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STOCKMANN Oyj Abp, Ledningens delårsredogörelse 28.10.2022 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernen uppvisade en robust omsättningstillväxt och 
Stockmanndivisionens justerade rörelseresultat nådde break-even 

Juli–september 2022:
- Stockmankoncernens omsättning ökade till 244,0 miljoner 
euro (237,8), en uppgång med 4,2 % i lokala valutor.
- Bruttomarginalen minskade till 56,8 % (59,5).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 22,0 miljoner euro 
(32,9). 
- Rörelseresultatet uppgick till 6,0 miljoner euro (32,7).
- Resultatet per aktie var 0,00 euro (0,15).
- Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 0,6 miljoner euro (22,9).

Januari–september 2022:
- Stockmankoncernens omsättning ökade till 709,1 miljoner euro 
(621,5), en uppgång med 15,4 % i lokala valutor.
- Bruttomarginalen minskade till 58,1 % (59,1).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 53,7 miljoner euro 
(38,6).
- Rörelseresultatet ökade till 130,3 miljoner euro (31,5).
- Resultatet per aktie var 0,54 euro (0,13).
- Nettoresultatet för perioden uppgick till 84,1 miljoner euro 
(12,6).

Resultatprognos för 2022 (oförändrad):
Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning kommer att 
öka och att det justerade rörelseresultatet förbättras jämfört med 
året innan. Resultatprognosen bygger på antagandet att det inte 
kommer att ske några större förändringar i konsumtionen under 
senare delen av året. Den världsomfattande geopolitiska insta-
biliteten med hög inflation samt utmaningar inom leveransked-
jorna och den internationella logistiken, såväl som utmaningar 
relaterade till covid-19-restriktioner kräver att bägge divisionerna 
måste vara anpassningsbara och flexibla för att möta framtiden.

Marknadsutsikter för år 2022:
Osäkerheten i den globala ekonomin väntas fortsätta under 
hela 2022. Den geopolitiska instabiliteten kommer att påverka 
leveranskedjor och internationell logistik, och covid-19-pande-
min kommer fortfarande att påverka världsekonomin tills den är 
under bättre kontroll. Den ökande inflationen påverkar hushållen 
och konsumtionen samt höjer rörelsekostnaderna. Detaljhan-
delsmarknaden förväntas fortfarande vara utmanande på grund 
av förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende. 

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringspro-
grammet och Lindex fortsätter att undersöka nya tillväxtmöjlig-
heter.

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmannkoncernens robusta tillväxt under tredje kvartalet 
var en utmärkt prestation i de krävande marknadsförhållandena 
inom detaljhandeln. Bägge divisionernas fysiska och digitala för-
säljning ökade i lokala valutor tack vare ett ökat antal besökare 
samt större inköp i genomsnitt. 

Stockmanndivisionens bruttomarginal ökade trots högre 
inköpskostnader. Lindex bruttomarginal minskade på grund av 
den ofördelaktiga valutakursen mellan US-dollarn och svenska 
kronan. I syfte att fortsätta tillväxten samt bevara en god värde-
baserad prissättning, överfördes inte valutakurseffekten till fullo 
till konsumentpriserna. Dessutom ökade Lindex övriga kostnader 
på grund av större investeringar inom digitalisering samt strate-
giska tillväxtkostnader för nya varumärken samt på grund av en 
mer normal operativ miljö utan pandemirelaterade effekter och 
understöd. 

Det justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet minskade 
jämfört med året innan. Stockmanndivisionen gjorde ett positivt 
justerat rörelseresultat som tack vare ökad försäljning var bättre 
än året innan. Lindex fortsatte att leverera goda resultat, men ett 
lika utmärkt rörelseresultat som året innan uppnåddes inte på 
grund av strategiska kostnader för tillväxt, ofördelaktiga valuta-
kurser samt mer normaliserade kostnader. 

Rörelseresultatet påverkades av en avsättning av försiktighets-
skäl på 15,9 miljoner euro på grund av skiljedomen som är relate-
rad till LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky. Avsättningen redovisas 
som en jämförelsestörande post i resultaträkningen.  

Under tredje kvartalet påverkades koncernens kassaflöde av 
betydande investeringar när byggandet av Lindex nya omnilager 
påbörjades. Kassaflödet från den ordinarie verksamheten låg 
på en god nivå men påverkades av större lagervolymer på grund 
längre ledtider för varor samt av föreberedelser inför julsäsongen. 
Koncernens likviditet var fortsatt stark, och med undantag för 
leasingskulder och en obligation finns det inga andra räntebä-
rande skulder.

Vår systematiska implementering av hållbarhetsinitiativ och digi-
talisering framskrider väl inom bägge divisionerna. Vi har mycket 
engagerade team, och jag vill tacka dem för deras utmärkta 
arbetsprestationer.



STOCKMANN LEDNINGENS DELÅRSREDOGÖRELSE Q3 2022   |   3

NYCKELTAL

FÖRETAGSSANERINGSPROGRAM

Företagssaneringsprocessen framskrider planenligt, vilket 
innebär att alla Stockmans varuhusfastigheter har sålts och alla 
räntebärande skulder återbetalats med undantag för obligations-
lånet på 67,5 miljoner euro. Varuhusfastigheten i Tallinn såldes i 
december 2021, och avtalet om försäljning av varuhusfastigheten 
i Riga slöts i december 2021 och genomfördes i januari 2022. 
Varuhusfastigheten i Helsingfors centrum såldes i april 2022 
och också den återstående klassificerade saneringsskulden 
återbetalades. 

Andra åtgärder och åtaganden enligt Stockmann Oyj Abp:s 
saneringsprogram slutfördes redan 2021, och de beskrivs i årsre-
dovisningen 2021.

Det finns fortfarande bestridda yrkanden som gäller avslutande 
av hyreskontrakt och som måste avgöras innan saneringsproces-
sen kan avslutas. Dessa yrkanden beskrivs i avsnittet Kontinuitet, 
risker och finansiell situation. 

COVID-19

Covid-19 påverkade Stockmannkoncernens försäljning under 
2020 då antalet besök i de fysiska butikerna minskade drama-
tiskt. Under 2020 lyckades bägge divisionerna öka nätförsälj-
ningen, men detta kompenserade inte helt för den minskade 
försäljningen i de fysiska butikerna. År 2021 återhämtade sig be-
söken i de fysiska butikerna delvis och i varierande takt på olika 
marknader. I början av 2022 fanns det fortfarande restriktioner 
på vissa marknader, vilket påverkade butikerna. Sedan april 2022 
har alla restriktioner upphävts och försäljningen har återhämtat 
sig. Jämfört med nivåerna före pandemin 2019 ökade Lindexdi-
visionens varuförsäljning under tredje kvartalet 2022 med 13,8 % 
och Stockmanndivisionens försäljning med 4,5 %. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Juli–september 2022 (jämfört med juli–september 2021)

Stockmannkoncernens omsättning för tredje kvartalet ökade till 
244,0 miljoner euro (237,8). Omsättningen ökade med 2,6 % eller 
med 4,2 % i lokala valutor.

Omsättningen i Finland ökade med 9,7 % till 80,0 miljoner euro 
(72,9) då antalet besök inom Stockmanndivisionen ökade. I 
Sverige minskade omsättningen med 4,8 % till 87,6 miljoner 
euro (92,0) främst på grund av den svagare svenska kronan. 
Omsättningen i de övriga länderna uppgick till 76,4 miljoner euro 
(72,9), en ökning med 4,8 % främst till följd av en ökad försäljning 
i Norge.

I tillämpliga fall har siffrorna för året innan justerats för att motsvara förändringen i redovisningsprinciperna.
* Nettovinst/-förlust för perioden – justeringar efter skattekonsekvenser / genomsnittligt antal aktier justerat med aktieemission

7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021
Omsättning, milj. euro 244,0 237,8 709,1 621,5 899,0
Bruttovinst, milj. euro 138,7 141,5 411,8 367,0 527,0
Bruttomarginal, % 56,8 59,5 58,1 59,1 58,6
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 22,0 32,9 53,7 38,6 68,3
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 6,0 32,7 130,3 31,5 82,1
Periodens nettoresultat, milj. euro 0,6 22,9 84,1 12,6 47,9
Justerat resultat/aktie, före och efter utspädning, euro* 0,09 0,15 0,20 0,18 0,35
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro 0,00 0,15 0,54 0,13 0,42
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 6,5 31,2 -13,6 65,6 150,4
Investeringar, milj. euro 30,2 3,8 41,9 8,1 16,9
Eget kapital/aktie, euro 2,10 1,52 1,74
Soliditet, % 25,7 16,8 18,9

Bruttovinsten sjönk till 138,7 miljoner euro (141,5) på grund av 
ofördelaktiga valutakurser för Lindexdivisionen. Bruttomargina-
len var 56,8 % (59,5). 

De övriga rörelseintäkterna minskade till 0,3 miljoner euro (3,2). 
Förra året mottog Lindexdivisionen retroaktivt offentligt pan-
demistöd.

Rörelsekostnaderna ökade till 107,1 miljoner euro (86,3) främst av 
en avsättning av försiktighetsskäl på 15,9 miljoner euro på grund 
av skiljedomen som är relaterad till LähiTapiola Keskustakiinteis-
töt Ky. Avsättningen redovisas som en jämförelsestörande post. 
Lindex övriga kostnader ökade på grund av större investeringar 
inom digitalisering samt strategiska tillväxtkostnader, och dess-
utom beroende på en mer normal operativ miljö utan pandemi-
relaterade effekter och understöd.

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet minskade till 22,0 
miljoner euro (32,9) på grund av ökade kostnader.  

Rörelseresultatet för tredje kvartalet minskade till 6,0 miljoner 
euro (32,7) till följd av avsättningen av försiktighetsskäl på 15,9 
miljoner euro för skiljedomen relaterat till LähiTapiola Keskusta-
kiinteistöt Ky och högre kostnader. 

Nettofinansieringskostnaderna uppgick till 7,4 miljoner euro (4,2) 
på grund av ränteinverkan från försäljnings- och tillbakahyrnings-
avtalen för varuhusfastigheterna i Helsingfors, Tallinn och Riga.

Nettoresultatet minskade till 0,6 miljoner euro (22,9) till följd av 
avsättningen för skiljedomen relaterad till LähiTapiola Keskusta-
kiinteistöt Ky och högre kostnader.

Januari–september 2022 (jämfört med januari–september 2021)

Stockmannkoncernens omsättning för perioden ökade till 709,1 
miljoner euro (621,5). Omsättningen ökade med 14,1 % och i 
lokala valutor med 15,4 % tack vare ett ökat antal besökare och 
större genomsnittliga inköp. 

Omsättningen i Finland ökade med 13,3 % till 224,6 miljoner 
euro (198,2). Omsättningen i Sverige ökade med 7,9 % till 262,2 
miljoner euro (243,1). Omsättningen i de övriga länderna ökade 
med 23,4 % till 222,3 miljoner euro (180,2). Omsättningen i alla 
länder påverkades positivt av ett ökat antal besökare och större 
genomsnittliga inköp. 

Bruttovinsten ökade till 411,8 miljoner euro (367,0). Bruttomar-
ginalen var 58,1 % (59,1), eftersom den under tredje kvartalet 
måttligt började påverkas av ofördelaktiga valutakurser. 
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LINDEX

Juli–september 2022 (jämfört med juli–september 2021)

Lindex omsättning minskade med 1,2 % till 166,9 miljoner euro 
(168,9) under kvartalet eller ökade med 1,1 % i lokala valutor. För-
säljningen i de fysiska butikerna fortsatte att öka och uppgången 
var 0,7 % i lokala valutor. Den digitala försäljningen var fortsatt 
stor och ökade med 0,4 % i lokala valutor. Den digitala försälj-
ningen stod för 17,8 % (17,9), vilket var i linje med året innan.

Bruttomarginalen minskade till 61,7 % (65,0). Lindex bruttomargi-
nal minskade på grund av den ofördelaktiga valutakursen mellan 
US-dollarn och svenska kronan. I syfte att bevara den goda 
värdebaserade prissättningen överfördes inte valutakurseffekten 
till fullo till konsumentpriserna.

Rörelsekostnaderna ökade med 1,8 miljoner euro till 61,1 miljoner 
euro (59,4). Detta berodde på större strategiska investeringar 
inom digitalisering och nya varumärken samt en mer normal 
operativ miljö utan pandemirelaterade effekter eller understöd.

Lindex rörelseresultat för tredje kvartalet minskade med 8,3 
miljoner euro till 22,9 miljoner euro (31,2). Kvartalsresultatet för 
året innan var exceptionellt bra, och årets resultat påverkades 
av mindre fördelaktiga valutakurser, investeringar för framtida 
tillväxt samt mer normaliserade kostnader.

Investeringarna under kvartalet uppgick till 28,5 miljoner euro 
(1,9) främst relaterade till påbörjandet av byggandet av det nya 
omnilagret som planeras bli klart 2024.

Januari–september 2022 (jämfört med januari–september 2021)

Lindex omsättning ökade med 13,8 % till 488,9 miljoner euro 
(429,7) eller med 15,7 % i lokala valutor. Den digitala försäljningen 
ökade med 1,6 % under perioden och stod för 18,5% (21,0) av den 
totala försäljningen.

Bruttomarginalen minskade till 63,9 % (65,8). Lindex bruttomar-
ginal minskade på grund av den ofördelaktiga valutakursen mel-
lan US-dollarn och svenska kronan. I syfte att bevara den goda 
värdebaserade prissättningen överfördes inte valutakurseffekten 
till fullo till konsumentpriserna.

Lindex 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021
Omsättning, milj. euro 166,9 168,9 488,9 429,7 607,4
Bruttomarginal, % 61,7 65,0 63,9 65,8 65,4
Justerat rörelseresultat, milj. euro 22,5 31,2 67,0 55,9 80,3
Rörelseresultat, milj. euro 22,9 31,2 67,3 50,5 74,6
Investeringar, milj. euro 28,5 1,9 36,8 5,4 12,0

De övriga rörelseintäkterna ökade till 99,6 miljoner euro (6,2). 
Ökningen påverkades av kapitalvinsten på försäljningen av varu-
husfastigheterna i Riga och Helsingfors under första halvåret.

Rörelsekostnaderna ökade med 38,1 miljoner euro inklusive 
justeringar på 11,5 miljoner euro relaterade till omstrukturering, 
avsättningen av försiktighetsskäl för skiljedomen för LähiTapiola 
samt andra transformationsåtgärder. Rörelsekostnaderna upp-
gick till 302,7 miljoner euro (264,5).

Det justerade rörelseresultatet för perioden ökade till 53,7 miljo-
ner euro (38,6) tack vare den starka försäljningen. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 130,3 miljoner euro 
(31,5) tack var försäljningen av fastigheter och en stark omsätt-
ning. 

Nettofinansieringskostnaderna uppgick till 19,2 miljoner euro 
(12,7) på grund av ränteinverkan från försäljnings- och tillbaka-
hyrningsavtalen för varuhusfastigheterna i Helsingfors, Tallinn 
och Riga. 

Nettoresultatet för perioden ökade till 84,1 miljoner euro (12,6). 
Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,54 euro (0,13). Det 
justerade resultatet per aktie uppgick till 0,20 euro (0,18). Eget 
kapital per aktie var 2,10 euro (1,52).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER  
AFFÄRSENHET

Stockmannkoncernens rapporteringssegment är Lindex och 
Stockmann. Segmenten rapporteras enligt IFRS 8. Ofördelade 
poster omfattar koncernledningen, koncernens ekonomiadmi-
nistration och finansiering samt internrevision.

Rörelsekostnaderna ökade med 12,4 miljoner euro till 189,7 miljo-
ner euro (177,2). Detta berodde på större strategiska investeringar 
inom digitalisering samt framtida tillväxtkostnader för nya varu-
märken en mer normal operativ miljö utan pandemirelaterade 
effekter eller understöd.

Lindex justerade nettoresultat för perioden uppgick till 67,0 
miljoner euro (55,9). 

Rörelseresultatet för perioden ökade till 67,3 miljoner euro (50,5) 
tack vare den starka försäljningen. 

Lindex butiksnät och onlinenärvaro

Lindex hade sammanlagt 436 butiker i 18 länder i slutet av tredje 
kvartalet: 404 egna butiker och 32 franchisebutiker. Lindex 
stängde fyra butiker under kvartalet. Utöver i sin egen nätbutik 
säljer Lindex produkter på tredje parters digitala plattformar. 

Lindex hållbarhet

Som en del av Lindex transformation till en mer hållbar och 
cirkulär affär har modeföretaget under kvartalet initierat en 
testpilot med second hand babykläder online. Lindex testpiloter 
ger värdefulla insikter i hur affärsmodellen kan utvecklas och är 
en viktig möjliggörare för att säkerställa långsiktig skalbarhet och 
lönsamhet framöver.
 
Full transparens och spårbarhet är en förutsättning för att skapa 
framsteg inom alla hållbarhetsområden och är en långsiktig 
ambition för alla Lindex produkter. Som ett första steg har data-
insamling genom hela värdekedjan för att beräkna utsläpp per 
produkt initierats för alla Female Engineerings produkter, Lindex 
nya femtech-varumärke.
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STOCKMANN

Juli–september 2022 (jämfört med juli–september 2021)

Stockmanndivisionens omsättning för tredje kvartalet ökade 
med 11,9 % och uppgick till 77,1 miljoner euro (68,9). Omsätt-
ningen för de fysiska butikerna ökade tack vare betydligt fler 
kundbesök och större genomsnittliga inköp. Näthandeln ökade 
med 13,4 % och stod för 8,1 % (8,0) av den totala försäljningen. 

Omsättningen i Finland uppgick till 59,4 miljoner euro (53,0), en 
ökning med 12,2 %. De baltiska varuhusens omsättning ökade 
med 11,1 % till 17,6 miljoner euro (15,9). Varuhusbesöken ökade i 
samtliga länder liksom de genomsnittliga inköpen. 

Stockmanndivisionens kampanj Galna Dagar var åtta dagar lång 
och pågick från den 28 september till den 5 oktober 2022. Både 
varuhusen och nätbutiken deltog i kampanjen. Försäljningen 
under kampanjen ökade med 6,4 % jämfört med året innan. Ka-
tegorin mode presterade väl via alla kanaler, medan kategorierna 
hem, kosmetik och livsmedel sålde väl i de fysiska varuhusen. 

Bruttomarginalen ökade till 46,3 % (46,0). Bruttomarginalen 
ökade tack vare att försäljningen till normala priser stod för en 
större andel och bättre marginaler för utförsäljning.

Rörelsekostnaderna ökade med 17,6 miljoner euro till 45,6 miljo-
ner euro (28,0). Kostnaderna ökade på grund av en avsättning av 
försiktighetsskäl på 15,9 miljoner euro för skiljedomen relaterad 
till LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky som redovisats som en 
jämförelsestörande post, höga energipriser och kostnader relate-
rade till den ökade försäljningen.

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet ökade med 0,2 mil-
joner euro till 0,2 miljoner euro (0,0). Detta berodde på en ökad 
försäljning och bättre bruttomarginaler.

Rörelseresultatet för kvartalet minskade till -15,8 miljoner euro 
(0,0) på grund av avsättningen för skiljedomen relaterad till Lähi-
Tapiola Keskustakiinteistöt Ky. 

Stockmann 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021
Omsättning, milj. euro 77,1 68,9 220,2 191,8 291,6
Bruttomarginal, % 46,3 46,0 45,2 44,0 44,5
Justerat rörelseresultat, milj. euro 0,2 0,0 -8,7 -16,2 -9,9
Rörelseresultat, milj. euro -15,8 0,0 68,8 -16,2 11,6
Investeringar, milj. euro 1,8 1,9 5,0 2,7 4,9

Januari–september 2022 (jämfört med januari–september 2021)

Stockmanndivisionens omsättning ökade med 14,8 % och upp-
gick till 220,2 miljoner euro (191,8). Ökningen berodde på ett ökat 
antal besök i de fysiska butikerna och på större genomsnittliga 
inköp. Näthandeln minskade med 15,4 % och stod för 11,7 % (15,8) 
av den totala försäljningen.

Omsättningen i Finland uppgick till 168,8 miljoner euro (148,3), 
en ökning med 13,8 %. De baltiska varuhusens omsättning ökade 
med 18,3 % till 51,5 miljoner euro (43,5). Varuhusbesöken ökade i 
samtliga länder såsom de genomsnittliga inköpen.

Bruttomarginalen ökade till 45,2 % (44,0) tack vare att försälj-
ningen till normala priser stod för en större andel och bättre 
marginaler för utförsäljning.

Rörelsekostnaderna ökade med 19,6 miljoner euro till 107,6 
miljoner euro (88,1) på grund av avsättningen av försiktighetsskäl 
på 15,9 miljoner euro för skiljedomen relaterad till LähiTapiola 
Keskustakiinteistöt Ky som redovisats som en jämförelsestöran-
de post, höga energipriser på Stockmanns alla marknader och 
högre personalkostnader.

Det justerade rörelseresultatet för perioden ökade till -8,7 miljo-
ner euro (-16,2). Detta berodde på en ökad försäljning och bättre 
bruttomarginaler.

Rörelseresultatet för perioden ökade till 68,8 miljoner euro 
(-16,2) tack vare försäljningen av fastigheter under första halv-
året, starkare försäljning och bättre bruttomarginaler. 

Stockmanns butiksnät och onlinenärvaro

Stockmann hade sammanlagt åtta varuhus och en nätbutik i 
slutet av tredje kvartalet. Varuhusen är belägna i Helsingfors (2), 
Vanda, Esbo, Åbo, Tammerfors, Riga och Tallinn. 

Stockmanns hållbarhet

Stockmanndivisionen har vidareutvecklat beräkningen av CO2-
utsläppen i fråga om hela Stockmannkoncernens koldioxidav-
tryck för att möjliggöra vetenskapsbaserade mål (SBT) för hela 
Stockmannkoncernen inom den utsatta tiden. Stockmanndivi-
sionen inledde också samarbetsdiskussioner i nya städer för att 
utvidga pilotprojekt för återvinning av textiler i syfte att främja 
cirkulär ekonomi i sin verksamhet. Divisionen kartlade också 
metoder för att minska energiförbrukningen inte endast för att 
nå CO2-utsläppsmålen utan också för att för sin del underlätta 
den allmänna energikrisen i Europa.
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KONTINUITET, RISKER OCH FINANSIELL  
SITUATION 

Saneringsprocessen framskrider planenligt, och nu har Stock-
manns alla varuhusfastigheter sålts och både saneringsskulden 
med säkerheter och den obestridda saneringsskulden utan 
säkerheter har återbetalats. Andra åtgärder och åtaganden enligt 
Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram slutfördes redan 2021, 
och de beskrivs i årsredovisningen 2021. 

Koncernens möjligheter att få ny finansiering är begränsade på 
grund av företagssaneringsprogrammet, som inte kan avslutas 
innan alla bestridda yrkanden har avgjorts. Detta kan påverka 
likviditeten och den finansiella positionen. 

Osäkerheten kring covid-19-pandemin kan påverka Stockmanns 
likviditet och finansiella position samt värdet på tillgångarna. 
Risker relaterade till produktionen och leveranserna kan före-
komma till följd av oväntade situationer, såsom en eskalering av 
covid-19-pandemin eller en ny epidemi som leder till restriktioner, 
brist på transportkapacitet, strejker och politisk instabilitet. 

Det rådande geopolitiska läget ökar inflationen, vilket kan ha 
en negativ effekt på försäljningen på grund av konsumenternas 
förtroende och leda till stigande inköpspriser och rörelsekost-
nader. Läget kan dessutom leda till dröjsmål i leveranskedjor på 
grund av produktions- och transportrelaterade frågor. Ledningen 
och styrelsen bedömer regelbundet de operativa och strategiska 
riskerna relaterade till den rådande situationen. 

På grund av den ryska attacken mot Ukraina slutade Stock-
mann sälja ryska och belarusiska produkter i februari. Ca 200 
produkter med ryskt ursprung drogs tillbaka från Stockmanns 
sortiment. Stockmann slutade också sälja produkter till den 
ryska partnern Debruss. Inverkan på Stockmannkoncernen är 
begränsad.

Skatteförvaltningen i Sverige intog en negativ inställning till 
beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige 
AB:s rätt att dra av räntekostnaderna under åren 2013–2019 för 
ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex. Behandlingen av 
ärendet fortsatte i domstolen för ändringssökande, varifrån ett 
beslut erhölls september 2022. Enligt beslutet upphävde kam-
marrätten de tidigare domstolsbesluten och biföll Stockmanns 
överklagande samt fastställde att Stockmann Sverige AB har rätt 
till avdrag för ränteutgifter, vilket motsvarar en lägre skattekost-
nad på ca 20 miljoner euro under åren 2013–2016. Enligt ett 
beslut erhållet i oktober 2022, biföll Förvaltningsrätten i Göte-
borg Stockmanns överklagande samt fastställde att Stockmann 
Sverige AB har rätt till avdrag för ränteutgifter, vilket motsvarar en 
lägre skattekostnad på ca 13 miljoner euro under åren 2017–2019. 
Baserat på kammarrättens domslut har Stockmann Sverige AB 
minskat sin skatteskuld genom att reducera inkomstskatterna 
med 2,2 miljoner euro, vilket motsvarar räntan på skatterna. 
Skattekapitalet kvarstår som skatteskuld. Bägge domstolsbeslu-
ten är öppna för överklagande och resultaten torde vara klara vid 
årsskiftet.

Stockmann har återbetalat alla obestridda externa sanerings-
skulder men har fortfarande bestridda skulder (som beskrivs 
nedan) och obestridda villkorliga eller maximala saneringsskul-
der. I slutet av september 2022 hade de bestridda yrkandena 
minskat till 45,4 miljoner euro. Yrkandena uppgick till 89,0 miljo-
ner euro i slutet av juni 2022, och de anknöt främst till avslutan-
det av långfristiga hyresavtal om lokaler. Utredaren av Stock-
manns saneringsprogram har bestridit yrkandena och ansett att 
det räcker med att betala hyra för 18 månader i stället för till slutet 
av hyresavtalen. Två yrkanden kommer att avgöras i tingsrätten 
och ett yrkande genom skiljeförfarande. Beloppet av obestridda 
villkorliga eller maximala saneringsskulder var 8,1 miljoner euro. 
Stockmann har gjort en avsättning på 14,3 miljoner euro, vilket 
motsvarar bolagets estimat av beloppet för de möjliga yrkandena 

relaterade till såväl bestridda skulder som obestridda villkor-
liga eller maximala saneringsskulder. Dessa saneringsskulders 
borgenärer har rätt att konvertera sina fordringar till aktier och 
obligationer efter att deras fordringar har bekräftats.

LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky, hyresvärden för Stockmanns 
varuhus i Hagalund, inledde skiljeförfarande mot Stockmann. 
Bolaget krävde ersättning av Stockmann på högst 43,4 miljoner 
euro i enlighet med 27 § 1 punkten i lagen om företagssanering. 
Utredaren av Stockmanns saneringsprogram bestred yrkan-
det av LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till den del som det 
överskrider 3,5 miljoner euro. I anslutning till samma ärende 
inlämnade LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till Helsingfors 
tingsrätt ett krav mot Stockmann, Stockmann AS och utredaren 
och/eller övervakaren om att lämna ansökan vilande. Skilje-
domstolen förkastade delvis i sin skiljedom den 31 augusti 2022 
LähiTapiolan Keskustakiinteistöt Ky:s krav och fastställde att 
ersättningen som ska utbetalas till LähiTapiolan Keskustakiinteis-
töt Ky är 19,3 miljoner euro, varav ett tidigare överenskommet 
obestridigt belopp på 3,4 miljoner euro konverterades till aktier 
och betalades. Den återstående ersättningen som ska utbetalas 
redovisas som en avsättning och kommer att omklassificeras 
som saneringsskuld efter att rätten har konfirmerat detta. Ett se-
parat skiljeförfarande som gäller beloppet av samma fordran av 
LähiTapiola i saneringsförfarandet mellan LähiTapiola och Stock-
mann Oyj Abp är anhängigt, liksom också ett separat tvistemål 
vid Helsingfors tingsrätt. När det gäller beloppet av samma for-
dran är dessutom ett tvistemål anhängigt mellan utredaren och 
LähiTapiola. Övervakaren anser att LähiTapiolas fordran är stridig 
tills ovan nämnda yrkanden har avgjorts och vunnit laga kraft. 
Övervakaren har meddelat bolaget och Helsingfors tingsrätt att 
övervakaren inte yrkar på att tingsrätten på basis av skiljedomen 
bör ändra saneringsprogrammet så länge fordran är stridig, och 
enligt övervakarens uppfattning bör beloppet av fordran, som 
bolaget, övervakaren och Stockmann AS anser vara felaktigt, 
inte betalas till LähiTapiola så länge fordran är stridig.

Nordika II SHQ Oy, hyresvärden för Stockmanns kontorsloka-
ler vid Smedjevägen, har lämnat in ett yrkande till Helsingfors 
tingsrätt, enligt vilket bolaget yrkar på ersättning på högst 14,5 
miljoner av Stockmann enligt 27 § 1 mom. i lagen om företags-
sanering. Yrkandet har bestridits av övervakaren av sanerings-
programmet till den del som det överstiger 1,2 miljoner euro. 
Sammanlagt 1,2 miljoner euro konverterades till aktier och beta-
lades i mars 2022, men skillnaden bestrids fortfarande. I samma 
yrkande har Nordika II SHQ Oy angett utredaren och Stockmann 
som svarande.

Mutual Insurance Fund Fennia, hyresvärden för Stockmanns va-
ruhus i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. 
Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 11,9 miljoner 
euro i enlighet med 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Ut-
redaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit yrkandet 
till den del som det överskrider 2,8 miljoner euro. Dessutom har 
Mutual Insurance Fund Fennia lämnat två yrkanden till Helsing-
fors tingsrätt med Stockmann och utredaren samt övervakaren 
som svarande i det första yrkandet och Stockmann i det andra. I 
yrkandena till Helsingfors tingsrätt kräver Mutual Insurance Fund 
Fennia att rätten ska fastställa att skadeståndet till Fennia är 
högst 12 miljoner euro. 

Tampereen Seudun Osuuspankki, den andra hyresvärden för va-
ruhuset i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. 
Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 20,3 miljoner 
euro i enlighet med 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. 
Övervakaren av saneringsprogrammet har bestridit yrkandet av 
Tampereen Seudun Osuuspankki under saneringsförfarandet 
(då det maximala beloppet av ersättningsyrkandet var 17,7 miljo-
ner euro) till den del som det överstiger 2,0 miljoner euro.

Pirkanmaan Osuuskauppa, den före detta underhyresgästen på 
varuhuset i Tammerfors, har inlett skiljeförfarande och kräver 
ersättning på upp till 5,4 miljoner euro av Stockmann i enlighet 
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med bland annat 27 § 1 mom. i lagen om företagssanering. Över-
vakaren av saneringsförfarandet har bestridit yrkandet till största 
delen. Pirkanmaan Osuuskauppa har också överklagat Helsing-
fors tingsrätts beslut om att fastställa saneringsprogrammet av 
den 9 februari 2021 till den del som skadeståndet till Pirkanmaan 
Osuuskauppa är saneringsskuld i stället för skuld som uppstått 
efter att ansökan om saneringsförfarande trädde i kraft med 
stöd av 32 § i lagen om företagssanering. Helsingfors tingsrätt 
avslog Pirkanmaan Osuuskauppas yrkande 4.11.2021. Högsta 
domstolen har beviljat Pirkanmaan Osuuskauppa besvärstill-
stånd till den del som yrkandet på skadestånd för avslutandet 
av underhyresavtalet gäller saneringsskulder eller skulder som 
uppstått under skuldsaneringsförfarandet. I sitt skiljedomsbeslut 
25.5.2022 avslog skiljedomstolen största delen av Pirkanmaan 
Osuuskauppas yrkanden och ålade Stockmann att betala 
Pirkanmaan Osuuskauppa 1,5 miljoner euro i skadestånd. Fallet 
är fortfarande anhängigt i Högsta domstolen.

När det gäller andra fordringar som bestridits och som nämns i 
saneringsprogrammet fortsätter förlikningsförhandlingarna, och 
en del av dem har redan avgjorts i samförstånd. 

HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGS- 
PERIODEN

Gällande beskattningen av Stockmanns dotterbolag Stockmann 
Sverige AB:s rätt att dra av räntekostnaderna under åren 2013–
2019 för ett lån som lyftes för förvärvet av AB Lindex, erhölls ett 
nytt beslut i oktober 2022. Enligt beslutet biföll Förvaltningsrät-
ten i Göteborg Stockmanns överklagande samt fastställde att 
Stockmann Sverige AB har rätt till avdrag för ränteutgifter, vilket 
motsvarar en lägre skattekostnad på ca 13 miljoner euro under 
åren 2017–2019. Domstolsbeslutet är öppet för överklagande och 
resultatet torde vara klara vid årsskiftet.

Förändringsförhandlingarna för Stockmanns Itis-varuhus har 
avslutats. Hyresvärden har utnyttjat sin avtalsenliga rätt att delvis 
säga upp hyresavtalet för Stockmanns Itis-varuhus. Som en 
konsekvens kommer Stockmann att lämna andra våningen i det 
nuvarande varuhuset innan den 30 april 2023, och fortsätta sin 
verksamhet på första våningen med cirka 4 000 m2 kommersi-
ell yta. Förändringen har ingen betydande inverkan på Stock-
manns totala antal anställda. Personalminskningen blir högst 
30 personer och målet är att omplacera så många som möjligt i 
Stockmanndivisionens övriga enheter. Förändringens inverkan 
på omsättningen uppskattas vara marginell.

Helsingfors, den 27 oktober 2022

STOCKMANN Oyj Abp
Styrelsen
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FINANSIELLA UPPGIFTER
Ledningens delårsredogörelse har upprättats i enlighet med IAS 34. Siffrorna är oreviderade.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING

Siffrorna för 1.1.-30.9.2021 har för molntjänstarrangemangens konfigurations- och anpassningskostnaders del omräknats i enlighet med IFRS-kommit-
téns (IFRIC) agendabeslut.

Milj. euro                                                                                      1.1.-30.9.2022 1.1.-30.9.2021 1.1.-31.12.2021
OMSÄTTNING 709,1 621,5 899,0
Övriga rörelseintäkter 99,6 6,2 31,9
Material och tjänster -297,3 -254,5 -372,0
Kostnader för ersättningar till anställda -158,4 -140,6 -194,6
Avskrivningar och nedskrivningar -78,5 -77,2 -102,9
Övriga rörelsekostnader -144,2 -123,9 -179,4
Kostnader sammanlagt -678,5 -596,2 -848,9
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST 130,3 31,5 82,1
Finansiella intäkter 1,5 2,6 2,7
Finansiella kostnader -20,7 -15,2 -19,6
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -19,2 -12,7 -16,9
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER 111,1 18,8 65,2
Inkomstskatter -27,0 -6,2 -17,3
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 84,1 12,6 47,9

Räkenskapsperiodens vinst/förlust hänförligt till:
Moderbolagets ägare 84,1 12,6 47,9

Resultat per aktie, euro:
Från årets resultat (före och efter utpädning) 0,54 0,13 0,42

Milj. euro                                                                                      1.1.-30.9.2022 1.1.-30.9.2021 1.1.-31.12.2021
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 84,1 12,6 47,9
Övriga poster i totalresultaträkningen:
Poster som senare kan omklassificeras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser av utländska enheter, minskad med skatt -24,6 -2,8 -6,0
Säkring av kassaflöde, minskad med skatt -1,1 0,3 1,1
Periodens övriga totalresultat, netto -25,7 -2,5 -4,9
PERIODENS TOTALRESULTAT SAMMANLAGT 58,3 10,1 43,0

Periodens totalresultat sammanlagt hänförligt till:
Moderbolagets ägare 58,3 10,1 43,0
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

30.9.2021 siffrorna har för molntjänstarrangemangens konfigurations- och anpassningskostnaders del omräknats i enlighet med IFRS-kommitténs 
(IFRIC) agendabeslut (IAS 38).

Milj. euro                                                                                      30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
TILLGÅNGAR
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Goodwill 256,1 273,7 271,5
Varumärket 83,4 89,4 88,7
Immateriella rättigheter 25,8 27,9 27,6
Övriga immateriella tillgångar 0,8 1,3 1,1
Förskott och pågående nyanläggningar 3,6 1,7 2,1
Immateriella tillgångar sammanlagt 369,7 393,9 391,1
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 38,4 40,0 40,6
Ändrings- och ombyggnadskostnader för hyrda lokaliteter 4,0 4,6 4,8
Tillgångar med nyttjanderätt 424,2 301,7 296,6
Förskott och pågående nyanläggningar 24,8 1,3 1,2
Materiella anläggningstillgångar sammanlagt 491,4 347,6 343,2
Förvaltningsfastigheter 0,5 0,5 0,5
Långfristiga fordringar 3,6 1,5 3,8
Övriga placeringar 0,2 0,2 0,2
Latenta skattefordringar 28,9 29,1 23,8
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 894,3 772,9 762,6

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 196,3 167,6 154,8
Kortfristiga fordringar
Räntebärande fordringar 0,6 0,3 0,0
Inkomstskattefordringar 0,1 2,5 0,1
Räntefria fordringar 49,9 45,9 45,7
Kortfristiga fordringar sammanlagt 50,6 48,7 45,8
Likvida medel 140,2 169,8 213,7
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 387,0 386,2 414,3
TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 248,4 239,5
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 1 281,3 1 407,5 1 416,5

Milj. euro                                                                                      30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital 77,6 77,6 77,6
Fonden för investerat fritt eget kapital 73,3 72,0 72,0
Övriga fonder 0,1 0,4 1,2
Omräkningsdifferenser -10,2 17,5 14,4
Balanserade vinstmedel 187,0 67,7 102,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 327,8 235,2 268,2
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 327,8 235,2 268,2

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder 35,3 38,9 40,6
Långfristiga räntebärande finansieringsskulder 67,5 66,0 66,0
Långfristiga leasingskulder 481,6 249,7 264,3
Långfristiga räntefria skulder och avsättningar 31,5 32,8 37,8
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 615,9 387,4 408,6

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga räntebärande finansieringsskulder 430,0 381,5
Kortfristiga leasingskulder 77,5 72,1 72,9
Kortfristiga räntefria skulder
Leverantörskulder och övriga kortfristiga skulder 181,5 216,9 223,1
Inkomstskatteskulder 78,6 46,1 46,4
Kortfristiga avsättningar 0,1 4,8 0,0
Kortfristiga räntefria skulder sammanlagt 260,1 267,8 269,6
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 337,6 769,9 724,0
SKULDER HÄNFÖRIGA TILL TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR 
FÖRSÄLJNING

15,1 15,7

SKULDER SAMMANLAGT 953,5 1 172,3 1 148,3
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT 1 281,3 1 407,5 1 416,5
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Siffrorna för 1.1.-30.9.2021 har omräknats med tanke på konfigurations- och anpassningskostnader i cloudarrangemang från kassaflöde från investe-
ringare till kassaflöde från rörelsen.

Milj. euro 1.1.-30.9.2022 1.1.-30.9.2021 1.1.-31.12.2021
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 84,1 12,6 47,9
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 78,5 77,2 102,3
Försäljningsvinster (-) och -förluster (+) från försäljning av bestående 
aktiva

-95,3 0,0 -21,6

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 20,7 15,2 19,6
Ränteintäkter -1,5 -2,6 -2,7
Inkomstskatter 27,0 6,2 17,3
Övriga justeringar 17,5 0,6 0,6
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning (-) / minskning (+) av omsättningstillgångar -48,5 -33,5 -21,5
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga försäljningsfordringar och 
övriga fordringar

-5,2 -10,0 -10,1

Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder och övriga kortfristi-
ga skulder

-52,9 20,1 48,4

Betalda räntor -21,8 -18,4 -28,7
Erhållna räntor från rörelsen 0,3 0,1 1,0
Betalda skatter från rörelsen -16,6 -2,0 -2,0
Nettokassaflöde från rörelsen -13,6 65,6 150,4

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar 427,6 0,1 48,3
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -41,8 -9,2 -17,0
Deponeringssäkerhet -2,3
Nettokassaflöde från investeringar 385,8 -9,1 28,9

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Omvandlingskostnader för lån -0,4 -0,4
Återbetalning av kortfristiga lån -381,5 -48,5
Återbetalning av leasingskulder -55,9 -37,3 -66,3
Nettokassaflöde från finansiering -437,4 -37,7 -115,2

NETTOFÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -65,3 18,8 64,1

Likvida medel vid periodens ingång 213,7 152,3 152,3
Nettoförändring av likvida medel -65,3 18,8 64,1
Inverkan av kursdifferenser -8,3 -1,2 -2,7
Likvida medel vid periodens utgång 140,2 169,8 213,7
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KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

Ackumulerade vinstmedel 30.9.2021 har omräknats för molntjänstarrangemangens konfigurations- och anpassningskostnaders del i enlighet med 
IFRS-kommitténs (IFRIC) agendabeslut (IAS 38).
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EGET KAPITAL 1.1.2022 77,6 1,1 72,0 0,1 14,4 102,9 268,2 268,2
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 84,1 84,1 84,1
Omräkningsdifferenser av utländska enheter -24,6 -24,6 -24,6
Säkring av kassaflöde -1,1 -1,1 -1,1
Periodens totalresultat sammanlagt -1,1 -24,6 84,1 58,3 58,3
Emission av aktier till borgenärer till saneringsskulder 
utan säkerhet

1,3 1,3 1,3

Övriga förändringar i eget kapital sammanlagt 1,3 1,3 1,3
EGET KAPITAL 30.9.2022 77,6 73,4 0,1 -10,2 187,0 327,8 327,8
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EGET KAPITAL 1.1.2021 144,1 186,1 250,4 43,8 20,3 -544,4 100,4 105,8 206,2
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 47,9 47,9 47,9
Omräkningsdifferenser av utländska enheter -5,9 -0,1 -6,0 -6,0
Säkring av kassaflöde 1,1 1,1 1,1
Periodens totalresultat sammanlagt 1,1 -5,9 47,8 43,0 43,0
Minskning av aktiekapitalet för att täcka förluster -66,5 66,5
Användning av fonden för att täcka förluster -186,1 -250,4 -43,7 480,2
Emission av aktier till borgenärer till saneringsskulder 
utan säkerhet

72,0 72,0 -53,1 18,9

Nedskärning av hybridlåneskulder 52,7 52,7 -52,7
Övriga förändringar i eget kapital sammanlagt -66,5 -186,1 -178,4 -43,7 599,5 124,8 -105,8 18,9
EGET KAPITAL  31.12.2021 77,6 1,1 72,0 0,1 14,4 102,9 268,2 268,2
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EGET KAPITAL 1.1.2021 144,1 186,1 250,4 43,8 20,3 -544,4 100,4 105,8 206,2
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 12,6 12,6 12,6
Omräkningsdifferenser av utländska enheter -2,8 -2,8 -2,8
Säkring av kassaflöde 0,3 0,3 0,3
Periodens totalresultat sammanlagt 0,3 -2,8 12,6 10,1 10,1
Minskning av aktiekapitalet för att täcka förluster -66,5 66,5
Användning av fonden för att täcka förluster -186,1 -250,4 -43,7 480,2
Emission av aktier till borgenärer till saneringsskulder 
utan säkerhet

72,0 72,0 -53,1 18,9

Nedskärning av hybridlåneskulder 52,7 52,7 -52,7
Övriga förändringar i eget kapital sammanlagt -66,5 -186,1 -178,4 -43,7 599,5 124,8 -105,8 18,9
EGET KAPITAL 30.9.2021 77,6 0,3 72,0 0,1 17,5 67,7 235,2 235,2
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KASSAFLÖDENA, SOM BYGGER PÅ KONTRAKT OM FINANSIELLA SKULDER DEN 30 SEPTEMBER 2022

SANERINGSSKULDER

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Kassaflödena baserar sig på saneringsprogrammet, som godkändes den 9 februari 2021 och de inkluderar finansiella kostnader.
I juli 2021 konverterades saneringsskulder på 66,1 milj. euro till ett nytt masskuldebrevslån, som ska återbetalas år 2026 och på vilket ska betalas 0,1 
milj. euro årlig ränta. Under år 2022 konverterades ytterligare masskludebrevslån för 1,5 milj. euro. Den återstående saneringsskulden på 0,1 milj. euro 
kommer att betalas i enlighet med saneringsprogrammet. Avsättningar för hyresvärdarnas skadeståndskrav ingår inte i kassaflödena.
Leasingskuldernas bokföringsvärde har diskonterats i enlighet med IFRS 16. Kassaflödena är presenterade enligt sina nominella värden.

Stockmann Oyj Abp:s koncerninterna saneringsskulder uppgår till 63.9 milj. euro.
*) Inkluderar hyresvärdarnas villkorliga och omtvistade skadeståndskrav i anslutning till de uppsagda hyresavtalen.

Milj. euro Bokförings-
värde

1.7.2022-
30.6.2023

1.7.2023-
30.6.2024

1.7.2024-
30.6.2025

1.7.2025-
30.6.2026

1.7.2026- Totalt

Kortfristiga saneringsskulder 0,1 -0,1 -0,1
Saneringsskulder, totalt 0,1 -0,1 -0,1
Långfristig Bond 67,5 -0,1 -0,1 -0,1 -67,7 -67,9
Leverantörskulder och övriga skulder 97,3 -97,3 -97,3
Långfristiga leasingskulder 481,6 -89,7 -85,3 -78,2 -644,9 -898,1
Kortfristiga leasingskulder 77,5 -77,5 -77,5
Leasingskulder, totalt 559,1 -77,5 -89,7 -85,3 -78,2 -644,9 -975,6
Totalt 724,0 -174,9 -89,8 -85,4 -145,9 -644,9 -1 140,9

Milj. euro 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 
Långfristiga räntefria saneringsskulder, utan säkerhet 19,8 19,8
Kortfristiga räntebärande saneringsskulder, med säkerhet 430,0 381,5
Kortfristiga räntefria saneringsskulder, utan säkerhet 0,1 2,0 2,0
Kortfristiga saneringsskulder totalt 0,1 451,7 403,3
Saneringsskulder relaterade till avsättningar *) 30,6 17,6 17,5
Totalt 30,8 469,4 420,8

Milj. euro 1.1.-30.9.2022 1.1.-30.9.2021 1.1.-31.12.2021
Ränteintäkter från bankdepositioner, övriga placeringar och valuta-
derivat

0,3 0,9 1,0

Övriga finansiella intäkter 1,2 1,6 1,7
Finansiella intäkter totalt 1,5 2,6 2,7
Räntekostnader för finansiella skulder som värderas till periodiserad 
anskaffningsutgift

-2,7 -6,0 -7,2

Räntekostnader för leasingavtal -17,5 -9,2 -12,2
Valutakursdifferenser -0,5 0,0 -0,2
Finansiella kostnader totalt -20,7 -15,2 -19,6
Finansiella intäkter och kostnader totalt -19,2 -12,7 -16,9

Stockmann Oyj Abp
Alexandersgatan 52 B, PB 220 
00101 HELSINGFORS
Tel. (09) 1211
stockmanngroup.com


