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HOK-Elannon alkuvuosi 2013:

Täsmäelvytystä ja maltillista kasvua
Kauppakeskus Kaari avataan
HOK-Elannon myynnin alkuvuoden kehitys vuodelta 2013 osoittaa konsernitasolla
hyvin maltillista 2,3 prosentin kasvua. Ruokakauppa on edelleen kasvanut myönteisesti,
mutta käyttötavarakaupassa näkyvät myös pääkaupunkiseudun yleinen talouskehitys ja
kuluttajien varovaisuus.
Pääkaupunkiseudun osuuskauppa on johdonmukaisesti kehittänyt palvelujaan asiakasomistajien
muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Alepa ja S-market -ketjujen uudistuksen lisäksi Kannelmäessä on
valmistumassa HOK-Elannon suurin yksittäinen investointi, Kauppakeskus Kaari, joka avataan
lokakuun 17. päivänä. Myös ravintolapalvelujen tarjontaa on Oy Center-Inn Ab:n yrityskaupan
myötä kasvatettu alkuvuodesta kymmenellä ravintolalla.
– Olemme viime vuosina vahvasti uudistaneet toimipaikkaverkostoamme palvellaksemme
asiakasomistajiamme entistä monipuolisemmalla valikoimalla. Näiden toimenpiteiden ansiosta
olemme vahvistaneet markkina-asemaamme päätoimialallamme päivittäistavarakaupassa, sanoo
HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.
– Käyttötavarakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä ravintolatoimiala ovat kuitenkin
suhdanneherkempiä aloja, joilla kuluttajien varovaisuus tuntuu. Erityisesti vuoden ensimmäinen
neljännes osoitti, että talouselämän joukkoirtisanomiset koskettavat myös pääkaupunkiseutua.
– Omalta osaltamme olemme pyrkineet kulkemaan suhdanteiden vastavirtaan ja siten toteuttaneet
täsmäelvytystä jo käytännössä. Olemme kyenneet jopa palkkaamaan uusia työntekijöitä vaikka
meilläkin on tehty tervehdyttämistoimenpiteitä. Kaikille halukkaille on silti löytynyt uusia tehtäviä
HOK-Elannon toimipaikoista, Niemi toteaa.
HOK-Elanto-konsernin liikevaihto kaudelta 1.1.–30.6.2013 oli 944,5 miljoonaa euroa (ed. vuosi
vastaava kausi 923,1 M€), jossa on kasvua 2,3 prosenttia. Konsernin liiketulos oli 8,8 miljoonaa
euroa (12,4 M€) ja tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 8,9 miljoona euroa (12,5 M€). Tulos
sisältää kertaluonteisia tuottoja, lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittoja 1,1 milj. euroa (1,3 M€).
Konsernin operatiivinen tulos, jossa edellä mainitut erät eivät ole huomioituna, oli 7,8 miljoonaa
euroa (11,2 M€). Tuloksen pienentyminen johtui heikentyneestä suhdannetilanteesta ja
investoinneista toimipaikkaverkoston kehittämiseen.
Vuonna 2013 alkuvuoden investoinnit olivat 57,0 miljoonaa euroa (44,7 M€). Katsauskauden
aikana ostettiin Center-Innin liiketoiminta ja suljettiin kolme ravintolaa sekä myytiin yksi. Lisäksi
uudistettiin, laajennettiin ja peruskunnostettiin useita toimipaikkoja.
Keväällä käynnistetty elintarvikevalvonnan uusi julkaisujärjestelmä OIVA on lisännyt huomiota
elintarvikekaupan ja ravintoloiden tuoteturvallisuuskysymyksiin muun muassa entistä tarkempana
säilytyslämpötilojen valvontana. HOK-Elannon verkoston Oiva-tulokset ovat kautta linjan
erinomaiset. Yli 30 tarkastetusta toimipaikasta noin 80 prosenttia on luokiteltu oivallisiksi ja muut
ovat hyvää tasoa.
HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen 570 000 asiakasomistajaa.
Vuosittainen liikevaihto on 2 mrd. euroa, ja yritys työllistää yli 6 000 henkilöä.
HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla noin 300 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja.
Lisäksi HOK-Elanto on Pohjoismaiden suurimpia ravintola-alan toimijoita. www.hok-elanto.fi
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HOK-Elannon market-kaupan liikevaihto oli 753,2 miljoona euroa (735,4 M€), jossa on kasvua
2,4 prosenttia. Liiketulos oli 7,3 miljoonaa euroa (11,1 M€). Liikevaihto kertyi 12 Prisman, 53
S-marketin, 87 Alepan ja yhden Kodin Terran liiketoiminnasta. Tuloksen heikentyminen johtuu
Alepan remonttikierroksesta.
Alepa-ketjun remonttikierroksessa on alkuvuoden aikana uudistettu 22 myymälää. Uudistuksessa
on uusilla kalusteratkaisuilla kasvatettu myymäläkohtaisia valikoimia 500–1 000 tuotteella ja
myymälöiden energiatehokkuutta on parannettu merkittävästi.
Tuusulan Kodin Terra on hyvin kehittyneen yritysmyynnin ansiosta jatkanut liikevaihtonsa
kasvattamista alkuvuoden aikana lähes 8 prosentilla, vaikka alan yleinen kehitys on samaan aikaan
polkenut paikallaan.
Tavaratalokaupan liikevaihto oli 33,8 miljoona euroa (37,6 M€), jossa muutos on -10,1
prosenttia. Liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-1,4 M€). Liikevaihto kertyi kahden Sokostavaratalon ja kahdeksan Emotion-myymälän liiketoiminnasta. Liikevaihdon pienentyminen
kuvastaa taloudellisten suhdanteiden vaikutusta käyttötavarakauppaan.
Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 78,6 miljoona euroa (77,3 M€), jossa on
kasvua 1,7 prosenttia. Liiketulos oli -2,1 milj. euroa (-3,1 M€). Tuloksen parantuminen johtuu
ABC:n yhteydessä sijaitsevien Alepoiden myynnin kasvusta ja Delien onnistuneesta kehitystyöstä.
Lisäksi käynnissä on toimialan tervehdyttämisohjelma. ABC-ketjulla on pääkaupunkiseudulla 34
yksikköä (34).
HOK-Elannon ravintolaliiketoiminnan liikevaihto oli 65,9 miljoonaa euroa (61,1 M€), kasvua on 7,8
prosenttia. Ravintoloiden liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (1,0 M€). Tuloksen heikentyminen johtuu
suhdannetilanteesta ja alkuvuodesta toteutetusta yrityskaupasta.
HOK-Elanto osti tammikuussa Oy Center-Inn Ab:n, jonka myötä HOK-Elannolle siirtyi 10 ravintolaa
Helsingin ydinkeskustassa ja Vantaan Flamingo -liikekeskuksessa. Oy Center Inn Ab jatkaa Helsingin
Osuuskauppa Elannon tytäryhtiönä.
HOK-Elannolla oli kesäkuun lopulla 110 ravintolaa. Kolme ravintolaa suljettiin vuokrasopimuksen
päättymisen vuoksi. Ravintola DOMin liiketoiminta myytiin kesäkuussa. City-käytävässä avattiin uusi
Food Lab, jossa kehitetään uusia ravintolaliikeideoita tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Ensimmäisenä kehityshankkeena oli täytettyihin patonkeihin perustuva Subille-konsepti.
Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 12,9 miljoonaa euroa (11,7 M€). HOK-Elannon muun
liiketoiminnan muodostavat kiinteistöliiketoiminta ja hautauspalvelu. Hautauspalvelulla on 12 toimistoa
eri puolilla toimialuetta.

HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos toimialoittain
Liikevaihto Muutos Liiketulos
1-6/13 M€ %
1-6/13
Marketkauppa
753,2
2,4
7,3
Tavaratalokauppa
33,8
-10,1
-2,2
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 78,6
1,7
-2,1
Ravintolaliiketoiminta
65,9
7,8
-0,7
Muu liiketoiminta ja muut erät
12,9
10,7
6,6
HOK-Elanto-konserni yhteensä
944,5
2,3
8,8

Liiketulos
1-6/12
11,1
-1,4
-3,1
1,0
4,8
12,4
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57 miljoonan investoinnit
Alkuvuoden 2013 aikana HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen 57,0 miljoonaa
euroa (44,7 M€). Suurimmat kohteet olivat Kannelmäen kauppakeskus Kaaren kolmannen vaiheen
rakentaminen, Center-Inn Oy:n osakkeiden osto sekä Alepan remonttikierros. Käyttöomaisuutta myytiin
1,5 miljoonalla eurolla (1,2 M€).
Konsernin maksuvalmius on hyvä. Likvidit sijoitukset ja rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 41,2
miljoonaa euroa (52,0 M€). Omavaraisuusaste oli 64,4 prosenttia (66,5 %). Nettorahoitustuotot olivat
0,1 miljoonaa euroa (0,0 M€). Käyttämättömiä komittoituja luottolimiittejä oli kauden lopussa 45 M€.

Ennätysmäärä Bonusta
Uusia asiakasomistajia liittyi alkuvuoden aikana 11 974 (12 208) ja asiakasomistajien määrä oli kauden
lopussa 575 928 (569 534). Toimialueen talouksista 82,2 prosenttia (82,6 %) ovat osuuskaupan
omistajia. HOK-Elannon asiakasomistajat saivat alkuvuoden aikana Bonusta yhteensä 34,5 miljoonaa
euroa (33,8 M€). Osuuspääoman korkoa maksettiin 10 prosenttia eli 1,9 miljoonaa euroa (10 % ja 1,9
M€)

Vaivaton S-Yrityskortti
Uudella S-Yrityskortilla on tällä hetkellä lähes 18 000 käyttäjää 5 000 yrityksessä. Sen edut ovat
maksuttomuus ja kätevä veloituskäytäntö, jossa käyttäjän ei tarvitse säästää ja käsitellä kuitteja. SYrityskortti kelpaa tällä hetkellä maksuvälineenä ABC:n, Kodin Terran, Prisma S-marketien, Alepan
Sokoksen, Emotionin ja Salen toimipaikoissa. Syksyn aikana mukaan tulevat myös S-ryhmän ravintolat
ja hotellit.

Tervehdyttäminen ilman irtisanomisia
Vakituisen henkilökunnan määrä pysyi edellisvuoden tasolla ja henkilökuntaa oli katsauskauden lopussa
6 239 henkilöä (6 234). Kokoaikaisen henkilökunnan osuus nousi kahdella prosenttiyksiköllä 46
prosenttiin (44 %). Kokoaikaiseksi muutettuna henkilökunnan laskennallinen määrä oli 5 090 henkilöä
(4 987). Henkilökunnan määrä kasvoi hieman edellisvuodesta muun muassa Center-Inn ravintoloiden
oston myötä. Vaikka Sokos- ja ABC-ketjuissa on toteutettu tervehdyttämisohjelmia, jotka ovat
vaikuttaneet toimipaikkojen henkilökuntamääriin, ovat kaikki vakituiset työntekijät saaneet halutessaan
jatkaa HOK-Elannon palveluksessa uusissa tehtävissä.
HOK-Elanto maksoi jälleen 1,3 miljoonan euron tulosbonuksen vakituisille työntekijöilleen
edellisvuoden tuloksesta. Tulosbonus maksettiin 5 404 työntekijälle (5 332) ja se oli suuruudeltaan 1,0
prosenttia (1,0) työntekijän vuosiansioista.
Kaupan ala tarjoaa nuorille hyvän vaihtoehdon päästä kiinni työelämään. Tänäkin vuonna noin
kaksituhatta nuorta kesätyöntekijää ja työelämään tutustujaa saivat HOK-Elannossa mahdollisuuden
ottaa tuntumaa palvelualan työtehtäviin.
HOK-Elanto on myös tehnyt johdonmukaista työtä erityisryhmien työllistämiseksi. VATES-säätiö
myönsi HOK-Elannolle 19.3.2013 Vuoden työllistäjä -palkinnon, jonka perusteluissa korostettiin
pitkäjänteistä monipuolista kehittämistä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämiseksi.

S-Pankilla tapahtumarikas alkuvuosi
Suomen ainoa kauppapankki tarjoaa edulliset peruspankkipalvelut ja helpon verkkopankin. Täyden
palvelun S-Pankin toimipisteet toimivat Prismoissa ja Sokoksissa. S-Pankin tilivalikoimaan kuuluu
käyttötilien lisäksi tuotto-, määräaikais- ja sijoitustilejä.
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Koko maassa yksityishenkilöiden talletusten määrä S-Pankissa oli 2,3 miljardia euroa (2,4 M€).
Asiakkaita oli kauden lopussa noin 2,6 miljoonaa (2,5). S-Pankin myöntämien S-Etukortti Visojen
määrä oli 1,3 miljoonaa kappaletta (1,1 milj.). Kesäkuun loppuun mennessä jo yli 1,2 miljoonaa
asiakasta oli ottanut käyttöönsä pankkitunnukset sähköistä asiointia varten.
Toukokuun lopulla S-Pankki tiedotti tehneensä esisopimuksen FIM Oyj:n osake-enemmistön
ostamisesta. Kaupan myötä S-Pankin tuotevalikoima laajenee rahastosäästämiseen ja varainhoitoon. SPankki on käynnistänyt myös strategisen yhteistyön Lähitapiola-ryhmän kanssa.

Loppuvuoden näkymät
Loppuvuoden taloustilanne on monin tavoin epävarma. Pääkaupunkiseudulla taloudellinen
toimeliaisuus ja muuttoliike antavat edellytyksiä tiettyyn vakauteen HOK-Elannon päätoimialalla.
HOK-Elannon liikevaihto kasvaa 2 miljardiin euroon. Koko vuoden investointien arvioidaan
nousevan 105 miljoonaan euroon. Konsernin operatiivinen tulos tulee olemaan heikompi kuin
edellisenä vuonna. Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän ennallaan.
Alepa-ketjun peruskunnostus jatkuu ja vuoden aikana uusitaan yhteensä 40 myymälää.
Heinäkuun alussa avattiin Jakomäessä uusi S-market. Rakenteilla ovat myös uudet S-marketit
Maunulassa ja Nihtisillassa. Konalan S-marketin valmistelevat työt ovat käynnistyneet. Syksyllä
avataan Forumin Kukontorilla uusi Ravintola Italo.
Kannelmäen kauppakeskuksen kolmannen vaiheen rakennustyöt ovat käynnissä ja 45 000
neliömetrin kokoinen kauppakeskus avataan lokakuun 17 päivänä. Kauppakeskuksessa on yhteensä
yli 80 liikettä, ravintolaa ja muita palveluja on sijoitettu teemoittain. Tavaratalot, päivittäistavarat ja
ravintolat ovat helposti saavutettavissa ensimmäisessä kerroksessa. Toisesta kerroksesta löytyy
kansainvälisten ketjujen ja muiden erikoisliikkeiden monipuolinen tarjonta muodista kahviloihin.
Kolmanteen kerrokseen sijoittuvat muun muassa terveys- ja hyvinvointipalvelut.
HOK-Elannon liiketoimintaa Kauppakeskus Kaaressa edustavat uusi Sokos-tavaratalo ja yhdeksän
ravintolan ja kahvilan muodostama ”Kylä”. Kauppakeskuksen veturina toimii Suomen suurin
Prisma, jonka palveluja myös on päivitetty ketjun uusimman konseptin mukaan. Myös ABCautomaattiasema jatkaa toimintaansa.
HOK-Elanto valmistautuu kehittämään Hakaniemen torin kulmassa sijaitsevia liiketilojaan osana
alueen kokonaisvaltaista kehittämishanketta. Useamman vuoden kestävillä kehittämis- ja
peruskorjaustoimenpiteillä on vaikutusta Sokos Hakaniemen liiketoimintaan, joka suljetaan vuoden
2014 alussa. S-market Hakaniemi jatkaa toimintaansa nykyisellä paikalla niin pitkään kuin
rakentamistoimenpiteet sen sallivat ja kosmetiikan myynti jatkuu pohjakerroksessa Emotionin
merkeissä. Sokos Hakaniemen henkilökunta jatkaa HOK-Elannon palveluksessa muissa
toimipaikoissa.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Niemi, p. 010 76 60100, matti.niemi(at)sok.fi
Varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, päivittäis- ja käyttötavarakauppa, p. 010 76 60700,
veli-matti.liimatainen(at)sok.fi
Ravintolatoiminnan toimialajohtaja Jouko Heinonen, p. 010 76 60640, jouko.heinonen(at)sok.fi
Polttoneste- ja liikennemyymäläkaupan toimialajohtaja Markku Kuusinen, p. 010 76 60673,
markku.kuusinen(at)sok.fi

