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Stockmann-konsernin kehitys 1–6/2007
Stockmannkoncernens utveckling 1–6/2007 1.

• Myynti (jatkuvat toiminnot) kasvoi 6,5 % ja oli 722,4 Me

• Kasvu Suomessa 3 % ja ulkomailla 19 %

• Ulkomaanmyynnin osuus nousi 26 %:iin (24 %)

• Försäljningen (fortlöpande verksamhet) ökade med 6,5 % och uppgick till 722,4 Me

• Tillväxten i Finland 3 % och i utlandet 19 %

• Utlandsförsäljningens andel ökade till 26 % (24 %)
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Stockmann-konsernin kehitys 1–6/2007
Stockmannkoncernens utveckling 1–6/2007 2.

• Myyntikateprosentti kasvoi ja oli 41,3 % (37,8 %)

• Tavarataloryhmän ja Seppälän myyntikateprosentit paranivat,

Hobby Hallin oli edellisen vuoden tasolla

• Kertaluontoisia myyntivoittoja ei ollut (34,0 Me vuonna 2006)

• Voitto ennen veroja 21,4 Me (58,5 Me)

• Försäljningsbidragsprocenten ökade och var 41,3 % (37,8 %)

• Varuhusgruppens och Seppäläs försäljningsbidragsprocenter förbättrades,

Hobby Halls var på fjolårets nivå

• Försäljningsvinster av engångsnatur förekom inte (34,0 Me år 2006)

• Vinst före skatter 21,4 Me (58,5 Me)
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Stockmann-konsernin kehitys 1–6/2007
Stockmannkoncernens utveckling 1–6/2007 3.

• Tavarataloryhmä teki erinomaisen tuloksen Suomessa ja Baltiassa

• Venäjällä tulos heikentyi uusperustannan ja alkuvuoden tulliongelmien vuoksi, kehitys silti

suunnitellulla tasolla

• Tavarataloryhmän operatiivinen tulosparannus 11 %

• Huhtikuu pilasi Seppälän ja Hobby Hallin mahdollisuudet tulosparannukseen Q2:lla
- muotikauppa huhtikuussa huono, touko- ja kesäkuu jo hyviä
- Hobby Hallin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto muutti myynnin kirjaustapaa 

  myöhäisemmäksi. Tällä oli suora tulosvaikutus, joka kompensoituu tältä osin joulukuussa

• Varuhusgruppen gjorde ett utmärkt resultat i Finland och Baltikum

• I Ryssland försvagades resultatet pga. nyetablering och förtullningsproblem i början av året,

utvecklingen trots det på planenlig nivå

• Varuhusgruppens operativa resultatförbättring 11 %

• April förstörde Seppäläs och Hobby Halls möjligheter till resultatförbättring under Q2
- april var dålig inom modehandeln, maj och juni redan goda
- Ibruktagandet av verksamhetsstyrningssystemet i Hobby Hall medförde en ny praxis, vilken

  sköt upp bokföringen av försäljningen. Detta hade en direkt resultatinverkan, vilken för sin
  del kompenseras i december
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Myynti ja liikevoitto liiketoimintayksiköittäin
Försäljning och rörelsevinst per affärsenhet

Muutos Muutos Muutos

1-6/07 Förändring Förändring 1-6/07 Förändring

Me Me % Me Me

Tavarataloryhmä

Varuhusgruppen 542,2 35,6 7 19,3 -2,8

Hobby Hall  101,7  2,9 3 0,5 -1,1

Seppälä  78,1 5,5 8 6,6 -1,8

Lopetetut toiminnot  – -74,8 – – -29,6

Avvecklad verksamhet

Eliminoinnit • Elimineringar  –  –  – -0,2 -1,0

Jakamaton • Odelat 0,4 – – -4,0 -0,7

Yhteensä • Totalt  722,4 -30,9 -4 22,3 -36,9

Myynti

Försäljning

Liikevoitto

Rörelsevinst
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Tunnuslukuja
Nyckeltal

Jatkuvat toiminnot • Fortlöpande verksamhet 1-6/2007 1-6/2006 2006

Myynti • Försäljning Me 722,4 678,4 1 477,8

Liikevaihto • Omsättning Me 605,6 568,9 1 239,6

Liikevoitto • Rörelsevinst Me 22,3 29,6 99,9

Voitto ennen veroja • Vinst före skatter Me 21,4 28,9 99,4

Tulos/osake • Resultat/aktie e 0,29 0,40 1,39

Koko konserni • Koncernen totalt

Oma pääoma/osake • Eget kapital/aktie e 9,34 9,23 10,34

Liiketoiminnan rahavirta • Kassaflöde från rörelsen Me 2,2 23,3 117,4

Gearing % 17,4 2,1 -6,3

Omavaraisuusaste • Soliditet % 66,7 77,3 74,5

Osakkeiden määrä keskimäärin tuhatta/tusen 55 486 54 111 54 310

Antal aktier i medeltal

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kuukautta % 16,3 26,2 22,9
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.

Osakekannan markkina-arvo Me 1 776,8 1 732,4 2 028,6
Aktiestockens marknadsvärde
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Konsernin myynti, jatkuvat toiminnot
Koncernens försäljning, fortlöpande verksamhet

+16 % -2 %
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Konsernin voitto ennen veroja, jatkuvat toiminnot
Koncernens vinst före skatter, fortlöpande verksamhet

Liiketoiminnan muut tuotot
Övriga rörelseintäkter
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Panostus toiminnan laajentamiseen jatkuu
suunnitelmien mukaisesti

• Stockmann on historiansa suurimmassa investointivaiheessa

• Samanaikaiset jättiprojektit Helsingissä ja Pietarissa

• Moskovaan valmistuu kaupungin viides Stockmann-tavaratalo 2008

• Lisäksi neuvotellaan useista tavaratalokohteista Venäjällä

• Stockmann befinner sig i sin historias största investeringsfas

• Samtidiga jätteprojekt i Helsingfors och S:t Petersburg

• I Moskva blir stadens femte Stockmannvaruhus färdigt år 2008

• Dessutom pågår förhandlingar om flera varuhusprojekt i Ryssland

Satsning på utvidgning av verksamheten
fortsätter enligt planerna 1.
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• Seppälä avannut tänä vuonna ulkomailla 8 myymälää, ja sama tahti jatkuu loppuvuonna

• Bestseller- ja Nike-ketjut kasvavat Venäjällä

• Hobby Hall käynnistää toiminnan Venäjällä vuoden lopulla

• Ukrainaan on perustettu yhtiö, mutta toiminnan käynnistäminen siirtynee vuoteen 2008

• Seppälä har i år öppnat 8 butiker i utlandet och samma takt fortsätter under slutet av året

• Bestseller- och Nikekedjorna expanderar i Ryssland

• Hobby Hall inleder verksamhet i Ryssland i slutet av året

• Ett bolag har grundats i Ukraina, men inledningen av verksamheten torde flyttas till år 2008

Panostus toiminnan laajentamiseen jatkuu
suunnitelmien mukaisesti

Satsning på utvidgning av verksamheten
fortsätter enligt planerna 2.
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Stockmann-konsernin toiminta
Stockmann-koncernens verksamhet

Novosibirsk

Jekaterinburg
Samara

Rostov-na-Donu

Moskova

Kazan

Ni ni Novgorod

Pietari

Pietari / S:t Petersburg

Seppälä: 9 myymälää / butiker
Bestseller: 6 myymälää / butiker
Nike: 2 myymälää / butiker
2 erikoismyymälää / specialbutiker
Tavaratalo-kauppakeskus 2009 /
varuhus-köpcentrum 2009

LATVIA / LETTLAND
1 tavaratalo / varuhus
Seppälä: 9 myymälää / butiker
Hobby Hall: etäkauppa / distanshandel

LIETTUA / LITAUEN

Seppälä: 5 myymälää / butiker
Hobby Hall: etäkauppa / distanshandel

VIRO / ESTLAND
1 tavaratalo / varuhus
Seppälä: 15 myymälää / butiker
Hobby Hall: etäkauppa ja 1 myymälä /
distanshandel och 1 butik

SUOMI / FINLAND

7 tavarataloa / varuhus
Seppälä: 127 myymälää / butiker
Hobby Hall: etäkauppa ja 2 myymälää /
distanshandel och 2 butiker
Stockmann Beauty: 14 myymälää / butiker
Outlet: 1 myymälä / butik
Zara: 4 myymälää / butiker

Tallinna

Riika

Helsinki
Espoo
Vantaa

Turku

Tampere
Oulu

Moskova / Moskva

4 tavarataloa
Seppälä: 6 myymälää / butiker
Bestseller: 5 myymälää / butiker
Outlet: 1 myymälä / butik
Viides tavaratalo 2008 /
femte varuhuset 2008

Donin Rostov

Seppälä, Nike 2007

Samara
Seppälä: 1 myymälä / butik
Bestseller: 1 myymälä / butik
Nike 2007

Novosibirsk
Seppälä, Nike 2007

Ni ni Novgorod

Seppälä: 1 myymälä / butik
Bestseller 1 myymälä / butik
Nike 2007

Kazan

Seppälä: 2 myymälää / butiker
Bestseller: 2 myymälää / butiker

Jekaterinburg

Seppälä: 2 myymälää / butiker
Bestseller: 1 myymälä / butik

UKRAINA
Seppälä 2008

Vorone

Jaroslavl

Jaroslavl
Seppälä: 1 myymälä / butik

Vorone

Seppälä 2007
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Heinäkuun myynti
Försäljningen i juli

* Vertailuluvut on esitetty ilman maaliskuun 2006 alussa myydyn Stockmann Auton myyntiä.
* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006.
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januari-juli
2007

Me

5,016,2Seppälä yhteensä • Seppälä totalt

3,99,0Hobby Hall yhteensä • Hobby Hall totalt

12,887,8Tavarataloryhmä yhteensä  • Varuhusgruppen totalt

47,34,6Seppälä ulkomaat • Seppälä utlandet

39,81,3Hobby Hall ulkomaat • Hobby Hall utlandet

29,429,0Tavarataloryhmä ulkomaat  • Varuhusgruppen utlandet

10,9113,0Stockmann yhteensä * • Stockmann totalt *

31,934,8Ulkomaat yhteensä • Utlandet totalt

3,678,2Suomi yhteensä * • Finland totalt *

-2,70,1Kiinteistöt + muut • Fastigheter + övrigt

-5,811,6Seppälä Suomi • Seppälä Finland

-0,37,7Hobby Hall Suomi • Hobby Hall Finland

6,258,8Tavarataloryhmä Suomi • Varuhusgruppen Finland

muutos
pros.

förändr.
proc.

heinäkuu
juli

2007
Me
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Loppuvuoden näkymät
Utsikter för resten av året 1.

• Myynti jatkui hyvänä heinäkuussa, konsernin myynti kasvoi 11 %

• Ei muutoksia loppuvuoden ennusteessa

• Vähittäiskaupan myynnin arvioidaan kasvavan Suomessa 3–4 % vuonna 2007

• Venäjän ja Baltian markkinat kasvavat edelleen Suomen markkinoita nopeammin

• Stockmannin myynnin arvoidaan olevan runsaat 1,6 miljardia euroa

• Försäljningen i juli fortsatte god, koncernens försäljning ökade med 11 %

• Inga förändringar i utsikterna för slutet av året

• Försäljningen inom detaljhandeln i Finland uppskattas växa 3–4 % år 2007

• Marknaden i Ryssland och Baltikum växer fortsättningsvis snabbare än i Finland

• Stockmanns försäljning uppskattas vara drygt 1,6 miljarder euro
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Loppuvuoden näkymät
Utsikter för resten av året 2.

• Vuoden 2006 tuloksessa huomattavia kertaeriä

• Kertaerät jäävät 2007 selvästi edellistä vuotta pienemmiksi

• Tämän vuoksi konsernin voitto ennen veroja jää pienemmäksi kuin 2006

• Kolmannen kvartaalin jatkuvien toimintojen tulos edellisen vuoden tasolla ja neljännen parempi
kuin edellisenä vuonna

• Tavoitteena on, että jatkuvien toimintojen liikevoitto 2007 on parempi kuin 2006

• I resultatet för år 2006 ingår betydande poster av engångsnatur

• Posterna av engångsnatur blir år 2007 klart mindre än året innan

• På grund av detta blir koncernens vinst före skatter mindre än år 2006

• Resultatet för den fortlöpande verksamheten under tredje kvartalet på samma nivå som året
innan och fjärde kvartalet bättre än fjolåret

• Målet är att den fortlöpande verksamhetens rörelsevinst år 2007 är bättre än år 2006
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Tavarataloryhmä
Varuhusgruppen

Heikki Väänänen

varatoimitusjohtaja 
vice verkställande direktör
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Tavarataloryhmän myynti
Varuhusgruppens försäljning

Luvut esitetty ilman Zaran Venäjän liiketoimintaa.
Siffrorna presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland.

+19 %
-4 %
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Tavarataloryhmän myynti 1–6/2007
Varuhusgruppens försäljning 1–6/2007

• Myynti kasvoi 7 %, Suomessa 4 % ja ulkomailla 16 %

• Remontin alla olevan Helsingin keskustan tavaratalon myynti on kehittynyt viime

vuotta paremmin

• Venäjällä alkuvuonna tullausongelmia, jotka heijastuivat myyntiin

• 14.2. avattiin neljäs tavaratalo Moskovaan, myynti sujunut odotusten mukaisesti

• Baltiassa erinomainen myynnin kehitys

• Försäljningen ökade med 7 %, i Finland med 4 % och i utlandet med 16 %

• Försäljningen för varuhuset i Helsingfors centrum, där renovering pågår, har

utvecklats bättre än året innan

• Förtullningsproblem i Ryssland i början av året, vilket återspeglas i försäljningen

• Det fjärde varuhuset i Moskva öppnades 14.2, försäljningen såsom uppskattat

• En utomordentlig försäljningsutveckling i Baltikum
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Tavarataloryhmän liikevoitto
Varuhusgruppens rörelsevinst

Luvut esitetty ilman Zaran Venäjän liiketoimintaa.
Siffrorna presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland.
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Tavarataloryhmän tulos 1–6/2007
Varuhusgruppens resultat 1–6/2007

• Operatiivinen tulos parani 11 % ensimmäisen 6 kk aikana: 19,3 Me (22,1 Me)

- vuoden 2006 vertailuluvussa mukana Tallinnan tontin myyntivoitto 4,7 Me

• Suomessa ja Baltiassa selvää tuloksen parantumista

• Venäjällä uusien yksiköiden perustaminen vaikutti tulokseen negatiivisesti:
tavaratalo, 5 Bestseller-myymälää ja 2 Nike-myymälää

• Operativa resultatet förbättrades med 11 % under de första 6 månaderna: 19,3 Me (22,1 Me)
- en försäljningsvinst på 4,7 Me för tomten i Tallinn ingår i jämförelsesiffran för år 2006

• I Finland och i Baltikum en klar resultatförbättring

• Etableringen av nya enheter i Ryssland påverkade resultatet negativt:
ett varuhus, 5 Bestsellerbutiker och 2 Nikebutiker
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Tavarataloryhmän isot investointihankkeet
Varuhusgruppens stora investeringsprojekt

• Helsinki – etenee suunnitelmien mukaan. Vuoden 2007 lopussa vanhat tilat saneerattu,

laajennusosa kokonaisuudessaan valmis 2010

• Pietari – rakennustyöt etenevät. Lopullinen rakennuslupa saataneen syksyllä 2007,
avaus keväällä 2009

• Metropolis, Moskova – viides Moskovan tavaratalomme avautuu syksyllä 2008

• Avataan vielä vuonna 2007: 3 Bestseller-myymälää (yht. 19) sekä 4 Nike-myymälää (yht. 6)

• Useita tavaratalo- ja erikoisliikehankkeita vireillä Venäjällä

• Helsingfors – framskrider enligt planerna. I slutet av år 2007 är de gamla lokaliteterna sanerade,
utvidgningsdelen i sin helhet färdig år 2010

• S:t Petersburg – byggarbetena framskrider. Det slutliga bygglovet torde fås under hösten 2007,
öppning våren 2009

• Metropolis, Moskva – vårt femte varuhus i Moskva öppnas hösten 2008

• Vi öppnar ytterligare år 2007: 3 Bestsellerbutiker (tot. 19) samt 4 Nikebutiker (tot. 6)

• Flera varuhus- och specialbutiksprojekt på gång i Ryssland
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Helsingin tavaratalo
Helsingforsvaruhuset
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Nevsky Centre,
Pietari, S:t Petersburg
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Nevsky Centre,
Pietari, S:t Petersburg
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Tavaratalo Metropolis, Moskova
Varuhuset Metropolis, Moskva
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Tavaratalo Mega Itä, Moskova
Varuhuset östra Mega, Moskva
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Loppuvuoden näkymät
Utsikter för resten av året

• Suomessa ja Baltiassa myynnin kasvun uskotaan säilyvän hyvänä

• Venäjällä myynnin kasvun odotetaan paranevan tullausongelmien ratkettua

• Koko vuoden tulos parempi kuin viime vuonna, vaikka uuden tavaratalon ja uusien

erikoisliikkeiden avaaminen rasittaa tulosta

• Försäljningsutvecklingen förväntas bibehållas god i Finland och Baltikum

• I Ryssland förväntas försäljningsutvecklingen bli bättre då förtullningsproblemen har lösts

• Resultatet för hela året bättre än året innan, trots att öppnandet av det nya varuhuset och de

nya specialbutikerna belastar resultatet
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Seppälä

Terhi Okkonen

toimitusjohtaja
verkställande direktör
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Myynti 1–6/2007
Försäljning 1–6/2007

• Seppälän myynti oli 78,1 Me (72,6 Me), ja kasvua siinä oli 8 %

• Ulkomaat

- myynti sujui erityisen hyvin ulkomailla, josta kasvua tuli 42 %
- ulkomaiden myynnin osuus nousi 27 %:iin (21 %)
- myyntiä kasvatti uusien myymälöiden lisäksi hyvä vertailukelpoisen myynnin kasvu

• Suomi

- myynti jäi edellisestä vuodesta 1,5 %
- loppukevään ja kesän mallistot olivat hyvin onnistuneita
- erinomaisen maaliskuun myynnin (+14 %) ja koko muotialaa koskettaneen vaikean 

  huhtikuun jälkeen on myynti Suomessa ollut viime vuoden tasolla

• Seppäläs försäljning uppgick till 78,1 Me (72,6 Me) vilket innebär en ökning på 8 %

• Utlandet

- försäljningen var speciellt god i utlandet, varifrån en tillväxt på 42 % genererades
- utlandsförsäljningens andel steg till 27 % (21 %)
- till försäljningstillväxten bidrog förutom de nya butikerna även en god jämförbar 

  försäljningsökning

• Finland
- försäljningen blev 1,5 % sämre än året innan
- senvårens och sommarens kollektioner var mycket lyckade

- efter en utomordentlig försäljning i mars (+14 %) och för hela modebranschen
  en svår aprilmånad, har försäljningen i Finland
  varit på fjolårets nivå
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Seppälän myynti
Seppäläs försäljning

+7 %

+8 %
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Tulos 1–6/2007
Resultat 1–6/2007

• Seppälä teki hyvän tuloksen 6,6 Me (8,4 Me)

• Suhteellinen myyntikate kasvoi edellisestä vuodesta 56,7 % (55,9 %)

• Voimakkaan uusperustannan takia kiinteät kustannukset kasvoivat myyntiä nopeammin.
Vuoden alusta avattu 9 uutta myymälää: Venäjä (6), Viro (1), Liettua (1), Suomi (1)

• Myymäläinvestointien lisäksi Suomen kassajärjestelmä on uusittu kevään aikana

• Seppälä gjorde ett gott resultat 6,6 Me (8,4 Me)

• Det relativa försäljningsbidraget ökade från fjolåret 56,7 % (55,9 %)

• Pga. kraftig nyetablering steg de fasta kostnaderna snabbare än försäljningen.
Från årets början har 9 nya butiker öppnats: Ryssland (6), Estland (1), Litauen (1), Finland (1)

• Förutom butiksinvesteringar har kassasystemet i Finland förnyats under våren
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Seppälän liikevoitto
Seppäläs rörelsevinst

Liiketoiminnan muut tuotot
Övriga rörelseintäkter



33

Seppälän myyntikate-%
Seppäläs försäljningsbidrag-%

tammi–kesäkuu
januari–juni

56,7

49,1
52,3

57,6 55,9
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Loppuvuoden näkymät
Utsikter för resten av året

• Pietariin avataan 2 uutta myymälää. Tämän jälkeen Pietarissa on 11 Seppälän myymälää

• Ni ni Novgorodiin ja Samaraan avataan toiset Seppälän myymälät

• Venäjällä avataan myymälät uusissa kaupungeissa; Donin Rostov, Novosibirsk ja Vorone

• Lisäksi työn alla on vielä muutamia muita avauksia Venäjälle, Latviaan ja Liettuaan

• Tavoitteena on käynnistää toiminta myös Ukrainassa, mutta liikepaikkojen vaikean

saatavuuden takia tämän arvioidaan tapahtuvan vuonna 2008

• Vuoden 2007 liikevoiton arvioidaan paranevan edellisvuodesta

• I S:t Petersburg öppnas 2 nya butiker. Efter detta finns 11 Seppäläbutiker i S:t Petersburg

• I Nizjnij Novgorod och Samara öppnas Seppäläs andra butiker

• I Ryssland öppnas butiker i nya städer; Rostov vid Don, Novosibirsk och Voronezh

• Dessutom ytterligare några öppningar under arbete i Ryssland, Lettland och Litauen

• Målet är att inleda verksamhet även i Ukraina, men pga. den svåra tillgången på affärsplatser

uppskattas detta ske år 2008

• Rörelsevinsten för år 2007 uppskattas bli bättre än året innan
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Seppälällä on vuoden lopussa 185 myymälää
yli sadalla paikkakunnalla, viidessä eri maassa

Pietari / S:t Petersburg
9 myymälää / butiker

Moskova / Moskva
6 myymälää / butiker

Kazan
2 myymälää / butiker

Ni ni Novgorod / Nizjnij Novgorod
1 myymälä / butik

Jekaterinburg
2 myymälää / butiker

Latvia / Lettland
9 myymälää / butiker

Liettua / Litauen
5 myymälää / butiker

Viro / Estland
15 myymälää / butiker

Suomi / Finland
127 myymälää /butiker

Donin Rostov / Rostov vid Don

Samara
1 myymälä / butik

Novosibirsk

Seppälä har i slutet av året 185 butiker på över hundra orter, i fem olika länder

Ukraina

Jaroslavl
1 myymälä / butik

Vorone
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Seppälän uusi myymäläkonsepti
Seppäläs nya butikskoncept
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Hobby Hall

Raija Saari

toimitusjohtaja
verkställande direktör
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Myynti 1–6/2007
Försäljning 1–6/2007

• Myynti yhteensä 101,7 Me, +3 %

• Myynti Suomessa 81,6 Me, ±0 %

• Myynti Baltiassa 20,1 Me, +19 %

• Ulkomaanmyynnin osuus 19,8 % (17,1 %)

• Försäljning totalt 101,7 Me, +3 %

• Försäljning i Finland 81,6 Me, ±0 %

• Försäljning i Baltikum 20,1 Me, +19 %

• Utlandsförsäljningens andel 19,8 % (17,1 %)
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Hobby Hallin myynti
Hobby Halls försäljning

+6 %

±0 %
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Q2:n myynnin kehitykseen vaikuttaneet tekijät
Faktorer som inverkade på Q2:s försäljningsutveckling

• Huhtikuussa 2007 käyttöönotettu toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittynyt myynnin

kirjaustavan muutos heikensi merkittävästi huhtikuun myyntiä
=> huhtikuun myynti jäi 26 % edellistä vuotta heikommaksi

• Touko-kesäkuussa myynti kasvoi 14,5 %
- myynti kasvoi Baltiassa 47,3 %

- Baltian myynnin kasvuun vaikuttivat erityisesti verkkokaupan kasvu Latviassa 
  sekä Liettuan markkinoilta tullut myynnin lisäys

• Q2:n myynti yhteensä oli edellisen vuoden tasolla (46,1 Me)

• Verksamhetsstyrningssystemet som togs i bruk i april 2007, och den i anslutning till detta
gjorda ändringen i bokföringspraxis av försäljningen försvagade betydligt försäljningen i april
=> försäljningen i april blev 26 % svagare än året innan

• Försäljningen i maj-juni ökade med 14,5 %

- försäljningen i Baltikum ökade med 47,3 %
- på försäljningsökningen i Baltikum inverkar speciellt näthandelns tillväxt i Lettland samt 
  den ökade försäljningen på marknaden i Litauen

• Försäljningen under Q2 var på fjolårets nivå (46,1 Me)
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Verkkokaupan osuus jo yli 65 % etäkaupasta
Näthandelns andel redan över 65 % av distanshandeln

• Verkkokauppa kasvoi Suomessa Q2:lla 39 %.
Sen osuus etäkaupasta oli jo 68 % (47 % vuonna 2006)

• Verkkokauppa kasvoi Virossa Q2:lla 32 %.
Sen osuus etäkaupasta oli 41 % (32 % vuonna 2006)

• Näthandeln i Finland ökade under Q2 med 39 %.

Dess andel av distanshandeln uppgick redan till 68 % (47 % år 2006)

• Näthandeln i Estland ökade under Q2 med 32 %.
Dess andel av distanshandeln var 41 % (32 % år 2006)

(Suomi ja Viro yhteensä • Finland och Estland totalt)
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Verkkomyynnin osuus etäkaupasta
Näthandelns andel av distanshandeln

Suomi ja Viro

Finland och Estland

Kuponki- ja puhelintilaukset / Kupong- och telefonbeställningar

Verkkomyynti / Nätförsäljning
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Tulos 1–6/2007
Resultat 1–6/2007

• Liiketulos oli 0,5 Me (1,6 Me v. 2006)

• Q1:n liiketulos oli 1,5 Me (parannus 50 % ed.vuoteen)

• Q2:n liiketulos oli -0,9 Me (ed.vuonna +0,6 Me)

• Q2:n liiketulokseen vaikuttivat erityisesti toiminnanohjausjärjestelmän uudistuksesta johtuneet

- myynnin kirjaustavan muutokset
- toiminnanohjausjärjestelmän kustannusten kasvu
- laskutusjärjestelmän muutoksista ja ongelmatilanteista johtunut lisäresurssien tarve 

  asiakaspalvelussa

• Rörelseresultatet uppgick till 0,5 Me (1,6 Me år 2006)

• Rörelseresultatet för Q1 uppgick till 1,5 Me (en förbättring på 50 % jämfört med fjolåret)

• Rörelseresultatet för Q2 uppgick till -0,9 Me (+0,6 Me året innan)

• Orsaker från speciellt förnyelsen av verksamhetsstyrningssystemet vilka inverkade på

rörelseresultatet för Q2: 
- ändringar i bokföringspraxis av försäljningen
- ökning av kostnaderna för verksamhetsstyrningssystemet

- ändringar och problemsituationer i faktureringssystemet ledde till ökat behov av 
  kundbetjäningsresurser
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Hobby Hallin liikevoitto
Hobby Halls rörelsevinst
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Loppuvuoden näkymät
Utsikter för resten av året

• Tietojärjestelmäuudistuksen jälkihoito ja kehitystyö jatkuu

• Uuden verkkokaupan käyttöönotto siirtyy aiemmin ilmoitetusta elo-syyskuusta eteenpäin

• Venäjän toimintojen käynnistys loppuvuonna

• Valmistelut verkkokaupan avaamiseksi Ruotsissa Q2:lla 2008 on käynnistetty

• Vuoden 2007 liikevoiton arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta

• Underhållet och utvecklingsarbetet av datasystemförnyelsen fortsätter

• Ibruktagandet av den nya näthandeln flyttas framåt från tidigare meddelade augusti-september

• Verksamheten i Ryssland inleds i slutet av året

• Förberedelser om att inleda näthandel i Sverige under Q2 år 2008 har inletts

• Rörelsevinsten för år 2007 uppskattas bli bättre än året innan


