5

saadut osingot investoinneista 0,2 0,2

investointien nettorahavirta -60,9 -52,4
raHoituksen raHaVirta
Maksullinen osakeanti 0,0 1,6

lyhytaikaisten lainojen nostot 324,0 268,1

lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -316,2 -263,7

Pitkäaikaisten lainojen nostot 86,4 248,0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -114,9 -287,3

Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -4,7 -2,5

Maksetut osingot -43,1 -35,9

rahoituksen nettorahavirta -68,5 -71,7

raHaVarojen muutos -4,0 -0,4
Rahavarat tilikauden alussa 36,1 33,2

luotollinen shekkitili -3,9 -0,1

rahavarat tilikauden alussa 32,2 33,2
Rahavarojen muutos -4,0 -0,4

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,4 -0,6

Rahavarat tilikauden lopussa 33,9 36,1

luotollinen shekkitili -6,1 -3,9

rahavarat tilikauden lopussa 27,8 32,2
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laskelMa kOnseRnin  
oman pääoman muutoksista

milj. euroa
Osake- 
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Suojaus-
instru-

menttien 
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto
Muut 

rahastot
Muunto-

ero
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien 
osakkeen-
omistajien 

osuus Yhteensä

oma pääoma 1.1.2012 143,7 186,1 1,7 249,2 43,9 5,6 239,7 869,9 0,0 869,9
Osingonjako -35,9 -35,9 -35,9
uusmerkintä 0,4 0,4 0,4
käytetyt osakeoptiot    2,4 2,4 2,4
emissiovoitto  1,2 1,2 1,2
Muut muutokset     -0,0 -0,0 -0,0
Laaja tulos
tilikauden voitto 53,6 53,6 53,6
etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät -0,1 -0,1 -0,1
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 4,4 4,4 4,4
Rahavirran suojaus -2,7 -2,7 -2,7
Laaja tulos yhteensä*  -2,7   4,4 53,5 55,2  55,2
oma pääoma 31.12.2012 144,1 186,1 -1,0 250,5 43,9 10,0 259,7 893,3 0,0 893,3

milj. euroa
Osake- 
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Suojaus-
instru-

menttien 
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto
Muut 

rahastot
Muunto-

ero
Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien 
osakkeen-
omistajien 

osuus Yhteensä

oma pääoma 1.1.2013 144,1 186,1 -1,0 250,5 43,9 10,0 259,7 893,3 0,0 893,3
Osingonjako -43,2 -43,2 -43,2
käytetyt osakeoptiot     1,9 1,9 1,9
Muut muutokset 0,0 0,0   -0,1 -0,1 -0,1
Laaja tulos
tilikauden voitto 48,4 48,4 48,4
etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät 0,1 0,1 0,1
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -5,8 -5,8 -5,8
Rahavirran suojaus 0,5 0,5 0,5
Laaja tulos yhteensä*   0,5   -5,8 48,5 43,1  43,1
oma pääoma 31.12.2013 144,1 186,1 -0,5 250,5 43,9 4,1 266,8 894,9 0,0 894,9

* Laskennallisilla veroilla vähennettynä
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Hallituksen  
VoitonjakoeHDotus
emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaiset jakokelpoiset varat olivat 394,2 miljoonaa euroa.

emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan seuraavat summat ovat yhtiökokouksen käytettävissä
•	 edellisten vuosien käytettävissä olevat voittovarat, jotka sisältävät  

käyttörahaston sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 378 937 661,53
•	 tilikauden voitto 15 232 169,68
 394 169 831,21
Hallitus ehdottaa, että mainittu määrä käytetään seuraavasti:
•	 ulkopuolisessa omistuksessa oleville 72 048 683 osakkeelle maksetaan vuodelta 2013 osinkoa 0,40 euroa osakkeelta 28 819 473,20
•	 käyttörahastoon, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja voittovarojen tilille jätetään 365 350 358,01
 394 169 831,21

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 12.2.2014

Hallituksen ja toimitusjohtajan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset:

Hallitus
Christoffer taxell
eva liljeblom   kari niemistö  Per sjödell  kjell sundström
Charlotta tallqvist-Cederberg  Carola teir-lehtinen  Dag Wallgren

toimitusjohtaja
Hannu Penttilä
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tilintaRkastuskeRtOMus
STOCKMANN OYJ ABp:N YHTIÖKOKOUKSELLE
Olemme tilintarkastaneet stockmann Oyj abp:n kirjanpidon, tilin-
päätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2013–
31.12.2013. tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, 
laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, 
rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskel-
man, rahavirtalaskelman ja liitetiedot. 

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja 
riittävät tiedot eu:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilin-
päätös standardien (iFRs) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toiminta-
kertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot suomessa voimassa ole-
vien tilin päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, 
että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty. 

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja 
toimintakertomuksesta. tilintarkastuslaki edellyttää, että nouda-
tamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkas-
tuksen suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja 
suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuu-
den siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olen-
naista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet 
tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa 
seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikko-
neet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin 
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 
luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. toimenpiteiden 
valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärin-

käytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien 
arvioiminen. näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huo-
mioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja 
riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laati-
misen kannalta. tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastus-
toimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausun-
non yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. tilintarkastukseen 
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perus-
taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-
evidenssiä.

LAUSUNTO KONSERNITILINpÄÄTÖKSESTÄ
lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa eu:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (iFRs) 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta ase-
masta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

LAUSUNTO TILINpÄÄTÖKSESTÄ JA 
TOIMINTAKERTOMUKSESTA
lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittä-
vät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta. toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot 
ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 17.2.2014

Jari Härmälä anders lundin
kHt  kHt
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tietOa VuosineLjänneksittäin
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012

Liikevaihto 607,8 454,4 543,6 431,3 643,8 485,1 537,2 450,3

liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

aineiden ja tarvikkeiden käyttö -307,1 -229,6 -276,5 -233,7 -325,3 -239,5 -270,2 -234,2

Palkat ja työsuhde-etuuksista 
aiheutuneet kulut -106,2 -89,6 -101,7 -100,3 -111,0 -94,5 -101,0 -98,6

Poistot ja arvonalentumiset -19,2 -18,4 -18,3 -18,6 -19,0 -19,0 -18,1 -18,4

liiketoiminnan muut kulut -127,0 -106,2 -117,0 -113,4 -132,4 -115,0 -118,3 -115,3

Liikevoitto 48,3 10,7 30,1 -34,6 56,8 17,1 29,7 -16,2

Rahoitustuotot 0,3 3,8 -1,0 1,4 -0,5 1,0 0,9 0,4

Rahoituskulut -9,3 -7,9 -7,5 -7,4 -8,2 -8,5 -8,4 -9,1

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -9,0 -4,1 -8,5 -6,0 -8,7 -7,5 -7,5 -8,7

Voitto ennen veroja 39,3 6,5 21,6 -40,7 48,2 9,6 22,2 -24,9

tuloverot -2,8 22,4 -2,1 4,1 -0,4 -1,4 -3,6 4,0

tilikauden voitto 36,5 28,9 19,5 -36,5 47,7 8,1 18,6 -20,9

OSAKEKOHTAINEN TULOS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

euroa Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012

laimentamaton 0,51 0,40 0,27 -0,51 0,66 0,11 0,26 -0,29

laimennettu 0,51 0,40 0,27 -0,51 0,66 0,11 0,26 -0,29

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012

Liikevaihto
tavarataloryhmä 392,1 245,2 325,1 270,2 423,5 272,7 326,0 280,5

Muotiketjut 215,9 209,4 218,7 161,3 221,0 212,3 211,1 169,6

Jakamaton -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,7 0,1 0,2 0,1

konserni yhteensä 607,8 454,4 543,6 431,3 643,8 485,1 537,2 450,3

Liikevoitto
tavarataloryhmä 34,0 -3,6 11,6 -15,9 41,6 2,8 10,2 -6,5

Muotiketjut 17,6 16,1 22,3 -17,4 19,2 16,1 21,8 -7,2

Jakamaton -3,3 -1,8 -3,8 -1,3 -4,0 -1,8 -2,3 -2,5

konserni yhteensä 48,3 10,7 30,1 -34,6 56,8 17,1 29,7 -16,2
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tietOa markkina-aLueista
Liikevaihto, milj. euroa 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

suomi 1) 983,2 1 048,2

Ruotsi ja norja 2) 548,2 537,9

Baltia ja keski-eurooppa 1) * 159,9 158,5

Venäjä ja ukraina 1) 345,7 371,8

konserni yhteensä 2 037,1 2 116,4

suomi % 48,3 % 49,5 %

ulkomaat % 51,7 % 50,5 %

Liikevoitto, milj. euroa ** 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

suomi 1) -0,9 23,7

Ruotsi ja norja 2) 59,0 56,5

Baltia ja keski-eurooppa 1) * 2,7 6,4

Venäjä ja ukraina 1) -6,4 0,8

konserni yhteensä 54,4 87,3

suomi % -1,7 % 27,1 %

ulkomaat % 101,7 % 72,9 %

1) Tavarataloryhmä, Muotiketjut
2) Muotiketjut
* Viro, Latvia, Liettua, Tšekki, Slovakia, Puola
** Sisältää osto-konttoreiden kulujen uudelleenjyvityksen

LIIKEVAIHTO MARKKINA-
ALUEITTAIN 2013

 48 % Suomi

 27 % Ruotsi ja Norja

 17 % Venäjä

 8 % Baltia ja Keski-Eurooppa

LIIKEVAIHTO  
YKSIKÖITTÄIN 2013

 60 % Tavarataloryhmä

 40 % Muotiketjut

LIIKEVOITTO MARKKINA-
ALUEITTAIN 2013

 0 % Suomi

 96 % Ruotsi ja Norja

 0 % Venäjä

 4 % Baltia ja Keski-Eurooppa

LIIKEVOITTO  
YKSIKÖITTÄIN 2013

 40 % Tavarataloryhmä

 60 % Muotiketjut



yHTiÖKOKOUS
stockmann oyj abp:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pide-
tään tiistaina 18.3.2014 klo 14.00 alkaen Finlandia-talon konsertti-
salissa helsingissä, mannerheimintie 13.

yhtiökokouksessa muun muassa hyväksytään yhtiön tilinpäätös, 
päätetään osingonmaksusta ja valitaan hallituksen jäsenet. 

yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 10.3.2014 klo 
16.00 mennessä yhtiön kotisivuilla tai puhelimitse (09) 121 3522. 
yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, 
joka on 6.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi euroclear Finlandin 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. avustajien läsnäolosta tulee 
ilmoittaa samassa yhteydessä.

lue lisää yhtiökokoukseen liittyvistä asioista kotisivuilta 
stockmanngroup.com:
•	 yhtiökokouskutsu
•	 ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
•	 ehdotukset yhtiökokoukselle

OSiNGONMAKSU
hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 jaetaan 
osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. yhtiökokouksen päättämä osinko 
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäi-
vänä merkitty euroclear Finland oy:n pitämään osakasluetteloon.

TAlOUDElliSET JUlKAiSUT
stockmann julkaisee taloudelliset tiedotteet ja vuosikertomuksen 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. painettu vuosikertomus postite-
taan niille, jotka ovat sen erikseen tilanneet. kertomus löytyy myös 
sähköisenä versiona yhtiön kotisivuilta.

stockmann julkaisee vuosittain myös yhteiskuntavastuun rapor-
tin, jossa kerrotaan konsernin vastuullisuustyöstä. vuoden 2013 
raportti ilmestyy yhtiön kotisivuilla huhtikuussa 2014. 

HENKilÖ JA OSOiTETiETOJEN MUUTOKSET
osakkeenomistajien osoitteenmuutokset pyydämme ystävällisesti 
ilmoittamaan pankkiin tai euroclear Finland oy:lle sen mukaan, 
missä osakkeenomistajalla on arvo-osuustili. mikäli saatte 
stockmannin painetun vuosikertomuksen, ilmoittakaa osoitteen-
muutoksesta stockmannin konserniviestintään.

yHTEySTiEDOT
stockmann
konserniviestintä
pl 70 (läkkisepäntie 23), 00621 helsinki
puh. (09) 121 3089 (arkisin 9–16)
info@stockmann.com
investor.relations@stockmann.com (sijoittajasuhteet)

TiETOA  osakkeenomistajille
SEURAA STOCKMANNiA:

sTockmAnnin TuLosTiedoTTeeT vuonnA 2014

tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 29.4.2014

tammi–kesäkuun osavuosikatsaus 13.8.2014

tammi–syyskuun osavuosikatsaus 29.10.2014

lisäksi julkistetaan kuukausittain liikevaihtotiedote

TärkeiTä yHTiökokoukseen LiiTTyviä Päivämääriä

yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 6.3.2014

yhtiökokoukseen ilmoittautuminen päättyy 10.3.2014

yhtiökokous 18.3.2014

osingonmaksun täsmäytyspäivä 21.3.2014

hallituksen ehdottama osingonmaksupäivä 16.4.2014

lue lisää yhteiskuntavastuusta osoitteessa 
stockmanngroup.com/vastuullisuus

yhteiskuntavastuun raportti ilmestyy huhtikuussa 2014.

twitter.com/stockmanngroupF

facebook.com/stockmannCom

flickr.com/photos/stockmanngroup

linkedin.com/company/stockmann-oyj-abp

yHTEiSKUNTAVASTUUN 
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yHTEyS tiedot
liikkeenjohto
stockmann oyj abp
pl 220 (aleksanterinkatu 52 B)
00101 helsinki
puh. (09) 1211

Konsernihallinto
pl 70 (läkkisepäntie 23)
00621 helsinki
puh. (09) 1211
Faksi (09) 121 7775

Ostokonttoreiden yhteystiedot
stockmanngroup.com

Tavarataloryhmä
pl 147 (kutomotie 1 C)
00381 helsinki
puh. (09) 121 51 
Faksi (09) 121 5812

stockmann.com
asiakaspalvelu: 
asiakaspalvelu@stockmann.com
puh. (09) 121 3124

hobbyhall.fi
asiakaspalvelu: 
hobbyhall.fi/asiakaspalvelu
puh. 010 192 020

akateeminen.com
asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@akateeminen.com
puh. (09) 121 4322

Tavaratalojen yhteystiedot
suomi: stockmann.com
venäjä: stockmann.ru
viro: stockmann.ee
latvia: stockmann.lv

lindex
Box 233 (nils ericsonsplatsen 3)
401 23 GÖteBoRG, sverige
puh. +46 31 739 5000
Faksi +46 31 151 495

lindex.com
asiakaspalvelu: 
customerservice-fi@lindex.com
puh. 0800 130 730

Seppälä
pl 234 (tikkurilantie 146)
01531 vantaa
puh. (09) 121 7200
Faksi (09) 825 1100

seppala.fi
asiakaspalvelu: 
seppala.fi/asiakaspalvelu
puh. 010 802 235

stockmann.com

hobbyhall.fi

seppala.fi

lindex.com

akateeminen.com

STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2013STOCKMANN vuosikerTomus 2013



Aleksanterinkatu 52 B
PL 220
00101 Helsinki
Puh. (09) 1211 
STOCKMANN.COM
STOCKMANNGROUP.COM


