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Stockmann-konserni paransi tulostaan molemmissa divisioonissa 
ja päivittää tulosennusteensa 

STOCKMANN Oyj Abp, Puolivuosikatsaus 23.7.2021 klo 8.00 EET

Huhti–kesäkuu 2021:
- Konsernin liikevaihto oli 228,0 miljoonaa euroa (182,7), jossa oli 
nousua 21,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 60,5 % (54,1).
- Liiketulos oli 26,3 miljoonaa euroa (-0,4).
- Oikaistu liiketulos oli 26,7 miljoonaa euroa (0,8).
- Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (-0,20).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (-0,18).

Tammi–kesäkuu 2021:
- Konsernin liikevaihto oli 383,7 miljoonaa euroa (351,1), jossa oli 
nousua 6,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 58,8 % (54,2).
- Liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-28,3).
- Oikaistu liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa (-25,9).
- Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (-0,70).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,67).

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2021: 
Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan selkeästi 
ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, 
että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta.  
 
Aiempi tulosennuste (julkaistu 30.4.2021): 
Pitkittynyt koronapandemia aiheuttaa epäselvyyttä Stockmannin 
liiketoimintaympäristössä. Koska näkymät ovat epäselvät, 
Stockmann julkistaa uuden ohjeistuksen, kun markkinoiden 
ennustettavuus paranee. 

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Molemmat divisioonat paransivat tulostaan. Konsernin 
oikaistu liiketulos parani 0,8 miljoonasta eurosta 26,7 
miljoonaan toisella vuosineljänneksellä. Konsernin kassavarat 
kasvoivat toisella neljänneksellä ja olivat kesäkuun lopussa 
155 miljoonaa euroa. Ensimmäisten kuuden kuukauden 
aikana vuokravastuut vähenivät ja nettovelkaantumisaste 
parani. Velkojen muuntaminen omaksi pääomaksi ja uudeksi 
joukkovelkakirjalainaksi saneerausohjelman mukaisesti saatiin 
onnistuneesti päätökseen heinäkuussa, ja ne vahvistavat 
entisestään taloudellista asemaa.

Markkinat alkoivat elpyä, ja on hyvin positiivista, että Lindex 
kehittyy jopa markkinoita nopeammin ja Stockmannin 
kehitys vastaa markkinakasvua. Asiakkaiden määrä 
kivijalkamyymälöissä kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Etenkin 
muodin tuotealue piristyi selvästi toisella vuosineljänneksellä.  

Lindex menestyi erittäin hyvin kasvattamalla myyntiään 
ja tulostaan kaikilla markkinoilla ja liiketoiminta-alueilla. 
Sekä myymälöiden että digitaalisten kanavien myynti on 
vahvistunut. Yhdessä suhteellisen myyntikatteen kasvun ja 
jatkuvien kustannussäästöjen kanssa tämä vaikuttaa tulokseen 
myönteisesti.
  
Positiivinen kehitys näkyy myös Stockmann-divisioonan 
kannattavuudessa, joka paranee selvästi. Mukauttamalla 
markkinointitoimenpiteiden, tavaratalojen kehittämisen ja 
virtuaalitapahtumien yhdistelmää Stockmann on pystynyt 
reagoimaan nopeasti markkinoiden heilahteluihin. Stockmannin 
verkkokaupan liikevaihto kasvoi 82 % verrattuna vuoden 
2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja laski 22 % verrattuna 
vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Matkailijoiden 
puuttuminen näkyy edelleen kivijalkamyymälöissä. 
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4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liikevaihto, milj.euroa 228,0 182,7 383,7 351,1 790,7
Suhteellinen myyntikate, % 60,5 54,1 58,8 54,2 56,1
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9
Katsauskauden tulos, milj. euroa 19,1 -12,9 -10,4 -48,1 -291,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,25 -0,17 -0,14 -0,64 -3,88
Henkilöstö, keskimäärin 5 637 5 738 5 484 6 168 5 991
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 51,6 108,3 34,7 85,9 147,4
Investoinnit, milj. euroa 2,2 4,0 4,6 10,3 19,4
Oma pääoma/osake, euroa 2,63 5,89 2,90
Nettovelkaantumisaste, % 304,9 194,6 336,1
Omavaraisuusaste, % 14,3 24,8 14,6

AVAINLUKUJA

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Miljoonaa euroa 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liiketulos (EBIT) 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Lindexin liikearvon alentuminen 250,0
Uudelleenjärjestelyt ja muutostoimenpiteet 0,4 1,3 7,0 2,4 7,3
Oikaistu liiketulos (EBIT) 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9

SANEERAUSMENETTELY

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi 9.2.2021 tekemällään pää-
töksellä Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausohjelman, ja 
saneerausmenettely on päättynyt. Saneerausohjelma perustuu 
Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, 
Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin 
ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatku-
miseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia. Kiinteistöjen 
myynti- ja takaisinvuokrausprojektit edistyvät saneerausohjel-
man mukaisesti.

Stockmann Oyj Abp:n A- ja B-osakelajien yhdistämisen johdosta 
A-osakkeiden omistajille suunnatussa maksuttomassa osakean-
nissa annetut yhteensä 3 053 086 uutta osaketta on
rekisteröity kaupparekisteriin 9.4.2021 varsinaisen yhtiökoko-
uksen 7.4.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhdistämisen 
jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakelaji, jonka kaikilla osakkeilla 
on yksi (1) ääni osaketta kohti ja myös kaikissa muissa suhteissa 
yhtäläiset oikeudet. (Pörssitiedote 9.4.2021)

Puolet hybridilainasta leikattiin vuoden 2021 ensimmäisellä nel-
jänneksellä ja loppuosa muutetaan osakkeiksi. Muusta sanee-
rausvelasta 20 % muutetaan osakkeiksi tai leikataan. (Johdon 
osavuotinen selvitys 30.4.2021)

Stockmannin hallitus päätti yhtiön enintään 100 000 000 uuden 
osakkeen osakeannista konversioon oikeutetuille velkojille. 
(Pörssitiedote 18.5.2021) 

Stockmann Oyj Abp julkisti vakuudellisten joukkovelkakirjojen 
tarjouksen tietyille Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 hyväksy-
män saneerausohjelman mukaisille vakuudettomille velkojilleen. 
(Pörssitiedote 18.5.2021)

Luvut on tarvittaessa oikaistu vastaamaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosta.

COVID-19

Koronapandemialla on edelleen vaikutus Stockmann-konsernin 
liiketoimintaympäristöön ja asiakasmääriin. Vuoden 2021 toisen 
neljänneksen aikana pandemia vaikutti yhä negatiivisesti liiketoi-
mintaan, etenkin kivijalkamyymälöiden asiakasmäärissä. Laskua 
ei pystytty kompensoimaan täysimääräisesti verkkomyynnillä, 
vaikka se kasvoikin voimakkaasti.

Toisen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan muita tuottoja 
kertyi 1,5 miljoonaa euroa, joka koostuu lähinnä Lindexin eri 
toimintamaissa saamista koronavirustilanteeseen liittyvistä 
julkisista avustuksista. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Koronapandemia haittasi edelleen kävijäliikennettä kaikilla 
markkinoilla. Sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääntyminen 
toisella vuosineljänneksellä näkyy eritoten muodin myyntilu-
vuissa. Suomen muotikaupan myynti nousi tammi–kesäkuussa 
edellisvuodesta 8.2 % (-23,0). Pandemiaa edeltävään vuoteen 
2019 verrattuna myynti oli Suomessa edelleen alhaisempi, -20,5 
%. (Lähde: Muoti- ja urheilukauppa ry.) Matkailijoiden määrä 
pysyi katsauskaudella koronaviruksen ja matkustusrajoitusten 
vuoksi hyvin alhaisena. 

Muodin vähittäiskauppa jatkaa elpymistään pandemian aihe-
uttaman merkittävän laskun jälkeen. Ruotsissa muodin myynti 
kasvoi toisella neljänneksellä. Muotikauppa piristyi tammi–kesä-
kuussa 5,2 % (-17,3), (Lähde: Svensk Handel, Stilindex).

Koronaviruspandemia vähensi toisella vuosineljänneksellä 
edelleen kävijöiden määrää Baltian tavarataloissa. Tämä johtui 
maiden hallitusten asettamista vähittäiskauppaa koskevista 
rajoituksista ja sulkemisista, ostokäyttäytymisen muutoksista, 
joista kaikki liittyvät varotoimenpiteisiin ja etätyöohjeistuksiin 
koronaviruspandemian torjumiseksi sekä matkailijoiden määrän 
huomattavasta supistumisesta.
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LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2021

Stockmann-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 
228,0 miljoonaa euroa (182,7). Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 
24,8 % euroissa tai 21,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 
suhteessa Ruotsin kruunuun.

Liikevaihto Suomessa kasvoi 13,7 % ja oli 68,9 miljoonaa euroa 
(60.6). Liikevaihto ulkomailla oli 159,1 miljoonaa euroa (122,1) ja 
kasvoi 30,3 %.

Myyntikate oli 137,9 miljoonaa euroa (98,8), ja suhteellinen 
myyntikate oli 60,5 % (54,1). Suhteellinen myyntikate nousi sekä 
Lindexissä että Stockmannissa.

Toiminnan kulut kasvoivat 14,8 miljoonaa euroa. Saneeraus-
menettelyyn ja muihin muutostoimenpiteisiin liittyvät oikaisut 
mukaan lukien kasvu oli 15,6 miljoonaa euroa. Toiminnan kulut 
olivat yhteensä 86,5 miljoonaa euroa (71,8). 

Vuosineljänneksen liiketulos oli 26,3 miljoonaa euroa (-0,4). 
Liiketulos kasvoi sekä Lindexissä että Stockmannissa. Toisen 
vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 26,7 miljoonaa euroa 
(0,8).

Nettorahoituskulut olivat 2,8 miljoonaa euroa (8,2). Tulos ennen 
veroja oli 23,5 miljoonaa euroa (-8,6).

Tammi–kesäkuu 2021

Stockmann-konsernin katsauskauden liikevaihto oli 383,7 
miljoonaa euroa (351,1). Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 9,3 % 
euroissa tai 6,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla suhteessa 
Ruotsin kruunuun.

Liikevaihto Suomessa kasvoi 0,6 % ja oli 125,3 miljoonaa euroa 
(124,5). Liikevaihto ulkomailla kasvoi 14,0 % ja oli 258,4 miljoonaa 
euroa (226,6). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli  
9,6 %.

Myyntikate oli 225,5 miljoonaa euroa (190,2), ja suhteellinen 
myyntikate oli 58,8 % (54,2). Suhteellinen myyntikate nousi sekä 
Lindexissä että Stockmannissa.

Toiminnan kulut kasvoivat 20,8 miljoonaa euroa. Saneeraus-
menettelyyn ja muihin muutostoimenpiteisiin liittyvät oikaisut 
mukaan lukien kasvu oli 16,2 miljoonaa euroa. Toiminnan kulut 
olivat yhteensä 178,0 miljoonaa euroa (157,2).

Katsauskauden liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-28,3). Kat-
sauskauden oikaistu liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa (-25,9).

Nettorahoituskulut olivat 8,5 miljoonaa euroa (19,5). Tulos ennen 
veroja oli -9,8 miljoonaa euroa (-47,8). 

Katsauskauden verot olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,3). 
Korkein hallinto-oikeus antoi 21.5.2021 Stockmann-konsernin 
sisäistä rahoitusta vuosina 2009–2011 koskevan päätöksensä, 
joka oli Stockmannille myönteinen. Päätöksellä kumottiin aiem-
pi Helsingin hallinto-oikeuden päätös, ja Suomen verohallinto 
muuttaa Stockmannin verotusta vuosilta 2009–2011 sekä palaut-
taa liikaa maksetun veron korkoseuraamuksineen. Tämän vuoksi 
Stockmann kirjasi katsauskaudelta veron ja korkojen palautuksia 
kaikkiaan 2,9 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli -10,4 miljoonaa euroa (-48,1). Katsaus-
kauden osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (-0,70). Oikaistu 
osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,67). Oma pääoma 
osaketta kohti oli 2,63 euroa (5,89).

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Liiketoiminnan rahavirta oli toisella vuosineljänneksellä 51,6 mil-
joonaa euroa (108,3) ja tammi–kesäkuussa 34,7 miljoonaa euroa 
(85,9). Vuonna 2020 yrityssaneerausmenettelyllä oli positiivinen 
vaikutus nettokäyttöpääomaan ja kassavirtaan. Rahavarojen 
kasvuun on kuitenkin osaltaan vaikuttanut emoyhtiön yritys-
saneeraus, jonka myötä saneerausvelkaa tai vakuudettomaan 
saneerausvelkaan liittyvää korkoa ei ole maksettu. Vakuudellisen 
saneerausvelan korko on maksettu saneerausohjelman mukai-
sesti. Saneerausohjelmaan sisältyy vakuudettoman saneeraus-
velan takaisinmaksuohjelma. Vakuudellinen saneerausvelka 
maksetaan takaisin 31.12.2022 mennessä.

Varastojen arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 148,7 miljoonaa 
euroa (134,8). Sekä Lindexin että Stockmannin varastot kasvoivat 
edellisvuodesta.

Korollinen vieras pääoma, joka sisältyy saneerausvelkaan ja joka 
on 30.6.2021 tilanteessa luokiteltu kokonaan lyhytaikaiseksi, oli 
ilman IFRS 16 -vuokrasopimusvelkoja 430,0 miljoonaa euroa 
(478,8). 

Kesäkuun lopussa korolliset velat, mukaan lukien IFRS 16 -vuok-
rasopimusvelat, olivat 757,8 miljoonaa euroa (968,3). Vuokraso-
pimusveloista 66,6 miljoonaa euroa kohdistuu Stockmanniin ja 
261,3 miljoonaa euroa Lindexiin (1.1.2021: Stockmann 92,9, Lindex 
278,3, ja 30.6.2020: Stockmann 207,1, Lindex 282,4). Stockmann 
neuvotteli vuokrasopimuksensa uudelleen saneerausmenettelyn 
aikana, mikä pienensi vuokrasopimusvelkojen määrää.

Rahavarat olivat kesäkuun lopussa 155,6 miljoonaa euroa (125,5). 
Taseen varat olivat kesäkuun lopussa yhteensä 1 383,3 miljoonaa 
euroa (1 710,4).

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 14,3 % (24,8) ja netto-
velkaantumisaste oli 304,9 % (194,6). IFRS 16 -standardilla on 
merkittävä vaikutus omavaraisuusasteeseen ja nettovelkaantu-
misasteeseen. Ilman IFRS 16 -eriä omavaraisuusaste olisi ollut 
19,6 % ja nettovelkaantumisaste 157,4 %. 

Konsernin sijoitettu pääoma oli kesäkuun lopussa 955,1 miljoo-
naa euroa tai 627,3 miljoonaa euroa ilman IFRS 16 -eriä (1 392,9 
tai 903,4).

INVESTOINNIT

Investoinnit olivat toisella vuosineljänneksellä yhteensä 2,2 
miljoonaa euroa (4,0) ja tammi–kesäkuussa 4,6 miljoonaa euroa 
(10,3). Suurin osa investoinneista käytettiin Lindexin ja Stock-
mannin digitalisaatiohankkeisiin, Tallinnan Stockmann Herkun 
sekä Jumbon ja Helsingin keskustan Stockmann-tavaratalojen 
kunnostamiseen ja Lindexin myymälöiden uudistamiseen.

LIIKEVAIHTO JA TULOS 
DIVISIOONITTAIN

Stockmann-konsernin raportoivat segmentit ovat Lindex ja 
Stockmann. Segmentit on raportoitu IFRS 8 -standardin mukai-
sesti. Jakamattomat erät sisältävät konsernijohdon, konsernin 
taloushallinnon ja rahoituksen sekä sisäisen tarkastuksen.
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Lindex 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liikevaihto, milj. euroa 162,0 122,1 260,7 221,6 507,1
Suhteellinen myyntikate, % 67,1 63,3 66,2 62,4 63,0
Liiketulos, milj. euroa 32,2 17,2 19,0 2,0 38,6
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 32,2 17,2 24,4 2,0 39,4
Investoinnit, milj. euroa 2,2 2,1 3,5 5,2 8,6

LINDEX

Huhti–kesäkuu 2021

Lindexin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 32,7 % ja oli 
162,0 miljoonaa euroa (122,1). Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
suhteessa Ruotsin kruunuun laskettuna liikevaihto kasvoi 27,3 %. 
Myynti kasvoi voimakkaasti sekä edellisvuodesta että vuodesta 
2019, vaikka myymälöiden sulkemisjaksot useimmilla Lindexin 
myyntimarkkinoilla vaikeuttivat jatkuvasti toimintaa. Kivijalka-
myymälöiden tilanne parani huomattavasti touko- ja kesäkuussa 
toteutuneiden uudelleen avaamisten ansiosta. Vuosineljännek-
sen kokonaismyynti kasvoi kaikilla markkinoilla ja liiketoiminta-
alueilla. Verkkokauppa kasvoi vuosineljänneksellä 51,4 %, ja sen 
osuus kokonaismyynnistä oli 19,5 % (16,2).

Suhteellinen myyntikate oli 67,1 % (63,3). Lindexin suhteellinen 
myyntikate oli parempi täysihintaisten tuotteiden myynnin, pie-
nempien alennusten ja parempien lähtökatteiden ansiosta. 

Toiminnan kulut kasvoivat 12,6 miljoonaa euroa ja olivat 57,5 mil-
joonaa euroa (44,9). Kulut kasvoivat edellisvuoden suuriin kus-
tannusleikkauksiin verrattuna sekä myynnin kasvun johdosta.

Vuosineljänneksen liiketulos kasvoi 15,0 miljoonaa euroa ja oli 
32,2 miljoonaa euroa (17,2). Voimakas myynnin kasvu ja parempi 
kate sekä hyvä kustannusten hallinta tuottivat yhdessä hyvän 
tuloksen.

Lindexin myynnin kehitys COVID-19-pandemian aikana

Tammi–kesäkuu 2021

Lindexin liikevaihto kasvoi 17,7 % ja oli 260,7 miljoonaa euroa 
(221,6). Vertailukelpoisin valuuttakurssein suhteessa Ruotsin 
kruunuun liikevaihto kasvoi 12,9 %. Verkkokauppa kasvoi 73,2 % 
katsauskauden aikana, ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 23,0 
% (13,3).

Suhteellinen myyntikate oli katsauskaudella 66,2 % (62,4).

Toiminnan kulut kasvoivat 17,8 miljoonaa euroa ja olivat 117,8 
miljoonaa euroa (100,0). 

Katsauskauden liiketulos oli 19,0 miljoonaa euroa (2,0). 

Lindexin oikaistu liiketulos vuoden alkupuoliskolta oli 24,4 mil-
joonaa, mikä on merkittävä parannus sekä vuoteen 2020 (2,0) 
että vuoteen 2019 (9,1).
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STOCKMANN

Huhti–kesäkuu 2021

Stockmann-divisioonan toisen vuosineljänneksen liikevaihto 
kasvoi 9,0 % ja oli 66,0 miljoonaa euroa (60,6). Kivijalkaliikkeiden 
tavaramyynti kasvoi merkittävästi, vaikka kävijämäärä lisääntyi 
vain hieman edellisestä neljänneksestä, ja ylittää viimevuotiset 
luvut. Rajoitusten lieventyminen keväällä 2021 näkyy vuoden 
2021 toisen neljänneksen myyntiluvuissa. Verkkokaupan myynti 
laski vuosineljänneksellä 22,3 % edellisvuodesta ja oli 20,3 % 
(29,2) koko myynnistä.

Liikevaihto Suomessa oli 50,5 miljoonaa euroa (47,7), mikä on 
5,8 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Baltian tavaratalojen 
liikevaihto kasvoi 20,5 % ja oli 15,5 miljoonaa euroa (12,9). 

Stockmann 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liikevaihto, milj. euroa 66,0 60,6 123,0 129,5 283,6
Suhteellinen myyntikate, % 44,1 35,6 43,0 40,0 43,9
Liiketulos, milj. euroa -3,9 -15,2 -16,0 -25,8 -30,8
Oikaistu liiketulos, milj. euroa -4,0 -15,2 -16,0 -25,8 -30,8
Investoinnit, milj. euroa 0,0 1,9 1,1 5,1 10,8

Lindex myymäläverkosto Yhteensä 
31.12.2020

Yhteensä 
31.3.2021

Suljetut myymälät  
4–6/2021

Uudet myymälät  
4–6/2021

Yhteensä 
30.6.2021

Suomi 61 61 0 0 61
Ruotsi 197 196 1 0 195
Norja 91 91 0 1 92
Viro 9 9 0 0 9
Latvia 10 10 0 0 10
Liettua 10 10 0 0 10
Tšekki 28 27 0 0 27
Slovakia 12 12 0 0 12
Iso-Britannia 2 2 0 0 2
Tanska* 1 1 0 0 1
Islanti* 7 7 0 0 7
Bosnia-Hertsegovina* 9 9 0 0 9
Serbia* 8 7 0 0 7
Kosovo* 2 2 0 0 2
Albania* 1 1 0 0 1
Saudi-Arabia* 7 6 3 0 3
Qatar* 1 1 0 0 1
Tunisia* 2 2 0 0 2
Malta* 0 0 0 1 1
Yhteensä 458 454 4 2 452

Omat myymälät 420 418 1 1 418
Franchising-myymälät (*) 38 36 3 1 36

Myymäläverkosto

Lindex avasi 2 myymälää ja sulki 4 myymälää toisen vuosineljänneksen aikana. Lindex avasi toisella neljänneksellä myymälän uudella 
markkina-alueella Maltalla.

Lindex on toteuttanut merkittäviä toimia antamansa kestä-
vyyslupauksen ja kiertotalousperiaatteen mukaisesti. Lindexin 
käytettyjen vaatteiden myyntikokeilu ja uusi kiertotalousmalli 
ovat esimerkkejä muotiyrityksen työstä vaatteiden käyttöiän 
pidentämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Kiertotalous-
mallien tutkiminen on merkittävä osa Lindexin pyrkimyksiä kohti 
kiertotaloutta ja yhtiön asettaman ilmastotavoitteen saavutta-
mista, joka tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen puolittamista sen 
koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä. Toinen merkittävä 
askel Lindexin työssä ilmastotavoitteen saavuttamiseksi on, että 
muotiyritys on siirtynyt käyttämään kaikissa merikuljetuksissaan 

biopolttoaineita. Lindex kuuluu maailmanlaajuisesti ensimmäi-
siin toimijoihin, jotka ovat tehneet tämän ratkaisun ja tehneet 
kaikista merikuljetuksistaan hiilineutraaleja.

Textile Exchange on luokitellut Lindexin maailman johtavien 
yritysten joukkoon siirtymisessä käyttämään entistä kestäväm-
piä materiaaleja ja noudattamaan kierrätysperiaatetta. Nyt yli 70 
% Lindexin vaatteista valmistetaan kierrätetyistä tai entistä kes-
tävämmistä lähteistä hankituista materiaaleista, ja yritys jatkaa 
työtä kohti 100 prosentin tavoitetta vuoteen 2025 mennessä. 

Suhteellinen myyntikate oli 44,1 % (35,6). Suhteellinen myyntika-
te nousi edellisvuodesta normaalihintaisen myynnin kasvun ja 
vähentyneiden alennusten vuoksi. 

Toiminnan kulut nousivat 3,1 miljoonalla eurolla ja olivat 29,1 
miljoonaa euroa (26,0) suurempien henkilöstökulujen vuoksi.

Vuosineljänneksen liiketulos oli -3,9 miljoonaa euroa (-15,2). 

Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli -4,0 miljoonaa euroa 
(-15,2).
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Stockmann-yksikön liikevaihdon kehitys koronaviruspandemian aikana

Tammi–kesäkuu 2021

Stockmann-divisioonan liikevaihto oli 123,0 miljoonaa euroa 
(129,5). Verkkokauppamyynnissä vuonna 2020 tapahtuneen 
jatkuvan kasvun katkeaminen näkyy jossain määrin vuoden 2021 
toisella neljänneksellä. Lisäksi kävijöiden määrän supistuminen 
vuonna 2021 koronavirukseen liittyvien rajoitusten vuoksi hei-
kensi ensimmäisen vuosineljänneksen myyntilukuja suhteessa 
edellisvuoteen. Verkkokauppa kasvoi katsauskaudella 2,5 %, ja 
sen osuus kokonaismyynnistä oli 19,8 % (18,1).

Liikevaihto Suomessa oli 95,9 miljoonaa euroa (100,4), eli 4,4 % 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Baltian tavaratalojen liikevaih-
to laski 7,2 % ja oli 27,1 miljoonaa euroa (29,1).

Suhteellinen myyntikate oli 43,0 % (40,0). Suhteellinen myynti-
kate nousi lähinnä siksi, että normaalihintaisen myynnin osuus 
koko myynnistä oli kautta linjan suurempi kuin viime vuonna.

Toiminnan kulut kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa ja olivat 59,8 
miljoonaa euroa (56,6).

Katsauskauden liiketulos oli -16,0 miljoonaa euroa (-25,8). 

Katsauskauden oikaistu liiketulos oli -16,0 miljoonaa euroa 
(-25,8).

Kiertotalouden kehittämiseksi Stockmann avasi katsauskauden 
aikana Helsingin lippulaivamyymäläänsä second hand -myymälä 
Reloven, lisäsi verkkokaupan toimitusvaihtoehtoihinsa ilmasto-
vaikutusten pienentämiseksi uuden fossiilittoman kotiinkuljetuk-
sen yhteistyössä Budbeen kanssa ja käytti Jumbon tavaratalonsa 
uudistamisessa kierrätettyjä myymäläkalusteita. Lisäksi Stock-
mann aloitti sidosryhmiensä kanssa vastuullisuusvuoropuhelun 
olennaisuusmäärittelyn tekemiseksi vastuullisuusstrategiansa 
uudistamista varten.

Kiinteistöt

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muututtua vuoden 2020 
neljännellä neljänneksellä Stockmann-konsernin kiinteistöjen 
kirjanpitoarvo laski 667,6 miljoonasta eurosta 254,9 miljoonaan 
euroon ja oman pääoman määrä laski 800,9 miljoonasta euros-
ta 469,6 miljoonaan euroon 31.12.2019 tilanteessa. 

Konsernin tuloslaskelmassa pääasiallinen vaikutus liittyy 
aiemmin raportoitujen poistojen ja laskennallisten tuloverojen 
alenemiseen. Näin ollen muutos pienentää aiemmin ilmoitettuja 
vuoden 2020 poistoja noin 10,8 miljoonalla eurolla. Oikaistut 
luvut on esitetty pörssitiedotteessa 28.1.2021.

Saneerausohjelma perustuu Helsingin, Tallinnan ja Riian 
tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraukseen. Siksi 
247,0 miljoonan euron kiinteistöt esitetään taseessa myytävänä 
olevina omaisuuserinä.
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HENKILÖSTÖ

Stockmann-konsernin keskimääräinen työntekijämäärä oli 
katsauskauden aikana 5 484 (6 168). Kokoaikaiseksi muutettu 
keskimääräinen henkilömäärä oli 3 598 (3 875).

Kesäkuun lopussa Stockmann-konsernin työntekijämäärä oli  
5 927 (5 809), joista 1 581 (1 770) henkilöä työskenteli Suomessa. 
Suomen ulkopuolella työskentelevän henkilöstön määrä oli  
4 346 (4 039), joka on 73 % (70) konsernin koko työntekijämää-
rästä.

Konsernin palkkakulut olivat katsauskaudella 71,4 miljoonaa 
euroa, kun ne vuoden 2020 vastaavalla kaudella olivat 67,4 
miljoonaa euroa. Kaikista työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 
olivat 93,9 miljoonaa euroa (88,2) eli 24,5 % (25,1) liikevaihdosta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Stockmann Oyj Abp:n A- ja B-osakelajien yhdistämisen johdosta 
A-osakkeiden omistajille suunnatussa maksuttomassa osake-
annissa annetut yhteensä 3 053 086 uutta osaketta rekisteröitiin 
kaupparekisteriin 9.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 
tekemän päätöksen mukaisesti. Samalla kaupparekisteriin 
merkittiin yhtiön osakelajien yhdistäminen sekä siihen liittyvät 
yhtiöjärjestyksen muutokset. (Pörssitiedote 9.4.2021)

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake tuottaa yhden (1) ää-
nen yhtiökokouksessa.

Kesäkuun lopussa Stockmannilla oli yhteensä 75 101 769 osaket-
ta. Osakkeiden tuottama äänimäärä oli 75 101 769.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukai-
sesti käyttää sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston, muut 
taseeseen merkityt vapaan oman pääoman rahastot ja ylikurssi-
rahaston kokonaisuudessaan tappion kattamiseen, sekä alentaa 
yhtiön osakepääomaa 66 540 827,74 eurolla tappion kattami-
seksi. Osakeyhtiölain mukaan tappion kattamiseksi toteutetun 
osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavien kolmen 
vuoden aikana Stockmannin vapaata omaa pääomaa voidaan 
jakaa osakkeenomistajille vain velkojiensuojamenettelyä nou-
dattaen. Saneerausohjelman ehtojen mukaan yhtiö ei myöskään 
saa jakaa yhtiön varoja osakkeenomistajille saneerausohjelman 
mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

Tappioiden kattamisen jälkeen yhtiön jäljellä olevaa osake-
pääomaa alennetaan lisäksi 67 556 538,26 eurolla siirtämällä 
nämä varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Edellä 
ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen Stockmannin sijoitetun va-
paan oman pääoman rahaston määrä olisi 67 556 538,26 euroa, 
muiden vapaan oman pääoman rahastojen määrä olisi 0 euroa, 
ylikurssirahaston määrä olisi 0 euroa ja osakepääoman määrä 
olisi 10 000 000,00 euroa. Osakepääoma oli kesäkuun lopussa 
77,6 miljoonaa euroa. Osakekannan markkina-arvo oli kesäkuun 
lopussa 108,9 miljoonaa euroa (87,5).

Kesäkuun lopussa STOCKA-osakkeen kurssi oli 1,45 euroa, kun 
vuoden 2020 lopussa A-osakkeen kurssi oli 1,27 euroa ja B-
osakkeen kurssi oli 1,16 euroa.

Katsauskauden aikana Nasdaq Helsingissä vaihdettiin yhteensä 
7,8 miljoonaa yhtiön osaketta (1,2 miljoonaa A-osaketta ja 22,0 
miljoonaa B-osaketta). Tämä on 13,8 % keskimääräisestä osak-
keiden määrästä.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita, eikä hallituksella ole 
voimassa olevia valtuuksia yhtiön osakkeiden ostamiseen tai 
osakeanteihin.

Kesäkuun lopussa Stockmannilla oli 42 888 osakkeenomistajaa, 
kun vuotta aiemmin osakkeenomistajia oli 44 938.

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS, RISKIT JA  
RAHOITUSTILANNE 

Käteisen kokonaismäärä 31.12.2020 oli 152,5 miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan normaalin kausivaihtelun vuoksi määrä pieneni 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä mutta kasvoi toisella neljän-
neksellä ja oli vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa 155,6 
miljoonaa euroa. Molemmat divisioonat ovat jo toteuttaneet ja 
toteuttavat myös jatkossa toimia kassa- ja nettokäyttöpääoma-
tilanteen parantamiseksi. Saneerausmenettely aiheutti tavaran-
toimittajien keskuudessa epävarmuutta, mutta liikesuhteet ovat 
vähitellen normalisoitumassa. Yhä jatkuvasta koronapandemia-
tilanteesta johtuvia kustannusrakenteen ja tuotteiden saannin 
mukauttamistoimenpiteitä on toteutettu vuoden 2020 toiselta 
vuosineljännekseltä alkaen. Saneerausmenettelyn aikana Stock-
mann Oyj Abp neuvotteli uudelleen kaikkien tavaratalojen ja 
toimistotilojen vuokrasopimukset. Siinä yhteydessä vuokrakus-
tannuksia ja myymälöiden kokoja tarkistettiin alaspäin. Nämä 
toimenpiteet tukevat kassavirtaa vuodesta 2021 alkaen.

Käräjäoikeus hyväksyi saneerausohjelman 9.2.2021. Saneeraus-
ohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumi-
seen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalo-
kiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin 
liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-kon-
sernia. Kiinteistöjen myynnistä ja takaisin vuokrauksesta saadut 
varat käytetään pääsääntöisesti vakuudellisen saneerausvelan 
takaisinmaksuun 31.12.2022 mennessä.

Saneerausohjelmasta on pyritty tekemään joustava muuttamalla 
osa vakuudettomista veloista yhtiön osakkeiksi tai leikkaamalla 
velkoja. Puolet hybridilainasta leikattiin vuoden 2021 ensim-
mäisellä neljänneksellä, loppuosa muutettiin heinäkuussa 2021 
lähes kokonaan osakkeiksi ja osa siitä leikattiin. Lisäksi 20 % 
muusta riidattomasta saneerausvelasta muutettiin heinäkuussa 
lähes kokonaisuudessaan osakkeiksi ja osa siitä leikattiin.

Vakuudettoman velan jäljelle jäävälle osalle on laadittu yrityssa-
neerauslain mukainen takaisinmaksuohjelma. Takaisinmaksu 
alkaa huhtikuussa 2022. Vakuudettomalla lainanantajalla oli 
oikeus vaihtaa takaisinmaksuohjelman mukainen maksu yhtiön 
liikkeeseen laskemaan vakuudelliseen kertalyhenteiseen viiden 
vuoden joukkovelkakirjalainaan. Konvertoinnit päättyivät heinä-
kuussa, ja joukkovelkakirjalainan arvo on 66,1 miljoonaa euroa.  
(Pörssitiedote 5.7.2021) 

Stockmann Oyj Abp on pantannut Stockmann Sverige AB:n 
(SSAB) osakkeet ja saatavat SSAB:ltä joukkovelkakirjalainan va-
kuudeksi. Vakuudellisen joukkovelkakirjalainan erilainen matu-
riteettiprofiili tuo joustoa yhtiölle saneerausohjelman ensimmäi-
sinä vuosina. Ohjelman myötä Stockmann voi korottaa edellä 
mainittua vakuudellista joukkovelkakirjalainaa 50 miljoonalla 
eurolla (tap issue). Tätä korotusta voidaan käyttää lyhytaikaisten 
likviditeettitarpeiden kattamiseen.

Osana saneerausohjelmaa yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistettiin 
12.4.2021 niin, että yksi (1) A-osake oikeutti saamaan 1,1 B-sarjan 
osaketta. Yhdistämisen tarkoituksena on parantaa osakkeen 
likviditeettiä ja yhtiön kykyä saada rahoitusta markkinoilta.

Konsernilla ei tällä hetkellä ole suojausta valuuttakurssien tai 
korkojen muutoksista aiheutuvilta riskeiltä. Konsernin kyky jär-
jestää uutta rahoitusta saneerausohjelman toteutuksen aikana 
on rajallinen. Tämä voi vaikuttaa maksuvalmiuteen ja taloudel-
liseen asemaan. Vaatimusten täyttämättä jättäminen, kiinteis-
töjen myynnin ja takaisin vuokraamisen epäonnistuminen ja 
Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaisen yrityssa-
neerausvelan takaisinmaksun epäonnistuminen voivat johtaa 
saneerausmenettelyn päättämiseen tai konkurssiin.

Pitkittynyt koronapandemiatilanne vaikuttaa Stockmannin 
maksuvalmiuteen, taloudelliseen asemaan ja varojen arvoon. 
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Tuotantoon ja tarjontaan liittyvät riskit voivat syntyä poikkeuksel-
lisista tilanteista, kuten koronaviruspandemian kiihtymisestä tai 
uudesta epidemiasta, jotka johtavat viranomaisten asettamiin ra-
joituksiin, lakoista, poliittisesta epävarmuudesta tai konflikteista, 
jotka saattavat pysäyttää tavaroiden tuotannon tai toimitukset 
tai viivästyttää niitä, millä voi olla kielteisiä seurauksia liiketoimin-
taan. Johto ja hallitus arvioivat säännöllisesti tilanteeseen liittyvät 
operatiiviset ja strategiset riskit. 

Ruotsin verohallinto on ottanut kielteisen kannan verotuksessa 
Stockmannin tytäryhtiö Stockmann Sverige AB:n AB Lindexin 
osakkeiden kauppaa varten nostamansa lainan korkomenojen 
vähennysoikeuteen vuosina 2013–2019. Ruotsin verohallinto on 
vastauksessaan katsonut, että Stockmannilla ei olisi oikeutta 
vedota EU:n oikeuteen saadakseen evättyjä korkovähennyksiä 
ja että myöskään Euroopan unionin tuomioistuimen 20.1.2021 
antamalla päätöksellä ei olisi vaikutusta Stockmannin oikeuteen 
vähentää kyseisiä korkoja. Asian käsittely jatkuu muutoksenha-
kutuomioistuimessa. (Pörssitiedote 14.5.2021)

Stockmannin Tapiolan tavaratalon vuokranantaja LähiTapiola 
Keskustakiinteistöt Ky on aloittanut Stockmannia vastaan väli-
miesmenettelyn, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta enintään 43,4 
miljoonan euron suuruista yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momen-
tin mukaista vahingonkorvausta. Saneerausmenettelyn selvittäjä 
on kiistänyt saneerausohjelmassa LähiTapiola Keskustakiinteis-
töt Ky:n vaatimuksen sen 3,5 miljoonaa euroa ylittävältä osalta. 
Samassa asiassa LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky on pannut 
Helsingin käräjäoikeudessa vireille kanteen myös Stockman-
nia, Stockmann AS:ää sekä selvittäjää ja/tai valvojaa vastaan 
ja vaatinut asian jättämistä lepäämään. Lisäksi LähiTapiola 
Keskustakiinteistöt Ky on valittanut saneerausohjelman vahvista-
mista koskevasta Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 antamasta 
päätöksestä hovioikeuteen siltä osin kuin käräjäoikeus on 
tutkinut Stockmann AS:n tekemän väitteen hylkäämättä sitä ja 
on osoittanut LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:n saattamaan 
omaa väitettään koskevan asian tutkittavaksi eri prosessissa. 
Lisäksi Stockmannin Takomotien toimistotilojen vuokranantaja 
Nordika II SHQ Oy on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen haas-
tehakemuksen, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta yrityssaneeraus-
lain 27 §:n 1 momentin perusteella enintään 14,5 miljoonan euron 
suuruista vahingonkorvausta. Valvoja on saneerausohjelmassa 
kiistänyt tämän vaatimuksen sen 1,2 miljoonaa euroa ylittävältä 
osalta. Samassa haastehakemuksessa Nordika II SHQ Oy on 
nimennyt vastaajiksi myös selvittäjän ja Stockmann AS:n.

Stockmannin Tampereen tavaratalon vuokranantaja Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Fennia on aloittanut Stockmannia vastaan väli-
miesmenettelyn, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta enintään 11,9 
miljoonan euron suuruista yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momentin 
mukaista vahingonkorvausta. Saneerausmenettelyn selvittäjä on 
saneerausohjelmassa kiistänyt vaatimuksen sen 2,8 miljoonaa 
euroa ylittävältä osalta. Lisäksi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fen-
nia on pannut vireille Helsingin käräjäoikeudessa kaksi kannetta, 
joista ensimmäisessä vastaajina ovat Stockmann, selvittäjä ja 
valvoja ja toisessa vastaajana on Stockmann AS. Kanteissa kärä-
jäoikeudelle Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia pyytää oikeutta 
vahvistamaan, että Fennialle maksettavan vahingonkorvauksen 
määrä on enintään 12 miljoonaa euroa. Myös toinen Tampereen 
tavaratalon vuokranantajista, Tampereen Seudun Osuuspankki, 
on pannut Pirkanmaan käräjäoikeudessa vireille kanteen, jossa 
se vaatii Stockmannilta enintään 20,3 miljoonan euron suuruista 
yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momentin mukaista vahingonkor-
vausta. Valvoja on saneerausohjelmassa kiistänyt Tampereen 
Seudun Osuuspankin saneerausmenettelyn aikana esittämän 
(tuolloin enimmäismäärältään 17,7 miljoonan euron) korvausvaa-
timuksen sen 2,0 miljoonaa euroa ylittävältä osalta.

Edellä mainittujen lisäksi Stockmannin Tampereen tavaratalon 
entinen alivuokralainen Pirkanmaan Osuuskauppa on aloittanut 
Stockmannia vastaan välimiesmenettelyn, jossa se vaatii 5,4 
miljoonan euron suuruista vahingonkorvausta muun muassa 
yrityssaneerauslain 27 §:n 1 momentin perusteella. Saneeraus-

menettelyn valvoja on pääosin kiistänyt vaatimuksen. Pirkan-
maan Osuuskauppa on myös valittanut saneerausohjelman 
vahvistamista koskevasta Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 
antamasta päätöksestä siltä osin kuin käräjäoikeus on katso-
nut, että Pirkanmaan Osuuskaupan vahingonkorvaussaatava 
on saneerausvelkaa eikä yrityssaneerauslain 32 §:n mukaista 
saneerausmenettelyhakemuksen vireilletulon jälkeen syntynyttä 
velkaa. Myös ECR Finland Investment I Oy, joka on niin kutsu-
tun Kirjatalon omistaja, on valittanut Helsingin käräjäoikeuden 
9.2.2021 antamasta saneerausohjelman vahvistamista koskevas-
ta päätöksestä. ECR Finland Investment I Oy on pyytänyt hovioi-
keutta vahvistamaan, että sen saatava perustuu yrityssaneeraus-
lain 15 §:n mukaiseen sitoumukseen, josta syntyvät saatavat ovat 
yrityssaneerauslain 32 §:n 1 momentin mukaista saneerausme-
nettelyn aloittamista koskevan hakemuksen vireilletulon jälkeen 
syntynyttä velkaa. Toissijaisesti, mikäli hovioikeus katsoisi, että 
ECR Finland Investment I Oy:n saatava olisi yrityssaneerauslain 
3 §:n mukaista saneerausvelkaa, ECR Finland Investment I Oy 
pyytää, että se olisi joka tapauksessa oikeutettu saamaan saata-
vastaan maksun yrityssaneerauslain 17 §:n mukaisesta maksu-
kiellosta huolimatta.

Muiden saneerausohjelmassa mainittujen kiistettyjen saatavien 
osalta sovitteluneuvottelut ovat käynnissä, ja joidenkin saata-
vien osalta on jo päästy sovintoon. Yrityssaneerausohjelmassa 
mainitut kiistat, jotka koskivat HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:tä ja 
Jumbon tavaratalon vuokranantajaa, on ratkaistu.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET  
TAPAHTUMAT

Varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päätti 
18.5.2021 laskea liikkeeseen enintään 100 000 000 uutta yhtiön 
osaketta, jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
desta poiketen. Lisäksi vakuudettoman saneerausvelan haltijat 
olivat saneerausohjelman mukaisesti oikeutettuja konvertoi-
maan saneerausohjelman alaisen maksuohjelman mukaiset 
saatavansa yhtiön liikkeeseen laskemiin uusiin vakuudellisiin 
joukkovelkakirjoihin. 

Osakeannissa merkittiin kaikkiaan 79 335 175 konversio- 
osaketta, ja Stockmannin osakkeiden kokonaismääräksi tuli  
154 436 944 osaketta. Kaupankäynti konversio-osakkeilla alkoi 
Nasdaq Helsingissä 7.7.2021. Merkintähinta oli 0,9106 euroa 
osakkeelta, ja merkintäajan päätyttyä noin 72,2 miljoonaa euroa 
Stockmannin vakuudettomasta saneerausvelasta ja hybridilai-
navelasta konvertoitiin yhtiön osakkeiksi. Jäljelle jäävä osuus 
siitä yhtiön vahvistetun vakuudettoman saneerausvelan osasta 
ja hybridilainavelasta, joka olisi ollut oikeutettu osakekonversi-
oon osakeannissa, leikataan saneerausohjelman mukaisesti. 
(Pörssitiedote 5.7.2021)

Stockmann Oyj Abp julkisti 18.5.2021 vakuudellisten joukko-
velkakirjojen tarjouksen tietyille saneerausohjelman mukaisille 
vakuudettomille velkojilleen.  Vakuudettomat velkojat olivat 
saneerausohjelman mukaisesti oikeutettuja konvertoimaan 
saneerausohjelman alaisen vakuudettomalle velalle vahvistetun 
maksuohjelman mukaiset saatavansa kuittaamalla tämän osuu-
den vakuudellisiin joukkovelkakirjoihin euro eurosta. 

Vakuudettomien velkojien pätevästi merkitsemät velkakirjat 
olivat nimellisarvoltaan yhteensä 66 149 032 euroa. Näin ollen 
Stockmann laski liikkeeseen velkakirjat, joiden nimellisarvo on 
yhteensä 66 149 032 euroa. Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivä 
oli 5.7.2021. Kaupankäynti velkakirjoilla alkoi Nasdaq Helsingin 
listalla 7.7.2021 kaupankäyntitunnuksella STCJ001026. 

Velkakirja- ja osakekonversioiden jälkeen jäljelle jäävän sanee-
rausohjelmassa vahvistetun maksuohjelman alaisen vakuudet-
toman saneerausvelan määrä on noin 21,8 miljoonaa euroa. 
Liikkeeseenlaskijalla on kuitenkin myös saneerausohjelmaan 
kuuluvaa ehdollista, enimmäismääräistä tai riidanalaista sanee-
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rausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan 
myöhemmin ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua 
olemaan oikeutettuja konvertoimaan saatavansa osakkeisiin ja 
velkakirjoihin. (Pörssitiedote 5.7.2021)

PÄIVITETTY TULOSENNUSTE VUODELLE 2021 

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan selkeästi 
ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, 
että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta.  

Aiempi tulosennuste (julkaistu 30.4.2021):  
COVID-19-pandemian pitkittyminen aiheuttaa epävarmuutta 
Stockmannin liiketoimintaympäristössä. Koska markkinanäky- 
mä on epäselvä, Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, 
kun näkyvyys markkinoilla paranee. 

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko 
vuoden 2021 ajan, ja koronavirustilanteella on edelleen mer- 
kittävä vaikutus maailmantalouteen, kunnes tilanne saadaan 
paremmin hallintaan. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan 
jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen 
muutoksen takia, joihin myös koronatilanne vaikuttaa.

Stockmann-yksikkö jatkaa saneerausohjelman toteuttamista 
vuonna 2021, ja Lindex parantaa edelleen tehokkuuttaan ja tutkii 
uusia kasvumahdollisuuksia.

Helsingissä 22.7.2021

STOCKMANN Oyj Abp
Hallitus
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ
 
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. euroa                                                                                   1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
LIIKEVAIHTO 383,7 351,1 790,7
Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 5,3 9,7
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -158,2 -160,9 -347,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -93,9 -88,2 -181,9
Poistot ja arvonalentumiset -51,9 -66,5 -379,9
Liiketoiminnan muut kulut -84,0 -69,0 -144,0
Kulut yhteensä -388,1 -384,6 -1 052,7
LIIKEVOITTO/-TAPPIO -1,4 -28,3 -252,4
Rahoitustuotot 2,5 5,1 3,7
Rahoituskulut -11,0 -24,6 -45,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -8,5 -19,5 -41,6
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -9,8 -47,8 -294,0
Tuloverot -0,5 -0,3 2,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -10,4 -48,1 -291,6

Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -10,4 -48,1 -291,6

Osakekohtainen tulos, EUR:
Tilikauden tuloksesta (laimennettu ja laimentamaton)* -0,14 -0,70 -3,88

Milj. euroa                                                                                   1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -10,4 -48,1 -291,6
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä ennen veroja -1,3 10,3 37,9
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä verojen jälkeen -1,3 10,3 37,9
Rahavirran suojaus ennen veroja 1,0 1,4
Rahavirran suojaus verojen jälkeen 1,0 1,4
Muut laajan tuloksen erät, netto -1,3 11,3 39,3
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -11,7 -36,8 -252,3

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -11,7 -36,8 -252,3

* Osakekohtainen tulos vertailukausille on oikaistu vastamaan nykyistä osakemäärää.
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KONSERNITASE

* Laadintaperiaatteen muutos on esitetty IAS 8 mukaan takautuvasti.

Milj. euroa                                                                                   30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo 275,3 504,3 277,5
Tavaramerkki 89,9 86,6 90,6
Aineettomat oikeudet 24,9 33,2 30,4
Muut aineettomat hyödykkeet 1,4 1,6 1,4
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1,8 2,5 1,6
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 393,4 628,2 401,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Maa- ja vesialueet 17,5
Rakennukset ja rakennelmat 232,8
Koneet ja kalusto 40,6 48,5 44,5
Vuokrahuoneiston perusparannusmenot 4,9 4,6 4,2
Käyttöooikeusomaisuuserät 309,6 447,7 351,4
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9,6 10,8 11,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 364,6 761,8 411,8
Sijoituskiinteistöt 0,5 0,5 0,5
Pitkäaikaiset saamiset 1,7 0,4 1,7
Pitkäaikaiset vuokrasopimusaamiset 15,0 3,9
Muut sijoitukset 0,2 0,2 0,2
Laskennalliset verosaamiset 28,7 17,3 27,8
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 789,1 1 423,4 847,4

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 148,7 134,8 135,3
Lyhytaikaiset saamiset
Korolliset saamiset 0,2 0,2 0,0
Vuokrasopimusaamiset 1,3 0,5
Tuloverosaamiset 2,0 3,5 0,3
Korottomat saamiset 39,9 21,6 45,0
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 42,0 26,6 45,8
Rahavarat 155,6 125,5 152,3
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 346,3 287,0 333,4
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT VARAT 247,9 247,3
VARAT YHTEENSÄ 1 383,3 1 710,4 1 428,1

Milj. euroa                                                                                   30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 77,6 144,1 144,1
Ylikurssirahasto 186,1 186,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 250,4 250,4
Muut rahastot 0,1 43,5 43,8
Muuntoerot 19,1 -7,2 20,4
Kertyneet voittovarat 47,6 -298,2 -541,7
Hybridilaina 52,9 105,8 105,8
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus 197,3 424,6 209,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 197,3 424,6 209,0
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 36,4 44,5 35,9
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 254,2 401,9 290,7
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma ja pitkäaikaiset varaukset 95,1 0,3 0,2
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 385,8 446,6 326,9
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 430,0 478,8 488,2
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 73,6 87,6 80,5
Lyhytaikaiset korottomat velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 233,3 230,9 249,6
Tuloverovelat 41,4 41,7 39,6
Lyhytaikaiset varaukset 4,8 0,2 17,0
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 279,5 272,7 306,2
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 783,2 839,2 874,9
MYYTÄVÄNÄ OLEVIIN VAROIHIN LIITTYVÄT VELAT 17,1 17,4
VELAT YHTEENSÄ 1 186,0 1 285,8 1 219,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 383,3 1 710,4 1 428,1
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

*Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen ja sisäisen lainan suojaukseen liittyvä realisoitunut kurssivoitto

Milj. euroa                                                                                      1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/tappio -10,4 -48,1 -291,6
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 51,9 66,5 379,9
Korkokulut ja muut rahoituskulut 11,0 24,6 45,4
Korkotuotot -2,5 -5,1 -3,7
Tuloverot 0,5 0,3 -2,4
Muut oikaisut 0,6 -1,0 15,9
Käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -14,1 10,5 13,9
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -3,0 15,3 -9,7
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 18,2 38,2 25,3
Maksetut korot -17,1 -19,4 -30,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,5 0,8
Maksetut verot liiketoiminnasta -0,5 3,7 4,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 34,7 85,9 147,4

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,1 -10,1 -18,7
Nettosijoituksen ja sisäisen lainan suojauksen kurssivoitto* 7,1 7,1
Saadut osingot investoinneista 1,6
Investointien nettorahavirta -5,1 -3,1 -10,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen nostot 53,3 53,3
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -45,4 -45,4
Pitkäaikaisten lainojen nostot 75,4 75,4
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -15,3 -6,4
Vuokarasopimusvelkojen takaisinmaksut -25,8 -40,9 -80,2
Hybridilainan korko -8,2 -8,2
Rahoituksen nettorahavirta -25,8 18,9 -11,5

RAHAVAROJEN MUUTOS 3,9 101,8 125,9

Rahavarat tilikauden alussa 152,3 24,9 24,9
Luotollinen shekkitili -2,3 -2,3
Rahavarat tilikauden alussa 152,3 22,7 22,7
Rahavarojen muutos 3,9 96,5 125,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 6,3 3,7
Rahavarat tilikauden lopussa 155,6 125,5 152,3
Rahavarat tilikauden lopussa 155,6 125,5 152,3
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
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OMA PÄÄOMA 1.1.2020 144,1 186,1 -1,3 250,4 43,8 -17,5 -241,8 363,8 105,8 469,6
Tilikauden voitto/tappio -48,1 -48,1 -48,1
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 10,3 10,3 10,3
Rahavirran suojaus 1,0 1,0 1,0
Laaja tulos yhteensä, netto 1,0 10,3 -48,1 -36,8 -36,8
Hybridilainan koron maksu -8,2 -8,2 -8,2
OMA PÄÄOMA 30.6.2020 144,1 186,1 -0,3 250,4 43,8 -7,2 -298,2 318,7 105,8 424,6
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OMA PÄÄOMA 1.1.2020 144,1 186,1 -1,3 250,4 43,8 -17,5 -241,8 363,8 105,8 469,6
Tilikauden voitto/tappio -291,6 -291,6 -291,6
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 0,1 37,9 37,9 37,9
Rahavirran suojaus 1,3 1,3 1,3
Laaja tulos yhteensä, netto 1,4 37,9 -291,6 -252,3 -252,3
Hybridilainan koron maksu -8,2 -8,2 -8,2
OMA PÄÄOMA 31.12.2020 144,1 186,1 250,4 43,8 20,4 -541,6 103,2 105,8 209,0
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OMA PÄÄOMA 1.1.2021 144,1 186,1 250,4 43,8 20,4 -541,7 103,2 105,8 209,0
Tilikauden voitto/tappio -10,4 -10,4 -10,4
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -1,3 -1,3 -1,3
Laaja tulos yhteensä, netto -1,3 -10,4 -11,7 -11,7
Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi -66,5 66,5
Vapaan oman pääoman rahastojen käyttö tappioiden 
kattamiseen

-186,1 -250,4 -43,7 480,2

Hybridilainan leikkaus ja konvertointi osakkeiksi 52,9 52,9 -52,9
OMA PÄÄOMA 30.6.2021 77,6 0,1 19,1 47,6 144,4 52,9 197,3
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PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT,  
LYHENNELMÄ
 
LAATIMISPERIAATTEET

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardia noudat-
taen. Sovelletut laatimis- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin 
vuoden 2020 tilinpäätöksessä.  Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suunnattu maksuton osakeanti, osakelajien yhdistäminen ja 
osakepääoman alentaminen 

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen 
mukaisesti Stockmann Oyj Abp:n A- ja B-osakelajien yhdistä-
misen johdosta A-osakkeiden omistajille suunnatussa mak-
suttomassa osakeannissa annettiin yhteensä 3 053 086 uutta 
osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.4.2021. Uusien 
osakkeiden ja osakelajien yhdistämisen rekisteröinnin jälkeen 
yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 75 101 769 osaketta. Yhti-
ön osakekannan tuottama äänimäärä on rekisteröinnin jälkeen 
75 101 769 ääntä. Osakekohtainen tulos -tunnusluku on oikaistu 
takautuvasti kaikilta esitettäviltä kausilta vastaamaan suunnatun 
maksuttoman osakeannin jälkeistä osakemäärää 75 101 769 
kpl:ta.

Osakeannin ja osakelajien yhdistämisen lisäksi kaupparekisteriin 
rekisteröitiin 9.4.2021 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 
Stockmann Oyj Abp:n osakepääoman alentaminen 66 540 
827,74 eurolla kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepää-
oman alentamisen jälkeen yhtiön osakepääoman määrä on 77 
556 538,26 euroa. Yhtiö on lisäksi hakenut kuulutusta velkojille 
osakepääoman alentamiseksi 67 556 538,26 eurolla ja näiden 
varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
toon. Viimeksi mainittu osakepääoman alentaminen varojen 
siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on 
ehdollinen osakeyhtiölain mukaiselle velkojiensuojamenettelylle 
ja se tullaan rekisteröimään kuulutusmenettelyn jälkeen, mikäli 
yhtiön velkojat eivät vastusta alentamista.

Yrityssaneerausmenettely 

Stockmann Oyj Abp hakeutui yrityssaneerausmenettelyyn 
6.4.2020. Helsingin käräjäoikeus vahvisti 9.2.2021 Stockmann 
Oyj Abp:n saneerausohjelman. Saneerausohjelma perustuu sii-
hen, että yhtiö jatkaa tavarataloliiketoimintaa kaikissa nykyisissä 
tavarataloissa ja online-verkkokauppaa Suomessa ja Baltiassa. 
Ohjelman kesto on kahdeksan vuotta. Lindexin liiketoiminta 
jatkuu kiinteänä osana Stockmann-konsernia, ja sen kassavirrat 
tukevat saneerausohjelman maksuvelvoitteiden hoitamista. 
Osana saneerausohjelmaa yhtiö myy omistamansa kiinteistöt 
Helsingin keskustassa, Tallinnassa ja Riiassa. Kiinteistöomai-
suuden realisointitulos käytetään ensisijaisesti vakuusvelkojen 
maksamiseen.

Liitetiedossa ”Saneerausvelat” on esitetty erittely Stockmann-
konsernin vakuudellisista ja vakuudettomista saneerausveloista 
sekä niiden jakautuminen lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin sanee-
rausvelkoihin saneerausohjelman maksuohjelman mukaisesti. 
Liitetiedossa ”Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuvat kassavir-
rat” on esitetty konsernin kaikkien velkojen erääntymisaikataulu 
30.6.2021. 

Stockmann Oyj Abp:n hallitus päätti 18.5.2021 varsinaisen 
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella enintään 100 
000 000 yhtiön uuden osakkeen osakeannista, joka suunnat-
tiin vakuudettoman saneerausvelan ja hybridilainan haltijoille. 
Konverio-osakkeiden merkintäaika päättyi 18.6.2021 ja yhteensä 
79 335 175 uutta konversio-osaketta rekisteröitiin kaupparekiste-
riin 6.7.2021. Lisäksi Stockmann Oyj Abp tarjosi vakuudettomille 
velkojille mahdollisuutta kuitata maksuohjelman mukainen 
osuutensa saatavastaan vakuudellisiin joukkovelkakirjoihin, 
velkakirjojen merkintä päättyi 18.6.2021. Vakuudettomien vel-
kojien pätevästi merkitsemät velkakirjat olivat nimellisarvoltaan 

yhteensä 66 149 032 euroa. Näin ollen Stockmann laski 5.7.2021 
liikkeeseen nimellisarvoltaan yhteensä 66 149 032 euron edestä 
velkakirjoja. Velkakirja- ja osakekonversioiden jälkeen jäljelle jää-
vän saneerausohjelmassa vahvistetun maksuohjelman alaisen 
vakuudettoman saneerausvelan määrä on noin 21,8 miljoonaa 
euroa. Yhtiöllä on kuitenkin myös saneerausohjelmaan kuuluvaa 
riitaista, ehdollista ja enimmäismääräistä saneerausvelkaa, 
jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin 
ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeu-
tettuja konvertoimaan saneerausvelkasaatavaansa osakkeisiin ja 
velkakirjoihin.

Toiminnan jatkuvuus

Tämä Stockmann-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu 
perustuen toiminnan jatkuvuuteen. Konsernin kyky jatkaa 
toimintaansa riippuu liiketoiminnan kannattavuudesta sekä siitä, 
että Stockmann Oyj Abp:lle hyväksytty saneerausohjelma toteu-
tetaan. Saneerausohjelman vaatimusten täyttämättä jättäminen, 
kiinteistöjen myynnin ja takaisin vuokraamisen epäonnistumi-
nen ja Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaisen 
yrityssaneerausvelan takaisinmaksun epäonnistuminen voivat 
johtaa yhtiön konkurssiin.

Stockmannin hallitus on arvioinut huolellisesti yhtiön kokonais-
tilannetta yrityssaneeraustilanteessa ja liittyen koronaviruspan-
demiasta seuranneeseen lisälikviditeetin tarpeeseen ja tehty 
analyysi tukee likviditeetin ja rahoituksen riittävyyttä ja näin ollen 
puolivuosikatsauksen laatimista toiminnan jatkuvuuden periaat-
teen mukaisesti.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin 
liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Kun puolivuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaan, on 
jouduttu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia. 
Oletukset liittyvät puolivuotisajankohtana erityisesti toiminnan 
jatkuvuuden perusteisiin ja omaisuuserien arvostuksiin. 

Stockmannin taseeseen kirjattiin 31.12.2020 laskennallinen 
verosaaminen 20 miljoonaa euroa aikaisempien vuosien vahvis-
tetuista tappioista. Laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen 
liittyy johdon merkittävää harkintavaltaa ja arvioita. Näihin arvioi-
hin ja oletuksiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Laskennal-
liset verosaamiset aikaisempien tilikausien vahvistetuista tappi-
oista kirjataan vain, jos yhtiön johto arvioi, että tulevaisuudessa 
voidaan tuottaa riittävä määrä verotettavaa tuloa käyttämättö-
mien tappioiden hyödyntämiseen. Osana Stockmann Oyj Abp:n 
Helsingin käräjäoikeudessa 9.2.2021 vahvistettua saneerausoh-
jelmaa yhtiö myy ja vuokraa takaisin omistamansa kiinteistöt 
Helsingin keskustassa, Tallinnassa ja Riiassa. Kiinteistöjen 
myynnistä saadut varat käytetään pääsääntöisesti vakuudellisen 
saneerausvelan takaisinmaksuun 31.12.2022 mennessä. Stock-
manniin johdon arvion mukaan kiinteistöjen myynnistä saatavat 
tuotot ylittävät merkittävästi kertyneiden verotappioiden määrän. 
Yhtiön näkemyksen mukaan kiinteistöjen myynnistä kertyy siten 
riittävästi verotettavaa tuloa verotappioiden hyödyntämiseksi 
ja niistä laskennallisen verosaamisen kirjaamiseksi IAS 12.35:n 
vakuuttavan näytön kriteerin mukaisesti.

Yrityssaneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen muutama toi-
mittaja ja vuokranantaja esitti Stockmann Oyj Abp:lle
joitakin lisävaateita, isoimmat näistä lisävaateista liittyvät pitkäai-
kaisten toimitilojen vuokrasopimusten irtisanomiseen
yrityssaneerauslain mukaisesti kahden kuukauden irtisano-
misajalla. Stockmann kirjasi osan vaateista johdon arvioon 
perustuen ja noudattamalla uudelleenjärjestelyohjelman periaat-
teita varaukseksi tilinpäätökseen 31.12.2020. Varauksen määrä 
30.6.2021 oli 17,6 miljoonaa euroa. Riidanalaisten vahingonkor-
vausvaatimusten määrä, jotka esitettään ehdollisena velkana 
30.6.2021 oli 114 miljoonaa euroa. 
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Puolivuosikatsauksen sisältämät arviot ja oletukset perustuvat 
johdon parhaaseen näkemykseen puolivuosikatsauksen laadin-
tahetkellä. Keskeiset epävarmuustekijät sekä arviot ja oletukset 
on esitetty muilta osin vuositilinpäätöksessä 2020. 

Lindex:n liikearvon ja tavaramerkin arvonalentumistestaus

Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan säännöllisesti mah-
dollisten arvonalentumisen viitteiden havaitsemiseksi. 

Puolivuosikatsaushetken liikearvo 275,3 miljoonaa euroa ja 
Lindex-tavaramerkki, 89,9 miljoonaa euroa, on kohdistettu 
Lindex-segmentille. Lindexin käyttöarvoa määritettäessä arvi-
oidut kerrytettävissä olevat rahavirrat on diskontattu nykyar-
voonsa käyttäen samoja testausperiaatteita, jotka on esitetty 
tilinpäätöksessä 2020. Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon 
hyväksymiin markkina-aluekohtaisiin ennusteisiin, jotka kattavat 
tulevan viiden vuoden ajanjakson ja jotka vaikuttavat myös 
terminaalikauteen. Päivitetyissä pitkän aikavälin ennusteissa 
on otettu huomioon suhdannetilanteen muutokset edelliseen 
vuoteen verrattuna. Johdon arvion mukaan COVID-19 pandemi-
alla tulee olemaan jonkin verran negatiivinen vaikutus vuoden 
2021 rahavirtoihin, mutta sen jälkeen myynnin kehitys on arvioitu 
palautuvan pandemiaa edeltäneelle tasolle johtuen myös Lin-
dexin sähköisen kaupan kehittämisen nopeuttamisesta. Johdon 
hyväksymän ennustejakson jälkeiset Lindexin rahavirrat on 
ekstrapoloitu käyttämällä tasaista 1,7 prosentin kasvutekijää.  

Liikearvon ja Lindex-tavaramerkin arvon muutosherkkyyttä eli ris-
kiä voidaan testata muuttamalla keskeisiä laskentaparametreja. 
Herkkyysanalyysin lähtöarvona on käytetty liikearvon ja Lindex-
tavaramerkin vastaisiin rahavirtoihin perustuvaa käyttöarvoa 
30.6.2021. Arvonalentumistestauksessa Lindexin kerrytettävissä 
olevat rahavirrat ovat noin 8 prosenttia suuremmat kuin Lindexin 
arvo konsernin taseessa. Herkkyysanalyysissä on testattu herk-
kyyttä arvostuslaskelmissa käytetyn diskonttokoron ja käytetyn 
myynnin kasvun muutoksen suhteen. Arvostuslaskelmissa on 
käytetty myynnin kasvuna keskimäärin 5% ja diskonttokorkona 
9,8% . Kun myynnin kasvun olettamaa nostetaan 1-2 prosent-
tiyksikön välillä, niin käyttöarvo nousee keskimäärin 10 prosent-
tia. Vastaavasti 1-4 prosenttiyksikön lasku laskee käyttöarvoa 
keskimäärin 17 prosenttia. Kun diskonttokorkoa lasketaan 0,5-2 
prosenttiyksikön välillä, niin käyttöarvo nousee keskimäärin 
20 prosenttia. Vastaavasti 0,5-2 prosenttiyksikön nousu laskee 
käyttöarvoa keskimäärin 14 prosenttia. Herkkyysanalyysin perus-
teella 3 prosenttiyksikön lasku myynnin kasvun olettamassa tai 
1,3 prosenttiyksikön nousu diskonttokorossa johtaisi siihen, että 
kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo vastaisi kirjanpitoarvoa.

Arvonalentumistestauksen perusteella puolivuotiskatsaushetkel-
lä ei ollut tarvetta arvonalentumiskirjaukseen.

Julkiset avustukset

Valtion viranomaisilta tai muilta vastaavilta julkisilta tahoilta 
saadut avustukset, jotka on saatu korvaukseksi jo toteutuneista 
kuluista, kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jonka aika-
na oikeus avustuksen saamiseen syntyy. 

Puolivuotiskauden aikana Stockmann-konserni sai eri toimin-
tamaissaan COVID-19 tilanteeseen liittyviä julkisia avustuksia 
yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Nämä avustukset sisältyvät liike-
toiminnan muihin tuottoihin tuloslaskelmassa.
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KONSERNIN TOIMINTASEGMENTIT*

* Segmenttitiedot 2019 on muutettu vertailukelpoisiksi

Liikevaihto, milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Lindex 162,0 122,1 260,7 221,6 507,1
Stockmann 66,0 60,6 123,0 129,5 283,6
Konserni yhteensä 228,0 182,7 383,7 351,1 790,7

Raportoitu liikevoitto/-tappio, milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Lindex 32,2 17,2 19,0 2,0 38,6
Stockmann -3,9 -15,2 -16,0 -25,8 -30,8
Jakamaton -1,9 -2,4 -4,3 -4,5 -10,2
Liikearvon alentuminen -250,0
Konserni yhteensä 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Rahoitustuotot 1,4 4,9 2,5 5,1 3,7
Rahoituskulut -4,2 -13,1 -11,0 -24,6 -45,4
Voitto/tappio ennen veroja, konserni yhteensä 23,5 -8,6 -9,8 -47,8 -294,0

Oikaisut liikevoittoon/-tappioon, milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Lindex 0,0 -5,4 -0,9
Stockmann 0,1
Jakamaton -0,5 -1,3 -1,5 -2,4 -6,4
Liikearvon alentuminen -250,0
Konserni yhteensä -0,4 -1,3 -7,0 -2,4 -257,3

Oikaistu liikevoitto/-tappio, milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Lindex 32,2 17,2 24,4 2,0 39,4
Stockmann -4,0 -15,2 -16,0 -25,8 -30,8
Jakamaton -1,4 -1,2 -2,8 -2,1 -3,7
Konserni yhteensä 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9

Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Lindex 20,1 20,3 38,2 41,5 82,0
Stockmann 6,5 12,5 13,7 25,0 47,9
Liikearvon alentuminen 250,0
Konserni yhteensä 26,6 32,8 51,9 66,5 379,9

Investoinnit, milj. euroa *) Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Lindex -0,4 4,0 10,7 19,9 27,8
Stockmann 0,0 2,9 2,2 6,4 58,8
Konserni yhteensä -0,4 6,9 12,9 26,3 86,6
*) Luvut sisältää käyttöoikeusomaisuuserät

Varat, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Lindex 904,3 1 106,0 883,6
Stockmann 478,3 588,2 544,2
Jakamaton 0,7 16,2 0,4
Konserni yhteensä 1 383,3 1 710,4 1 428,1

IFRS 16 Vuokrasopimusvelat, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Lindex 261,3 282,4 278,3
Stockmann 66,6 207,1 92,9
Yhteensä 327,8 489,5 371,2
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TIETOA MARKKINA-ALUEISTA

*) Sisältää franchising-tuotot

Liikevaihto, milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Suomi 68,9 60,6 125,3 124,5 278,7
Ruotsi*) ja Norja 123,1 95,7 202,6 171,2 389,2
Baltia ja muut maat 36,0 26,4 55,7 55,3 122,8
Markkina-alueet yhteensä 228,0 182,7 383,7 351,1 790,7
Suomi % 30,2 % 33,2 % 32,7 % 35,5 % 35,2 %
Ulkomaat % 69,8 % 66,8 % 67,3 % 64,5 % 64,8 %

Liikevoitto/-tappio, milj. euroa Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Suomi -6,8 -14,9 -19,6 -28,3 -37,8
Ruotsi*) ja Norja 30,7 15,3 16,9 2,8 34,2
Baltia ja muut maat 2,4 -0,8 1,4 -2,8 1,2
Markkina-alueet yhteensä 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -2,4
Liikearvon alentuminen -250,0
Konserni yhteensä 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4

Pitkäaikaiset varat, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Suomi 367,5 425,3 399,3
Ruotsi ja Norja 590,5 832,9 608,4
Baltia ja muut maat 49,4 147,9 58,5
Markkina-alueet yhteensä 1 007,4 1 406,1 1 066,2
Suomi % 36,5 % 30,2 % 37,4 %
Ulkomaat % 63,5 % 69,8 % 62,6 %
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

IFRS:n mukaiset tunnusluvut

Tulos/osake  =  emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos  
  – verovaikutuksella oikaistu hybridilainan korko   
  osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %  =   oma pääoma yhteensä 
  taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %  =  korollinen vieras pääoma – rahavarat – korolliset saamiset
  oma pääoma yhteensä
 
Liiketoiminnan rahavirta/osake = liiketoiminnan rahavirta
  osakkeiden osakeantikorjattukeskimääräinen lukumäärä

Korollinen nettovelka  =  korollinen vieras pääoma – rahavarat – korolliset saamiset

Osakkeiden markkina-arvo  =  osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Oma pääoma/osake = emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
  osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto, %  =  tilikauden tulos (12 kk)
  oma pääoma yhteensä (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, %   =  tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk) 
  sijoitettu pääoma (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitettu pääoma  = taseen loppusumma – laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat  
  (keskimäärin 12 kk:n aikana)

x 100

x 100

x 100

x 100

EURON VAIHTOKURSSIT

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA

*) Luvut eivät sisällä käyttöoikeusomaisuuseriä

 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Omavaraisuusaste, % 14,3 24,8 14,6
Nettovelkaantumisaste, % 304,9 194,6 336,1
Liiketoiminnan rahavirta/osake, kauden alusta, euroa 0,46 1,19 2,05
Korollinen nettovelka, milj. euroa 601,5 826,3 702,5
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl 75 102 72 049 72 049
Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo, laimentamaton ja 
laimennettu, 1000 kpl

75 102 72 049 72 049

Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 108,9 87,5 86,9
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -0,4 -8,0 -31,9
Oma pääoma/osake, euroa 2,63 5,89 2,90
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % -81,7 -13,6 -86,0
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % -19,1 0,5 -20,1
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 3 598 3 875 3 973
Investoinnit, kauden alusta, milj. euroa *) 4,6 10,3 19,4

Kauden päätöskurssi 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
NOK 10,1717 10,9120 10,4703
SEK 10,1110 10,4948 10,0343
Kauden keskikurssi 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 1.1.–31.12.2020
NOK 10,1780 10,7430 10,7261
SEK 10,1300 10,6622 10,4875
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TIETOA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
Milj. euroa Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Liikevaihto 228,0 155,7 232,0 207,6 182,7 168,4 285,7 225,3
Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 1,5 1,6 2,8 5,3 0,0 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -90,2 -68,0 -97,5 -88,5 -83,9 -77,1 -124,0 -98,3
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -48,3 -45,6 -49,3 -44,3 -38,5 -49,7 -53,5 -49,8
Poistot ja arvonalentumiset -26,6 -25,3 -281,7 -31,7 -32,8 -33,7 -32,2 -31,4
Liiketoiminnan muut kulut -38,2 -45,8 -43,5 -31,6 -33,3 -35,7 -50,9 -41,1
Kulut yhteensä -203,3 -184,8 -472,0 -196,1 -188,4 -196,2 -260,6 -220,5
Liikevoitto/-tappio 26,3 -27,7 -238,4 14,3 -0,4 -27,8 25,1 4,8
Rahoitustuotot 1,4 1,0 -1,2 -0,2 4,9 0,2 0,3 0,3
Rahoituskulut -4,2 -6,7 -11,0 -9,7 -13,1 -11,6 -12,6 -13,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2,8 -5,7 -12,2 -9,9 -8,2 -11,4 -12,3 -13,1
Voitto/tappio ennen veroja 23,5 -33,3 -250,6 4,4 -8,6 -39,2 12,8 -8,3
Tuloverot -4,4 3,8 3,9 -1,1 -4,3 3,9 -8,8 -7,8
Tilikauden voitto/tappio 19,1 -29,5 -246,8 3,3 -12,9 -35,3 4,0 -16,1

Osakekohtainen tulos vuosineljänneksittäin*
Euroa Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Tilikauden tuloksesta (laimennettu ja  
laimentamaton)

0,25 -0,39 -3,20 0,01 -0,20 -0,50 0,02 -0,23

* Osakekohtainen tulos vertailukausille on oikaistu vastamaan nykyistä osakemäärää

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin *
Milj. euroa Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Liikevaihto
Lindex 162,0 98,7 139,6 146,0 122,1 99,4 159,7 147,6
Stockmann 66,0 56,9 92,4 61,6 60,6 68,9 126,0 77,7
Konserni yhteensä 228,0 155,7 232,0 207,6 182,7 168,4 285,7 225,3
Raportoitu liikevoitto/-tappio
Lindex 32,2 -13,2 15,1 21,5 17,2 -15,2 15,8 13,4
Stockmann -3,9 -12,1 -0,2 -4,8 -15,2 -10,6 13,5 -4,2
Jakamaton -1,9 -2,4 -3,3 -2,4 -2,4 -2,0 -4,2 -4,4
Liikearvon alentuminen -250,0
Konserni yhteensä 26,3 -27,7 -238,4 14,3 -0,4 -27,8 25,1 4,8
Oikaisut liikevoittoon/-tappioon
Lindex 0,0 -5,4 0,0 -0,8 -2,3 -0,4
Stockmann 0,1 -0,1 1,4 -0,1
Jakamaton -0,5 -1,0 -2,7 -1,4 -1,3 -1,1 -4,6 -2,8
Liikearvon alentuminen -250,0
Konserni yhteensä -0,4 -6,5 -252,7 -2,2 -1,3 -1,1 -5,5 -3,3
Oikaistu liikevoitto/-tappio
Lindex 32,2 -7,7 15,1 22,3 17,2 -15,2 18,1 13,8
Stockmann -4,0 -12,0 -0,2 -4,8 -15,2 -10,6 12,2 -4,1
Jakamaton -1,4 -1,4 -0,7 -1,0 -1,2 -0,9 0,4 -1,5
Konserni yhteensä 26,7 -21,1 14,2 16,5 0,8 -26,7 30,7 8,1

Tietoa markkina-alueista
Milj. euroa Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Liikevaihto
Suomi 68,9 56,4 89,1 65,1 60,6 63,9 116,7 79,6
Ruotsi** ja Norja 123,1 80,0 109,6 108,4 95,7 75,5 121,8 110,3
Baltia ja muut maat 36,0 19,2 33,3 34,2 26,4 28,9 47,2 35,4
Konserni yhteensä 228,0 155,7 232,0 207,6 182,7 168,4 285,7 225,3
Suomi % 30,2 % 36,2 % 38,4 % 31,4 % 33,2 % 38,0 % 40,8 % 35,3 %
Ulkomaat % 69,8 % 63,8 % 61,6 % 68,6 % 66,8 % 62,0 % 59,2 % 64,7 %
Liikevoitto/-tappio
Suomi -6,8 -12,8 -3,9 -5,6 -14,9 -13,4 6,2 -8,2
Ruotsi** ja Norja 30,7 -13,4 13,8 17,7 15,3 -12,5 14,7 12,3
Baltia ja muut maat 2,4 -1,4 1,8 2,2 -0,8 -1,9 4,2 0,7
Markkina-alueet yhteensä 26,3 -27,7 11,6 14,3 -0,4 -27,8 25,1 4,8
Liikearvon alentuminen -250,0
Konserni yhteensä 26,3 -27,7 -238,4 14,3 -0,4 -27,8 25,1 4,8

* Segmenttitiedot vuodelta 2019 on oikaistu vertailukelpoisiksi
** Sisältää franchising-tuotot
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KONSERNIN VARAT JA LIIKEARVO

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET JA JOHDANNAISSOPIMUKSET

KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERÄT

Konsernin ulkopuoliset vastuut, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin *) 1 671,7 1 671,7 1 671,7
Pantit ja takaukset 0,2 1,6 0,2
Sähkösopimusvastuut 0,5 1,1 0,7
Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistusvastuu 2,5 2,8 2,9
Yhteensä 1 674,8 1 677,2 1 675,5
*) Maa-alueiden ja rakennusten kirjanpitoarvo (hankintamenomenetelmää  
sovellettu)

246,5 250,7 246,2

Konsernin liiketilojen vuokrasopimukset, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Yhden vuoden kuluessa 7,0 9,7 3,2
Yli vuoden kuluessa 6,3
Yhteensä 7,0 9,7 9,5

Konsernin leasingsopimusten maksut, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Yhden vuoden kuluessa 0,2 0,2 0,2
Yli vuoden kuluessa 0,6 0,4 0,4
Yhteensä 0,8 0,6 0,6

Konsernin johdannaissopimukset, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset 11,4
Sähköjohdannaiset 1,7 2,0 1,6
Yhteensä 1,7 13,3 1,6

Varat, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Hankintameno kauden alussa 1 704,4 2 194,5 2 194,5
Muuntoero +/- -7,5 -10,1 49,7
Lisäykset kauden aikana 12,9 26,3 86,6
Vähennykset kauden aikana -33,3 -54,7 -228,1
Siirto myytäviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 0,5 -398,4
Hankintameno kauden lopussa 1 677,1 2 156,0 1 704,4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -890,6 -750,5 -750,5
Muuntoero +/- 9,4 10,1 0,4
Vähennysten poistot kauden aikana 15,4 41,3 87,6
Kertyneet poistot siirroista myytäväksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin -0,9 151,8
Poistot ja arvonalentumiset kauden aikana -51,9 -66,5 -379,9
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -918,7 -765,5 -890,6
Kirjanpitoarvo kauden alussa 813,8 1 444,0 1 444,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 758.4 1 390.5 813.8

Laskelma konsernin varojen muutoksesta sisältää seuraavan liikearvon muutoksen:
Liikearvo, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Hankintameno kauden alussa 277,5 506,6 506,6
Muuntoero +/- -2,2 -2,3 20,9
Arvonalentumistappiot -250,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 275,3 504,3 277,5

Laadintaperiaatteen muutos on esitetty IAS 8 mukaan takautuvasti vuoden 2020 luvuissa.

Milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Hankintameno kauden alussa 476,9 570,1 570,1
Muuntoero +/- -2,9 3,1 14,3
Lisäykset kauden aikana 8,3 16,0 67,2
Vähennykset kauden aikana -24,8 -12,9 -174,8
Hankintameno kauden lopussa 457,5 576,2 476,9
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -125,5 -84,4 -84,4
Muuntoero +/- 7,9 0,3 10,5
Vähennysten poistot kauden aikana 6,9 -0,5 34,9
Poistot ja arvonalentumiset kauden aikana -37,4 -43,9 -86,4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -148,0 -128,5 -125,5
Kirjanpitoarvo kauden alussa 351,4 485,7 485,7
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 309,6 447,7 351,4
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RAHOITUSVARAT JA -VELAT ARVOSTUSRYHMITTÄIN SEKÄ KÄYPIEN ARVOJEN HIERARKKINEN LUOKITTELU

Konserni käyttää seuraavaa arvostusmenetelmien hierarkiaa käyvän arvon määrittämisessä ja esittämisessä:
Taso 1: Vastaavien omaisuuserien tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Menetelmät, joissa käytetään syöttötietona markkinahintanoteerauksia, jotka ovat säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä tai markki-
nahinnoittelun palveluntuottajalta. Tason 2 rahoitusinstrumentit ovat pörssinoteeraamattomia (OTC) johdannaisia, jotka on luokiteltu joko käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi tai suojauslaskettaviksi.
Taso 3: Menetelmät, jotka vaativat eniten johdon harkintaa.

Tilikauden aikana ei ole ollut siirtoja tasojen välillä.

Tason 3 rahoitusvarat ovat sijoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, joiden käypä arvo määritellään johdon harkintaan perustuvien menetel-
mien perusteella. Sijoitusten voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin, koska sijoitusten hankinta- ja 
luovutuspäätökset tehdään liiketoiminnallisin perustein. Seuraavassa laskelmassa on esitetty tason 3 käypään arvoon arvostettujen rahoitusvarojen 
muutos raportointikauden aikana.

*) Sisältää myytäväksi luokitellut varat ja velat

Rahoitusvarat, milj. euroa                                                Taso Kirjanpitoarvo 
30.6.2021

Käypä arvo  
30.6.2021

Kirjanpitoarvo 
30.6.2020

Käypä arvo  
30.6.2020

Kirjanpitoarvo 
31.12.2020

Käypä arvo  
31.12.2020

Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut 
rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset  1,7 1,7 0,4 0,4 1,7 1,7
Pitkäaikaiset vuokrasopimussaamiset  15,0 15,0 3,9 3,9
Lyhytaikaiset saamiset, korolliset  0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
Lyhytaikaiset vuokrasopimussaamiset  1,3 1,3 0,5 0,5
Lyhytaikaiset saamiset, korottomat*)  40,2 40,2 21,6 21,6 45,5 45,5
Rahavarat*)  156,1 156,1 125,5 125,5 152,5 152,5
Muut sijoitukset 3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin 
yhteensä

 198,5 198,5 164,3 164,3 204,4 204,4

Rahoitusvelat, milj. euroa        Level Kirjanpitoarvo 
30.6.2021

Käypä arvo  
30.6.2021

Kirjanpitoarvo 
30.6.2020

Käypä arvo  
30.6.2020

Kirjanpitoarvo 
31.12.2020

Käypä arvo  
31.12.2020

Johdannaissopimukset, joihin  
sovelletaan suojauslaskentaa

2 0,5 0,5 0,0 0,0

Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut 
rahoitusvelat
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat  254,2 254,2 401,9 401,9 290,7 290,7
Pitkäaikaiset velat, korottomat  82,3 82,3
Lyhytaikaiset velat, korolliset 2 430,0 430,0 478,8 442,5 488,2 468,0
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat  73,6 73,6 87,6 87,6 80,5 80,5
Lyhytaikaiset velat, korottomat*)  233,7 233,7 230,3 230,3 250,0 250,0
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin 
yhteensä

 1 073,8 1 073,8 1 199,2 1 162,9 1 109,4 1 089,2

Muiden sijoitusten käyvän arvon  
muutos, milj. euroa

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020

Kirjanpitoarvo 1.1. 0,2 0,3 0,3
Yhteensä 0,2 0,2 0,2
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RAHOITUSVELKOJEN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KASSAVIRRAT 30.6.2021

SANEERAUSVELAT 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT

Esitetyt rahavirrat perustuvat 9.2.2021 hyväksyttyyn saneerausohjelmaan ja ne sisältävät rahoituskulut.    
Laskelmassa on oletettu, että kiinteistöt realisoidaan ja vakuudellinen saneerausvelka maksetaan 12 kuukauden kuluessa.   
Saneerausvelat (pitkä- ja lyhytaikainen) olivat 539,9 milj. euroa. 66,1 milj. euroa konvertoitiin heinäkuussa 2021 uudeksi joukkovelkakirjalainaksi, joka 
maksetaan vuonna 2025 ja jolle maksetaan 0,1 milj. euroa vuosittaista korkoa. 19,1 milj. euroa konvertoitiin osakkeiksi heinäkuussa 2021 ja 2,8 milj. 
euroa leikataan. Taseessa lyhytaikaisina rahoitusvelkoina esitetty 430,0 milj. euroa maksetaan seuraavien 12 kuukauden aikana 10,3 milj. euron korkoi-
neen. Jäljelle jäävä saneerausvelka 21,7 milj. euroa maksetaan saneerausohjelman mukaisesti vuosien 2022-2028 aikana.   
Saneerausvaraukset (pitkä- ja lyhytaikainen) olivat 17,6 milj. euroa, josta 12,8 milj. euroa on esitetty pitkäaikaisena ja se tullaan maksamaan vuodesta 
2022 alkaen saneerausohjelman mukaisesti. Lyhytaikainen saneerausvaraus 4,8 milj. euroa sisältää 1,3 milj. edellä mainittuja maksuja sekä 3,5 milj. 
euroa, joka joko konvertoidaan osakkeiksi tai leikataan saneerausohjelman mukaisesti.      
Vuokrasopimusvelkojen tasearvo on diskontattu IFRS 16:n mukaisesti. Rahavirrat esitetään nimellisarvoonsa.

Stockmann Oyj Abp:n konsernin sisäisten saneerausvelkojen määrä on 63.9 milj. euroa.
* Sisältää heinäkuussa 2021 vakuudelliseksi viiden vuoden joukkovelkakirjalainaksi muutetun osuuden vakuudettomista veloista sekä jäljelle jäävän 
vakuudettoman velan, joka tullaan maksamaan saneerausohjelman mukaisesti vuosina 2023-2028.
** Sisältää 20 %:n osuuden vakuudettomista veloista, jotka hyväksytyn saneerausohjelman mukaisesti joko muutettiin osakkeiksi tai leikattiin heinä-
kuussa 2021, sekä jäljelle jäävän osuuden vakuudettomista veloista, jotka tullaan maksamaan saneerausohjelman mukaisesti huhtikuussa 2022.
*** Sisältää vuokranantajien vahingonkorvausvaateet liittyen irtisanottuihin vuokrasopimuksiin. 
**** 50 %:in osuus hybridilainasta, joka hyväksytyn saneerausohjelman mukaisesti konvertoitiin osakkeiksi tai leikattiin heinäkuussa 2021.

2021 sisältää 1,5 milj. euron tuoton vuokrasopimuksien muutoksista ja 0,9 milj. euron korkotuoton veronpalauksesta.

Milj. euroa Tasearvo 1.7.2021-
30.6.2022

1.7.2022-
30.6.2023

1.7.2023-
30.6.2024

1.7.2024-
30.6.2025

1.7.2025- Yhteensä

Pitkäaikaiset saneerausvelat 81,8 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -80,2 -88,2
Pitkäaikainen saneerausvaraus 12,8 -1,3 -1,3 -1,3 -9,0 -12,8
Lyhytaikaiset saneerausvelat 458,0 -440,3 -440,3
Lyhytaikainen saneerausvaraus 4,8 -1,3 -1,3
Saneerausvelat, yhteensä 557,4 -443,5 -3,3 -3,3 -3,3 -89,2 -542,6
Ostovelat ja muut velat 123,1 -123,1 -123,1
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 254,2 -63,7 -55,6 -46,8 -110,0 -276,1
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelka 73,6 -73,8 -73,8
Vuokrasopimusvelat, yhteensä 327,8 -73,8 -63,7 -55,6 -46,8 -110,0 -349,9
Yhteensä 1 008,4 -640,4 -67,0 -58,9 -50,0 -199,2 -1 015,6

milj. euroa 30.6.2021
Pitkäaikaiset korottomat saneerausvelat, vakuudettomat * 81,8
Lyhytaikaiset korolliset saneerausvelat, vakuudelliset 435,4
Lyhytaikaiset korottomat saneerausvelat, vakuudettomat ** 22,6
Lyhytaikaiset saneerausvelat yhteensä 458,0
Pitkäaikaisiin varauksiin sisältyvät saneerausvelat 12,8
Lyhytaikaisiin varauksiin sisältyvät saneerausvelat 4,8
Varauksiin sisältyvät saneerausvelat yhteensä *** 17,6
Hybridilaina (sis. omaan pääomaan) + korot ajalta 31.1 - 8.4.2020 **** 54,1
Saneerausvelat yhteensä 611,5

Milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Osinkotuotot muista sijoituksista 1.6
Korkotuotot pankkitalletuksista, muista sijoituksista ja valuuttajoh-
dannaisista

0,9 0,0 0,0

Korkotuotot vuokrasopimuksista 0,0 0,4 0,7
Muut rahoitustuotot 1,5 4,6 0,8
Valuuttakurssierot 0,0 0,5
Rahoitustuotot yhteensä 2,5 5,1 3,7
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitusve-
loista

-4,8 -9,9 -20,3

Korkokulut vuokrasopimuksista -6,1 -10,9 -21,2
Muut rahoituskulut -3,7 -3,8
Valuuttakurssierot -0,1
Rahoituskulut yhteensä -11,0 -24,6 -45,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -8,5 -19,5 -41,6

Milj. euroa                                                                                   30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Aineettomat ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 247,0 246,6
Muut saamiset 0,3 0,5
Rahavarat 0,6 0,2
Laskennalliset verovelat 16,7 17,0
Muut velat 0,3 0,4
Nettovarat 230,8 230,0
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