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April–juni 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 543,6 miljoner euro (537,2 miljoner euro), en ökning på 3,0 procent exklusive 
avslutade franchiseverksamheter.
Rörelsevinsten ökade med 1,4 procent och uppgick till 30,1 miljoner euro (29,7 miljoner euro).

Januari–juni 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 974,9 miljoner euro (987,5 miljoner euro), en ökning på 0,2 procent exklusive 
avslutade franchiseverksamheter.
Rörelseresultatet uppgick till -4,6 miljoner euro (13,4 miljoner euro).
Periodens resultat var -17,1 miljoner euro (-2,3 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till -0,24 euro (-0,03 euro).

Oförändrade utsikter för hela året: Stockmannkoncernens omsättning uppskattas öka år 2013, exklusive de avslutade 
franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten uppskattas inte överstiga nivån från år 2012.

Händelser efter rapportperioden: AB Lindex förväntas erhålla en betydande skattegottgörelse, vilken förbättrar 
Stockmannkoncernens vinst för år 2013.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
”Stockmannkoncernens omsättning och rörelsevinst vände i en positiv riktning under årets andra kvartal. 
Detaljhandelsmarknaden var exceptionellt svag i Finland där koncernens rörelsevinst minskade, medan den ökade 
i marknadsområdena Sverige/Norge och Ryssland. Resultatet förbättrades i bägge affärsenheter. Varuhusgruppen 
hade en god inledning av andra kvartalet med den lyckade Galna Dagar-kampanjen. Varuhusens resultat i Ryssland 
ökade, särskilt god var utvecklingen i S:t Petersburg. Lindex uppvisade en god utveckling och vinsten ökade under 
kvartalet. Seppäläs utveckling har varit svagare, men initiativen för att möjliggöra modekedjans helomvändning är långt 
framskridna. 

Vi siktar på att få upp lönsamheten för hela Stockmannkoncernens verksamhet. De första effekterna av 
kostnadsinbesparingsprogrammet, vilket lanserades i april, syntes redan i varuhusens resultat under det andra kvartalet. 
Koncernens rörelsevinst för hela året uppskattas dock inte överstiga nivån från år 2012. 

På grund av osäkra långsiktiga marknadsutsikter har styrelsen beslutat fastställa nya medelsiktiga ekonomiska mål 
för Stockmannkoncernen. Innan utgången av år 2016 siktar Stockmann på att uppnå en 10 procents avkastning på 
sysselsatt kapital (ROCE), en rörelsevinstmarginal på 7 procent, samt en snabbare försäljningstillväxt än marknaden. Det 
finns många fokusområden för att de nya målen skall kunna uppnås.

Stockmann kommer tillsvidare att behålla köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg i sin ägo. Köpcentrets viktigaste 
nyckeltal har utvecklats speciellt bra, vilket förväntas öka det framtida fastighetsvärdet samt bidra till att Stockmann 
uppnår sina nya ekonomiska mål.”

NYCKELTAL

Omsättningen och rörelsevinsten ökade under andra kvartalet

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 9.8.2013 kl. 8.00 EET

4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Omsättning, milj. euro 543,6 537,2 974,9 987,5 2 116,4
Omsättningstillväxt, procent 1,2 5,3 -1,3 7,6 5,5
Bruttomarginal, procent 49,1 49,7 47,7 48,9 49,5
Rörelsevinst, milj. euro 30,1 29,7 -4,6 13,4 87,3
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 8,5 7,5 14,5 16,2 32,4
Vinst före skatt, milj. euro 21,6 22,2 -19,1 -2,8 54,9
Rapportperiodens vinst, milj. euro 19,5 18,6 -17,1 -2,3 53,6
Resultat/aktie, outspädd, euro 0,27 0,26 -0,24 -0,03 0,74
Eget kapital/aktie, euro 11,50 11,60 12,40
Affärsverksamhetens kassaflöde,  milj. euro 101,4 88,2 -9,8 14,9 123,7
Investeringar, milj. euro 16,9 13,0 28,4 23,3 60,3
Nettoskuldsättningsgrad, procent 107,0 104,1 90,9
Soliditet, procent 40,5 41,0 42,8
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 71 842 71 945
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån., procent 4,0 5,1 5,1
Personal, medeltal 14 977 15 749 14 903 15 403 15 603
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Marknadsutvecklingen för detaljhandeln var fortsatt svag under det andra kvartalet år 2013, i synnerhet i Finland där 
konsumenternas förtroende och köpkraft stannade på en låg nivå. April hade i många Stockmanns verksamhetsländer 
två försäljningsdagar fler än år 2012 pga. att påsken inföll tidigare. Det kalla vädret i början av andra kvartalet förkortade 
försäljningstiden för vårprodukter. Modemarknaden minskade med 4,1 procent i Finland (TMA index) och med 0,5 
procent i Sverige (Stilindex) under perioden januari–juni. Den allmänna marknadssituationen i Ryssland och Baltikum var 
fortsättningsvis relativt god, trots de minskade BNP-prognoserna för Ryssland år 2013 samt den försvagande ryska rubeln.

Stockmannkoncernens omsättning för januari–juni uppgick till 974,9 miljoner euro (1–6/2012: 987,5 miljoner euro). 
Om de avslutade franchiseverksamheterna exkluderas, ökade omsättningen med 0,2 procent. Om de avslutade 
franchiseverksamheterna inkluderas, minskade omsättningen med 1,3 procent. Omsättningen i Finland minskade, men 
ökade på alla andra marknader.

Omsättningen i Finland uppgick till 469,7 miljoner euro (490,1 miljoner euro). Omsättningen exklusive den avslutade Zara-
franchiseverksamheten minskade med 2,8 procent. Omsättningen i utlandet uppgick till 505,1 miljoner euro (497,3 miljoner 
euro). Omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten ökade med 3,0 procent. De svenska och 
norska kronorna stärktes mot euron, medan den ryska rubeln försvagades. Om jämförbara valutakurser används, ökade 
koncernens omsättning i utlandet exklusive franchiseverksamhet med 3,1 procent. Omsättningen i utlandet utgjorde 51,8 
procent (50,4 procent) av den totala omsättningen.

Koncernens bruttoresultat för rapportperioden minskade med 18,4 miljoner euro och uppgick till 464,7 miljoner euro (483,0 
miljoner euro). Bruttomarginalen var 47,7 procent (48,9 procent). Bruttomarginalen minskade i varuhusgruppen medan 
den var på fjolårets nivå i modekedjorna. Rörelsekostnaderna minskade med 0,2 procent och uppgick till 432,4 miljoner 
euro (433,1 miljoner euro). Avskrivningarna uppgick till 36,9 miljoner euro (36,5 miljoner euro).

Koncernens rörelseresultat för januari–juni minskade med 18,0 miljoner euro och uppgick till -4,6 miljoner euro (13,4 
miljoner euro). Rörelseresultatet försvagades i bägge affärsenheter och särskilt i Finland.

Koncernens omsättning för kvartalet (april–juni) uppgick till 543,6 miljoner euro (4–6/2012: 537,2 miljoner euro). Om de 
avslutade franchiseverksamheterna exkluderas, ökade omsättningen med 3,0 procent med tillväxt i bägge affärsenheter. 
Om de avslutade franchisingverksamheterna inkluderas, ökade omsättningen med 1,2 procent. 

Omsättningen för kvartalet i Finland uppgick till 258,3 miljoner euro (266,1 miljoner euro). Omsättningen exklusive den 
avslutade Zara-franchiseverksamheten minskade med 0,9 procent. Omsättningen i utlandet uppgick till 285,3 miljoner 
euro (271,1 miljoner euro). Omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten ökade med 6,7 
procent. Tillväxten var densamma vid användning av jämförbara valutakurser.

Bruttomarginalen för kvartalet var 49,1 procent (49,7 procent). Rörelsekostnaderna minskade med 0,2 procent och 
uppgick till 218,7 miljoner euro (219,2 miljoner euro). Avskrivningarna uppgick till 18,3 miljoner euro (18,1 miljoner euro). 
Rörelsevinsten för kvartalet uppgick till 30,1 miljoner euro (29,7 miljoner euro). Utvecklingen förbättrades i bägge 
affärsenheter. Rörelsevinsten ökade i marknadsområdena Sverige/Norge och Ryssland, men minskade i Finland.

Nettofinansieringskostnaderna under rapportperioden minskade med 1,7 miljoner euro och uppgick till 14,5 miljoner euro 
(16,2 miljoner euro) pga. lägre marknadsräntor än år 2012. Valutakursvinster av engångskaraktär uppgick till 0,1 miljoner 
euro (0,7 miljoner euro). 

Resultatet före skatt för januari–juni uppgick till -19,1 miljoner euro (-2,8 miljoner euro). En skattegottgörelse på 2,0 miljoner 
euro (0,5 miljoner euro) bokfördes på periodens förlust. Periodens resultat uppgick till -17,1 miljoner euro (-2,3 miljoner 
euro). 

Resultatet per aktie för januari–juni uppgick till -0,24 euro (-0,03 euro), och utspätt med aktieoptioner till -0,24 euro (-0,03 
euro). Eget kapital per aktie uppgick till 11,50 euro (11,60 euro). 
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER AFFÄRSENHET

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens omsättning för januari–juni uppgick till 595,3 miljoner euro (606,5 miljoner euro). Omsättningen 
exklusive de avslutade franchiseverksamheterna ökade med 0,5 procent.

Omsättningen i Finland uppgick till 399,2 miljoner euro (409,5 miljoner euro). Omsättningen exklusive den avslutade 
Zara-franchiseverksamheten minskade med 0,8 procent. Omsättningen minskade särskilt i varuhusen i Tammerfors, Östra 
centrum och Hagalund pga. pågående byggnads- och renoveringsarbeten. Omsättningen från distanshandeln ökade tack 
vare en lyckad utveckling på nätbutiken Stockmann.com.

Omsättningen i euro för verksamheten i utlandet uppgick till 196,1 miljoner euro (197,0 miljoner euro), och utgjorde 
32,9 procent (32,5 procent) av affärsenhetens totala omsättning. Omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-
franchiseverksamheten ökade med 3,2 procent trots den försvagade ryska rubeln. Omsättningen ökade speciellt bra i S:t 
Petersburg.

Bruttomarginalen under perioden uppgick till 39,0 procent (41,0 procent). Speciellt priskampanjer i syfte att minska på 
lagren minskade på bruttomarginalen.

Varuhusgruppens rörelseresultat för januari–juni minskade med 8,1 miljoner euro och uppgick till -4,4 miljoner euro (3,7 
miljoner euro), trots att rörelsekostnaderna minskade med 9,7 miljoner euro.

Omsättningen för april–juni uppgick till 325,1 miljoner euro (326,0 miljoner euro). Omsättningen exklusive de 
avslutade franchiseverksamheterna ökade med 2,6 procent. Den lyckade Galna Dagar-kampanjen, som uppnådde en 
omsättningstillväxt på 10 procent i april, gav fart åt tillväxten i alla varuhus och i nätbutiken Stockmann.com.

Omsättningen i Finland uppgick till 217,6 miljoner euro (221,2 miljoner euro). Exklusive den avslutade Zara-
franchiseverksamheten ökade omsättningen med 1,0 procent och). Omsättningen i euro för verksamheten i utlandet 
uppgick till 107,5 miljoner euro (104,8 miljoner euro). Tillväxten exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten 
var 6,2 procent.

Bruttomarginalen för kvartalet var 39,4 procent (41,6 procent). Rörelsevinsten för kvartalet uppgick till 11,6 miljoner 
euro, jämfört med 10,2 miljoner euro året innan. Rörelsekostnaderna minskade med 9,1 miljoner euro pga. de avslutade 
franchiseverksamheterna samt kostnadsinbesparingsprogrammet.

Modekedjorna

Modekedjornas omsättning för januari–juni minskade med 0,2 procent och uppgick till 380,0 miljoner euro (380,6 
miljoner euro). Omsättningen minskade med 11,6 procent i Finland och uppgick till 71,0 miljoner euro (80,3 miljoner euro). 
Omsättningen i utlandet ökade med 2,9 procent och uppgick till 309,0 miljoner euro (300,3 miljoner euro). Omsättningen i 
utlandet utgjorde 81,3 procent (78,9 procent) av affärsenhetens totala omsättning.

Lindex omsättning för januari-juni uppgick till 323,1 miljoner euro, vilket var 3,9 procent mer än året innan (311,0 miljoner 
euro). I lokala valutor ökade omsättningen med 2,1 procent. Seppäläs omsättning för januari-juni minskade med 18,2 
procent och uppgick till 57,0 miljoner euro (69,7 miljoner euro). Minskningen berodde delvis på stängningen av 15 
olönsamma butiker under de senaste 12 månaderna. Omsättningen minskade med 17,2 procent i Finland och med 20,2 
procent i utlandet.

Modekedjornas bruttomarginal för perioden var 61,4 procent (61,4 procent). Lindex bruttomarginal minskade något till 62,1 
procent (62,5 procent), medan Seppäläs bruttomarginal ökade till 57,8 procent (56,5 procent).

Affärsenhetens rörelsevinst för januari–juni minskade med 9,6 miljoner euro och uppgick till 5,0 miljoner euro (14,6 
miljoner euro). Lindex rörelsevinst uppgick till 12,5 miljoner euro (17,8 miljoner euro) och Seppäläs rörelseresultat uppgick 
till -7,6 miljoner euro (-3,3 miljoner euro). Lindex rörelsekostnader ökade med 11,2 miljoner euro, mest pga. en stärkning av 
den svenska kronan. Seppäläs rörelsekostnader minskade med 1,6 miljoner euro.

Omsättningen för april–juni ökade med 3,6 procent och uppgick till 218,7 miljoner euro (211,1 miljoner euro). Lindex 
omsättning ökade med 7,8 procent och uppgick till 186,2 miljoner euro (172,7 miljoner euro). I lokala valutor ökade 
omsättningen med 6,4 procent. Omsättningen ökade i alla länder utom i Finland. I synnerhet omsättningen på 
huvudmarknaderna Sverige och Norge förbättrades kraftigt under kvartalet. Seppäläs omsättning minskade 
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med 15,2 procent och uppgick till 32,5 miljoner euro (38,3 miljoner euro). Omsättningen fortsatte att minska i alla 
verksamhetsländer. Initiativen för att möjliggöra Seppäläs helomvändning är långt framskridna.

Affärsenhetens bruttomarginal för kvartalet var 63,7 procent (62,1 procent). Lindex ökade sin bruttomarginal till 64,1 
procent (62,9 procent). Ökningen berodde på en tullgottgörelse av engångskaraktär. Seppäläs bruttomarginal ökade till 
61,4 procent (58,5 procent). Rörelsevinsten för kvartalet uppgick till 22,3 miljoner euro, jämfört med 21,8 miljoner euro året 
innan. Lindex genererade en rörelsevinst på 22,9 miljoner euro (20,4 miljoner euro), och Seppäläs rörelseresultat uppgick 
till -0,6 miljoner euro (1,4 miljoner euro). 

FINANSIERING OCH SYSSELSATT KAPITAL

De likvida medlen uppgick till 28,1 miljoner euro i slutet av juni 2013, jämfört med 33,2 miljoner euro året innan. 
Affärsverksamhetens kassaflöde uppgick till -9,8 miljoner euro (14,9 miljoner euro) för januari–juni och 101,4 miljoner euro 
(88,2 miljoner euro) för april–juni. 

Nettodriftskapitalet exklusive likvida medel uppgick till 168,4 miljoner euro i slutet av juni, jämfört med 145,5 miljoner 
euro året innan, och 119,5 miljoner euro vid utgången av år 2012. Dividender för vinsten år 2012, totalt 43,2 miljoner euro, 
utbetalades i april.

Inventarierna uppgick till 273,7 miljoner euro (257,9 miljoner euro). Lagernivåerna var högre än året innan i bägge 
affärsenheterna, men på en sundare nivå än vid slutet av första kvartalet.

De kortfristiga fordringarna uppgick till 127,8 miljoner euro (117,8 miljoner euro). De räntefria skulderna uppgick till 233,1 
miljoner euro (230,6 miljoner euro), främst pga. ökade leverantörsskulder.

Det räntebärande främmande kapitalet i slutet av juni uppgick till 919,0 miljoner euro (902,9 miljoner euro), av vilket de 
långfristiga skulderna uppgick till 543,0 miljoner euro (552,0 miljoner euro). Dessutom har koncernen 327,6 miljoner euro i 
outnyttjade långfristiga kommitterade lånelimiter och 281,5 miljoner euro i icke-kommitterade lånelimiter. Huvudparten av 
de kortfristiga skulderna har förvärvats på företagscertifikatmarknaden. Vid utgången av år 2012 uppgick det räntebärande 
främmande kapitalet till 848,5 miljoner euro, varav 502,9 miljoner euro var långfristiga skulder.

Soliditeten var 40,5 procent (41,0 procent) och nettoskuldsättningsgraden 107,0 procent (104,1 procent) i slutet av juni. Vid 
utgången av år 2012 var soliditeten 42,8 procent och nettoskuldsättningsgraden 90,9 procent. 

Avkastningen på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna var 4,0 procent (5,1 procent år 2012). Koncernens 
sysselsatta kapital uppgick till 1 747,9 miljoner euro i slutet av juni, jämfört med 1 738,4 miljoner euro året innan.

KOSTNADSINBESPARINGSPROGRAM

Stockmann inledde i april ett kostnadsinbesparingsprogram med mål att uppnå inbesparingar från sommaren 2013 
framöver samt att förbättra kostnadsstrukturen på lång sikt. Varuhusgruppen och modekedjorna inledde åtgärder vilka 
siktar på att minska de fasta rörelsekostnaderna med över 10 miljoner euro år 2013.

Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna, permitterade Stockmann dessutom personalen för 12 dagar inom 
varuhusgruppen i Finland samt koncernadministrationen med undantag av anställda som jobbar inom lagerfunktionerna. 
Permitteringarna verkställs mellan sommaren 2013 och sommaren 2014, och målet är en ytterligare inbesparing på ca 7 
miljoner euro. I stället för den tillfälliga permitteringen kan de anställda välja att byta sin semesterersättning till 12 dagars 
ledighet.

Planering av strukturella organisationsförändringar har inletts i varuhusgruppen och koncernadministrationen med sikte på 
att förbättra lönsamheten på lång sikt inom samtliga stödfunktioner såväl som inom försäljningsorganisationerna. Dessa 
förändringar kommer att resultera i kostnadsinbesparingar från år 2014 framöver. De strukturella förändringarnas inverkan 
på personalen samt inbesparingsmålen kommer att specificeras stegvis, med inledning från hösten 2013.

INVESTERINGAR

Investeringarna under årets första sex månader uppgick till 28,4 miljoner euro (23,3 miljoner euro) och i april–juni till 16,9 
miljoner euro (13,0 miljoner euro). Avskrivningarna uppgick till 36,9 miljoner euro (36,5 miljoner euro) under perioden och 
till 18,3 miljoner euro (18,1 miljoner euro) under kvartalet.
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Varuhusgruppens investeringar uppgick under rapportperioden till 11,4 miljoner euro (11,3 miljoner euro). Implementeringen 
av det nya verksamhetsstyrningssystemet gick av stapeln i juni i Ryssland. Totalt 5,9 miljoner euro bands i projektet under 
perioden januari–juni. Projektet kommer planenligt att fortsätta fram till år 2014. Utvidgningen av Tammerforsvaruhuset 
samt byggandet av nya lokaler för varuhuset i Östra centrum fortsatte.

Modekedjornas investeringar under perioden januari–juni uppgick till 14,5 miljoner euro (9,9 miljoner euro). Lindex 
öppnade 3 butiker under det andra kvartalet: en butik i Sverige och två franchisebutiker i Saudiarabien. En butik stängdes i 
Norge och en franchisebutik stängdes i Saudiarabien. Seppälä stängde två butiker i Ryssland under det andra kvartalet.

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 2,5 miljoner euro (2,2 miljoner euro). För närvarande förnyas 
koncernens ekonomiförvaltningssystem stegvis. Projektet kommer att fortsätta till år 2014.

BUTIKSNÄTET

* Akademiska Bokhandlarna är en del av varuhusen i Finland.

Stockmannkoncernen Totalt 
31.12.2012

Totalt 
31.3.2013 

Nya butiker 
Q2 2013

Stängda butiker 
Q2 2013

Totalt 
30.6.2013

Varuhus* 16 16 16
Stockmann Beauty-butiker 12 12 12
Varuhusgruppens övriga butiker  
(Hobby Hall, outlet)

9 4 4

Lindexbutiker 469 472 3 2 473
  varav franchisebutiker 30 31 2 1 32
  varav egna butiker 439 441 1 1 441
Seppäläbutiker 220 215 2 213

NYA PROJEKT

De sammanlagda investeringarna för år 2013 beräknas uppgå till ca 60 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade 
avskrivningarna på ca 75 miljoner euro. De flesta investeringarna kommer att riktas mot varuhusrenoveringar, förnyelse av 
IT-system och expansion av butiksnätet.

Lindex kommer att expandera sitt butiksnät med ca 15-20 nya butiker under år 2013, exklusive franchisebutiker. Antalet 
Seppäläbutiker kommer under år 2013 att minska med ca 10 jämfört med år 2012 i och med nedläggningen av vissa 
olönsamma butiker.

Stockmanns varuhus i Östra centrum i Helsingfors kommer att flytta till nya lokaler i köpcentret Itis i november 2013. 
Investeringarna i projektet täcks huvudsakligen av hyresvärden. Varuhusen i Tammerfors och Hagalund kommer att få 
större butiksyta genom byggprojekten, vilka ska stå färdiga år 2014 respektive år 2016.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Stockmann har två aktieserier. En A-aktie ger 10 röster och en B-aktie ger en röst. Aktierna har likvärdig rätt till dividend. Det 
nominella värdet är 2,00 euro per aktie. 

I slutet av juni 2013 hade Stockmann 30 595 765 A-aktier och 41 452 918 B-aktier, totalt 72 048 683 aktier. Röstetalet för 
aktierna var 347 410 568. 

Aktiekapitalet uppgick till 144,1 miljoner euro i slutet av perioden (144,1 miljoner euro). Marknadsvärdet för bolagets 
aktiestock uppgick till 817,8 miljoner euro (1 141,1 miljoner euro). Vid utgången av år 2012 uppgick marknadsvärdet till 994,6 
miljoner euro.

I slutet av juni var kursen för Stockmanns A-aktie 11,35 euro, jämfört med 14,08 euro vid utgången av år 2012, och 
B-aktiens kurs var 11,35 euro mot 13,60 euro vid utgången av år 2012. Totalt 0,2 miljoner (0,2 miljoner) A-aktier och 10,1 
miljoner (6,4 miljoner) B-aktier omsattes under kvartalet på Nasdaq OMX Helsingfors. Detta motsvarar 0,5 procent av det 
genomsnittliga antalet A-aktier och 24,3 procent av det genomsnittliga antalet B-aktier.

Bolaget innehar inga egna aktier och styrelsen har inga gällande fullmakter att förvärva aktier i bolaget eller att emittera nya 
aktier.
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Stockmanns 2010A-aktieoptioner för nyckelpersoner blev föremål för handel på Nasdaq OMX Helsingfors den 1 mars 
2013. Noteringen omfattade 334 000 aktieoptioner. Ytterligare 84 000 aktieoptioner noterades den 5 april 2013. 
Varje option berättigar innehavaren att teckna en B-aktie i Stockmann Oyj Abp. Teckningsperioden för aktier med 
2010A-aktieoptionerna är 1.3.2013–31.3.2015. 

I slutet av juni år 2013 hade Stockmann 60 047 aktieägare, jämfört med 59 495 ett år tidigare. Stockmann erhöll inga 
flaggningsanmälningar på grund av förändringar i större aktieinnehav under perioden januari–juni 2013.

PERSONAL

Koncernens genomsnittliga antal anställda under rapportperioden var 14 903, vilket är 500 färre än under samma period år 
2012 (15 403). Det genomsnittliga antalet anställda, omräknat till heltidspersonal, minskade med 449 personer till 11 306  
(11 755). Minskningen berodde delvis på avslutade franchiseverksamheter.

I slutet av juni sysselsatte koncernen 14 678 anställda (15 457). Antalet anställda som arbetar utanför Finland var 8 370  
(8 634) vilket utgjorde 56,2 procent (56,1 procent) av alla anställda.

Koncernens lönekostnader uppgick till 158,4 miljoner euro, jämfört med 156,8 miljoner euro föregående år. Den 
sammanlagda kostnaden för löner och anställningsförmåner uppgick 202,0 miljoner euro (199,6 miljoner euro), vilket 
motsvarar 20,7 procent (20,2 procent) av omsättningen.

EKONOMISKA MÅL

Stockmannkoncernens långsiktiga ekonomiska mål fastställdes ursprungligen år 2008 i ett annorlunda affärsklimat. På 
grund av osäkra marknadsutsikter på lång sikt, har styrelsen beslutat att ersätta målen med nya medelsiktiga ekonomiska 
mål. Innan utgången av år 2016 siktar Stockmann på att uppnå en 10 procents avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), en 
rörelsevinstmarginal på 7 procent, samt en snabbare försäljningstillväxt än marknaden. Det nuvarande soliditetsmålet på 
40 procent, som redan har uppnåtts, kommer fortsättningsvis att gälla.

Koncernens affärsverksamhet i Ryssland kommer att inneha en nyckelroll för att uppnå de ekonomiska målen. Speciellt 
förväntas investeringarna som gjorts i varuhusverksamheten i Ryssland generera snabbt ökande vinster. Övriga åtgärder 
i syfte att uppnå de nya målen kommer att inkludera strukturella förändringar inom varuhusgruppen för att förbättra 
lönsamheten, flera åtgärder för att förverkliga Seppäläs helomvändning, samt en fortsatt internationell expansion av 
Lindex. Bägge affärsenheterna har goda tillväxtmöjligheter genom den starkt expanderande näthandeln. En mer effektiv 
kapitalanvändning kommer fortsättningsvis att ligga i fokus för hela Stockmannkoncernen.

UTVÄRDERING AV NEVSKY CENTRE

Stockmann meddelade i oktober 2012 att bolaget utvärderar det kommersiella värdet av sitt köpcenter Nevsky Centre i  
S:t Petersburg. Baserat på utvärderingen samt de lovande utsikterna för köpcenteraffärsverksamheten, kommer 
Stockmann tillsvidare att fortsätta enligt den nuvarande verksamhetsmodellen. Antalet besökare i Nevsky Centre, 
hyresintäkterna från de nuvarande hyresgästerna, samt nyttjandegraden av parkeringslokaliteterna har ökat speciellt bra 
under de senaste månaderna. Denna utveckling, kombinerat med en konstant förbättrad mix av hyresgäster, förväntas öka 
det framtida fastighetsvärdet, möjliggöra en stark rörelseintäkt, samt bidra Stockmann till att uppnå sina nya ekonomiska 
mål. 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Sveriges och Tysklands skattemyndigheter har fattat ett beslut om att avlägsna Lindexkoncernens dubbla beskattning för 
skatteåren 1997–2004. De tyska lokala skattemyndigheterna bekräftade beslutet i juli 2013. Efter att beslutet har behandlats 
av de svenska skattemyndigheterna, förväntas AB Lindex erhålla en betydande skattegottgörelse. Gottgörelsen kommer att 
redovisas i resultaträkningen och den kommer att förbättra Stockmannkoncernens vinst för år 2013.

Den dubbla beskattningen är en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, vilket ökade bolagets 
beskattningsbara inkomster med sammanlagt 94 miljoner euro. AB Lindex var år 2008 tvungen att erlägga skatt och räntor 
på ca 26 miljoner euro för denna inkomst till de svenska skattemyndigheterna, som förväntas gottgöra största delen av 
denna summa.
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RISKFAKTORER

Stockmannkoncernen har verksamhet i de nordiska länderna, Ryssland, de baltiska länderna och i östra Centraleuropa, 
samt franchiseverksamhet i flera andra länder. Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas 
köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna 
kan påverka beteendet både på finansiella marknader och hos konsumenterna. Även ökningar av inkomstskatt och 
mervärdesskatt påverkar konsumentbeteendet. Osäkerhetsfaktorer gällande den allmänna ekonomiska situationen, 
särskilt gällande konsumenternas köpkraft, förväntas vara de mest betydande riskerna som kan påverka Stockmann år 
2013.

Mode står för över två tredjedelar av koncernens omsättning. En inneboende egenskap för modebranschen är 
produkternas korta livslängd och deras trendberoende, den säsongsbetonade försäljningen och känsligheten för onormala 
förändringar i väderförhållandena. En ansvarsfull hantering av leverantörskedjan är viktig för Stockmanns varumärke för att 
upprätthålla kundernas förtroende för bolaget. Koncernen hanterar dessa faktorer som en del av verksamhetens dagliga 
styrning. Bortsett från betydande undantagssituationer bedöms inte dessa faktorer väsentligt inverka på koncernens 
omsättning eller resultat.

Affärsrisker i anslutning till verksamhetsmiljön, liksom operativa risker gällande t.ex. logistik samt varu- och 
informationsflöden har behandlats i bokslutet för år 2012. Inga betydande ändringar i dessa risker och osäkerheter skedde 
under kvartalet. 

Finansiella risker, inklusive risker gällande valutakurs- och räntefluktuationer, hanteras i enlighet med den riskpolicy som 
bekräftats av styrelsen, och dessa riskfaktorer har inte ändrats sedan bokslutet för år 2012 publicerades.

UTSIKTER FÖR ÅR 2013

Den europeiska ekonomin förväntas utvecklas svagt under år 2013, vilket kommer att förorsaka osäkerhet på 
detaljhandelsmarknaden. Minskande köpkraft kan ytterligare försvaga konsumenternas förtroende och det verkar som om 
marknaden i Finland sannolikt kommer att få uppleva en lång period av låg eller ingen tillväxt. Marknaden för prisvärt mode 
utvecklades svagt både år 2011 och år 2012, framför allt i Sverige, där utsikterna förväntas bli något bättre mot slutet av året.

Trots att den ryska rubeln har försvagats och landets BNP-prognoser har sjunkit, kommer den ryska marknaden sannolikt 
att fortsättningsvis prestera bättre än de nordiska marknaderna. Den starka detaljhandelsmarknadsutvecklingen i 
Baltikum förväntas fortsätta. En stor osäkerhet och lågt konsumentförtroende kan emellertid fortsättningsvis påverka 
konsumenternas köpvilja på alla marknadsområden.

Stockmanns avslutade Bestseller-franchiseverksamheten i Ryssland och Zara-franchiseverksamheten i Finland, 
vilket innebär en något långsammare omsättningstillväxt. I Ryssland kommer nedläggningen emellertid att förbättra 
rörelsevinsten. Uppmärksamhet kommer att ägnas åt att förbättra kostnadseffektiviteten, särskilt i Finland, där ett 
kostnadsinbesparingsprogram har inletts. Koncernens investeringar beräknas vara lägre än avskrivningarna och uppgå till 
cirka 60 miljoner euro under år 2013.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning ökar år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. 
Rörelsevinsten uppskattas inte överstiga nivån för år 2012. AB Lindex förväntas erhålla en betydande skattegottgörelse, 
vilken förbättrar Stockmannkoncernens vinst för år 2013.

Helsingfors, Finland, den 8 augusti 2013

STOCKMANN Oyj Abp
Styrelsen
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS TOTALRESULTATRÄKNING

BOKSLUTSSAMMANDRAG OCH NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34. Ändringen i IAS 19 Ersättningar till anställda, som eliminerar tillämpningen av 
en korridormetod, har ingen betydande effekt på koncernbokslutet. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna som används är 
desamma som i bokslutet år 2012. Siffrorna är oreviderade. I modekedjornas siffror ingår Lindex och Seppälä, och föregående års siffror 
som används som jämförelse har justerats i enlighet med detta. 

Milj. euro                                                                        1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
OMSÄTTNING 974,9 987,5 2 116,4
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,6
Användning av material och förnödenheter -510,2 -504,4 -1 069,2
Kostnader för löner och anställningsförmåner -202,0 -199,6 -405,1
Avskrivningar och nedskrivningar -36,9 -36,5 -74,5
Övriga rörelsekostnader -230,4 -233,5 -480,9
Kostnader sammanlagt -979,5 -974,0 -2 029,7
RÖRELSEVINST -4,6 13,4 87,3
Finansiella intäkter 0,3 1,3 1,8
Finansiella kostnader -14,8 -17,5 -34,2
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -14,5 -16,2 -32,4
VINST FÖRE SKATTER -19,1 -2,8 54,9
Inkomstskatter 2,0 0,5 -1,4
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST -17,1 -2,3 53,6

Räkenskapsperiodens vinst hänförligt till:
Moderbolagets ägare -17,1 -2,3 53,6
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0

Resultat per aktie, emissionsjusterad, euro -0,24 -0,03 0,74
Resultat per aktie, emissionsjusterad, utspädd, euro -0,24 -0,03 0,74

Milj. euro                                                                        1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST -17,1 -2,3 53,6
Periodens övriga totalresultat poster, vilka kommer att överföras till 
resultaträkningen senare
Omräkningsdifferenser av utländska enheter -8,3 2,1 4,4
Säkring av kassaflöde, minskad med skatt 3,1 -1,0 -2,7
Periodens övriga totalresultat, netto -5,2 1,2 1,7
PERIODENS TOTALRESULTAT SAMMANLAGT -22,2 -1,2 55,3

Periodens totalresultat sammanlagt hänförligt till:
Moderbolagets ägare -22,2 -1,2 55,3
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Milj. euro                                                                        30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
TILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Varumärket 103,6 103,9 106,2
Immateriella rättigheter 33,5 19,1 25,3
Övriga immateriella tillgångar 2,5 0,2 0,4
Förskott och pågående nyanläggningar 24,8 19,9 25,4
Goodwill 800,6 801,0 818,8
Immateriella tillgångar sammanlagt 965,0 944,0 976,1
Materiella anläggningstillgångar
Mark- och vattenområden 42,1 42,2 42,2
Byggnader och anläggningar 446,6 464,4 456,9
Maskiner och inventarier 101,8 114,0 112,1
Ändrings- och ombyggnadskostnader för hyrda lokaliteter 34,4 42,0 37,8
Förskott och pågående nyanläggningar 7,2 6,7 6,2
Materiella anläggningstillgångar sammanlagt 632,3 669,2 655,1
Långfristiga fordringar 4,2 0,5 1,1
Placeringar som kan säljas 7,9 5,0 5,0
Latenta skattefordringar 10,5 11,6 16,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 1 619,9 1 630,3 1 653,3

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 273,7 257,9 281,4
Kortfristiga fordringar
Räntebärande fordringar 40,2 46,8 43,8
Inkomstskattefordringar 8,2 12,2 0,6
Räntefria fordringar 79,4 58,8 71,8
Kortfristiga fordringar sammanlagt 127,8 117,8 116,2
Likvida medel 28,1 33,2 36,1
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 429,6 408,9 433,7

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 2 049,5 2 039,2 2 087,1

Milj. euro                                                                        30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Aktiekapital 144,1 144,1 144,1
Överkursfond 186,1 186,1 186,1
Fonden för investerat fritt eget kapital 250,5 250,5 250,5
Övriga fonder 46,0 44,7 42,9
Omräkningsdifferenser 1,7 7,7 10,0
Balanserade vinstmedel 200,5 202,5 259,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 828,9 835,5 893,3
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 828,9 835,5 893,3

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder 67,7 69,6 66,4
Långfristiga räntebärande skulder 543,0 552,0 502,9
Pensionsförpliktelser 0,3 0,4 0,3
Långfristiga räntefria skulder och avsättningar 0,5 0,2 0,4
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 611,6 622,3 570,0

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga räntebärande skulder 376,0 350,9 345,6
Kortfristiga räntefria skulder
Leverantörskulder och övriga kortfristiga skulder 229,5 223,6 275,7
Inkomstskatteskulder 3,2 6,5 2,0
Kortfristiga avsättningar 0,4 0,4 0,4
Kortfristiga räntefria skulder sammanlagt 233,1 230,6 278,1
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 609,1 581,5 623,8

SKULDER SAMMANLAGT 1 220,6 1 203,7 1 193,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT 2 049,5 2 039,2 2 087,1
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Milj. euro                                                                        1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Räkenskapsperiodens vinst -17,1 -2,3 53,6
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 36,9 36,5 74,5
Försäljningsvinster (-) och -förluster (+) från försäljning av bestående 
aktiva

0,1 0,0 -0,4

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 14,8 17,5 34,2
Ränteintäkter -0,3 -1,3 -1,8
Inkomstskatter -2,0 -0,5 1,4
Övriga justeringar 0,4 1,4 2,1
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning (-) / minskning (+) av omsättningstillgångar -0,4 8,8 -12,8
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga försäljningsfordringar och 
övriga fordringar

10,9 11,7 6,5

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

-34,9 -47,5 -6,2

Betalda räntor -14,7 -17,6 -33,3
Erhållna räntor från rörelsen 0,1 0,2 0,4
Övriga finansiella poster från rörelsen 0,0 0,0 -0,5
Betalda skatter från rörelsen -3,5 7,9 6,0
Nettokassaflöde från rörelsen -9,8 14,9 123,7

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -32,7 -14,2 -54,1
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar 0,0 0,1 1,5
Investeringar i dotterbolag minskad med likvida medel vid  
anskaffningstidpunkten

0,0 0,0 0,0

Erhållna dividender från investeringar 0,1 0,2 0,2
Nettokassaflöde från investeringar -32,6 -13,9 -52,4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Betalningar erhållna från avgiftsbelagd emission 0,0 1,7 1,6
Upptagning av kortfristiga lån 335,4 286,0 268,1
Återbetalning av kortfristiga lån -268,1 -263,8 -263,7
Upptagning av långfristiga lån 68,3 87,9 248,0
Återbetalning av långfristiga lån -56,5 -76,5 -287,3
Återbetalning av skulder för finansiell leasing -2,3 -1,2 -2,5
Utbetalda dividender -43,2 -35,9 -35,9
Nettokassaflöde från finansiering 33,6 -1,7 -71,7

NETTOFÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -8,8 -0,7 -0,4
Likvida medel vid periodens ingång 36,1 33,2 33,2
Checkkonto med kreditlimit -3,9 -0,1 -0,1
Likvida medel vid periodens ingång 32,2 33,2 33,2
Nettoförändring av likvida medel -8,8 -0,7 -0,4
Inverkan av kursdifferenser -0,2 0,2 -0,6
Likvida medel vid periodens utgång 28,1 33,2 36,1
Checkkonto med kreditlimit -4,9 -0,5 -3,9
Likvida medel vid periodens utgång 23,2 32,7 32,2
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* Minskad med latent skatteskuld

KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
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EGET KAPITAL 1.1.2012 143,7 186,1 1,7 249,2 43,9 5,6 239,7 869,9 0,0 869,9
Dividend -35,9 -35,9 -35,9
Nyemission 0,4 0,4 0,4
Utnyttjade optioner 1,0 1,0 1,0
Emissionsvisnt 1,3 1,3 1,3
Övriga förändringar -0,0 -0,0 -0,0
Periodens totalresultat
Räkenskapsperiodens vinst -2,3 -2,3 -2,3
Omräkningsdifferenser av utländska 
enheter

2,1 2,1 2,1

Säkring av kassaflöde, minskad med skatt -1,0 -1,0 -1,0
Periodens totalresultat sammanlagt* -1,0 2,1 -2,3 -1,2 -1,2
EGET KAPITAL 30.6.2012 144,1 186,1 0,7 250,5 43,9 7,7 202,5 835,5 0,0 835,5
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EGET KAPITAL 1.1.2012 143,7 186,1 1,7 249,2 43,9 5,6 239,7 869,9 0,0 869,9
Dividend -35,9 -35,9 -35,9
Nyemission 0,4 0,4 0,4
Utnyttjade optioner 2,4 2,4 2,4
Emissionvinst 1,2 1,2 1,2
Övriga förändringar -0,0 -0,0 -0,0
Periodens totalresultat
Räkenskapsperiodens vinst 53,6 53,6 53,6
Omräkningsdifferenser av utländska 
enheter

4,4 4,4 4,4

Säkring av kassaflöde, minskad med skatt -2,7 -2,7 -2,7
Periodens totalresultat sammanlagt* -2,7 4,4 53,6 55,3 55,3
EGET KAPITAL 31.12.2012 144,1 186,1 -1,0 250,5 43,9 10,0 259,8 893,3 0,0 893,3
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EGET KAPITAL 1.1.2013 144,1 186,1 -1,0 250,5 43,9 10,0 259,8 893,3 0,0 893,3
Dividend -43,2 -43,2 -43,2
Utnyttjade optioner 1,0 1,0 1,0
Periodens totalresultat
Räkenskapsperiodens vinst -17,1 -17,1 -17,1
Omräkningsdifferenser av utländska 
enheter

-8,3 -8,3 -8,3

Säkring av kassaflöde, minskad med skatt 3,1 3,1 3,1
Periodens totalresultat sammanlagt* 3,1 -8,3 -17,1 -22,2 -22,2
EGET KAPITAL 30.6.2013 144,1 186,1 2,1 250,5 43,9 1,7 200,5 828,9 0,0 828,9
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KONCERNENS RÖRELSESEGMENT

Omsättning, milj. euro 1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen 595,3 606,5 1 302,7
Modekedjorna 380,0 380,6 814,0
Segmenten sammanlagt 975,3 987,1 2 116,7
Ofördelat -0,4 0,3 -0,3
Koncernen sammanlagt 974,9 987,5 2 116,4

Rörelsevinst, milj. euro 1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen -4,4 3,7 48,0
Modekedjorna 5,0 14,6 50,0
Segmenten sammanlagt 0,6 18,3 98,0
Ofördelat -5,2 -4,8 -10,6
Koncernen sammanlagt -4,6 13,4 87,3
Avstämning till posten vinst före skatter:
Finansiella intäkter 0,3 1,3 1,8
Finansiella kostnader -14,8 -17,5 -34,2
Vinst före skatter, koncernen sammanlagt -19,1 -2,8 54,9

Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro 1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen 20,7 20,4 42,0
Modekedjorna 15,2 15,5 31,2
Segmenten sammanlagt 35,8 35,9 73,2
Ofördelat 1,0 0,6 1,4
Koncernen sammanlagt 36,9 36,5 74,5

Investeringar, brutto, milj. euro 1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen 11,4 11,3 30,4
Modekedjorna 14,5 9,9 22,0
Segmenten sammanlagt 25,9 21,1 52,3
Ofördelat 2,5 2,2 7,9
Koncernen sammanlagt 28,4 23,3 60,3

Tillgångar, milj. euro 1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen 858,4 860,0 898,8
Modekedjorna 1 131,4 1 139,1 1 149,2
Segmenten sammanlagt 1 989,9 1 999,0 2 048,0
Ofördelat 59,6 40,2 39,1
Koncernen sammanlagt 2 049,5 2 039,2 2 087,1
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UPPGIFTER OM MARKNADSOMRÅDEN

1) Varuhusgruppen, Modekedjorna         2) Modekedjorna         * Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Polen

EURONS VÄXELKURSER

Omsättning, milj. euro 1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
Finland 1) 469,7 490,1 1 048,2
Sverige och Norge 2) 258,4 249,2 537,9
Baltikum och Centraleuropa 1) * 74,8 72,6 158,5
Ryssland och Ukraina 1) 172,0 175,6 371,8
Koncernen sammanlagt 974,9 987,5 2 116,4
Finland % 48,2 % 49,6 % 49,5 %
Utlandet % 51,8 % 50,4 % 50,5 %

Rörelsevinst, milj. euro 1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
Finland 1) -16,9 -2,3 22,7
Sverige och Norge 2) 20,3 22,2 58,4
Baltikum och Centraleuropa 1) * -2,9 -0,6 5,8
Ryssland och Ukraina 1) -5,2 -5,9 0,5
Koncernen sammanlagt -4,6 13,4 87,3
Finland %
Utlandet %

Långfristiga tillgångar, milj. euro 1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
Finland 1) 482,2 464,8 475,9
Sverige och Norge 2) 860,7 862,0 883,3
Baltikum och Centraleuropa 1) * 41,9 45,0 43,1
Ryssland och Ukraina 1) 224,5 247,0 235,1
Koncernen sammanlagt 1 609,3 1 618,8 1 637,3
Finland % 30,0 % 28,7 % 29,1 %
Utlandet % 70,0 % 71,3 % 70,9 %

Kursen på bokslutsdagen 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
RUB 42,8450 41,3700 40,3295
LVL 0,7024 0,6967 0,6977
LTL 3,4528 3,4528 3,4528
NOK 7,8845 7,5330 7,3483
SEK 8,7773 8,7728 8,5820
Medelkursen för räkenskapsperioden 1.1–30.6.2013 1.1–30.6.2012 1.1–31.12.2012
RUB 40,7607 39,6976 39,9239
LVL 0,7003 0,6983 0,6973
LTL 3,4528 3,4528 3,4528
NOK 7,5227 7,5728 7,4752
SEK 8,5296 8,8823 8,7061
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KONCERNENS NYCKELTAL

NYCKELTALENS BERÄKNINGSPRINCIPER:

Soliditet, procent  = 100 x  eget kapital + minoritetsintresse
  balansomslutning – erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad, procent  = 100 x  räntebärande främmande kapital – likvida medel – räntebärande fordringar
  eget kapital

Räntebärande nettoskuld  =  räntebärande skulder – likvida medel – räntebärande fordringar

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

Resultat/aktie, emissionsjusterad  =  vinst före skatter – minoritetsandel – inkomstskatter
  emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital,   = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.)
glidande 12 månader, procent  eget kapital + minoritetsintresse (genomsnittligt under 12 månader)

Avkastning på sysselsatt kapital,  = 100 x vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader (12 månader)    
glidande 12 månader, procent  sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 månader)

 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Soliditet, procent 40,5 41,0 42,8
Nettoskuldsättningsgrad, procent 107,0 104,1 90,9
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro -0,14 0,21 1,72
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 847,1 822,9 768,6
Antal aktier vid periodens slut, 1 000 st. 72 049 72 046 72 049
Antal aktier, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 71 842 71 945
Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 000 st. 72 049 71 842 71 945
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 817,8 1 141,1 994,6
Rörelsevinst av omsättningen, procent -0,5 1,4 4,1
Eget kapital per aktie, euro 11,50 11,60 12,40
Avkastning på eget kapital, glidande 12 mån., procent 4,7 5,9 6,1
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån., procent 4,0 5,1 5,1
Personal i medeltal, omräknat till heltidsanställda 11 306 11 755 11 898
Investeringar, milj. euro 28,4 23,3 60,3
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UPPGIFTER PER KVARTAL

1) Varuhusgruppen, Modekedjorna         2) Modekedjorna         * Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Polen

Koncernens resultaträkning per kvartal
Milj. euro Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011
Omsättning 543,6 431,3 643,8 485,1 537,2 450,3 626,1 461,3
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Användning av material och förnödenheter -276,5 -233,7 -325,3 -239,5 -270,2 -234,2 -321,9 -234,6
Kostnader för löner och anställningsförmåner -101,7 -100,3 -111,0 -94,5 -101,0 -98,6 -104,4 -88,7
Avskrivningar och nedskrivningar -18,3 -18,6 -19,0 -19,0 -18,1 -18,4 -20,8 -18,9
Övriga rörelsekostnader -117,0 -113,4 -132,4 -115,0 -118,3 -115,3 -119,7 -104,1
Rörelsevinst 30,1 -34,6 56,8 17,1 29,7 -16,2 59,3 15,2
Finansiella intäkter -1,0 1,4 -0,5 1,0 0,9 0,4 0,3 0,0
Finansiella kostnader -7,5 -7,4 -8,2 -8,5 -8,4 -9,1 -8,5 -8,8
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -8,5 -6,0 -8,7 -7,5 -7,5 -8,7 -8,1 -8,8
Vinst före skatter 21,6 -40,7 48,2 9,6 22,2 -24,9 51,1 6,4
Inkomstskatter -2,1 4,1 -0,4 -1,4 -3,6 4,0 -5,9 -0,7
Räkenskapsperiodens vinst 19,5 -36,5 47,7 8,1 18,6 -20,9 45,2 5,7

Resultat per aktie per kvartal
Euro Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011
Outspädd 0,27 -0,51 0,66 0,11 0,26 -0,29 0,63 0,08
Utspädd 0,27 -0,51 0,66 0,11 0,26 -0,29 0,63 0,08

Segmentuppgifter per kvartal
Milj. euro Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011
Omsättning
Varuhusgruppen 325,1 270,2 423,5 272,7 326,0 280,5 408,5 266,0
Modekedjorna 218,7 161,3 221,0 212,3 211,1 169,6 217,4 195,5
Ofördelat -0,2 -0,2 -0,7 0,1 0,2 0,1 0,3 -0,2
Koncernen sammanlagt 543,6 431,3 643,8 485,1 537,2 450,3 626,1 461,3
Rörelsevinst
Varuhusgruppen 11,6 -15,9 41,6 2,8 10,2 -6,5 39,6 2,9
Modekedjorna 22,3 -17,4 19,2 16,1 21,8 -7,2 22,6 12,9
Ofördelat -3,8 -1,3 -4,0 -1,8 -2,3 -2,5 -2,9 -0,6
Koncernen sammanlagt 30,1 -34,6 56,8 17,1 29,7 -16,2 59,3 15,2

Uppgifter om marknadsområden per kvartal
Milj. euro Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011
Omsättning
Finland 1) 258,3 211,4 329,9 228,2 266,1 224,0 329,8 225,4
Sverige och Norge 2) 148,9 109,5 149,0 139,8 137,6 111,6 144,3 127,2
Baltikum och Centraleuropa 1) * 42,5 32,3 48,4 37,5 39,6 33,0 44,4 34,0
Ryssland och Ukraina 1) 93,9 78,1 116,6 79,7 93,9 81,6 107,6 74,7
Koncernen sammanlagt 543,6 431,3 643,8 485,1 537,2 450,3 626,1 461,3
Finland % 47,5 % 49,0 % 51,2 % 47,0 % 49,5 % 49,8 % 52,7 % 48,9 %
Utlandet % 52,5 % 51,0 % 48,8 % 53,0 % 50,5 % 50,2 % 47,3 % 51,1 %
Rörelsevinst
Finland 1) 1,9 -18,8 22,8 2,1 6,5 -8,8 30,7 8,0
Sverige och Norge 2) 23,9 -3,5 19,7 16,4 20,3 1,9 19,9 13,0
Baltikum och Centraleuropa 1) * 0,8 -3,7 4,6 1,8 1,4 -2,0 4,3 0,5
Ryssland och Ukraina 1) 3,4 -8,6 9,7 -3,3 1,4 -7,3 4,3 -6,3
Koncernen sammanlagt 30,1 -34,6 56,8 17,1 29,7 -16,2 59,3 15,2
Finland % 6,4 % 54,3 % 40,1 % 12,5 % 21,9 % 54,0 % 51,8 % 52,4 %
Utlandet % 93,6 % 45,7 % 59,9 % 87,5 % 78,1 % 46,0 % 48,2 % 47,6 %
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ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVATKONTRAKT UTANFÖR KONCERNENS BALANSRÄKNING

KONCERNENS TILLGÅNGAR OCH GOODWILL

Ansvarförbindelser utanför koncernens balansräkning, milj. euro 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Inteckningar i jordområden och byggnader 201,7 201,7 201,7
Panter och borgensförbindelser 7,5 0,5 7,8
Ansvar för justering av momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar 23,1 28,1 28,2
Totalt 232,2 230,3 237,7

Hyreskontrakt för koncernens affärslägenheter, milj. euro 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägenheter
Inom ett år 175,1 143,8 186,3
Längre än ett år 673,4 686,3 716,2
Totalt 848,5 830,1 902,5

Avgifter för koncernens leasingavtal, milj. euro 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Inom ett år 0,9 7,2 1,2
Längre än ett år 1,2 3,3 1,1
Totalt 2,1 10,5 2,4

Koncernens derivatkontrakt, milj. euro 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Nominellt värde
Valutaderivat 595,1 473,4 608,5
Elderivat 2,1 2,3 2,6
Totalt 597,2 475,7 611,2

Tillgångar, milj. euro 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Anskaffningsutgift vid periodens ingång 2 054,7 1 963,6 1 963,6
Omräkningsdifferens +/- -26,4 15,8 38,6
Ökningar under perioden 28,4 23,3 60,3
Minskningar under perioden -6,6 -2,6 -7,8
Överföringar mellan posterna under perioden -2,8
Anskaffningsutgift vid periodens utgång 2 047,3 2 000,1 2 054,7
Ackumulerade avskrivningar vid periodens ingång -423,5 -350,9 -350,9
Omräkningsdifferens +/- 4,3 -0,6 -2,1
Avskrivningar på minskningar under perioden 6,1 1,0 4,0
Räkenskapsperiodens avskrivning och nedskrivning -36,9 -36,5 -74,5
Ackumulerade avskrivningar vid periodens utgång -450,0 -386,9 -423,5
Bokföringsvärde vid periodens ingång 1 631,2 1 612,8 1 612,8
Bokföringsvärde vid periodens utgång 1 597,2 1 613,2 1 631,2

I sammanställningen av koncernens tillgångar ingår följande  
förändring i koncerngoodwill:
Goodwill, milj. euro 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Anskaffningsutgift vid periodens ingång 818,8 788,5 788,5
Omräkningsdifferens +/- -18,2 12,5 30,3
Anskaffningsutgift vid periodens utgång 800,6 801,0 818,8
Bokföringsvärde vid periodens ingång 818,8 788,5 788,5
Bokföringsvärde vid periodens utgång 800,6 801,0 818,8
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BOKFÖRINGSVÄRDEN OCH VERKLIGA VÄRDEN FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
KLASSIFICERADE ENLIGT IAS 39

HIEARKISK KLASSIFICERING AV FINANISELLA TILLGÅNGAR OCH KOSTNADER SOM VÄRDERAS TILL 
VERKLIGT VÄRDE

Finansiella tillgångar, milj. euro Bokföringsvärde 
30.6.2013

Verkligt värde 
30.6.2013

Bokföringsvärde 
31.12.2012

Verkligt värde 
31.12.2012

Derivatkontrakt som fastställs för säkring av kassaflödet eller säkring 
av nettoplacering i utländskt dotterbolag

2,8 2,8 0,0 0,0

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Likvida medel 28,1 28,1 36,1 36,1
Derivatkontrakt 13,3 13,3 0,9 0,9
Långfristiga fordringar 4,2 4,2 1,1 1,1
Kortfristiga fordringar, räntebärande 40,2 40,2 43,8 43,8
Kortfristiga fordringar, räntefria 63,3 63,3 70,9 70,9
Finansiella tillgångar som kan säljas 7,9 7,9 5,0 5,0
Finansiella tillgångar totalt 159,8 159,8 157,8 157,8

Finansiella skulder, milj. euro Bokföringsvärde 
30.6.2013

Verkligt värde 
30.6.2013

Bokföringsvärde 
31.12.2012

Verkligt värde 
31.12.2012

Derivatkontrakt som fastställs för säkring av kassaflödet eller säkring 
av nettoplacering i utländskt dotterbolag

0,0 0,0 1,3 1,3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatkontrakt 1,9 1,9 6,0 6,0
Finansiella skulder värderade till periodiserad anskaffningsutgift
Långfristiga skulder, räntebärande 543,0 540,1 502,9 505,7
Kortfristiga skulder, räntebärande 376,0 377,0 345,6 346,9
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 228,2 228,2 268,8 268,8
Finansiella skulder totalt 1 149,1 1 147,2 1 124,6 1 128,7

Finansiella tillgångar, milj. euro 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Nivå 1
  Derivatkontrakt utan säkringsredovisning
    Elterminer 0,0 0,0 0,0
  Derivatkontrakt, säkringsredovisning tillämpas
Nivå 2
  Derivatkontrakt utan säkringsredovisning
    Valutaterminer 1,4 0,0 0,0
    Valutaswapkontrakt 11,9 0,4 0,9
  Derivatkontrakt, säkringsredovisning tillämpas
    Valutaterminer 2,8 1,4 0,0
Nivå 3
  Placeringar i finansiella tillgångar som kan säljas 7,9 5,0 5,0
Finansiella tillgångar totalt 23,9 6,8 5,9

Finansiella skulder, milj. euro 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Nivå 1
  Derivatkontrakt utan säkringsredovisning
    Elterminer 0,3 0,2 0,2
  Derivatkontrakt, säkringsredovisning tillämpas
Nivå 2
  Derivatkontrakt utan säkringsredovisning
    Valutaterminer 0,2 0,4 0,0
    Valutaswapkontrakt 1,4 6,3 5,8
  Derivatkontrakt, säkringsredovisning tillämpas
    Valutaterminer 0,0 0,5 1,3
Finansiella skulder totalt 1,9 7,4 7,3

Ändring i verkligt värde av placeringar i finansiella tillgångar som kan säljas, milj. euro 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Bokföringsvärde 1.1 5,0 5,0 5,0
Omräkningsdifferens +/- 0,0 0,0 0,0
Överföringar mellan posterna 2,8 0,0 0,0
Totalt 7,9 5,0 5,0

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: Andra värderingstekniker där alla data som har en betydande effekt på det noterade verkliga värdet kan observeras antingen direkt eller indirekt.
Nivå 3: Sådana värderingstekniker av vilka krävs mest ledningens bedömning.

Finansiella tillgångar på tredje nivån är investeringar i aktier av onoterade företag. Verkligt värde av aktier fastställs enligt metoder, som kräver lednin-
gens 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.
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