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Pääkohdat Q3/2020

• Liikevaihto kasvoi vahvasti

• Pukeutumisen tuoteryhmän tervehdyttäminen 
onnistui hyvin, toimenpiteiden vaikutus näkyi 
myyntikateprosentissa

• Vertailukelpoinen liiketulos parani

• Valmistautuminen vuoden tärkeimpään sesonkiin 
on onnistunut hyvin
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• Liikevaihto kasvoi 13,1 % (9,9 %) ja oli 261,7 milj. euroa (231,5)

• Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 11,6 % (4,9 %)

• Vertailukelpoinen myyntikate oli 89,0 milj. euroa (82,0) ja 
vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,0 % (35,4 %)

• Vertailukelpoinen liikevoitto oli 24,0 milj. euroa (21,9), 
9,2 % liikevaihdosta (9,5 %) 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 6,1 milj. euroa (18,0)

• Osakekohtainen tulos* oli 0,29 euroa (0,27)
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Q3/2020: liikevaihto kasvoi, 
vertailukelpoinen liikevoitto parani
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1–9/2020: liikevaihto ja liikevoitto 
kasvoivat vahvasti

• Liikevaihto kasvoi 13,2 % (9,5 %) ja oli 746,7 milj. euroa (659,5)

• Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 11,8 % (4,9 %)

• Vertailukelpoinen myyntikate oli 251,4 milj. euroa (225,1), ja 
vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 33,7 % (34,1 %)

• Vertailukelpoinen liikevoitto oli 54,9 milj. euroa (38,4), 
7,4 % liikevaihdosta (5,8 %) 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 61,5 milj. euroa (27,5)

• Osakekohtainen tulos* oli 0,63 euroa (0,41)
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Vertailukelpoinen asiakasmäärien kehitys
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Vertailukelpoisten myymälöiden keskiostoksen kehitys
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• Verkkokaupan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 1,1 % 
(0,5 %) kolmannella neljänneksellä 2020, kasvua
154,8 %

• Tokmannin verkkokaupan kehitystoimenpiteet 
onnistuneet hyvin 

• Päähuomio valikoiman laajentamisessa sekä 
asiakaspalvelun parantamisessa

• Verkkokaupan huippusesonki alkamassa
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Verkkokaupan myynti kasvoi 
vahvasti



Myymäläverkoston kehittäminen

Syyskuun lopussa Tokmannilla oli 190 myymälää (189)
• Kolme uutta myymälää: kauppakeskus Myyrmanni Vantaa, Aura ja 

Pudasjärvi

• Kaksi laajennettua myymälää: Helsingin kauppakeskus Citycenter 
ja Kauhajoki 

• Neljä suljettua myymälää: Tampereen Tammela, Äänekosken 
keskusta, Raisio kauppakeskus Mylly ja Vantaan kauppakeskus 
Isomyyri

• Uusi myymälä kauppakeskus REDIin Helsinkiin lokakuussa ja 
Pietarsaareen marraskuussa

• Vuonna 2021 arvioidaan avattavan strategian mukaisesti viisi uutta 
myymälää
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Tokmannin ja käyttötavaramarkkinan (PTY) kehitys, %
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Myynnin kehitys, %

PTY:n luvuissa on mukana seuraavat jäsenyritykset: tavaratalo- ja hypermarketketjut K-Citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni ja Minimani.
Lähde: PTY
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Taloudelliset tunnusluvut



Q3/2020: liikevaihto kasvoi 13,1 % ja 
vertailukelpoinen liiketulos parani
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Vertailukelpoinen myyntikate

• Liikevaihdon kasvun myötä myyntikate-eurot 
selvästi isommat 

• Myyntikateprosenttiin vaikuttaneet tekijät Q3/2020

– Pukeutumisen alennusmyynnit

– Piha- ja puutarhakalusteiden, urheilu- ja 
harrastustuotteiden hyvä myynti

– Elintarvikkeiden hyvä myynti 

• Pukeutumisen vaihto-omaisuus normaalille tasolle
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69,3 %30,7 %

Omien tuotemerkkien osuus myynnistä

13 * Sisältää omat merkit, yksinoikeusmerkit ja merkittömät tuotteet
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Omat
tuotemerkit*

Muut

Q3/2020: Omien tuotemerkkien osuus myynnistä oli 31,2 % (31,8 %)



Tokmannin Pisaralta uudet tuotesarjat hiusten ja kasvojen 
hoitoon ja puhdistukseen
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Tokmanni laajentaa valikoimiaan lemmikkiruuissa uudella 
omalla tuotemerkillä
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Suoran tuonnin osuus myynnistä
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Liiketoiminnan kulut olivat hyvin hallinnassa

• Koronaepidemiaan liittyvät toimenpiteet aiheuttivat 
lisäkustannuksia, suhteellinen kuluosuus kuitenkin 
pieneni

• Liiketoiminnan kuluissa suurin erä oli henkilöstökulut
– Henkilöstökulut olivat 28,1 milj. euroa (26,5), eli 10,7 % 

liikevaihdosta (11,5 %) Q3/2020
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Tase, rahoitus ja rahavirta

• Vaihto-omaisuus oli 257,0 milj. euroa (237,4) syyskuun lopussa
– Joulusesongin tavarat saapuneet edellisvuosia aikaisemmin varastolle 

suunnitellusti

• Liiketoiminnan rahavirta oli 61,5 milj. euroa (27,5) 1-9/2020

• Rahavarat olivat syyskuun lopussa 18,0 milj. euroa (6,2) ja 
rahoitusasema on vakaa

• Korollista velkaa yhteensä 413,8 milj. euroa (424,6) syyskuun 
lopussa
– Pitkäaikaisia rahoituslaitos- ja yrityslainoja on 100,0 milj. euroa (100,0) 

ja lyhytaikaisia rahoituslaitos- ja yrityslainoja 10,0 milj. euroa (18,0).

– Loput velat ovat IFRS 16 perusteella raportoitavia vuokravelkoja

• Nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA (liukuva 12 kk) oli 2,6 
syyskuun lopussa (3,4)

Tokmannin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020

237,4
257,0

30.9.2019 30.9.2020

Vaihto-omaisuus, milj. euroa

Vaihto-omaisuus, milj. euroa
Myymälöiden lukumäärä

189 kpl

29.10.202019

190 kpl



Nettoinvestoinnit

• Tammi–syyskuussa nettoinvestoinnit olivat 8,3 milj. 
euroa (12,0) 
– Investoinnit kohdistuivat pääosin myymäläverkoston 

laajentamiseen ja myymälöiden kunnostamiseen 

• Koronaviruksen seurauksena osa suunnitelluista  
investoinneista on siirtynyt vuodelle 2021

• Vuoden 2020 investointien odotetaan olevan noin 
12–13 milj. euroa
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Q4/2020



• Tokmanni on valmiina vuoden tärkeimpään 
sesonkiin

• Asiakaskäynneissä ei ole nähty pudotusta 
koronaepidemian kiihtymisestä huolimatta 

• Verkkokauppa valmiina pääsesonkiin

• Suuret kiitokset kaikille tokmannilaisille
erinomaisesta työstä, voimia ja jaksamista 
vuoden lopun ponnisteluihin koronakriisin 
keskellä
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• Tokmanni ennustaa vahvaa liikevaihdon ja 
vertailukelpoisen liikevaihdon kasvua vuodelle 2020 

• Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen 
liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta 

Tokmannin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020

Vuoden 2020 ohjeistus
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Tilinpäätöstiedote 2020
julkaistaan 12.2.2021

IR:n yhteystiedot: 

Maarit Mikkonen
maarit.mikkonen@tokmanni.fi
040 562 2282  
ir@tokmanni.fi 



tokmanni.fi

Kiitos!
ir@tokmanni.fi
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