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STOCKMANN Oyj Abp, Halvårsrapport 23.7.2021 kl. 8.00 EET

Stockmannkoncernen förbättrade resultatet inom bägge 
divisionerna och uppdaterar sin resultatprognos

April–juni 2021:
- Koncernens omsättning uppgick till 228,0 miljoner euro (182,7), 
en uppgång med 21,4 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 60,5 % (54,1).
- Rörelseresultatet uppgick till 26,3 miljoner euro (-0,4).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 26,7 miljoner euro 
(0,8).
- Resultatet per aktie var 0,25 euro (-0,20).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,26 euro (-0,18).

Januari–juni 2021:
- Koncernens omsättning uppgick till 383,7 miljoner euro (351,1), 
en uppgång med 6,5% enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 58,8 % (54,2).
- Rörelseresultatet uppgick till -1,4 miljoner euro (-28,3).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5,6 miljoner euro 
(-25,9).
- Resultatet per aktie var -0,14 euro (-0,70).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,05 euro (-0,67).

Uppdaterad resultatprognos för 2021: 
Stockmann förväntar sig en klar ökning i koncernens omsätt-
ning och att det justerade rörelseresultatet kommer att vara 
klart positivt, förutsatt att inga större restriktioner relaterade till 
coronaviruspandemin införs. 

Tidigare resultatprognos (publicerad 30.4.2021): 
Den utdragna coronaviruspandemin medför osäkerhet i Stock-
manns affärsverksamhetsomgivning. Eftersom utsikterna är 
oklara, kommer Stockmann att publicera en ny resultatprognos 
när utsikterna på våra marknader är klarare.

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Bägge divisionerna förbättrade sina resultat. Koncernens jus-
terade rörelsevinst förbättrades från 0,8 miljoner euro till 26,7 
miljoner euro under andra kvartalet. Koncernens likvida medel 
ökade under andra kvartalet och uppgick till 155 miljoner euro 
i slutet av juni. Hyresskulderna minskade under de första sex 
månaderna och nettoskuldsättningsgraden förbättrades. Kon-
verteringen av saneringsskulderna till eget kapital och nya mas-
skuldebrevslån i enlighet med saneringsprogrammet verkställdes 
framgångsrikt i juli, och dessa kommer ytterligare att stärka den 
finansiella positionen. 

Marknaden började återhämta sig, och det är mycket positivt att 
Lindex utvecklats tom. bättre än marknaden, och Stockmann är 
i linje med marknaden. Antalet besökare i de fysiska butikerna 
ökade under andra kvartalet. I synnerhet modekategorierna 
presterade bra under kvartalet.  

Lindex presterade mycket bra, och både försäljningen och resul-
tatet förbättrades på alla marknader och affärsområden. Försälj-
ningen har ökat i såväl de fysiska butikerna som i nätbutiken. I 
kombination med bättre bruttomarginal och fortsatta kostnads-
nedskärningar bidrar allt detta till det positiva resultatet.

Den positiva utvecklingen återspeglas också i Stockmanndivi-
sionens lönsamhet, som klart blir allt bättre. Genom att anpassa 
en kombination av marknadsföringsåtgärder, utveckling av varu-
husen och virtuella evenemang har Stockmann snabbt kunnat 
reagera på marknadsfluktuationer. Omsättningen för Stock-
manns näthandel ökade med 82 % jämfört med första halvåret 
2019 och minskade med 22 % jämfört med första halvåret 2020. 
Bristen på turister återspeglas fortfarande i de fysiska butikernas 
försäljning.
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NYCKELTAL

POSTER SOM INVERKAR PÅ JÄMFÖRBARHETEN

FÖRETAGSSANERINGSFÖRFARANDE

Enligt sitt beslut av den 9 februari 2021 godkände Helsingfors tings-
rätt saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp, och sanerings-
förfarandet har upphört. Saneringsprogrammet bygger på fortsät-
tandet av Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och 
tillbakahyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, 
Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet som 
en fast del av Stockmannkoncernen. Försäljningen och tillbakahyr-
ningen av fastigheterna framskrider i enlighet med saneringspro-
grammet.

På grund av sammanslagningen av A- och B-aktierna i Stockmann 
Oyj Abp emitterades totalt 3 053 086 nya aktier till innehavare av 
A-aktier genom en riktad vederlagsfri aktieemission.
Aktierna registrerades i handelsregistret den 9 april 2021 i enlighet 
med bolagsstämmans beslut av den 7 april 2021. Efter sammanslag-
ningen har bolaget endast en aktieserie, och alla aktier medför en (1) 
röst och även i övrigt lika rättigheter. (Börsmeddelande 9.4.2021)

Hälften av hybridlånet skars ned under första kvartalet 2021, och den 
andra hälften kommer att konverteras till eget kapital. Samman-
lagt 20 % av den övriga saneringsskulden kommer att konverteras 
till eget kapital eller skäras ned. (Ledningens delårsredogörelse 
30.4.2021)

Stockmanns styrelse fattade beslut om en aktieemission på högst 
100 000 000 nya aktier i bolaget som kan konverteras av kreditgi-
vare. (Börsmeddelande 18.5.2021) 

Stockmann offentliggjorde ett erbjudande avseende seniora 
säkerställda masskuldebrevslån till vissa borgenärer utan säkerhet i 
enlighet med saneringsprogrammet som fastställdes av Helsingfors 
tingsrätt den 9 Februari 2021. (Börsmeddelande 18.5.2021)

I tillämpliga fall har siffrorna justerats för att motsvara förändringen i redovisningsprinciperna.

4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Omsättning, milj. euro 228,0 182,7 383,7 351,1 790,7
Bruttomarginal, % 60,5 54,1 58,8 54,2 56,1
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9
Periodens resultat, milj. euro 19,1 -12,9 -10,4 -48,1 -291,6
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro 0,25 -0,17 -0,14 -0,64 -3,88
Personal, medeltal 5 637 5 738 5 484 6 168 5 991
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 51,6 108,3 34,7 85,9 147,4
Investeringar, milj. euro 2,2 4,0 4,6 10,3 19,4
Eget kapital/aktie, euro 2,63 5,89 2,90
Nettoskuldsättningsgrad, % 304,9 194,6 336,1
Soliditet, % 14,3 24,8 14,6

Miljoner euro 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Rörelseresultat (EBIT) 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i Lindex goodwill 250,0
Omstrukturering och transformationsarrangemang 0,4 1,3 7,0 2,4 7,3
Justerat rörelseresultat (EBIT) 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9

COVID-19

COVID-19-pandemin inverkar fortsättningsvis på Stockmannkoncer-
nens operativa miljö och kundvolymer. Under andra kvartalet 2021 
fortsatte pandemin att belasta affärsverksamheten. Detta gällde 
framför allt de fysiska butikernas kundvolymer. Näthandeln lyckades 
inte helt kompensera för nedgången trots att den ökade kraftigt.

Under det andra kvartalet landade övriga rörelseintäkter på 1,5 mil-
joner euro till följd av offentligt stöd relaterat till pandemin. Det var 
främst Lindex som beviljades stöd i olika länder. 

VERKSAMHETSOMGIVNING

Coronavirussituationen fortsatte att påverka kundvolymerna på alla 
marknader. Det livligare sociala umgänget under andra kvartalet 
återspeglades särskilt i modeförsäljningens försäljningssiffror. 
Modeförsäljningen i Finland ökade med 8,2 % i januari–juni jämfört 
med året innan (-23,0). Jämfört med året före coronaviruspandemin 
2019, var omsättningen i Finland fortfarande på en lägre nivå -20,5 
%. (Källa: Muoti- ja urheilukauppa ry.) Turistvolymerna var fortfa-
rande på en mycket låg nivå under perioden på grund av pandemin 
och reserestriktionerna. 

Detaljhandeln inom mode fortsätter att återhämta efter den kraftiga 
nedgången under pandemin. I Sverige ökade modeförsäljningen 
under andra kvartalet. I januari–juni ökade modeförsäljningen med 
5,2 % (-17,3) (Källa: Svensk Handel, Stilindex).

COVID-19-pandemin fortsatte att påverka antalet besökare i de bal-
tiska varuhusen i en negativ riktning under andra kvartalet på grund 
av detaljhandelsrestriktioner och regeringars nedstängningsbeslut 
samt förändringar i konsumtionsbeteendet relaterat till säkerhetsåt-
gärder och distansarbete för att bekämpa pandemin och på grund 
av mycket färre turister.
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT

April–juni 2021

Stockmannkoncernens omsättning för andra kvartalet uppgick 
228,0 miljoner euro (182,7). Omsättningen i euro ökade med 
24,8 % från året innan eller med 21,4 % enligt jämförbara valuta-
kurser mot den svenska kronan.

Omsättningen i Finland ökade med 13,7 % till 68,9 miljoner euro 
(60,6). Omsättningen i de övriga länderna uppgick till 159,1 miljo-
ner euro (122,1), en ökning med 30,3 %.

Bruttovinsten uppgick till 137,9 miljoner euro (98,8) och brut-
tomarginalen till 60,5 % (54,1). Både Lindex och Stockmanns 
bruttomarginal ökade.

Rörelsekostnaderna ökade med 14,8 miljoner euro eller med 15,6 
miljoner euro inklusive justeringar relaterade till omstrukturering 
och övriga transformationsåtgärder. Rörelsekostnaderna upp-
gick till 86,5 miljoner euro (71,8). 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 26,3 miljoner euro 
(-0,4). Både Lindex och Stockmanns rörelseresultat ökade. Det 
justerade rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 26,7 
miljoner euro (0,8).

Nettofinansieringskostnaderna uppgick till 2,8 miljoner euro 
(8,2). Resultatet före skatt var 23,5 miljoner euro (-8,6).

Januari–juni 2021

Stockmannkoncernens omsättning för perioden uppgick 383,7 
miljoner euro (351,1). Omsättningen i euro ökade med 9,3% från 
året innan eller med 6,5% enligt jämförbara valutakurser mot den 
svenska kronan.

Omsättningen i Finland ökade med 0,6% till 125,3 miljoner euro 
(124,5). Omsättningen i de övriga länderna ökade med 14,0 % 
till 258,4 miljoner euro (226,6), dvs. med 9,6 % enligt jämförbara 
valutakurser.

Bruttovinsten uppgick till 225,5 miljoner euro (190,2) och brut-
tomarginalen till 58,8% (54,2). Både Lindex och Stockmanns 
bruttomarginal ökade.

Rörelsekostnaderna ökade med 20,8 miljoner euro eller med 
16,2 miljoner euro inklusive justeringar relaterade till omstruktu-
rering och andra transformationsåtgärder. Rörelsekostnaderna 
uppgick till 178,0 miljoner euro (157,2).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,4 miljoner euro 
(-28,3). Det justerade rörelseresultatet för perioden uppgick till 
5,6 miljoner euro (-25,9).

Nettofinansieringskostnaderna uppgick till 8,5 miljoner euro 
(19,5). Resultatet före skatt var -9,8 miljoner euro (-47,8). 

Skatterna för perioden uppgick till 0,5 miljoner euro (0,3). Den 21 
maj 2021 avkunnade högsta förvaltningsdomstolen i Finland sitt 
beslut om koncernintern finansiering inom Stockmannkoncer-
nen under 2009–2011 till Stockmanns fördel. Beslutet upphävde 
ett tidigare beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol, och de 
finska skattemyndigheterna kommer att ändra Stockmanns 
beskattning för 2009–2011 och återbetala överbetald skatt jämte 
ränta, och därför redovisade Stockmann återbetalning av skatt 
och ränta till ett belopp av 2,9 miljoner euro för perioden.

Resultatet för perioden uppgick till -10,4 miljoner euro (-48,1). 
Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,14 euro (-0,70). 
Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,05 euro (-0,67). 
Eget kapital per aktie var 2,63 euro (5,89).

FINANSIERING OCH SYSSELSATT KAPITAL

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 51,6 miljoner euro (108,3) 
under andra kvartalet och till 34,7 miljoner euro (85,9) i januari–
juni. Företagssaneringsförfarnadet år 2020 hade en positiv 
inverkan på nettorörelsekapitalet och kassaflödet. Ökningen i 
kontantbalansen och likvida medel beror dock delvis på företags-
saneringen av moderbolaget, till följd av vilken saneringsskulder 
eller relaterade räntor på saneringsskulder utan säkerheter inte 
har utbetalats. Ränta på saneringsskulder med säkerheter har 
betalats i enlighet med saneringsprogrammet. Saneringspro-
grammet innehåller en återbetalningstidtabell för sanerings-
skulderna utan säkerheter. Saneringsskulderna med säkerheter 
kommer att återbetalas innan den 31 december 2022.

Det sammanlagda lagervärdet uppgick i slutet av juni till 148,7 
miljoner euro (134,8). Både Lindex och Stockmanns lager ökade 
från året innan.

De räntebärande skulderna, som ingår i den aktuella sanerings-
skulden och som enligt läget per den 30 juni 2021 i sin helhet 
klassificeras som kortfristiga skulder, uppgick till 430,0 miljoner 
euro (478,8), exklusive hyresavtalsskulder enligt IFRS 16. 

I slutet av juni uppgick de räntebärande skulderna, inklusive 
hyresavtalsskulder enligt IFRS 16, till 757,8 miljoner euro (968,3). 
Sammanlagt 66,6 miljoner euro av hyresavtalsskulderna är 
relaterade till Stockmann och 261,3 miljoner euro till Lindex (den 
1 januari 2021: Stockmann 92,9, Lindex 278,3; och den 30 juni 
2020: Stockmann 207,1, Lindex 282,4). Stockmann omförhandla-
de sina hyresavtal under saneringen, varpå hyresavtalsskulderna 
minskade.

Kontanter och likvida medel uppgick sammanlagt till 155,6 mil-
joner euro (125,5) i slutet av juni. Tillgångarna i balansräkningen 
uppgick i slutet av juni till 1 383,3 miljoner euro (1 710,4).

Soliditeten var i slutet av juni 14,3 % (24,8) och nettoskuldsätt-
ningsgraden 304,9 % (194,6). IFRS 16 har en väsentlig inverkan 
på soliditeten och nettoskuldsättningsgraden. Exklusive IFRS 16 
skulle soliditeten ha varit 19,6 % och nettoskuldsättningsgraden 
157,4 %. 

Koncernens sysselsatta kapital uppgick i slutet av juni till 955,1 
miljoner euro, eller 627,3 miljoner euro exklusive IFRS 16 (1 392,9 
eller 903,4).

INVESTERINGAR

Investeringarna uppgick till 2,2 miljoner euro (4,0) under andra 
kvartalet och till 4,6 miljoner euro (10,3) under januari–juni. Mer-
parten av investeringarna användes för såväl Lindex som Stock-
manns digitalisering, renoveringen av Stockmann Delikatessen 
i Tallinn och Stockmannvaruhusen i Jumbo och Helsingfors 
centrum samt Lindex butiksförnyelser.

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.
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LINDEX

April–juni 2021

Lindex omsättning ökade med 32,7 % till 162,0 miljoner euro 
(122,1) under andra kvartalet, dvs. med 27,3 % enligt jämförbara 
valutakurser mot den svenska kronan. Omsättningen ökade 
kraftigt jämfört med både året innan och 2019, trots de fortsatta 
utmaningarna relaterade till periodvis stängda butiker på största 
delen av Lindex marknader. Läget för de fysiska butikerna förbätt-
rades avsevärt till följd av återöppnandet i maj och juni. Den to-
tala omsättningen ökade på alla marknader och affärsområden 
under kvartalet. Näthandeln ökade med 51,4 % under kvartalet 
och stod för 19,5 % (16,2) av den totala omsättningen.

Bruttomarginalen var 67,1 % (63,3). Lindex bruttomarginal förbätt-
rades tack vare en ökad försäljning till normala priser, minskade 
nedsatta priser och bättre inköpsmarginaler. 

Rörelsekostnaderna ökade med 12,6 miljoner euro till 57,5 miljo-
ner euro (44,9). Kostnaderna ökade på grund av de stora kost-
nadsnedskärningarna året innan och den ökade försäljningen.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 15,0 miljoner euro till 
32,2 miljoner euro (17.2). Den goda omsättningstillväxten och de 
ökade marginalerna samt den framgångsrika kostnadskontrollen 
bidrog till det starka resultatet.

Lindex 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Omsättning, milj. euro 162,0 122,1 260,7 221,6 507,1
Bruttomarginal, % 67,1 63,3 66,2 62,4 63,0
Rörelseresultat, milj. euro 32,2 17,2 19,0 2,0 38,6
Justerat rörelseresultat, milj. euro 32,2 17,2 24,4 2,0 39,4
Investeringar, milj. euro 2,2 2,1 3,5 5,2 8,6

Januari–juni 2021

Lindex omsättning ökade med 17,7 % till 260,7 miljoner euro 
(221,6). Enligt jämförbara valutakurser mot den svenska kronan 
ökade omsättningen med 12,9 %. Näthandeln ökade med 73,2 % 
under perioden och stod för 23,0 % (13,3) av den totala omsätt-
ningen.

Bruttomarginalen var 66,2 % (62,4) under perioden.

Rörelsekostnaderna ökade med 17,8 miljoner euro till 117,8 miljo-
ner euro (100,0). 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 19,0 miljoner euro 
(2,0). 

Lindex justerade rörelseresultat för första halvåret uppgick till 
24,4 miljoner euro, en betydande förbättrning jämfört med såväl 
år 2020 (2,0) som år 2019 (9,1).

Lindex försäljningsutveckling under COVID-19-pandemin
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STOCKMANN

April–juni 2021

Stockmanndivisionens omsättning för andra kvartalet ökade 
med 9,0 % och uppgick till 66,0 miljoner euro (60,6). De fysiska 
butikernas omsättning ökade avsevärt trots att antalet butiks-
besök endast ökade marginellt jämfört med föregående kvartal, 
och omsättningen var högre än året innan. Avvecklingen av res-
triktionerna under våren 2021 återspeglas i försäljningssiffrorna 
under andra kvartalet 2021. Näthandeln minskade med 22,3 % 
under kvartalet jämfört med året innan och stod för 20,3 % (29,2) 
av den totala omsättningen.

Omsättningen i Finland uppgick till 50,5 miljoner euro (47,7), en 
ökning med 5,8 % från året innan. De baltiska varuhusens om-
sättning ökade med 20,5 % till 15,5 miljoner euro (12,9). 

Lindex butiksnätverk Totalt 
31.12.2020

Totalt 
31.3.2021

Stängda butiker 
4–6/2021

Nya butiker 
4–6/2021

Totalt 
30.6.2021

Finland 61 61 0 0 61
Sverige 197 196 1 0 195
Norge 91 91 0 1 92
Estland 9 9 0 0 9
Lettland 10 10 0 0 10
Litauen 10 10 0 0 10
Tjeckien 28 27 0 0 27
Slovakien 12 12 0 0 12
Storbritannien 2 2 0 0 2
Danmark* 1 1 0 0 1
Island* 7 7 0 0 7
Bosnien-Hercegovina* 9 9 0 0 9
Serbien* 8 7 0 0 7
Kosovo* 2 2 0 0 2
Albanien* 1 1 0 0 1
Saudiarabien* 7 6 3 0 3
Qatar* 1 1 0 0 1
Tunisien* 2 2 0 0 2
Malta* 0 0 0 1 1
Totalt 458 454 4 2 452

Egna butiker 420 418 1 1 418
Franchisebutiker (*) 38 36 3 1 36

Butiksnätverket

Lindex öppnade två och stängde fyra butiker under andra kvartalet. Lindex lanserades på Malta, en ny marknad, under andra kvartalet.

Stockmann 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Omsättning, milj. euro 66,0 60,6 123,0 129,5 283,6
Bruttomarginal, % 44,1 35,6 43,0 40,0 43,9
Rörelseresultat, milj. euro -3,9 -15,2 -16,0 -25,8 -30,8
Justerat rörelseresultat, milj. euro -4,0 -15,2 -16,0 -25,8 -30,8
Investeringar, milj. euro 0,0 1,9 1,1 5,1 10,8

Lindex har tagit viktiga steg för att främja sitt hållbarhetslöfte och 
den cirkulära transformationen. Lindex pilotprojekt för second-
handprodukter och en ny cirkulär affärsmodell är exempel på 
modeföretagets arbete för att förlänga kläders livslängd och 
spara naturresurser. Experimenterandet med cirkulära affärsmo-
deller utgör en viktig del av Lindex cirkulära transformation och 
detta bidrar till uppnåendet av klimatmålet – att reducera CO2-
utsläppen i hela värdekedjan med 50 procent innan år 2030. Ett 
annat viktigt steg i Lindex arbete för att uppnå klimatmålet är att 
företaget gått över till biobränsle i alla frakter över världshaven. 
Lindex hör till de första aktörerna i världen som tagit detta steg 
som bidrar till avkarboniseringen av företagets fartygstranspor-
ter.

Textile Exchange har rankat Lindex som ett världsledande företag 
i övergången till mer hållbara material och cirkulär ekonomi. För 
närvarande är över 70 procent av Lindex klädesplagg tillverkade 
av återvunnet eller mer hållbart material, och Lindex fortsätter sitt 
arbete för att komma upp till 100 procent innan år 2025.

Bruttomarginalen var 44,1 % (35,6). Bruttomarginalen ökade från 
året innan pga. ökad försäljning till fullt pris och färre utförsälj-
ningar. 

Rörelsekostnaderna ökade med 3,1 miljoner euro till 29,1 miljoner 
euro (26,0) på grund av högre personalkostnader.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3,9 miljoner euro 
(-15,2). 

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,0 
miljoner euro (-15,2).
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Januari–juni 2021

Stockmanndivisionens omsättning uppgick till 123,0 miljoner 
euro (129,5). Den fortlöpande tillväxten i näthandeln under år 
2020 vände något nedåt under andra kvartalet 2021. De lägre 
besöksvolymerna på grund coronavirusrelaterade restriktioner 
under år 2021 belastade dessutom omsättningen under första 
kvartalet jämfört med året innan. Näthandeln ökade med 2,5 % 
under perioden och stod för 19,8 % (18,1) av den totala omsätt-
ningen.

Omsättningen i Finland uppgick till 95,9 miljoner euro (100,4), 
en minskning med 4,4 % från året innan. De baltiska varuhusens 
omsättning minskade med 7,2 % till 27,1 miljoner euro (29,1).

Bruttomarginalen var 43,0 % (40,0). Bruttomarginalen ökade 
främst på grund av att den normala försäljningen i allmänhet 
stod för en högre andel av försäljningen jämfört med året innan.

Rörelsekostnaderna ökade med 3,2 miljoner euro till 59,8 miljo-
ner euro (56,6).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -16,0 miljoner euro 
(-25,8). 

Det justerade rörelseresultatet för perioden uppgick till -16,0 
miljoner euro (-25,8).

För att utveckla den cirkulära ekonomin lanserade Stockmann 
secondhandmodebutiken Relove i flaggskeppsvaruhuset i Hel-
singfors, införde en ny fossilfri möjlighet för nätbutiksleveranser 
i samarbete med Budbee för att minska klimatinverkan och an-
vände återvunnen butiksinredning på varuhuset i Jumbo under 
renoveringen. Stockmann inledde också dialog om hållbarhet 
med sina intressenter i syfte att genomföra materialitetsanalys 
för förnyelsen av CSR-strategin.

Stockmanndivisionens omsättningsutveckling under COVID-19-pandemin

Fastigheter

Till följd av en förändring i redovisningsmetoden under fjärde 
kvartalet 2020 sjönk bokföringsvärdet på Stockmannkoncernens 
fastigheter från 667,6 miljoner euro till 254,9 miljoner euro, och 
det egna kapitalet minskade från 800,9 miljoner euro till 469,6 
miljoner euro per den 31 december 2019. 

De största konsekvenserna för koncernens resultaträkning 
anknyter till en minskning av tidigare redovisade avskrivningar 
och uppskjutna inkomstskatter. Således minskar de tidigare 
redovisade avskrivningarna för 2020 med 10,8 miljoner euro. De 
justerade siffrorna finns i ett börsmeddelande från den 28 januari 
2021.

Saneringsprogrammet baserar sig på försäljning och tillbaka-
hyrning av varuhusfastigheterna i Helsingfors, Tallinn och Riga. 
Därför redovisas värdet från fastigheterna, 247,0 miljoner euro, 
som tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen.
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PERSONAL

Stockmannkoncernens genomsnittliga antal anställda under 
rapportperioden var 5 484 (6 168). Det genomsnittliga antalet 
anställda omräknat till heltidspersonal var 3 598 (3 875).

I slutet av juni hade Stockmannkoncernen 5 927 (5 809) an-
ställda, av vilka 1 581 (1 770) jobbade i Finland. Antalet anställda 
i utlandet uppgick till 4 346 (4 039), vilket utgjorde 73 % (70) av 
alla anställda.

Koncernens lönekostnader uppgick till 71,4 miljoner euro under 
perioden, jämfört med 67,4 miljoner euro under samma period 
2020. De sammanlagda kostnaderna för löner och anställnings-
förmåner uppgick till 93,9 miljoner euro (88,2), vilket motsvarade 
24,5 % (25,1) av omsättningen.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL 

På grund av sammanslagningen av A- och B-aktierna i Stock-
mann Oyj Abp emitterades totalt 3 053 086 nya aktier till 
innehavare av A-aktier genom en riktad vederlagsfri aktieemis-
sion. Aktierna registrerades i handelsregistret den 9 april 2021 
i enlighet med bolagsstämmans beslut av den 7 april 2021. 
Samtidigt registrerades sammanslagningen av bolagets aktieslag 
och därtill hänförliga ändringar i bolagsordningen hos handelsre-
gistret. (Börsmeddelande 9.4.2021)

Bolaget har en aktieserie. Varje aktie medför en (1) röst på bo-
lagsstämman.

I slutet av juni hade Stockmann sammanlagt 75 101 769 aktier. 
Röstetalet för aktierna var 75 101 769.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i sin 
helhet använda fonden för inbetalt fritt eget kapital, övriga fon-
der som redovisas i balansräkningen som fritt eget kapital och 
överkursfonden för att täcka förluster, samt att minska bolagets 
aktiekapital med 66 540 827,74 euro för att täcka förluster. Enligt 
aktiebolagslagen kan Stockmanns fria egna kapital under tre år 
efter det att minskningen av aktiekapitalet för att täcka förluster 
har registrerats betalas ut till aktieägarna endast med iaktta-
gande av borgenärsskyddsförfarandet. Bolaget får inte heller i 
enlighet med villkoren för saneringsprogrammet betala ut medel 
till aktieägare under tiden för genomförandet av betalningspro-
grammet enligt saneringsprogrammet.

Efter täckningen av förlusterna ska det resterande aktiekapitalet 
därtill minskas med 67 556 538,26 euro på så sätt, att dessa 
medel överförs till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Efter 
åtgärderna skulle beloppet för Stockmanns fond för inbetalt fritt 
eget kapital uppgå till 67 556 538,26 euro, beloppet för övriga 
fonder för fritt eget kapital till 0 euro, beloppet för överkursfon-
den till 0 euro och aktiekapitalets belopp till 10 000 000,00 
euro. Aktiekapitalet var 77,6 miljoner euro i slutet av juni. Mark-
nadsvärdet uppgick till 108,9 miljoner euro (87,5) i slutet av juni.

I slutet av juni var kursen för STOCKA 1,45 euro jämfört med 
kursen för A-aktien på 1,27 euro och B-aktien på 1,16 euro i slutet 
av 2020.                 

Totalt 7,8 miljoner aktier (1,2 miljoner A-aktier och 22,0 miljoner 
B-aktier) omsattes under perioden på Nasdaq Helsinki. Detta 
motsvarar 13,8 % av det genomsnittliga antalet aktier.

Bolaget innehar inga egna aktier och styrelsen har inga gällande 
fullmakter att förvärva aktier i bolaget eller att emittera nya aktier.

I slutet av juni hade Stockmann 42 888 aktieägare, jämfört med 
44 938 året innan.

KONTINUITET, RISKER OCH FINANSIELL 
SITUATION 

De likvida medlen per den 31 december 2020 uppgick till sam-
manlagt 152,5 miljoner euro. På grund av normala säsongsvaria-
tioner minskade siffran under första kvartalet 2021 men ökade 
under andra kvartalet till 155,6 miljoner euro i slutet av andra 
kvartalet 2021. Bägge divisionerna har vidtagit och kommer att 
vidta åtgärder för att förbättra likviditeten och nettorörelsekapita-
let. Saneringsförfarandet orsakade osäkerhet bland leverantörer, 
men affärsrelationerna normaliseras gradvis. Åtgärder för att an-
passa kostnadsstrukturen och inköpen på grund av coronavirus-
pandemin som fortfarande fortsätter har vidtagits sedan andra 
kvartalet 2020. Under saneringen omförhandlade Stockmann 
Oyj Abp samtliga hyreskontrakt för varuhusen och kontoren. 
Därigenom minskade hyreskostnaderna och butikernas storlek. 
Dessa åtgärder backar upp kassaflödet från och med år 2021.

Helsingfors tingsrätt godkände saneringsprogrammet den 9 
februari 2021. Saneringsprogrammet bygger på fortsättandet av 
Stockmanns varuhusaffärsverksamhet, försäljningen och tillba-
kahyrningen av Stockmanns varuhusfastigheter i Helsingfors, 
Tallinn och Riga samt fortsättandet av Lindex affärsverksamhet 
som en fast del av Stockmannkoncernen. Intäkterna av försälj-
ningen och tillbakahyrningen av fastigheterna kommer främst 
att användas till att återbetala saneringsskulden med säkerheter 
senast den 31 december 2022.

Åtgärder har vidtagits för att göra saneringsprogrammet mer 
flexibelt genom att konvertera vissa skulder utan säkerheter till 
aktier i bolaget eller skära ned dem. Hälften av hybridlånet skars 
ned under första kvartalet 2021, och den andra hälften konverte-
rades nästan i sin helhet till eget kapital i juli 2021. Sammanlagt 
20 % av den övriga saneringsskulden konverterades dessutom 
nästan i sin helhet till eget kapital och skars ner delvis i juli.

Ett återbetalningsschema enligt lagen om företagssanering har 
planerats för den återstående skulden som saknar säkerheter. 
Återbetalningen börjar i april 2022. En borgenär utan säkerhet 
hade rätt att byta sin fordran enligt det upprättade betalningspro-
grammet mot ett masskuldebrevslån med säkerhet som bolaget 
emitterade, och vars kapital återbetalas genom en engångs-
prestation fem år från emissionen. Konverteringarna slutfördes 
i juli, och masskuldebrevslånets värde är 66,1 miljoner euro. 
(Börsmeddelande 5.7.2021). 

Stockmann Oyj Abp har pantsatt aktierna i Stockmann Sve-
rige AB (SSAB) och dess fordringar på SSAB som säkerhet för 
masskuldebrevslånet. Den avvikande maturitetsprofilen för 
obligationen med säkerhet ger bolaget flexibilitet under de första 
åren av saneringsprogrammet. Programmet ger Stockmann en 
möjlighet att göra en tilläggsemission av det ovannämnda mass-
kuldebrevslånet på upp till 50 miljoner euro. Tilläggsemissionen 
kan användas till att täcka kortfristiga likviditetsbehov.

I anslutning till saneringsprogrammet slogs bolagets A- och 
B-aktieserier ihop den 12 april 2021 så att en (1) A-aktie byttes ut 
mot 1,1 B-aktier. Syftet med sammanslagningen är att förbättra 
aktiernas likviditet och bolagets möjligheter att få finansiering på 
marknaden.

För närvarande skyddar sig koncernen inte mot valutakurs- eller 
ränterisker. Koncernens möjligheter att få ny finansiering är be-
gränsade på grund av företagssaneringsprogrammet. Detta kan 
påverka likviditeten och den finansiella positionen. Om kraven 
inte uppfylls, om försäljningen och tillbakahyrningen av fastig-
heter och återbetalningen av saneringsskulden enligt företags-
saneringsprogrammet för Stockmann Oyj Abp misslyckas kan 
det leda till att saneringsprogrammet avslutas eller att bolaget 
försätts i konkurs.
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De förlängda konsekvenserna av COVID-19-pandemin kommer 
att påverka Stockmanns likviditet och finansiella position samt 
värdet på tillgångarna. Risker relaterade till produktionen och 
leveranserna kan uppstå från ovanliga situationer såsom en es-
kalerande COVID19-pandemi eller utbrott av en ny epidemi som 
leder till restriktioner, strejker, politisk osäkerhet eller konflikter, 
vilka kan stoppa eller förorsaka förseningar i produktionen eller 
varuleveranserna, vilket i sin tur kan inverka negativt på verk-
samheten. Ledningen och styrelsen bedömer regelbundet de 
operativa och strategiska riskerna relaterade till situationen. 

Skatteförvaltningen i Sverige har intagit 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. Skatteförvaltningen 
i Sverige har i sitt svar ansett att Stockmann inte skulle ha rätt 
att appellera till unionens rättsinstans för att erhålla de avslagna 
ränteavdragen och att inte heller den europeiska unionens 
domstols beslut den 20 januari 2021 skulle ha någon betydelse 
beträffande Stockmanns rätt att dra av dessa räntor. Behand-
lingen av ärendet fortsätter i domstolen för ändringssökande. 
(Börsmeddelande 14.5.2021)

LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky, hyresvärden för Stockmanns 
varuhus i Hagalund, har inlett skiljeförfarande mot Stockmann. 
Bolaget kräver ersättning av Stockmann på högst 43,4 miljoner 
euro i enlighet med 27 kap. 1 punkten i lagen om företagssane-
ring. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit 
yrkandet av LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till den del som 
det överskrider 3,5 miljoner euro. I anslutning till samma ärende 
har LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky till Helsingfors tingsrätt 
lämnat in ett krav mot Stockmann, Stockmann AS och utredaren 
och/eller övervakaren om att lämna ansökan vilande. LähiTa-
piola Keskustakiinteistöt Ky har också överklagat Helsingfors 
tingsrätts beslut om att fastställa saneringsprogrammet den 9 
februari 2021 till hovrätten till den del som tingsrätten behand-
lade ett yrkande av Stockmann AS i stället för att förkasta det 
och uppmanade LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky att lämna in 
sitt yrkande för bedömning i en separat process. Dessutom har 
Nordika II SHQ Oy, hyresvärden för Stockmanns kontorslokaler 
vid Smedjevägen, lämnat in ett yrkande till Helsingfors tingsrätt, 
enligt vilket bolaget yrkar på ersättning på upp till 14,5 miljoner av 
Stockmann enligt 27 kap. 1 punkten i lagen om företagssanering. 
Yrkandet har bestridits av övervakaren av saneringsprogrammet 
till den del som det överstiger 1,2 miljoner euro. I samma yrkande 
har Nordika II SHQ Oy angett Utredaren och Stockmann AS 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 1 kap. 27 punkten i lagen om företagssane-
ring. Utredaren av Stockmanns saneringsprogram har bestridit 
yrkandet till den del som det överskrider 2,8 miljoner euro. Dess-
utom har Mutual Insurance Fund Fennia lämnat två yrkanden 
till Helsingfors tingsrätt med Stockmann och utredaren som 
svarande i det första yrkandet och Stockmann AS i det andra. I 
yrkandena till tingsrätten kräver Mutual Insurance Fund Fennia 
att rätten ska fastställa att skadeståndet till Fennia är högst 12 
miljoner euro. Vidare har den andra hyresvärden för varuhuset i 
Tammerfors, Tampereen Seudun Osuuspankki, inlett skiljeförfa-
rande mot Stockmann. Bolaget kräver ersättning av Stockmann 
på högst 20,3 miljoner euro i enlighet med 1 kap. 27 punkten i la-
gen om företagssanering. Övervakaren av saneringsprogrammet 
har bestridit yrkandet av Tampereen Seudun Osuuspankki under 
saneringsförfarandet (då det maximala beloppet av ersättnings-
yrkandet var 17,7 miljoner euro) till den del som det överstiger 2,0 
miljoner euro.

Utöver de ovan nämnda yrkandena har den före detta underhy-
resgästen på varuhuset i Tammerfors, Pirkanmaan Osuuskaup-
pa, inlett skiljeförfarande och kräver ersättning på upp till 5,4 
miljoner av Stockmann i enlighet med bland annat 1 kap. 27 

punkten i lagen om företagssanering. Övervakaren av sanerings-
förfarandet har bestridit yrkandet till största delen. Pirkanmaan 
Osuuskauppa har också överklagat Helsingfors tingsrätts beslut 
om att fastställa saneringsprogrammet den 9 februari 2021 till 
den del som skadeståndet till Pirkanmaan Osuuskauppa är sa-
neringsskuld i stället för skuld som uppstått efter att ansökan om 
saneringsförfarande trädde i kraft med stöd av kap. 32 i lagen om 
företagssanering. Dessutom har ECR Finland Investment I Oy, 
dvs. ägaren av det så kallade Bokhuset, överklagat Helsingfors 
tingsrätts beslut om att fastställa saneringsprogrammet den 9 
februari 2021. ECR Finland Investment I Oy har yrkat på att hov-
rätten ska bekräfta att dess yrkande baserar sig på en obligation 
enligt kap. 15 i lagen om företagssanering och att yrkandet bör 
betraktas som skuld som uppstått efter att ansökan om företags-
sanering trädde i kraft. Om rätten däremot anser att yrkandet av 
ECR Finland Investment I Oy ska betraktas som saneringsskuld 
enligt kap. 3 i lagen om företagssanering yrkar ECR Finland 
Investment I Oy på att åtminstone ha rätt till betalning för sin 
fordran trots betalningsförbud enligt 17 kap. i lagen om företags-
sanering.

När det gäller andra fordringar som bestridits och som nämns i 
saneringsprogrammet fortsätter förlikningsförhandlingarna, och 
en del av dem har redan avgjorts i samförstånd. De tvister som 
nämns i saneringsprogrammet och som gäller HOK-Elanto Liike-
toiminta Oy och hyresvärden för varuhuset i Jumbo har avgjorts.

HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGSPERIODEN

Den 18 maj 2021 efter bemyndigandet av bolagsstämman fattade 
styrelsen beslut om en emission av högst 100 000 000 nya 
aktier i bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till 
aktier. Vidare var borgenärer av saneringsskuld utan säkerhet, i 
enlighet med saneringsprogrammet, berättigade till att konver-
tera sina fordringar under saneringsprogrammets betalnings-
program till nya seniora säkerställda masskuldebrevslån som 
emitterats av bolaget. 

Totalt 79 335 175 konversionsaktier tecknades i aktieemissionen, 
och det totala antalet aktier i Stockmann ökade till 154 436 944. 
Handeln med konversionsaktierna inleddes på Nasdaq Helsinki 
Oy den 7 juli 2021. Teckningspriset var 0,9106 euro per aktie, och 
ca 72,2 miljoner av Stockmanns saneringsskuld utan säkerheter 
konverterades till aktier i Stockmann. Resten av den del av den 
bekräftade saneringsskulden utan säkerhet och hybridlåne-
skulden som skulle ha varit berättigad till aktiekonvertering i 
aktieemissionen kommer att skäras ned i enlighet med sane-
ringsprogrammet. (Börsmeddelande 5.7.2021)

Den 18 maj 2021 offentliggjorde Stockmann Oyj Abp ett erbju-
dande avseende seniora säkerställda masskuldebrevslån till 
borgenärer utan säkerhet under saneringen.  Borgenärerna utan 
Säkerhet var i enlighet med saneringsprogrammet berättigade till 
att genom kvittning konvertera euro för euro av sina fordringar 
enligt saneringsprogrammets betalningsprogram, som upprät-
tats för skulder utan säkerhet, till seniora säkerställda masskul-
debrevslån. 

Det totala kapitalbeloppet av masskuldebrevslånen som giltigt 
tecknats av borgenärer utan säkerhet uppgick till 66 149 032 
euro. Därav emitterar Stockmann masskuldebrevslån till ett 
totalt kapitalbelopp om 66 149 032 euro. Emissionsdatumet för 
masskuldebrevslånen var den 5 juli 2021. Handeln med masskul-
debrevslån på Nasdaq Helsinki Oy började den 7 juli 2021 med 
handelskoden ”STCJ001026”. 

Efter aktie- och obligationskonversionerna uppgår den åter-
stående bekräftade saneringsskulden utan säkerheter enligt 
saneringsprogrammets betalningsprogram till ca 21,8 miljoner 
euro. Emittenten har emellertid enligt saneringsprogrammet sa-
neringsskulder som är villkorade, anknutna till ett maximibelopp 
eller omtvistade, där beloppet som omfattas av betalningspro-
grammet fastställs vid ett senare tillfälle och där borgenärerna till 
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sådana saneringsskulder kommer att ha rätt att konvertera sina 
fordringar till aktier och masskuldebrevslån då deras respektive 
fordringar fastställts. (Börsmeddelande 5.7.2021)

UPPDATERAD RESULTATPROGNOS FÖR 2021 

Stockmann förväntar sig en klar ökning i koncernens omsätt-
ning och att det justerade rörelseresultatet kommer att vara 
klart positivt, förutsatt att inga större restriktioner relaterade till 
coronaviruspandemin införs.

Tidigare resultatprognos (publicerad 30.4.2021:  
Den utdragna coronaviruspandemin medför osäkerhet i Stock-
manns affärsverksamhetsomgivning. Eftersom utsikterna är 
oklara, kommer Stockmann att publicera en ny resultatprognos 
när utsikterna på våra marknader är klarare. 

MARKNADSUTSIKTER FÖR 2021

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer 
att fortsätta under 2021 och att COVID-19-pandemin kommer 
att påverka världsekonomin avsevärt tills den är under bättre 
kontroll. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara 
utmanande pga. förändringar i kundernas köpbeteende och 
förtroende, som även påverkas av coronaviruspandemin.

Stockmanndivisionen fortsätter att genomföra saneringspro-
grammet och Lindex fortsätter att öka effektiviteten och under-
söka nya tillväxtmöjligheter.

Helsingfors, den 22 juli 2021

STOCKMANN Oyj Abp
Styrelsen



STOCKMANNS HALVÅRSRAPPORT 2021   |   11

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING

BOKSLUTSSAMMANDRAG
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34. Siffrorna är oreviderade.

Milj. euro                                                                                      1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
OMSÄTTNING 383,7 351,1 790,7
Övriga rörelseintäkter 3,1 5,3 9,7
Användning av material och förnödenheter -158,2 -160,9 -347,0
Kostnader för löner och anställningsförmåner -93,9 -88,2 -181,9
Avskrivningar och nedskrivningar -51,9 -66,5 -379,9
Övriga rörelsekostnader -84,0 -69,0 -144,0
Kostnader sammanlagt -388,1 -384,6 -1 052,7
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST -1,4 -28,3 -252,4
Finansiella intäkter 2,5 5,1 3,7
Finansiella kostnader -11,0 -24,6 -45,4
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -8,5 -19,5 -41,6
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER -9,8 -47,8 -294,0
Inkomstskatter -0,5 -0,3 2,4
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST -10,4 -48,1 -291,6

Räkenskapsperiodens vinst/förlust hänförligt till:
Moderbolagets ägare -10,4 -48,1 -291,6

Resultat per aktie, euro:
Från årets resultat (före och efter utpädning)* -0,14 -0,70 -3,88

Milj. euro                                                                                      1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST -10,4 -48,1 -291,6
Övriga poster i totalresultaträkningen:
Poster som senare kan omklassificeras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser av utländska enheter, före skatter -1,3 10,3 37,9
Omräkningsdifferenser av utländska enheter, minskad med skatt -1,3 10,3 37,9
Säkring av kassaflöde, före skatter 1,0 1,4
Säkring av kassaflöde, minskad med skatt 1,0 1,4
Periodens övriga totalresultat, netto -1,3 11,3 39,3
PERIODENS TOTALRESULTAT SAMMANLAGT -11,7 -36,8 -252,3

Periodens totalresultat sammanlagt hänförligt till:
Moderbolagets ägare -11,7 -36,8 -252,3

* Resultatet per aktie för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla det aktuella antalet aktier.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

* Förändring i redovisningsprincipen har presenterats retroaktivt enligt IAS 8.

Milj. euro                                                                                      30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
TILLGÅNGAR
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Goodwill 275,3 504,3 277,5
Varumärket 89,9 86,6 90,6
Immateriella rättigheter 24,9 33,2 30,4
Övriga immateriella tillgångar 1,4 1,6 1,4
Förskott och pågående nyanläggningar 1,8 2,5 1,6
Immateriella tillgångar sammanlagt 393,4 628,2 401,5
Materiella anläggningstillgångar
Mark- och vattenområden 17,5
Byggnader och anläggningar 232,8
Maskiner och inventarier 40,6 48,5 44,5
Ändrings- och ombyggnadskostnader för hyrda lokaliteter 4,9 4,6 4,2
Tillgångar med nyttjanderätt 309,6 447,7 351,4
Förskott och pågående nyanläggningar 9,6 10,8 11,6
Materiella anläggningstillgångar sammanlagt 364,6 761,8 411,8
Förvaltningsfastigheter 0,5 0,5 0,5
Långfristiga fordringar 1,7 0,4 1,7
Långfristiga leasingfordringar 15,0 3,9
Övriga placeringar 0,2 0,2 0,2
Latenta skattefordringar 28,7 17,3 27,8
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 789,1 1 423,4 847,4

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 148,7 134,8 135,3
Kortfristiga fordringar
Räntebärande fordringar 0,2 0,2 0,0
Leasingfordringar 1,3 0,5
Inkomstskattefordringar 2,0 3,5 0,3
Räntefria fordringar 39,9 21,6 45,0
Kortfristiga fordringar sammanlagt 42,0 26,6 45,8
Likvida medel 155,6 125,5 152,3
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 346,3 287,0 333,4
TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 247,9 247,3
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 1 383,3 1 710,4 1 428,1

Milj. euro                                                                                      30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital 77,6 144,1 144,1
Överkursfond 186,1 186,1
Fonden för investerat fritt eget kapital 250,4 250,4
Övriga fonder 0,1 43,5 43,8
Omräkningsdifferenser 19,1 -7,2 20,4
Balanserade vinstmedel 47,6 -298,2 -541,7
Hybridlån 52,9 105,8 105,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 197,3 424,6 209,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 197,3 424,6 209,0

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder 36,4 44,5 35,9
Långfristiga leasingskulder 254,2 401,9 290,7
Långfristiga räntefria skulder och avsättningar 95,1 0,3 0,2
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 385,8 446,6 326,9

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga räntebärande finansieringsskulder 430,0 478,8 488,2
Kortfristiga leasingskulder 73,6 87,6 80,5
Kortfristiga räntefria skulder
Leverantörskulder och övriga kortfristiga skulder 233,3 230,9 249,6
Inkomstskatteskulder 41,4 41,7 39,6
Kortfristiga avsättningar 4,8 0,2 17,0
Kortfristiga räntefria skulder sammanlagt 279,5 272,7 306,2
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 783,2 839,2 874,9
SKULDER HÄNFÖRIGA TILL TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR 
FÖRSÄLJNING

17,1 17,4

SKULDER SAMMANLAGT 1 186,0 1 285,8 1 219,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT 1 383,3 1 710,4 1 428,1



STOCKMANNS HALVÅRSRAPPORT 2021   |   13

*Realiserade kursvinster hänförlig till säkring av nettoinvestering i utländsverksamhet och internt lån.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Milj. euro                                                                                        1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -10,4 -48,1 -291,6
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 51,9 66,5 379,9
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 11,0 24,6 45,4
Ränteintäkter -2,5 -5,1 -3,7
Inkomstskatter 0,5 0,3 -2,4
Övriga justeringar 0,6 -1,0 15,9
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning (-) / minskning (+) av omsättningstillgångar -14,1 10,5 13,9
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga försäljningsfordringar och 
övriga fordringar

-3,0 15,3 -9,7

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

18,2 38,2 25,3

Betalda räntor -17,1 -19,4 -30,3
Erhållna räntor från rörelsen 0,1 0,5 0,8
Betalda skatter från rörelsen -0,5 3,7 4,1
Nettokassaflöde från rörelsen 34,7 85,9 147,4

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -5,1 -10,1 -18,7
Kursvinster hänförlig till säkring av nettoinvestering och internt lån* 7,1 7,1
Erhållna dividender från investeringar 1,6
Nettokassaflöde från investeringar -5,1 -3,1 -10,0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Upptagning av kortfristiga lån 53,3 53,3
Återbetalning av kortfristiga lån -45,4 -45,4
Upptagning av långfristiga lån 75,4 75,4
Återbetalning av långfristiga lån -15,3 -6,4
Återbetalning av leasingskulder -25,8 -40,9 -80,2
Ränta för hybridlån -8,2 -8,2
Nettokassaflöde från finansiering -25,8 18,9 -11,5

NETTOFÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 3,9 101,8 125,9

Likvida medel vid periodens ingång 152,3 24,9 24,9
Checkkonto med kreditlimit -2,3 -2,3
Likvida medel vid periodens ingång 152,3 22,7 22,7
Nettoförändring av likvida medel 3,9 96,5 125,9
Inverkan av kursdifferenser -0,6 6,3 3,7
Likvida medel vid periodens utgång 155,6 125,5 152,3
Likvida medel vid periodens utgång 155,6 125,5 152,3
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KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
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EGET KAPITAL 1.1.2020 144,1 186,1 -1,3 250,4 43,8 -17,5 -241,8 363,8 105,8 469,6
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -48,1 -48,1 -48,1
Omräkningsdifferenser av utländska enheter 10,3 10,3 10,3
Säkring av kassaflöde, minskad med skatt 1,0 1,0 1,0
Periodens totalresultat sammanlagt, netto 1,0 10,3 -48,1 -36,8 -36,8
Erlagd ränta för hybridlån -8,2 -8,2 -8,2
EGET KAPITAL 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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EGET KAPITAL 1.1.2020 144,1 186,1 -1,3 250,4 43,8 -17,5 -241,8 363,8 105,8 469,6
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -291,6 -291,6 -291,6
Omräkningsdifferenser av utländska enheter 0,1 37,9 37,9 37,9
Säkring av kassaflöde, minskad med skatt 1,3 1,3 1,3
Periodens totalresultat sammanlagt, netto 1,4 37,9 -291,6 -252,3 -252,3
Erlagd ränta för hybridlån -8,2 -8,2 -8,2
EGET KAPITAL 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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EGET KAPITAL 1.1.2020 144,1 186,1 250,4 43,8 20,4 -541,7 103,2 105,8 209,0
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -10,4 -10,4 -10,4
Omräkningsdifferenser av utländska enheter -1,3 -1,3 -1,3
Periodens totalresultat sammanlagt, netto -1,3 -10,4 -11,7 -11,7
Minskning av aktiekapitalet för att täcka förluster -66,5 66,5
Användning av fonden för inbetalt fritt eget kapital för 
att täcka förluster

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

Nedskärning av hybridlåneskulder och konversion till 
aktier

52,9 52,9 -52,9

EGET KAPITAL 30.6.2020 77,6 0,1 19,1 47,6 144,4 52,9 197,3
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NOTER TILL HALVÅRSRAPPORTEN,   
SAMMANDRAG

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE

Denna halvårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34. 
De tillämpliga principerna för upprättande och redovisning är de 
samma som i bokslutet 2020. Siffrorna har inte reviderats.

Riktade vederlagsfria emission, sammanslagningen av aktiesla-
gen och en minskning av aktiekapitalet

I enlighet med beslutet som fattades av ordinarie bolagsstäm-
man med anledning av sammanslagningen av Stockmann Oyj 
Abp:s aktieslag A och B emitterades sammanlagt 3 053 086 nya 
aktier i en riktad vederlagsfria emission till ägarna av A-aktierna. 
Nya aktier registrerades i handelsregistret den 9 april 2021. Efter 
registreringen av de nya aktierna och sammanslagningen av 
aktieslagen har Bolaget sammanlagt 75 101 769 aktier. Det totala 
röstetalet som Bolagets aktier medför efter registreringen är 75 
101 769 röster. Nyckeltal resultat per aktie har justerats retroaktivt 
för alla perioder som presenteras för att motsvara antalet aktier 
efter den riktade vederlagsfria emissionen om 75 101 779.

Utöver emissionen av aktierna och sammanslagningen av 
aktieslagen har handelsregistret den 9 april 2021 enligt den 
ordinarie bolagsstämmans beslut registrerades en minskning av 
aktiekapitalet med 66 540 827,74 euro för att täcka uppkomna 
förluster. Efter minskningen av aktiekapitalet uppgår bolagets 
aktiekapital till 77 556 538,26 euro. Bolaget har därtill ansökt om 
kallelse på borgenärer för att ytterligare minska aktiekapitalet 
med 67 556 538,26 euro för att överföra dessa medel till fonden 
för inbetalt fritt eget kapital. Den sistnämnda minskningen av 
aktiekapitalet för att överföra medel till fonden för inbetalt fritt 
eget kapital är villkorat av ett borgenärsskyddsförfarande i enlig-
het med aktiebolagslagen och den kommer att registreras efter 
kallelseförfarandet, ifall bolagets borgenärer inte motsätter sig 
minskningen.

Företagssanering

Stockmann Oyj Abp lämnade in en ansökan om företagssane-
ring till Helsingfors tingsrätt den 6 april 2020. Helsingfors tings-
rätt fastställde enligt sitt beslut den 9 februari 2021 saneringspro-
grammet för Stockmann Oyj Abp. Saneringsprogrammet baserar 
sig på att bolaget fortsätter sin varuhusaffärsverksamhet i sina 
samtliga nuvarande varuhus och näthandeln i Finland och Balti-
kum. Programmets varaktighet är åtta år. Lindex affärsverksam-
het fortsätter som en fast del av Stockmannkoncernen, och dess 
kassaflöde bidrar till att uppfylla de betalningsskyldigheter som 
ingår i saneringsprogrammet. Som en del av saneringsprogram-
met säljer bolaget de fastigheter som bolaget äger i Helsingfors 
centrum, Tallinn och Riga. Realiseringsresultatet för fastighets-
egendomen används först och främst till betalning av sanerings-
skulder med säkerhet.

I not ”Saneringsskulder” finns information om Stockmannkon-
cernens saneringsskulder med och utan säkerhet samt deras 
uppdelning i kortfristiga och långfristiga saneringsskulder i enlig-
het med saneringsprogrammet. I not ”Kassaflödena, som bygger 
på kontrakt om finansiella skulder” förfallotiderna för koncer-
nens alla skulder per 30 juni 2021.

Stockmann Oyj Abp:s styrelse beslöt den 18 maj 2021, på basen 
av den ordinära bolagsstämmans bemyndigande, att emittera 
högst 100 000 000 nya aktier till avsedda borgenärer av sane-
ringsskulder utan säkerhet och hybridlånsborgenärer. Teck-
ningstiden för konversionsaktierna upphörde den 18 juni 2021 
och totalt 79 335 175 konversionsaktier registrerades den 6 juli 
2021 i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och register-
styrelsen. Dessutom Stockmann Oyj Abp erbjöd till borgenärer 
utan säkerhet möjlighet att konvertera genom kvittning sina 
respektive fordringar under saneringsprogrammets betalnings-

program till seniora säkerställda obligationer. Teckningsperioden 
för obligationer avslutades den 18 juni 2021. Det totala kapital-
beloppet av obligationerna som giltigt tecknats av borgenärer 
utan säkerhet uppgick till 66 149 032 euro. Därav emitterade 
Stockmann den 5 juli 2021 obligationer till ett totalt kapitalbelopp 
om 66 149 032 euro. Efter aktie- och obligationskonversionerna, 
uppgår summan fastställd saneringsskuld utan säkerhet under 
saneringsprogrammets betalningsprogram till cirka 21,8 miljoner 
euro. Stockmann har emellertid enligt saneringsprogram-
met även saneringsskulder som är villkorade, anknutna till ett 
maximibelopp eller omtvistade, där beloppet som omfattas av 
betalningsprogrammet fastställs vid ett senare tillfälle och där 
borgenärerna till sådana saneringsskulder kommer att ha rätt att 
konvertera sina fordringar till aktier samt Obligationer då deras 
respektive fordringar fastställts.

Verksamhetens kontinuitet

Denna halvårsrapport om Stockmannkoncernen har upprät-
tats utifrån verksamhetens kontinuitet. Koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten beror på affärsverksamhetens lönsam-
het och på genomförande av ett godkänt saneringsprogram för 
Stockmann Abp. Om saneringsprogrammets krav inte uppfylls, 
om försäljningen och återhyrningen av fastigheter och återbetal-
ningen av saneringsskulden enligt företagssaneringsprogrammet 
för Stockmann Oyj Abp misslyckas kan det leda till att sanerings-
programmet avslutas eller att bolaget försätts i konkurs.

Stockmanns styrelse har omsorgsfullt bedömt bolagets över-
gripande läge i företagssaneringen och med tanke på ökad 
osäkerhet på grund av coronaviruspandemin, och analysen 
stöder likviditetens och finansieringens tillräcklighet och således 
upprättandet av halvårsrapporten enligt principen för verksam-
hetens kontinuitet. 

Principer för upprättande som förutsätter ledningens  
bedömning och centrala osäkerhetsfaktorer relaterade till 
bedömningarna

Eftersom halvårsrapporten har upprättats enligt IFRS-standar-
derna, har ledningen varit tvungen att ta med bedömningar av 
och antaganden om framtiden. Vid tidpunkten för halvårsrappor-
ten anknyter antagandena i synnerhet till grunderna för verksam-
hetens kontinuitet och värderingen av egendomsposter.

Den 31 december 2020 redovisades i Stockmanns balansräkning 
latenta skattefordringar på 20 miljoner euro från skattemässiga 
förluster från tidigare räkenskapsperioder. Redovisningen av 
latenta skattefordringar innebär betydande bedömningar och 
uppskattningar från ledningen. Dessa bedömningar och upp-
skattningar innebär risker och osäkerhetsfaktorer. Latenta skat-
tefordringar från förluster från tidigare räkenskapsår redovisas 
endast om företagets ledning uppskattar att tillräckligt skatteplik-
tig inkomst kan genereras i framtiden för att utnyttja oanvända 
förluster. Som en del av Stockmann Abp:s saneringsprogram, 
som godkändes av Helsingfors tingsrätt den 9 februari 2021, 
skall bolaget sälja och återhyra fastigheterna som bolaget äger 
i centrala Helsingfors, Tallinn och Riga. Intäkterna från försälj-
ningen av fastigheterna kommer huvudsakligen att användas för 
att återbetala saneringsskulden med säkerhet innan den 31 de-
cember 2022. Stockmanns ledning uppskattar att intäkterna från 
försäljningen av fastigheterna kommer att överstiga mängden av 
ackumulerade skattemässiga förluster. Enligt företagets uppfatt-
ning genererar således försäljningen av fastigheterna tillräckliga 
skattepliktiga intäkter för att utnyttja skatteförluster och för att 
redovisa latenta skattefordringar i enlighet med det övertygande 
beviskriteriet i IAS 12.35.

Efter inledandet av företagssaneringen har några leverantörer 
och hyresvärdar framställt vissa ytterligare krav på
Stockmann Oyj Abp, de största av dessa krav anknyter till upp-
sägningen av långfristiga hyresavtal med två månaders
uppsägningstid i enlighet med företagssaneringslagen. Stock-
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mann redovisade en del av krav som avsättning i koncernredo-
visningen 31.12.2020 baserat på ledningens bedömning och i 
enlighet med principerna för saneringsprogrammet. Avsättnings-
beloppet den 30 juni 2021 var 17,0 miljoner. Skadeståndskraven 
som har bestridits och presenteras som en eventualförpliktelse 
den 30 juni 2021 var 114 miljoner euro.

Bedömningarna och antagandena i halvårsrapporten baserar sig 
på ledningens bästa uppfattning vid tidpunkten för upprättandet 
av halvårsrapporten.

Lindex goodwillvärde och nedskrivningstestning av varumärket

Egendomsposternas bokföringsvärden bedöms regelbundet i 
syfte att upptäcka eventuella tecken på nedskrivningsbehov. 

Goodwillvärdet vid tidpunkten för halvårsrapporten på 275,3 
miljoner euro och Lindex-varumärket, 89,9 miljoner euro, har 
hänförts till Lindex-segmentet. Vid fastställandet av Lindex verk-
liga värde har det estimerade framtida kassaflödet diskonterats 
till nuvärde med samma testningsprinciper som presenteras 
i bokslutet 2020. Det estimerade kassaflödet baserar sig på 
marknadsspecifika prognoser som ledningen godkänt och som 
omfattar den kommande femårsperioden och även påverkar 
terminalperioden. I de långsiktiga prognoserna som uppdaterats 
under den gångna räkenskapsperioden har det beaktats att det 
allmänna konjunkturläget har förändrats jämfört med året innan. 
Enligt ledningen kommer COVID-19 pandemin att ha en viss 
negativ effekt på kassaflödet under 2021, men därefter förväntas 
försäljningsutvecklingen återgå till nivån före pandemin även till 
följd av att utvecklingen av Lindex e-handel har påskyndats. Lin-
dex kassaflöde efter den prognosperiod som ledningen godkänt 
har extrapolerats med en jämn tillväxtfaktor på 1,7 procent.

Värdeförändringskänsligheten för goodwillvärdet och värdet 
på varumärket Lindex kan testas genom att ändra de centrala 
parametrarna. Som utgångsvärde i känslighetsanalysen har man 
använt det verkliga värdet per 30 juni 2020 som baserar sig på 
goodwillvärdet och Lindex kommande kassaflöden. I testningen 
av nedskrivningsbehov är Lindex förväntade kassaflöde ca  
8 procent större än Lindex värde i koncernens balansräkning. 
I känslighetsanalysen testades känsligheten för förändringar 
i diskonteringsräntan och försäljningstillväxten som använts i 
värderingen. I värderingskalkylerna är försäljningstillväxten 5 % i 
genomsnitt och diskonteringsräntan 9,8 %. När den antagna för-
säljningstillväxten höjs med 1–2 procentenheter ökar det verkliga 
värdet med 10 procent i genomsnitt. På motsvarande sätt sänker 
en minskning med 1–4 procentenheter det verkliga värdet med 
17 procent i genomsnitt. När diskonteringsräntan sänks med 
0,5–2 procentenheter ökar det verkliga värdet med 20 procent i 
genomsnitt. På motsvarande sätt sänker en ökning med 0,5–2 
procentenheter det verkliga värdet med 14 procent i genomsnitt. 
Baserat på känslighetsanalysen skulle en minskning av antagan-
det om försäljningstillväxt med 3 procentenheter eller en ökning 
av diskonteringsräntan med 1,3 procentenheter resultera att det 
förväntade kassaflödet motsvarar det redovisade värdet.

Enligt nedskrivningstestningen finns det inga behov av nedskriv-
ningar.

Statliga stöd

Stöd erhållits från statliga myndigheter eller andra liknande of-
fentliga enheter, som blir fordran för att kompensera de redan 
uppkomna utgifterna, redovisas i resultaträkningen för perioden 
då företaget uppfyller de bifogade villkoren.

Underhalvårsperioden fick Stockmann-koncernen i sina olika 
verksamhetsländer totalt 3,1 miljoner euro i stadliga stöd relate-
rade till COVID-19-situationen. Dessa statliga stöd rapporteras 
bland övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.
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KONCERNENS RÖRELSESEGMENT*

Omsättning, milj. euro 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
Koncernen sammanlagt 228,0 182,7 383,7 351,1 790,7

Redovisad rörelsevinst/-förlust, milj. euro 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
Ofördelat -1,9 -2,4 -4,3 -4,5 -10,2
Goodwill nedskrivning -250,0
Koncernen sammanlagt 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4
Finansiella intäkter 1,4 4,9 2,5 5,1 3,7
Finansiella kostnader -4,2 -13,1 -11,0 -24,6 -45,4
Vinst/förlust före skatter, koncernen sammanlagt 23,5 -8,6 -9,8 -47,8 -294,0

Justeringar till rörelsevinst/-förlust, milj. euro 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
Ofördelat -0,5 -1,3 -1,5 -2,4 -6,4
Goodwill nedskrivning -250,0
Koncernen sammanlagt -0,4 -1,3 -7,0 -2,4 -257,3

Justerad rörelsevinst/-förlust, milj. euro 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
Ofördelat -1,4 -1,2 -2,8 -2,1 -3,7
Koncernen sammanlagt 26,7 0,8 5,6 -25,9 4,9

Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro 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
Goodwill nedskrivning 250,0
Koncernen sammanlagt 26,6 32,8 51,9 66,5 379,9

Investeringar, milj. euro *) 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
Koncernen sammanlagt -0,4 6,9 12,9 26,3 86,6
*) Inklusive tillgångar med nyttjanderätt

Tillgångar, milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Lindex 904,3 1 106,0 883,6
Stockmann 478,3 588,2 544,2
Ofördelat 0,7 16,2 0,4
Koncernen sammanlagt 1 383,3 1 710,4 1 428,1

IFRS 16 Leasingskulder, milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Lindex 261,3 282,4 278,3
Stockmann 66,6 207,1 92,9
Totalt 327,8 489,5 371,2
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UPPGIFTER OM MARKNADSOMRÅDEN

*) Inkluderar franchiseintäkter

Omsättning, milj. euro Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Finland 68,9 60,6 125,3 124,5 278,7
Sverige*) och Norge 123,1 95,7 202,6 171,2 389,2
Baltikum och andra länder 36,0 26,4 55,7 55,3 122,8
Marknadsområden sammanlagt 228,0 182,7 383,7 351,1 790,7
Finland % 30,2 % 33,2 % 32,7 % 35,5 % 35,2 %
Utlandet % 69,8 % 66,8 % 67,3 % 64,5 % 64,8 %

Rörelsevinst/-förlust, milj. euro Q2 2021 Q2 2020 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Finland -6,8 -14,9 -19,6 -28,3 -37,8
Sverige*) och Norge 30,7 15,3 16,9 2,8 34,2
Baltikum och andra länder 2,4 -0,8 1,4 -2,8 1,2
Marknadsområden sammanlagt 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -2,4
Goodwill nedskrivning -250,0
Koncernen sammanlagt 26,3 -0,4 -1,4 -28,3 -252,4

Långfristiga tillgångar, milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Finland 367,5 425,3 399,3
Sverige och Norge 590,5 832,9 608,4
Baltikum och andra länder 49,4 147,9 58,5
Marknadsområden sammanlagt 1 007,4 1 406,1 1 066,2
Finland % 36,5 % 30,2 % 37,4 %
Utlandet % 63,5 % 69,8 % 62,6 %
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EURONS VÄXELKURSER

KONCERNENS NYCKELTAL

*) Exklusive tillgångar med nyttjanderätt

NYCKELTALENS BERÄKNINGSPRINCIPER

Nyckeltal enligt IFRS-standarderna

Resultat/aktie  =  resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare – skattjusterad ränta från hybridlån
  emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Alternativa nyckeltal

Soliditet, %  =   eget kapital sammanlagt
  balansomslutning – erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad, %  =  räntebärande främmande kapital – likvida medel och räntebärande fordringar
  eget kapital sammanlagt

Kassaflöde från rörelsen/aktie = nettokassaflöde från rörelsen
  emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Räntebärande nettoskuld  =  räntebärande främmande kapital – likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Eget kapital/aktie = eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare
  antal aktier på bokslutsdagen

Avkastning på eget kapital, %    =  räkenskapsperiodens resultat (12 månader)
  eget kapital sammanlagt (genomsnittligt under 12 månader)

Avkastning på investerat kapital, %  =  resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader (12 månader)    
  investerat kapital (genomsnittligt under 12 månader)

Investerat kapital  = balansomslutning – latent skatteskuld samt övriga räntefria skulder  
  (genomsnittligt under 12 månader)

x 100

x 100

x 100

x 100

Kursen på bokslutsdagen 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
NOK 10,1717 10,9120 10,4703
SEK 10,1110 10,4948 10,0343
Medelkursen för räkenskapsperioden 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

 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Soliditet, % 14,3 24,8 14,6
Nettoskuldsättningsgrad, % 304,9 194,6 336,1
Kassaflöde från rörelsen per aktie, från början av perioden, euro 0,46 1,19 2,05
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 601,5 826,3 702,5
Antal aktier vid periodens slut, 1 000 st. 75 102 72 049 72 049
Antal aktier, vägt medeltal, före och efter utpädning, 1 000 st. 75 102 72 049 72 049
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 108,9 87,5 86,9
Rörelsevinst/-förlust av omsättningen, % -0,4 -8,0 -31,9
Eget kapital per aktie, euro 2,63 5,89 2,90
Avkastning på eget kapital, glidande 12 mån., % -81,7 -13,6 -86,0
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån., % -19,1 0,5 -20,1
Personal i medeltal, omräknat till heltidsanställda 3 598 3 875 3 973
Investeringar, från början av räkenskapsperioden, milj. euro *) 4,6 10,3 19,4
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UPPGIFTER PER KVARTAL

* Segmentuppgifter för 2019 har justerats i jämförelsesyfte
** Inkluderar franchising inkomster

Koncernens resultaträkning per kvartal
Milj. euro Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Omsättning 228,0 155,7 232,0 207,6 182,7 168,4 285,7 225,3
Övriga rörelseintäkter 1,5 1,5 1,6 2,8 5,3 0,0 0,0 0,0
Användning av material och förnödenheter -90,2 -68,0 -97,5 -88,5 -83,9 -77,1 -124,0 -98,3
Kostnader för löner och anställningsförmåner -48,3 -45,6 -49,3 -44,3 -38,5 -49,7 -53,5 -49,8
Avskrivningar och nedskrivningar -26,6 -25,3 -281,7 -31,7 -32,8 -33,7 -32,2 -31,4
Övriga rörelsekostnader -38,2 -45,8 -43,5 -31,6 -33,3 -35,7 -50,9 -41,1
Kostnader totalt -203,3 -184,8 -472,0 -196,1 -188,4 -196,2 -260,6 -220,5
Rörelsevinst/-förlust, milj. euro 26,3 -27,7 -238,4 14,3 -0,4 -27,8 25,1 4,8
Finansiella intäkter 1,4 1,0 -1,2 -0,2 4,9 0,2 0,3 0,3
Finansiella kostnader -4,2 -6,7 -11,0 -9,7 -13,1 -11,6 -12,6 -13,3
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -2,8 -5,7 -12,2 -9,9 -8,2 -11,4 -12,3 -13,1
Vinst/förlust före skatter 23,5 -33,3 -250,6 4,4 -8,6 -39,2 12,8 -8,3
Inkomstskatter -4,4 3,8 3,9 -1,1 -4,3 3,9 -8,8 -7,8
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 19,1 -29,5 -246,8 3,3 -12,9 -35,3 4,0 -16,1

Resultat per aktie per kvartal*
Euro Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Från årets resultat (före och efter utpädning) 0,25 -0,39 -3,20 0,01 -0,20 -0,50 0,02 -0,23
* Resultatet per aktie för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla det aktuella antalet aktier

Segmentuppgifter per kvartal *
Milj. euro Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Omsättning
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
Koncernen sammanlagt 228,0 155,7 232,0 207,6 182,7 168,4 285,7 225,3
Redovisad rörelsevinst/-förlust, milj. euro
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
Ofördelat -1,9 -2,4 -3,3 -2,4 -2,4 -2,0 -4,2 -4,4
Goodwill nedskrivning -250,0
Koncernen sammanlagt 26,3 -27,7 -238,4 14,3 -0,4 -27,8 25,1 4,8
Justeringar till rörelsevinst/-förlust, milj. euro
Lindex 0,0 -5,4 0,0 -0,8 -2,3 -0,4
Stockmann 0,1 -0,1 1,4 -0,1
Ofördelat -0,5 -1,0 -2,7 -1,4 -1,3 -1,1 -4,6 -2,8
Goodwill nedskrivning -250,0
Koncernen sammanlagt -0,4 -6,5 -252,7 -2,2 -1,3 -1,1 -5,5 -3,3
Justerad rörelsevinst/-förlust, milj. euro
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
Ofördelat -1,4 -1,4 -0,7 -1,0 -1,2 -0,9 0,4 -1,5
Koncernen sammanlagt 26,7 -21,1 14,2 16,5 0,8 -26,7 30,7 8,1

Uppgifter om marknadsområden
Milj. euro Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019
Omsättning
Finland 68,9 56,4 89,1 65,1 60,6 63,9 116,7 79,6
Sverige** och Norge 123,1 80,0 109,6 108,4 95,7 75,5 121,8 110,3
Baltikum och andra länder 36,0 19,2 33,3 34,2 26,4 28,9 47,2 35,4
Koncernen sammanlagt 228,0 155,7 232,0 207,6 182,7 168,4 285,7 225,3
Finland % 30,2 % 36,2 % 38,4 % 31,4 % 33,2 % 38,0 % 40,8 % 35,3 %
Utlandet % 69,8 % 63,8 % 61,6 % 68,6 % 66,8 % 62,0 % 59,2 % 64,7 %
Rörelsevinst/-förlust
Finland -6,8 -12,8 -3,9 -5,6 -14,9 -13,4 6,2 -8,2
Sverige** och Norge 30,7 -13,4 13,8 17,7 15,3 -12,5 14,7 12,3
Baltikum och andra länder 2,4 -1,4 1,8 2,2 -0,8 -1,9 4,2 0,7
Marknadsområden sammanlagt 26,3 -27,7 11,6 14,3 -0,4 -27,8 25,1 4,8
Goodwill nedskrivning -250,0
Koncernen sammanlagt 26,3 -27,7 -238,4 14,3 -0,4 -27,8 25,1 4,8
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ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVATKONTRAKT

KONCERNENS TILLGÅNGAR OCH GOODWILL

TILLGÅNGAR MED NYTTJANDERÄTT

Koncernens ansvarförbindelser, milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Inteckningar i jordområden och byggnader *) 1 671,7 1 671,7 1 671,7
Panter och borgensförbindelser 0,2 1,6 0,2
Elavtalansvar 0,5 1,1 0,7
Ansvar för justering av momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar 2,5 2,8 2,9
Totalt 1 674,8 1 677,2 1 675,5
*) Bokföringsvärde på mark och byggnader (anskaffningsutgiftsmethod tillämpats) 246,5 250,7 246,2

Hyreskontrakt för koncernens affärslägenheter, milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Inom ett år 7,0 9,7 3,2
Längre än ett år 6,3
Totalt 7,0 9,7 9,5

Avgifter för koncernens leasingavtal, milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Inom ett år 0,2 0,2 0,2
Längre än ett år 0,6 0,4 0,4
Totalt 0,8 0,6 0,6

Koncernens derivatkontrakt, milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Nominellt värde
Valutaderivat 11,4
Elderivat 1,7 2,0 1,6
Totalt 1,7 13,3 1,6

Tillgångar, milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Anskaffningsutgift vid periodens ingång 1 704,4 2 194,5 2 194,5
Omräkningsdifferens +/- -7,5 -10,1 49,7
Ökningar under perioden 12,9 26,3 86,6
Minskningar under perioden -33,3 -54,7 -228,1
Överföringar till tillgångar som innehas för försäljning 0,5 -398,4
Anskaffningsutgift vid periodens utgång 1 677,1 2 156,0 1 704,4
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid periodens ingång -890,6 -750,5 -750,5
Omräkningsdifferens +/- 9,4 10,1 0,4
Avskrivningar på minskningar under perioden 15,4 41,3 87,6
Ackumulerade avskrivningar på överföringar till tillgångar som innehas för försäljning -0,9 151,8
Räkenskapsperiodens avskrivning och nedskrivning -51,9 -66,5 -379,9
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid periodens utgång -918,7 -765,5 -890,6
Bokföringsvärde vid periodens ingång 813,8 1 444,0 1 444,0
Bokföringsvärde vid periodens utgång 758,4 1 390,5 813,8

I sammanställningen av koncernens tillgångar ingår följande förändring i koncerngoodwill:
Goodwill, milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Anskaffningsutgift vid periodens ingång 277,5 506,6 506,6
Omräkningsdifferens +/- -2,2 -2,3 20,9
Nedskrivningar -250,0
Bokföringsvärde vid periodens utgång 275,3 504,3 277,5

Förändringen i redovisningsprincip har presenterats retroaktivt enligt IAS 8 för året 2020.

Milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Anskaffningsutgift vid periodens ingång 476,9 570,1 570,1
Omräkningsdifferens +/- -2,9 3,1 14,3
Ökningar under perioden 8,3 16,0 67,2
Minskningar under perioden -24,8 -12,9 -174,8
Anskaffningsutgift vid periodens utgång 457,5 576,2 476,9
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid periodens ingång -125,5 -84,4 -84,4
Omräkningsdifferens +/- 7,9 0,3 10,5
Avskrivningar på minskningar under perioden 6,9 -0,5 34,9
Räkenskapsperiodens avskrivning och nedskrivning -37,4 -43,9 -86,4
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid periodens utgång -148,0 -128,5 -125,5
Bokföringsvärde vid periodens ingång 351,4 485,7 485,7
Bokföringsvärde vid periodens utgång 309,6 447,7 351,4
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FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER VÄRDERINGSGRUPP OCH HIERARKISK KLASSIFICERING AV VERKLIGA VÄRDEN

Koncernen tillämpar följande rangordning för att fastställa och offentliggöra det verkliga värdet på finansiella instrument enligt olika värderingstekniker:
Nivå 1: Noterade (ojusterade) priser för identiska tillgångar och skulder på aktiva marknader.
Nivå 2: Värderingsmetoder, som använder noterat marknadspris som ingångsdata. Noteringarna är tillgängliga regelbundet på börsen, hos mäklare 
eller tjänsteproducenter inom marknadsprissättning. Finansiella instrument på nivå 2 är icke börsnoterade (OTC) derivatinstrument som klassificeras till 
antingen verkligt värde och bokförs i resultaträkningen eller säkringsredovisas.
Nivå 3: Sådana värderingstekniker av vilka krävs betydande ledningens bedömning.
 
Under räkenskapsperioden förekom inga overföringar mellan nivåerna.

Finansiella tillgångar på tredje nivån är investeringar i aktier av onoterade företag. Verkligt värde av aktier fastställs enligt metoder, som kräver ledning-
ens bedömning. Vinster och förluster härrörande från investeringar bokförs i övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i resultaträkningen, eftersom 
beslut att förvärva eller överföra investeringar har gjorts på kommersiella grunder. Den följande kalkylen förevisar ändringar i finansiella tillgångar som 
värderas i verkligt värde under rapporteringsperioden.

*) Inklusive tillgångar och skulder klassificerade som innehav för försäljning

Finansiella tillgångar, milj. euro                                     Nivå Bokförings-
värdet 

30.6.2021

Verkligt värde 
30.6.2021

Bokförings-
värde  

30.6.2020

Verkligt vär-
de30.6.2020

Bokförings-
värde  

31.12.2020

Verkligt värde 
31.12.2020

Finansiella tillgångar värderade till  
upplupet anskaffningsvärde
Långfristiga fordringar  1,7 1,7 0,4 0,4 1,7 1,7
Långfristiga leasingfordningar  15,0 15,0 3,9 3,9
Kortfristiga fordringar, räntebärande  0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
Kortfristiga leasingfordningar  1,3 1,3 0,5 0,5
Kortfristiga fordringar, räntefria*)  40,2 40,2 21,6 21,6 45,5 45,5
Likvida medel*)  156,1 156,1 125,5 125,5 152,5 152,5
Övriga placeringar 3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Finansiella tillgångar per värderings-
grupp totalt

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

Finansiella skulder, milj. euro                                      Level Bokförings-
värdet 

30.6.2021

Verkligt värde 
30.6.2021

Bokförings-
värde  

30.6.2020

Verkligt vär-
de30.6.2020

Bokförings-
värde  

31.12.2020

Verkligt värde 
31.12.2020

Derivatkontrakt, säkringsredovisning 
tillämpas

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

Finansiella skulder värderade till  
upplupet anskaffningsvärde
Långfristiga leasingskulder  254,2 254,2 401,9 401,9 290,7 290,7
Långfristiga skulder, räntefria  82,3 82,3
Kortfristiga skulder, räntebärande 2 430,0 430,0 478,8 442,5 488,2 468,0
Kortristiga leasingskulder  73,6 73,6 87,6 87,6 80,5 80,5
Leverantörsskulder och övriga  
kortfristiga skulder*)

 233,7 233,7 230,3 230,3 250,0 250,0

Finansiella skulder per värderings-
grupp totalt

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

Ändring i verkligt värde av övriga 
placeringar, milj. euro

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020

Bokföringsvärde 1.1. 0,2 0,3 0,3
Totalt 0,2 0,2 0,2
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KASSAFLÖDENA, SOM BYGGER PÅ KONTRAKT OM FINANSIELLA SKULDER DEN 30 JUNI 2021

SANERINGSSKULDER

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Kassaflödena baserar sig på saneringsprogrammet, som godkändes den 9 februari 2021 och de inkluderar finansiella kostnader. 
Antagandet i beräkningen är att fastigheterna realiseras och saneringsskulderna med säkerhet betalas inom 12 månader. 
Saneringsskulderna (lång- och kortfristiga) var 539,9 milj. euro. 66,1 milj. euro konverterades i juli till det nya masskuldebrevslånet, som ska återbetalas 
år 2025 och på vilket ska betalas 0,1 milj. euro årlig ränta. 19,1 milj. euro konverterades till aktier i juli 2021 och 2,8 milj. euro skärs ned. 430,0 milj. euro 
som är presenterad som kortfristiga finansieringsskulder i balansräkningen ska betalas inom följande 12 månader samt dess räntor på 10,3 milj. euro. 
De kvarvarande saneringsskulderna 21,7 milj. euro ska betalas under åren 2022-2028 i enlighet med saneringsprogrammet.     
Saneringsavsättningarna (lång- och kortfristiga) var 17,6 milj. euro, varav 12,8 milj. euro är presenterad som långfristig och ska betalas fr.o.m. år 2022 i 
enlighet med saneringsprogrammet. Kortfristig saneringsavsättning 4,8 milj. euro inkluderar 1,3 milj. euro ovannämnda betalningar och 3,5 milj. euro 
som konverteras till aktier eller skärs ned i enlighet med saneringsprogrammet.      
Leasingskuldernas bokföringsvärde har diskonterats i enlighet med IFRS 16. Kassaflödena är presenterade i sina nominella värden.

Stockmann Oyj Abp:s koncerninterna saneringsskulder uppgår till 63.9 milj. euro.
* Inkluderar andelen av skulder utan säkerhet som konverterats till ett räntebärande 5-års masskuldebrevlån i juli 2021 samt den resterande andelen av 
skulder utan säkerhet som i enlighet med saneringsprogrammet kommer att betalas under åren 2023–2028.
** Inkluderar andelen på 20 % av skulder utan säkerhet, vilken i enlighet med det godkända saneringsprogrammet antingen ändrades till aktier eller 
skars ned i juli 2021, samt den resterande andelen av skulder utan säkerhet, vilken i enlighet med saneringsprogrammet kommer att betalas i april 2022.
*** Inkluderar hyresvärdarnas skadeståndskrav i anslutning till de uppsagda hyresavtalen.
**** Andelen på 50 % av hybridlånet, som i enlighet med det godkända saneringsprogrammet konverterades till aktier eller skars ned i juli 2021.

2021 inkluderar 1,5 miljoner euro från förändringar i leasingavtalen samt 0,9 miljoner euro i ränteintäkter från skatteåterbäring.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Milj. euro Bokförings-
värde

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- Totalt

Långfristiga saneringsskulder 81,8 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -80,2 -88,2
Långfristig saneringsavsättning 12,8 -1,3 -1,3 -1,3 -9,0 -12,8
Kortfristiga saneringsskulder 458,0 -440,3 -440,3
Kortfristig saneringsavsättning 4,8 -1,3 -1,3
Saneringsskulder, totalt 557,4 -443,5 -3,3 -3,3 -3,3 -89,2 -542,6
Leverantörskulder och övriga skulder 123,1 -123,1 -123,1
Långfristiga leasingskulder 254,2 -63,7 -55,6 -46,8 -110,0 -276,1
Kortfristiga leasingskulder 73,6 -73,8 -73,8
Leasingskulder, totalt 327,8 -73,8 -63,7 -55,6 -46,8 -110,0 -349,9
Totalt 1 008,4 -640,4 -67,0 -58,9 -50,0 -199,2 -1 015,6

Milj. euro 30.6.2021
Långfristiga räntefria saneringsskulder, utan säkerhet * 81,8
Kortfristiga räntebärande saneringsskulder, med säkerhet 435,4
Kortfristiga räntefria saneringsskulder, utan säkerhet ** 22,6
Kortfristiga saneringsskulder totalt 458,0
Saneringsskulder relaterade till långfristiga avsättningar 12,8
Saneringsskulder relaterade till kortfristiga avsättningar 4,8
Saneringsskulder relaterade till avsättningar *** 17,6
Hybridlån (inkluderat i eget kapital) och ränta för perioden 31.1.-8.4.2020 **** 54,1
Saneringsskulder totalt 611,5

Milj. euro 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Dividendintäkter från övriga placeringar 1,6
Ränteintäkter från bankdepositioner, övriga placeringar och valuta-
derivat

0,9 0,0 0,0

Ränteintäkter från leasingavtal 0,0 0,4 0,7
Övriga finansiella intäkter 1,5 4,6 0,8
Valutakursdifferenser 0,0 0,5
Finansiella intäkter totalt 2,5 5,1 3,7
Räntekostnader för finansiella skulder som värderas till periodiserad 
anskaffningsutgift

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

Räntekostnader för leasingavtal -6,1 -10,9 -21,2
Övriga finansiella kostnader -3,7 -3,8
Valutakursdifferenser -0,1
Finansiella kostnader totalt -11,0 -24,6 -45,4
Finansiella intäkter och kostnader totalt -8,5 -19,5 -41,6

Milj. euro                                                                                      30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar 247,0 246,6
Övriga fordringar 0,3 0,5
Likvida medel 0,6 0,2
Latenta skatteskulder 16,7 17,0
Övriga skulder 0,3 0,4
Nettotillgångar 230,8 230,0
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