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Stockmann-konsernin ensimmäinen vuosineljännes oli 
positiivinen, molemmilla divisioonilla selkeästi parempi tulos

STOCKMANN Oyj Abp, johdon osavuotinen selvitys 29.4.2022 klo 8.00 EET

Tammi–maaliskuu 2022:
- Stockmann-konsernin liikevaihto oli 196,1 miljoonaa euroa 
(155,7), jossa oli nousua 27,1 % vertailukelpoisilla valuutta- 
kursseilla.
- Suhteellinen myyntikate nousi 57,8 %:iin (56,3).
- Liiketulos kasvoi 9,8 miljoonaan euroon (-27,6).
- Oikaistu liiketulos oli -3,7 miljoonaa euroa (-21,1).
- Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaisut koostuivat pää- 
asiassa Riian kiinteistön myyntivoitosta (14,1 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,39).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (-0,30).
- Katsauskauden nettotulos oli 2,8 miljoonaa euroa (-29,4).

Tulosennuste vuodelle 2022:
Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikais-
tun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen. Maailmanlaajuinen 
geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, 
toimitusketjujen haasteisiin ja kansainväliseen logistiikkaan 
sekä COVID-19-rajoitusten aiheuttamat haasteet edellyttävät 
kummaltakin divisioonalta mukautuvuutta ja joustavuutta tule-
vaisuudessa. 

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat:
Stockmann ilmoitti 7.4.2022 saattaneensa päätökseen Helsingin 
keskustan tavaratalokiinteistönsä myynnin uudelle kotimaiselle 
omistajalle, työeläkevakuuttaja Kevalle. Kaikki vakuudelliset ja 
vakuudettomat vahvistetut velat on maksettu huhtikuussa. 

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmann-konsernin ensimmäinen vuosineljännes oli posi-
tiivinen. Kummankin divisioonan liiketoiminta parani edelleen 
selvästi. Konsernin liiketulos kasvoi 37,4 miljoonaa euroa vertai-
lukaudesta ja oli 9,8 miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos ilman 
Riian kiinteistön myyntiä parani 17,4 miljoonaa euroa ja oli -3,7 
miljoonaa euroa. 

Lindex teki erittäin vahvan tuloksen, jossa oikaistu liiketulos 
parani 13,1 miljoonalla eurolla 5,5 miljoonaan euroon. Stock-
mann-divisioona teki erinomaisen tuloksen parantaen oikaistua 
liiketulostaan 4,8 miljoonalla eurolla -7,3 miljoonaan euroon. 
Ensimmäinen neljännes on kummallekin divisioonalle perintei-
sesti negatiivinen kausivaihtelun vuoksi.

Lindexin ensimmäisen neljänneksen tulos oli kaikkien aikojen 
paras myynti- ja liiketulos, mikä johtui myynnin kasvusta kaikissa 
kanavissa ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kivijalkamyymälöiden 
myynti kasvoi 47,5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna, ja digitaalinen myynti (verkkokauppa ja kolmansien osa-
puolien myynti) kasvoi 8,2 %. Tämä yhdessä hyvien marginaalien 
ja tehokkaan kustannusten hallinnan kanssa tuki divisioonan 
hyvää liiketulosta.

Stockmann-divisioonan liikevaihto kasvoi 9,2 %. Kivijalkamyy-
mälöiden myynti kasvoi kävijämäärien lisääntymisen myötä ja 
muutti myyntikanavien välistä tasapainoa. Kivijalkamyymälöiden 
osuus myynnistä oli 87,8 % (78,8) ja verkkokaupan 12,2 % (21,2). 
Hullut Päivät -kampanjan myynti parani merkittävästi viime 
kevääseen verrattuna. 

Stockmannin Tallinnan, Riian ja Helsingin tavaratalokiinteistöt 
on nyt myyty. Kiinteistökaupan myyntituloilla Stockmann mak-
saa täysimääräisesti takaisin sekä vakuudellisen saneerausvelan 
että riidattomat vakuudettomat saneerausvelat, jotka ovat tällä 
hetkellä yrityssaneerauksen maksuohjelman alaisia. 

Tavaratalokiinteistöjen myynnin jälkeen Stockmannin tase on 
entistä vahvempi ja korolliset velat huomattavasti pienemmät, 
kuten havainnollistava laskelma osoittaa. 

Haluan kiittää molempien divisiooniemme tiimejä heidän suu-
resta panoksestaan yrityksen hyväksi ja ponnisteluista asiak-
kaidemme palvelemiseksi sekä sitkeydestä toimintaympäristön 
poikkeuksellisissa tapahtumissa, jotka ovat vaikuttaneet merkit-
tävästi Stockmannin toimintaan viimeisten erittäin haastavien 
vuosien aikana.
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AVAINLUKUJA

YRITYSSANEERAUSOHJELMA

Suurin osa Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaisis-
ta toimenpiteistä ja sitoumuksista saatiin päätökseen jo vuoden 
2021 aikana. Niistä on lisätietoja vuoden 2021 vuosikertomuk-
sessa.

Stockmannin Riian tavaratalokiinteistön myynti- ja takaisinvuok-
raussopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021, mutta pantiin 
täytäntöön tammikuussa 2022. Siksi liiketapahtuma kirjattiin 
vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle. Kiinteistöjen myyn-
nistä saadut tuotot käytettiin saneerausohjelman mukaisesti täy-
simääräisesti vakuudellisten saneerausvelkojen pienentämiseen. 

Stockmann sopi 21.3.2022 Helsingin keskustan tavaratalokiin-
teistönsä myynnistä työeläkevakuuttaja Kevalle. Kiinteistökau-
pan myyntituloilla (391,3 miljoonaa euroa) Stockmann maksoi 
täysimääräisesti takaisin sekä vakuudellisen saneerausvelan 
(342,6 miljoonaa euroa) että riidattomat vakuudettomat 
saneerausvelat (22,7 miljoonaa euroa), jotka olivat tuolloin 
yrityssaneerauksen maksuohjelman alaisia. Stockmann jatkaa 
tavaratalonsa toimintaa koko kiinteistössä uuden omistajan 
kanssa tehdyllä pitkäaikaisella takaisinvuokraussopimuksella. 
Vuokrasopimukset Stockmannin vuokralaisten kanssa jatkuvat 
nykyisellä konseptilla. Stockmann ilmoitti 7.4.2022 saattaneensa 
päätökseen Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä myyn-
nin ja maksaneensa takaisin kaikki riidattomat vakuudelliset ja 
vakuudettomat velat huhtikuussa 2022.

Yhtiön hallitus päätti 23.3.2022 saneerausohjelman mukaisesti 
ja varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla 
laskea liikkeelle 284 337 uutta yhtiön osaketta (”konversio-
osakkeet”), jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetu-
oikeudesta poiketen sellaisille yhtiön velkojille, joiden sanee-
rausohjelman mukaiset aikaisemmin ehdolliset tai riidanalaiset 
saneerausvelat on vahvistettu lopulliselta määrältään 21.1.2022 
mennessä (”osakeanti”), ja on hyväksynyt osakeannissa tehdyn 
merkinnän. Osakeannissa merkintähinta oli 0,9106 euroa 
osakkeelta, ja se on maksettu kuittaamalla saneerausohjelman 
mukaista saneerausvelkaa. Osakeannin seurauksena yhtiön 
osakkeiden kokonaismäärä kasvoi 284 337 osakkeella yhteensä 
154 749 420 osakkeeseen. (Pörssitiedote 23.3.2022)

COVID-19

Stockmann-konsernin asiakasmäärät ja keskimääräiset osto-
summat jatkoivat kasvuaan ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana, ja vähittäismyynti kasvoi 27,1 % vuoteen 2021 verrattuna.

Lindex-divisioonan myynti kasvoi vahvasti ensimmäisellä nel-
jänneksellä, ja muotiyhtiö lisäsi myyntiään merkittävästi, vaikka 
joillakin markkinoilla oli koronarajoituksia neljänneksen alussa. 
Lindex on kasvattanut myyntiään 18,7 % verrattuna vuoden 2019 
vastaavaan ajanjaksoon ennen pandemiaa, mikä on todellinen 
vahvuus.  

1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021
Liikevaihto, milj.euroa 196,1 155,7 899,0
Suhteellinen myyntikate, % 57,8 56,3 58,6
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 9,8 -27,6 82,1
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa -3,7 -21,1 68,3
Katsauskauden tulos, milj. euroa 2,8 -29,4 47,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,02 -0,39 0,42
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -57,8 -17,1 150,4
Investoinnit, milj. euroa 6,3 2,3 16,9
Oma pääoma/osake, euroa 1,73 2,38 1,74
Omavaraisuusaste, % 19,6 12,7 18,9

Luvut on tarvittaessa oikaistu vastaamaan laatimisperiaatteiden muutosta.

Lievennetyt koronarajoitukset siirsivät Stockmann-divisioonan 
kävijäliikennettä verkkokaupasta kivijalkamyymälöihin. Asiakas-
määrien kasvu yhdistettynä keskimääräisten ostosummien 
kasvuun kaikissa kanavissa johti siihen, että ensimmäisen vuosi-
neljänneksen myynti ylitti edellisvuoden ensimmäisen vuosinel-
jänneksen tason. 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Johdon osavuotinen selvitys on laadittu IFRS-standardien kirjaa-
mis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta kaikkia IAS 34 
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia ei ole noudatettu. 
Sovelletut laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuo-
den 2021 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi–maaliskuu 2022

Stockmann-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen 
liikevaihto oli 196,1 miljoonaa euroa (155,7). Liikevaihto kasvoi 
edellisvuodesta 26,0 % euroissa tai 27,1 % vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla suhteessa Ruotsin kruunuun.

Liikevaihto Suomessa kasvoi 6,2 % ja oli 60,0 miljoonaa euroa 
(56,4). Liikevaihto ulkomailla oli 136,2 miljoonaa euroa (99,2) ja 
kasvoi 37,2 %.

Myyntikate oli 113,4 miljoonaa euroa (87,6), ja suhteellinen myyn-
tikate oli 57,8 % (56,3). Lindexin suhteellinen myyntikate laski 
hieman ja oli 64,4 % (64,7). Stockmannin suhteellinen myyntika-
te nousi 43,7 %:iin (41,7). 

Toiminnan kulut kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa. Uudelleenjär-
jestelyihin ja muihin muutostoimenpiteisiin liittyvät oikaisut 
mukaan lukien kasvua oli 7,6 miljoonaa euroa. Toiminnan kulut 
olivat yhteensä 93,1 miljoonaa euroa (91,6). 

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli 9,8 miljoonaa 
euroa (-27,6). Neljänneksen oikaistu liiketulos parani ja oli -3,7 
miljoonaa euroa (-21,1). Oikaistu liiketulos kasvoi selvästi sekä 
Lindexissä että Stockmannissa.

Nettorahoituskulut olivat 5,4 miljoonaa euroa (5,7). Tulos ennen 
veroja oli 4,4 miljoonaa euroa (-33,3).

Ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan tuotot sisälsivät 1,1 
miljoonaa euroa julkista rahoitusta, joka liittyi koronatilanteen 
aiheuttamiin sairauslomiin Ruotsissa ja sulkutoimiin Latviassa.

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

Tammi–maaliskuu 2022

Lindexin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 35,7 % ja oli 134,0 
miljoonaa euroa (98,7). Paikallisin valuuttakurssein laskettuna 
liikevaihto kasvoi 36,3 % viime vuodesta. Kivijalkamyymälöiden 
myynti kasvoi 47.6 % lievennettyjen koronarajoitusten ansiosta 
vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Digitaalisen 
myynnin kasvu oli 8,2 %, ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 
23,6 % (28,7). Vuosineljänneksen kokonaismyynti kasvoi kaikissa 
kanavissa ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. 

Suhteellinen myyntikate oli 64,4 % (64,7). Toiminnan kulut kas-
voivat 1,5 miljoonaa euroa ja olivat 61,8 miljoonaa euroa (60,4). 
Kustannusten kasvu edellisiin vuosiin verrattuna johtui myynnin 
kasvusta, pandemian takia suljettujen myymälöiden vähenemi-
sestä ja jatkuvista investoinneista kasvuun.

Lindexin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos kasvoi 18,5 
miljoonaa euroa ja oli 5,5 miljoonaa euroa (-13,0). Lindexin 
myynnin vahva kasvu kivijalkamyymälöissä neljänneksen aikana 
sekä hyvät marginaalit ja tehokas kustannusten hallinta tukivat 
hyvää tulosta.

Lindex 1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021
Liikevaihto, milj. euroa 134,0 98,7 607,4
Suhteellinen myyntikate, % 64,4 64,7 65,4
Liiketulos, milj. euroa 5,5 -13,0 74,6
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 5,5 -7,6 80,3
Investoinnit, milj. euroa 4,4 1,4 12,0

Lindexin myymäläverkosto

Lindexillä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 439 
myymälää: 408 omaa ja 31 franchising-myymälää. Lindex avasi 
yhden uuden myymälän ja sulki kolme myymälää neljänneksen 
aikana. Oman verkkokauppansa lisäksi Lindex myy tuotteitaan 
kolmansien osapuolien digitaalisilla alustoilla. 

Lindexin vastuullisuus

Lindex on nimittänyt vastuullisuusjohtajan uudeksi johtoryhmän 
jäseneksi vauhdittamaan siirtymistä vastuullisempaan liiketoi-
mintaan ja kiertotalouteen. Lindex on julkaissut vuoden 2021 
vastuullisuusraporttinsa, jossa kuvataan muotiyhtiön merkittä-
vää edistymistä Lindexin vastuullisuuslupauksen noudattami-
sessa sekä haasteita ja suurta muutosta, joka vaikuttaa koko 
yhtiöön. Neljänneksen aikana Lindex myös laajensi käytettyjen 
vaatteiden myyntiä kattamaan kaikki lastenvaatteet. Kestävän 
kasvun luominen ja valikoimien kehittäminen uusilla palveluilla 
on keskeistä Lindexin tiellä kohti kiertotalouteen perustuvaa 
liiketoimintamallia.



STOCKMANN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS Q1 2022   |   5

STOCKMANN

Tammi–maaliskuu 2022

Stockmann-divisioonan ensimmäisen vuosineljänneksen liike-
vaihto kasvoi 9,2 % ja oli 62,2 miljoonaa euroa (56,9). Kivijal-
kamyymälöiden myynti lisääntyi kävijämäärien kasvun myötä, 
konversioaste parani ja asiakkaiden keskimääräinen ostossum-
ma kasvoi. Verkkokaupan liikevaihto laski vuosineljänneksellä 
36,9 % edellisvuodesta ja oli 12,2 % (23,7) koko myynnistä. 

Liikevaihto Suomen tavarataloissa oli 46,1 miljoonaa euroa 
(45,4), mikä on 2,2 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Baltian 
tavaratalojen liikevaihto kasvoi 36,4 % lievennettyjen koronara-
joitusten ansiosta ja oli 16,1 miljoonaa euroa (11,5). 

Stockmannin Hullut Päivät pidettiin kahdeksanpäiväisenä 
kampanjana 30.3.–6.4.2022. Kampanja järjestettiin sekä tavara-
taloissa että verkossa. Viime vuonna kahdeksanpäiväinen 
verkkokampanja järjestettiin maaliskuussa ja siihen verrattuna 
kampanjamyynti parani merkittävästi. Suomessa tehtiin hyvä 
myyntitulos muodissa ja kosmetiikassa, Baltiassa elintarvik-
keissa. 

Suhteellinen myyntikate oli 43,7 % (41,7). Suhteellinen myyntika-
te nousi edellisvuodesta normaalihintaisten tuotteiden myynnin 
kasvun ansiosta.

Toiminnan kulut laskivat 0,5 miljoonaa euroa ja olivat 30,1 
miljoonaa euroa (30,7). Lasku johtui pääasiassa edellisvuotta 
pienemmistä vuokrista ja epäsuorista kustannuksista.

Vuosineljänneksen liiketulos kasvoi 18,5 miljoonaa euroa ja oli 
6,3 miljoonaa euroa (-12,2). 

Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos ilman Riian kiinteistön 
myyntiä kasvoi 4,8 miljoonaa euroa ja oli -7,3 miljoonaa euroa 
(-12,1). Tämä johtui myynnin ja suhteellisten myyntikatteiden 
kasvusta sekä kustannusten hallinnasta.

Stockmann 1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021
Liikevaihto, milj. euroa 62,2 56,9 291,6
Suhteellinen myyntikate, % 43,7 41,7 44,5
Liiketulos, milj. euroa 6,3 -12,2 11,6
Oikaistu liiketulos, milj. euroa -7,3 -12,1 -9,9
Investoinnit, milj. euroa 1,9 0,9 4,9

Stockmannin myymäläverkosto

Stockmannilla oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa kah-
deksan tavarataloa ja yksi verkkokauppa. Tavaratalot sijaitsevat 
Helsingissä (2), Vantaalla, Espoossa, Turussa, Tampereella, 
Riiassa ja Tallinnassa. 

Stockmannin vastuullisuus

Stockmann viimeistelee uudistettua yritysvastuustrategiaansa 
ja integroi sen entistä tiiviimmin osaksi liiketoimintastrategiaa 
pyrkiäkseen kohti kestävämpää liiketoimintaa ja vastatakseen 
Stockmannin sidosryhmien odotuksiin. Stockmann allekirjoitti 
SBTi (Science Based Target initiative) -sitoumuksen lokakuussa 
2021. Sen jälkeen yhtiö on edistänyt prosessia, jossa se asettaa 
tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet kaikille osa-
alueille 1,5 asteen päästöskenaarioiden ja SBTi:n suositusten 
mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa positiivinen kehitys Stock-
mannin liiketoiminnan eri prosesseissa sekä vastata sidosryhmi-
en odotuksiin ilmastotoimista ja sitoutumisesta.
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YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin kes-
kiviikkona 23.4.2022 klo 12.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n 
tiloissa Helsingissä osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeen-
omistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiö- 
kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoas-
taan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia 
tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua 
paikan päällä. 

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 24 osakkeenomistajaa, jotka 
edustivat 59 327 233 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous 
kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoi-
mikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous 
vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021, myönsi vas-
tuuvapauden tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitus-
johtajana toimineille henkilöille ja päätti hallituksen esityksen 
mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa. Lisäksi 
yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokoukselle esitetyn toimi-
elinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä. 
(Pörssitiedote 23.3.2022).

MUUTOKSET JOHDOSSA

Stockmann Oyj Abp:n talousjohtaja ja konsernin johtoryhmän 
jäsen Pekka Vähähyyppä on irtisanoutunut tehtävästään jäädäk-
seen eläkkeelle. Hän lopettaa Stockmannilla 30.4.2022. Annelie 
Forsberg (s. 1972), KTM, on nimitetty Stockmann-konsernin 
uudeksi talousjohtajaksi 1.4.2022 alkaen. Hän työskentelee tällä 
hetkellä Lindexin talousjohtajana ja on jo konsernin johtoryhmän 
jäsen.

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS, RISKIT JA  
RAHOITUSTILANNE 

Rahavarojen kokonaismäärä 31.12.2021 oli 213,8 miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan normaalin kausivaihtelun vuoksi määrä pieneni 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja oli 130,8 miljoonaa euroa 
31.3.2022. Ensimmäisellä neljänneksellä osa koronapandemiaan 
liittyvistä valtion pidennetyistä maksuehdoista päättyi Ruotsissa, 
mikä vaikutti negatiivisesti rahavaroihin. 

Suurin osa Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaisis-
ta toimenpiteistä ja sitoumuksista saatiin päätökseen jo vuoden 
2021 aikana. Niistä on lisätietoja vuoden 2021 vuosikertomuk-
sessa.

Stockmannin Riian tavaratalokiinteistön myynti- ja takaisin-
vuokraussopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021 mutta pantiin 
täytäntöön tammikuussa 2022.  Kiinteistön myynnistä saadut 
tuotot käytettiin saneerausohjelman mukaisesti täysimääräisesti 
vakuudellisten saneerausvelkojen takaisinmaksuun. 

Stockmannin Helsingin tavaratalokiinteistön myynti- ja takaisin-
vuokraussopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2022 mutta pan-
tiin täytäntöön huhtikuussa 2022. Kiinteistöjen myynnistä saadut 
tuotot käytettiin saneerausohjelman mukaisesti vakuudellisten 
saneerausvelkojen ja riidattomien saneerausvelkojen täysimää-
räiseen takaisinmaksuun huhtikuussa 2022.

Lindex avasi valuuttasuojauslimiittejä syyskuussa 2021 ja on 
nostanut suojatasot normaalitasolle. Konsernin mahdollisuus 
järjestää uutta rahoitusta saneerausohjelman toteutuksen 
aikana on rajallinen. Tämä voi vaikuttaa maksuvalmiuteen ja 
taloudelliseen asemaan. 

Pitkittynyt koronapandemiatilanne vaikuttaa Stockmannin 
maksuvalmiuteen, taloudelliseen asemaan ja varojen arvoon. 
Tuotantoon ja tarjontaan liittyvät riskit voivat syntyä poikkeuk-
sellisista tilanteista, kuten koronapandemian kiihtymisestä tai 
uudesta epidemiasta, jotka johtavat viranomaisten asettamiin 

rajoituksiin, kuljetuskapasiteetin puutteesta, lakoista ja poliitti-
sesta epävarmuudesta. 

Tämänhetkinen geopoliittinen tilanne voi aiheuttaa sekä 
inflaatiota, joka voi vaikuttaa negatiivisesti myyntiin kulutta-
jien luottamustason vuoksi, että kohonneita ostohintoja ja 
käyttökustannuksia. Lisäksi se voi myös aiheuttaa viivästyksiä 
toimitusketjuissa sekä tuotannon että rahdin haasteiden vuoksi. 
Johto ja hallitus arvioivat säännöllisesti nykytilanteeseen liittyvät 
operatiiviset ja strategiset riskit. 

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi Stockmann 
poisti venäläistä alkuperää olevat tuotteet myynnistä helmikuus-
sa. Tämän seurauksena Stockmannin valikoimista poistui noin 
200 venäläistä tuotetta. Lisäksi Stockmann keskeytti tuotteiden 
myynnin venäläiselle yhteistyökumppanille Debrussille. Tällä on 
rajattu vaikutus Stockmann-konserniin.

Ruotsin verohallinto on ottanut kielteisen kannan verotuksessa 
Stockmannin tytäryhtiö Stockmann Sverige AB:n AB Lindexin 
osakkeiden kauppaa varten nostaman lainan korkomenojen 
vähennysoikeuteen vuosina 2013–2019. Ruotsin verohallinto 
on vastauksessaan katsonut, että Stockmannilla ei ole oikeutta 
valittaa Euroopan unionin tuomioistuimeen saadakseen evättyjä 
korkovähennyksiä ja että Euroopan unionin tuomioistuimen 
20.1.2021 päivätyllä päätöksellä ei myöskään ole vaikutusta 
Stockmannin oikeuteen vähentää kyseisiä korkokuluja. Asian 
käsittely jatkuu muutoksenhakutuomioistuimessa (pörssitiedote 
14.5.2021).

Stockmann on maksanut kaikki riidattomat ulkoiset saneeraus-
velat, mutta yhtiöön kohdistuu edelleen kiistanalaisia vaati-
muksia (kuvattu alla). Joulukuun 2021 lopussa kiistanalaisten 
vaatimusten määrä oli 103 miljoonaa euroa ja liittyi pääasiassa 
toimitilojen pitkäaikaisten vuokrasopimusten irtisanomisiin. 
Saneerausmenettelyn selvittäjä on kiistänyt vaatimukset ja pitää 
perusteltuna maksaa vuokrat 18 kuukaudelta eikä kaikilta vuok-
rasopimuksen jäljellä olevilta vuosilta. Valtaosa vaatimuksista 
ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Stockmann on tehnyt 16,3 
miljoonan euron varauksen, joka vastaa yhtiön arviota kiistan-
alaisten vaatimusten todennäköisestä määrästä. Saneeraus-
menettelyn velkojilla on oikeus muuntaa 20 prosenttia saatavis-
taan osakkeiksi ja joukkovelkakirjoiksi sen jälkeen, kun niiden 
saatavat on vahvistettu.

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 Stockmannia, 
Stockmann AS:ää sekä selvittäjää ja/tai valvojaa vastaan ja vaati-
nut asian jättämistä lepäämään. 

Stockmannin Takomotien toimistotilojen vuokranantaja Nordika 
II SHQ Oy on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen haastehake-
muksen, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta yrityssaneerauslain 
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. 1,2 miljoonaa euroa on konvertoitu osakkeiksi maalis-
kuussa 2022, mutta erotus on edelleen vaatimus. Samassa 
haastehakemuksessa Nordika II SHQ Oy on nimennyt vastaajik-
si myös selvittäjän ja Stockmannin.

Stockmannin Tampereen tavaratalon vuokranantaja Keskinäi-
nen Vakuutusyhtiö Fennia on aloittanut Stockmannia vastaan 
välimiesmenettelyn, jossa yhtiö vaatii Stockmannilta enintään 
11,9 miljoonan euron suuruista yrityssaneerauslain 27 §:n 1 
momentin mukaista vahingonkorvausta. Saneerausmenettelyn 
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selvittäjä on saneerausohjelmassa kiistänyt vaatimuksen sen 2,8 
miljoonaa euroa ylittävältä osalta. Lisäksi Keskinäinen Vakuutus-
yhtiö Fennia on pannut vireille Helsingin käräjäoikeudessa kaksi 
kannetta, joista ensimmäisessä vastaajina ovat Stockmann, 
selvittäjä ja valvoja ja toisessa Stockmann. Kanteissa käräjä-
oikeudelle Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia pyytää oikeutta 
vahvistamaan, että Fennialle maksettavan vahingonkorvauksen 
määrä on enintään 12 miljoonaa euroa. 

Myös toinen Tampereen tavaratalon vuokranantajista, Tampe-
reen Seudun Osuuspankki, on pannut Pirkanmaan käräjäoikeu-
dessa vireille kanteen, jossa se vaatii Stockmannilta enintään 
20,3 miljoonan euron suuruista yrityssaneerauslain 27 §:n 1 
momentin mukaista vahingonkorvausta. Valvoja on saneeraus-
ohjelmassa kiistänyt Tampereen Seudun Osuuspankin saneera-
usmenettelyn aikana esittämän (tuolloin enimmäismäärältään 
17,7 miljoonan euron) korvausvaatimuksen sen 2,0 miljoonaa 
euroa ylittävältä osalta.

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. Saneerausmenettelyn valvoja on pääosin 
kiistänyt vaatimuksen. Pirkanmaan Osuuskauppa on myös va-
littanut saneerausohjelman vahvistamista koskevasta Helsingin 
käräjäoikeuden 9.2.2021 päivätystä päätöksestä siltä osin kuin 
käräjäoikeus on katsonut, että Pirkanmaan Osuuskaupan vahin-
gonkorvaussaatava on saneerausvelkaa eikä yrityssaneerauslain 
32 §:n mukaista saneerausmenettelyhakemuksen vireilletulon 
jälkeen syntynyttä velkaa. Helsingin hovioikeus hylkäsi Pirkan-
maan Osuuskaupan valituksen 4.11.2021. Korkein oikeus on 
myöntänyt Pirkanmaan Osuuskaupalle valitusluvan siltä osin 
kuin alivuokrasopimuksen irtisanomisesta johtuva vahingonkor-
vausvaatimus koskee saneerausvelkaa tai saneerausmenettelyn 
aikana syntynyttä velkaa. 

Muiden saneerausohjelmassa mainittujen kiistanalaisten saa-
tavien osalta sovitteluneuvottelut ovat käynnissä, ja joidenkin 
saatavien osalta on jo päästy sovintoon. 

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko 
vuoden 2022 ajan. Geopoliittinen epävarmuus tulee vaikut-
tamaan toimitusketjuihin sekä kansainväliseen logistiikkaan 
ja pandemia vaikuttaa edelleen maailmantalouteen, kunnes 
koronatilanne saadaan paremmin hallintaan. Lisäksi kiihtyvällä 
inflaatiolla on vaikutus kotitalouksiin sekä kulutukseen ja se joh-
taa myös käyttökustannusten nousuun. Vähittäiskauppamarkki-
noiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen 
ja luottamuksen muutosten.

Stockmann-divisioona jatkaa saneerausohjelman toteuttamista, 
ja Lindex tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.

Helsinki 28.4.2022

STOCKMANN Oyj Abp
Hallitus
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

TALOUDELLISET TIEDOT
 
Johdon osavuotinen selvitys on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

* Osakekohtainen tulos vertailukausille on oikaistu vastamaan osakemäärään muutosta.

Milj. euroa                                                                                   1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.12.2021
LIIKEVAIHTO 196,1 155,7 899,0
Liiketoiminnan muut tuotot 15,2 1,5 31,9
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -82,7 -68,0 -372,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -52,2 -45,6 -194,6
Poistot ja arvonalentumiset -25,7 -25,1 -102,9
Liiketoiminnan muut kulut -40,9 -46,0 -179,4
Kulut yhteensä -201,6 -184,8 -848,9
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 9,8 -27,6 82,1
Rahoitustuotot 0,3 1,0 2,7
Rahoituskulut -5,7 -6,7 -19,6
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5,4 -5,7 -16,9
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 4,4 -33,3 65,2
Tuloverot -1,6 3,8 -17,3
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2,8 -29,4 47,9

Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2,8 -29,4 47,9

Osakekohtainen tulos, EUR:
Tilikauden tuloksesta (laimennettu ja laimentamaton)* 0,02 -0,39 0,42

Milj. euroa                                                                                   1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.12.2021
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2,8 -29,4 47,9
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä ennen veroja -2,6 -5,7 -6,0
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä verojen jälkeen -2,6 -5,7 -6,0
Rahavirran suojaus ennen veroja -0,5 1,1
Rahavirran suojaus verojen jälkeen -0,5 1,1
Muut laajan tuloksen erät, netto -3,1 -5,7 -4,9
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,3 -35,1 43,0

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -0,3 -35,1 43,0

1.1.-31.3.2021 luvut on oikaistu pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen osalta IFRS-tulkintakomitean (IFRIC) antaman  
agendapäätöksen mukaisesti. 
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KONSERNITASE

Milj. euroa                                                                                   31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo 270,2 271,8 271,5
Tavaramerkki 88,0 88,8 88,7
Aineettomat oikeudet 26,8 24,9 27,6
Muut aineettomat hyödykkeet 1,0 1,3 1,1
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2,7 1,6 2,1
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 388,7 388,4 391,1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Koneet ja kalusto 39,2 41,0 40,6
Vuokrahuoneiston perusparannusmenot 4,5 4,1 4,8
Käyttöooikeusomaisuuserät 322,6 320,2 296,6
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1,6 12,8 1,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä 368,0 378,1 343,2
Sijoituskiinteistöt 0,5 0,5 0,5
Pitkäaikaiset saamiset 3,5 1,4 3,8
Muut sijoitukset 0,2 0,2 0,2
Laskennalliset verosaamiset 24,2 28,3 23,8
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 785,2 797,0 762,6

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 178,8 160,4 154,8
Lyhytaikaiset saamiset
Korolliset saamiset 0,5 1,2 0,0
Tuloverosaamiset 1,4 0,2 0,1
Korottomat saamiset 48,0 33,8 45,7
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 49,8 35,2 45,8
Rahavarat 130,8 115,4 213,7
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 359,5 311,1 414,3
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT VARAT 227,2 247,1 239,5
VARAT YHTEENSÄ 1 371,8 1 355,2 1 416,5

Milj. euroa                                                                                   31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 77,6 144,1 77,6
Ylikurssirahasto 186,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 72,3 250,4 72,0
Muut rahastot 0,7 43,8 1,2
Muuntoerot 11,8 14,8 14,4
Kertyneet voittovarat 105,7 -520,9 102,9
Hybridilaina 52,9
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus 268,2 171,2 268,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 268,2 171,2 268,2

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 39,6 35,5 40,6
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 66,1 66,0
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 299,6 260,0 264,3
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma ja pitkäaikaiset varaukset 17,7 100,6 37,8
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 423,0 396,1 408,6

LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 342,6 430,0 381,5
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 76,7 76,5 72,9
Lyhytaikaiset korottomat velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 210,1 224,4 223,1
Tuloverovelat 35,0 36,5 46,4
Lyhytaikaiset varaukset 0,0 3,4 0,0
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä 245,0 264,3 269,6
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 664,4 770,7 724,0
MYYTÄVÄNÄ OLEVIIN VAROIHIN LIITTYVÄT VELAT 16,3 17,2 15,7
VELAT YHTEENSÄ 1 103,7 1 184,0 1 148,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 371,8 1 355,2 1 416,5

31.3.2021 luvut on oikaistu pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen osalta IFRS-tulkintakomitean (IFRIC) antaman  
agendapäätöksen mukaisesti (IAS 38).
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1.1.-31.3.2021 luvut on oikaistu pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen osalta investointien rahavirrasta liiketoiminnan rahavirtaan.

Milj. euroa                   1.1.-31.3.2022 1.1.-31.3.2021 1.1.-31.12.2021
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/tappio 2,8 -29,4 47,9
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 25,7 25,1 102,3
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) -14,0 0,0 -21,6
Korkokulut ja muut rahoituskulut 5,7 6,7 19,6
Korkotuotot -0,3 -1,0 -2,7
Tuloverot 1,6 -3,8 17,3
Muut oikaisut 0,0 -0,1 0,6
Käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -24,8 -27,0 -21,5
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -3,6 10,7 -10,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -32,0 8,8 48,4
Maksetut korot -4,8 -7,0 -28,7
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 1,0
Maksetut verot liiketoiminnasta -14,1 0,0 -2,0
Liiketoiminnan nettorahavirta -57,8 -17,1 150,4

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 38,4 48,3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,0 -2,6 -17,0
Talletusvakuus -2,3
Investointien nettorahavirta 33,4 -2,6 28,9

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lainakonversioon liittyvät menot -0,4
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -38,8 -48,5
Vuokarasopimusvelkojen takaisinmaksut -17,6 -15,6 -66,3
Rahoituksen nettorahavirta -56,5 -15,6 -115,2

RAHAVAROJEN MUUTOS -80,8 -35,3 64,1

Rahavarat tilikauden alussa 213,7 152,3 152,3
Rahavarat tilikauden alussa 213,7 152,3 152,3
Rahavarojen muutos -80,8 -35,3 64,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2,1 -1,6 -2,7
Rahavarat tilikauden lopussa 130,8 115,4 213,7
Rahavarat tilikauden lopussa 130,8 115,4 213,7
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Milj. euroa O
sa

ke
pä

äo
m

a

Yl
ik

ur
ss

ira
ha

st
o

Su
oj

au
si

ns
tru

m
en

tti
en

  
ra

ha
st

o
Si

jo
ite

tu
n 

va
pa

an
 

om
an

 p
ää

om
an

 
ra

ha
st

o

M
uu

t r
ah

as
to

t

M
uu

nt
oe

ro

Ke
rt

yn
ee

t v
oi

tto
va

ra
t

Yh
te

en
sä

H
yb

rid
ila

in
a

Yh
te

en
sä

OMA PÄÄOMA 1.1.2021 144,1 186,1 250,4 43,8 20,3 -544,4 100,4 105,8 206,2
Tilikauden voitto/tappio -29,4 -29,4 -29,4
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -5,6 -5,6 -5,6
Laaja tulos yhteensä, netto -5,6 -29,4 -35,0 -35,0
Hybridilainan leikkaus 52,9 52,9 -52,9
Muut oman pääoman muutokset yhteensä 52,9 52,9 -52,9
OMA PÄÄOMA  31.3.2021 144,1 186,1 250,4 43,8 14,8 -520,9 118,3 52,9 171,2
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OMA PÄÄOMA 1.1.2022 77,6 1,1 72,0 0,1 14,4 102,9 268,2 268,2
Tilikauden voitto/tappio 2,8 2,8 2,8
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -2,6 -2,6 -2,6
Rahavirran suojaus -0,5 -0,5 -0,5
Laaja tulos yhteensä, netto -0,5 -2,6 2,8 -0,3 -0,3
Osakeanti vakuudettomille saneerausvelkojille 0,3 0,3 0,3
Muut oman pääoman muutokset yhteensä 0,3 0,3 0,3
OMA PÄÄOMA  31.3.2022 77,6 0,6 72,3 0,1 11,8 105,7 268,2 268,2

Kertyneet voittovarat 31.3.2021 on oikaistu pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen osalta IFRS-tulkintakomitean (IFRIC) antaman 
agendapäätöksen mukaisesti (IAS 38).

Milj. euroa O
sa

ke
pä

äo
m

a

Yl
ik

ur
ss

ira
ha

st
o

Su
oj

au
si

ns
tru

m
en

tti
en

  
ra

ha
st

o
Si

jo
ite

tu
n 

va
pa

an
 

om
an

 p
ää

om
an

 
ra

ha
st

o

M
uu

t r
ah

as
to

t

M
uu

nt
oe

ro

Ke
rt

yn
ee

t v
oi

tto
va

ra
t

Yh
te

en
sä

H
yb

rid
ila

in
a

Yh
te

en
sä

OMA PÄÄOMA 1.1.2021 144,1 186,1 250,4 43,8 20,3 -544,4 100,4 105,8 206,2
Tilikauden voitto/tappio 47,9 47,9 47,9
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -5,9 -0,1 -6,0 -6,0
Rahavirran suojaus 1,1 1,1 1,1
Laaja tulos yhteensä, netto 1,1 -5,9 47,8 43,0 43,0
Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi -66,5 66,5
Rahastojen käyttö tappioiden kattamiseen -186,1 -250,4 -43,7 480,2
Osakeanti vakuudettomille saneerausvelkojille 72,0 72,0 -53,1 18,9
Hybridilainan leikkaus 52,7 52,7 -52,7
Muut oman pääoman muutokset yhteensä -66,5 -186,1 -178,4 -43,7 599,5 124,8 -105,8 18,9
OMA PÄÄOMA  31.12.2021 77,6 1,1 72,0 0,1 14,4 102,9 268,2 268,2
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RAHOITUSVELKOJEN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KASSAVIRRAT 31.3.2022

SANEERAUSVELAT 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Esitetyt rahavirrat perustuvat 9.2.2021 hyväksyttyyn saneerausohjelmaan ja ne sisältävät rahoituskulut. 
Heinäkuussa 2021 saneerausvelasta konvertoitiin 66,1 milj. euroa uudeksi joukkovelkakirjalainaksi, joka maksetaan vuonna 2025 ja jolle maksetaan 
0,1 milj. euroa vuosittaista korkoa.Vakuudellista saneerausvelkaa lyhennettiin tammikuussa 2022 Riian kiinteistöstä saaduilla  myyntituloilla 38,5 milj. 
euroa Lyhytaikaisina saneerausvelkoina esitetty 365,4 milj. euroa maksetaan korkoineen huhtikuussa 2022. Vuokranantajien vahingonkorvausvaatei-
siin liittyvät varaukset eivät sisälly rahavirtoihin. 
Vuokrasopimusvelkojen tasearvo on diskontattu IFRS 16:n mukaisesti. Rahavirrat esitetään nimellisarvoonsa. 

Stockmann Oyj Abp:n konsernin sisäisten saneerausvelkojen määrä on 63.9 milj. euroa. 
*) Jäljellä oleva vahvistettu vakuudeton saneerausvelka, joka maksetaan huhtikuussa 2022. 
**) Sisältää vuokranantajien kiistanalaiset vahingonkorvausvaateet liittyen irtisanottuihin vuokrasopimuksiin. 

Milj. euroa Tasearvo 1.4.2022-
31.3.2023

1.4.2023-
31.3.2024

1.4.2024-
31.3.2025

1.4.2025-
31.3.2026

1.4.2026- Yhteensä

Lyhytaikaiset saneerausvelat 365,4 -366,7 -366,7
Saneerausvelat, yhteensä 365,4 -366,7 -366,7
Pitkäaikainen JVK 66,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -66,3 -66,6
Ostovelat ja muut velat 99,1 -99,1 -99,1
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 299,6 -87,8 -79,4 -75,5 -663,4 -906,1
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelka 76,7 -99,8 -99,8
Vuokrasopimusvelat, yhteensä 376,3 -99,8 -87,8 -79,4 -75,5 -663,4 -1 005,9
Yhteensä 906,9 -565,7 -87,9 -79,5 -75,6 -729,7 -1 538,3

milj. euroa 31.3.2022 
Lyhytaikaiset korolliset saneerausvelat, vakuudelliset 342,6
Lyhytaikaiset korottomat saneerausvelat, vakuudettomat *) 22,7
Lyhytaikaiset saneerausvelat yhteensä 365,4
Varauksiin liittyvät saneerausvelat **) 16,3
Yhteensä 381,7

Milj. euroa 1.1.–31.3.2022 1.1.–31.3.2021 1.1.–31.12.2021 
Korkotuotot pankkitalletuksista, muista sijoituksista ja valuuttajoh-
dannaisista

0,0 0,0 1,0

Muut rahoitustuotot 0,3 1,0 1,7
Rahoitustuotot yhteensä 0,3 1,0 2,7
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista  
rahoitusveloista

-1,7 -3,6 -7,2

Korkokulut vuokrasopimuksista -3,9 -2,9 -12,2
Valuuttakurssierot -0,1 -0,2 -0,2
Rahoituskulut yhteensä -5,7 -6,7 -19,6
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5,4 -5,7 -16,9



Milj. euroa Raportoitu  
31.3.2022

Helsingin  
tavaratalon myynti

Velkojen  
maksu

Illustratiivinen  
tase

Käyttöoikeusomaisuus 322,6 111,7 434,4
Laskennalliset verosaamiset 24,2 3,6 27,9
Lyhytaikaiset saamiset 49,8 -1,4 48,4
Rahavarat 130,8 391,3 -366,7 155,4
Myytävänä olevat varat 227,2 -227,2
VARAT 1 371,8 278,1 -366,7 1 283,3

Milj. euroa Raportoitu  
31.3.2022

Helsingin  
tavaratalon myynti

Velkojen  
maksu

Illustratiivinen  
tase

OMA PÄÄOMA 268,2 61,0 329,2
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 299,6 186,7 486,4
Lyhytaikaiset korolliset rahoitusvelat 342,6 -342,6
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 76,7 5,7 82,4
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 210,1 -24,0 186,0
Tuloverovelat 35,0 40,9 75,8
Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat 16,3 -16,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT 1 371,8 278,1 -366,7 1 283,3

ILLUSTRATIIVISEN TASEEN ERÄT RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEEN



Stockmann Oyj Abp
Aleksanterinkatu 52 B, PL 220 
00101 HELSINKI
Puh. (09) 1211
stockmanngroup.com


