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Juli–september 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 454,4 miljoner euro (485,1 miljoner euro), en minskning på 4,6 procent exklusive 
avslutade franchiseverksamheter.
Rörelsevinsten uppgick till 10,7 miljoner euro (17,1 miljoner euro).

Januari–september 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 1 429,3 miljoner euro (1 472,6 miljoner euro), en minskning på 1,4 procent exklusive 
avslutade franchiseverksamheter.
Rörelsevinsten uppgick till 6,1 miljoner euro (30,5 miljoner euro).
Periodens vinst uppgick till 11,9 miljoner euro (5,8 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till 0,16 euro (0,08 euro).
En skattegottgörelse på 25,1 miljoner euro för Lindex ökade resultatet per aktie med 0,35 euro.

Utsikterna för hela året har omvärderats: Stockmannkoncernens omsättning för år 2013 uppskattas minska något 
jämfört med år 2012, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Trots att huvudparten av Stockmanns rörelsevinst 
genereras under årets sista kvartal, uppskattas rörelsevinsten för år 2013 inte uppnå fjolårets nivå.

Stockmann uppskattade tidigare att omsättningen skulle öka år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. 
Rörelsevinsten uppskattades inte överstiga siffran för år 2012. 

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
”Marknadsomgivningen inom detaljhandeln under årets tredje kvartal var mycket svag särskilt i Finland. 
Konsumentförtroendet var fortsatt lågt och det varma vädret inverkade negativt på försäljningen av höstkollektionerna. 
De försvagade ryska, svenska och norska valutorna hade också en negativ effekt på Stockmanns omsättning i euro. Som 
en följd av detta uppnådde inte omsättningen vårt mål för kvartalet.

Av Stockmannkoncernens affärsenheter klarade sig Lindex bäst i den svåra marknadssituationen. Bolaget vann 
marknadsandelar på alla huvudmarknader och rörelsevinsten ökade under kvartalet. Varuhusgruppens rörelsevinst 
minskade jämfört med år 2012. I synnerhet den försvagade rubeln hade en negativ effekt på bruttomarginalen och 
rörelsevinsten. Seppälä, som för tillfället genomgår förändringar, genererade även en mindre rörelsevinst än år 2012.

Vår nettovinst ökade i och med en skattegottgörelse som erhölls pga. de svenska och tyska skattemyndigheternas beslut 
att avlägsna Lindex dubbelbeskattning från åren 1999–2005. Som ett resultat av detta, ökade Stockmanns resultat per 
aktie betydligt.

Varuhusgruppens Galna Dagar-kampanj, som gick av stapeln efter det tredje kvartalet, uppnådde ett nytt 
försäljningsrekord och omsättningen ökade på alla marknadsområden. Konsumentbeteendet under resten av det sista 
kvartalet, som är viktigast för Stockmanns rörelsevinst för hela året, är dock osäkert. Kostnadsinbesparingsåtgärderna, 
beslutade under våren, fortsätter. Därtill är det ytterst viktigt att vi genomför strukturella förändringar för att anpassa vår 
kostnadsstruktur till lägre försäljningsvolymer.”

NYCKELTAL

Minskad rörelsevinst på svag marknad,  
skattegottgörelsen ökade resultatet per aktie

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 30.10.2013 kl. 8.00 EET

7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Omsättning, milj. euro 454,4 485,1 1 429,3 1 472,6 2 116,4
Omsättningstillväxt, procent -6,3 5,2 -2,9 6,8 5,5
Bruttomarginal, procent 49,5 50,6 48,2 49,5 49,5
Rörelsevinst, milj. euro 10,7 17,1 6,1 30,5 87,3
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 4,1 7,5 18,6 23,8 32,4
Vinst före skatt, milj. euro 6,5 9,6 -12,5 6,8 54,9
Rapportperiodens vinst, milj. euro 28,9 8,1 11,9 5,8 53,6
Resultat/aktie, outspädd, euro 0,40 0,11 0,16 0,08 0,74
Eget kapital/aktie, euro 11,88 11,75 12,40
Affärsverksamhetens kassaflöde,  milj. euro -47,9 -32,4 -57,8 -17,5 123,7
Investeringar, milj. euro 15,3 17,6 43,7 40,9 60,3
Nettoskuldsättningsgrad, procent 111,5 111,0 90,9
Soliditet, procent 39,9 39,1 42,8
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 71 911 71 945
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån., procent 3,6 5,1 5,1
Personal, medeltal 14 685 15 505 14 830 15 437 15 603
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Detaljhandelsmarknaden var fortsatt mycket svag under det tredje kvartalet år 2013, i synnerhet i Finland där 
konsumenternas förtroende fortsättningsvis var lågt. Det exceptionellt varma vädret inverkade negativt på försäljningen av 
höstkollektioner på huvudmarknaderna. Modemarknaden minskade i januari-september med 5,2 procent i Finland (TMA 
index) och med 0,8 procent i Sverige (Stilindex). Den ryska rubeln försvagades jämfört med euron och som ett resultat av 
detta minskade konsumenternas köpkraft i Ryssland.

Stockmannkoncernens omsättning för januari–september uppgick till 1 429,3 miljoner euro (1–9/2012: 1 472,6 miljoner 
euro). Om de avslutade franchiseverksamheterna exkluderas, minskade omsättningen med 1,4 procent. Om de 
avslutade franchiseverksamheterna inkluderas, minskade omsättningen med 2,9 procent. Omsättningen minskade i 
varuhusgruppen medan de var på samma nivå som året innan i modekedjorna.

Omsättningen i Finland uppgick till 675,7 miljoner euro (718,3 miljoner euro). Omsättningen exklusive den avslutade 
Zara-franchiseverksamheten minskade med 4,2 procent. Omsättningen i utlandet uppgick till 753,6 miljoner euro (754,3 
miljoner euro). Omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten ökade med 1,2 procent. Om 
jämförbara valutakurser används, ökade koncernens omsättning i utlandet exklusive franchiseverksamhet med 2,5 
procent. Omsättningen i utlandet utgjorde 52,7 procent (51,2 procent) av den totala omsättningen.

Koncernens bruttovinst för rapportperioden minskade med 39,2 miljoner euro och uppgick till 689,5 miljoner euro (728,7 
miljoner euro). Bruttomarginalen var 48,2 procent (49,5 procent). Bruttomarginalen minskade i varuhusgruppen medan 
den var på fjolårets nivå i modekedjorna. Rörelsekostnaderna minskade med 2,3 procent och uppgick till 628,1 miljoner 
euro (642,6 miljoner euro). Avskrivningarna uppgick till 55,2 miljoner euro (55,5 miljoner euro).

Koncernens rörelsevinst för januari–september minskade med 24,4 miljoner euro och uppgick till 6,1 miljoner euro (30,5 
miljoner euro). Rörelsevinsten försvagades i bägge affärsenheter särskilt i Finland och Ryssland.

Koncernens omsättning för det tredje kvartalet (juli–september) uppgick till 454,4 miljoner euro (7–9/2012: 485,1 miljoner 
euro). Om de avslutade franchiseverksamheterna exkluderas, minskade omsättningen med 4,6 procent. Om de avslutade 
franchisingverksamheterna inkluderas, minskade omsättningen med 6,3 procent. 

Omsättningen för kvartalet i Finland uppgick till 206,0 miljoner euro (228,2 miljoner euro). Omsättningen exklusive den 
avslutade Zara-franchiseverksamheten minskade med 7,5 procent. Omsättningen i utlandet uppgick till 248,4 miljoner 
euro (257,0 miljoner euro). Omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-franchiseverksamheten minskade med 2,4 
procent. Den ryska rubeln samt de svenska och norska kronorna försvagades alla jämfört med euron under kvartalet. Om 
jämförbara valutakurser används, var koncernens omsättning i utlandet exklusive franchiseverksamhet på samma nivå 
som året innan.

Bruttomarginalen för kvartalet var 49,5 procent (50,6 procent). Rörelsekostnaderna minskade med 6,6 procent och 
uppgick till 195,7 miljoner euro (209,5 miljoner euro). Avskrivningarna uppgick till 18,4 miljoner euro (19,0 miljoner euro). 
Rörelsevinsten för kvartalet uppgick till 10,7 miljoner euro (17,1 miljoner euro). Rörelsevinsten minskade i varuhusgruppen 
och var på samma nivå som året innan i modekedjorna. Rörelsevinsten minskade särskilt i Ryssland och Finland medan 
rörelsevinsten ökade i Sverige och Norge.

Lindex har erhållit en skattegottgörelse på 25,1 miljoner euro, innehållande skatter på 22 miljoner euro och räntor på 
3,1 miljoner euro från de svenska skattemyndigheterna. Skattegottgörelsen var ett resultat av de svenska och tyska 
skattemyndigheternas tidigare beslut att avlägsna Lindexkoncernens dubbelbeskattning från skatteåren 1999–2005.

Nettofinansieringskostnaderna under rapportperioden minskade med 5,1 miljoner euro och uppgick till 18,6 miljoner 
euro (23,8 miljoner euro). Minskningen berodde huvudsakligen på ränteinkomster från Lindex skattegottgörelse. 
Valutakursförluster av engångskaraktär uppgick till 0,8 miljoner euro (2012: valutakursvinster 1,4 miljoner euro). 

Resultatet före skatt för januari–september uppgick till -12,5 miljoner euro (6,8 miljoner euro). En skattegottgörelse på 2,4 
miljoner euro bokfördes på periodens förlust medan skatterna år 2012 uppgick till 1,0 miljoner euro. Dessutom bokfördes 
en intäkt på 22 miljoner euro på Lindex skattegottgörelse. Periodens resultat uppgick till 11,9 miljoner euro (5,8 miljoner 
euro). 

Resultatet per aktie för januari–september uppgick till 0,16 euro (0,08 euro), och utspätt med aktieoptioner till 0,16 euro 
(0,08 euro). Eget kapital per aktie uppgick till 11,88 euro (11,75 euro). 
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER AFFÄRSENHET

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens omsättning för januari–september uppgick till 840,5 miljoner euro (879,2 miljoner euro). Omsättningen 
exklusive de avslutade franchiseverksamheterna minskade med 1,9 procent.

Omsättningen i Finland uppgick till 565,7 miljoner euro (594,4 miljoner euro). Omsättningen exklusive den avslutade 
Zara-franchiseverksamheten minskade med 2,7 procent. Omsättningen fortsatte minska särskilt i varuhusen i Tammerfors, 
Östra centrum och Hagalund pga. pågående byggnads- och renoveringsarbeten. Omsättningen från Stockmanns nätbutik 
ökade betydligt.

Omsättningen i euro för verksamheten i utlandet uppgick till 274,7 miljoner euro (284,7 miljoner euro), och utgjorde 
32,7 procent (32,4 procent) av affärsenhetens totala omsättning. Omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-
franchiseverksamheten minskade med 0,2 procent pga. den försvagade ryska rubeln. Omsättningen i lokala valutor ökade 
i Ryssland, och tillväxten var speciellt god i S:t Petersburg och Jekaterinburg.

Bruttomarginalen under perioden uppgick till 39,3 procent (41,5 procent). Minskningen berodde på realisationskampanjer 
på alla marknadsområden och på den försvagade ryska rubeln.

Varuhusgruppens rörelseresultat för januari–september minskade med 14,4 miljoner euro och uppgick till -8,0 miljoner 
euro (6,5 miljoner euro), trots att rörelsekostnaderna minskade med 20,9 miljoner euro som en följd av de avslutade 
franchiseverksamheterna och kostnadsinbesparingsprogrammet.

Omsättningen för juli–september uppgick till 245,2 miljoner euro (272,7 miljoner euro). Omsättningen exklusive de 
avslutade franchiseverksamheterna minskade med 7,0 procent. 

Omsättningen i Finland uppgick till 166,6 miljoner euro (185,1 miljoner euro). Exklusive den avslutade Zara-
franchiseverksamheten minskade omsättningen med 6,7 procent). Omsättningen i euro för verksamheten i 
utlandet uppgick till 78,6 miljoner euro (87,7 miljoner euro). Omsättningen exklusive den avslutade Bestseller-
franchiseverksamheten minskade med 7,8 procent. I lokala valutor ökade omsättningen något i Ryssland.

Bruttomarginalen för kvartalet var 40,0 procent (42,4 procent), och den minskade särskilt i Ryssland pga. den 
försvagade rubeln. Rörelsevinsten för kvartalet uppgick till -3,6 miljoner euro, jämfört med 2,8 miljoner euro året 
innan. Rörelsekostnaderna minskade med 11,2 miljoner euro pga. de avslutade franchiseverksamheterna samt 
kostnadsinbesparingsprogrammet.

Galna Dagar-kampanjen, som gick av stapeln i oktober efter kvartalets avslut, uppnådde en omsättningstillväxt på 
sammanlagt 2 procent. Omsättningen ökade med 2 procent i Finland och Baltikum. Stockmanns nätbutik bidrog starkt till 
tillväxten i Finland. I Ryssland ökade omsättningen med 3 procent i euro och med 12 procent i rubel.

Modekedjorna

Modekedjornas omsättning för januari–september minskade med 0,6 procent och uppgick till 589,4 miljoner euro 
(593,0 miljoner euro). Omsättningen minskade med 10,4 procent i Finland och uppgick till 110,6 miljoner euro (123,4 
miljoner euro). Omsättningen i utlandet ökade med 2,0 procent och uppgick till 478,8 miljoner euro (469,6 miljoner euro). 
Omsättningen i utlandet utgjorde 81,2 procent (79,2 procent) av affärsenhetens totala omsättning.

Lindex omsättning för januari-september uppgick till 501,0 miljoner euro, vilket var 2,9 procent mer än året innan (486,8 
miljoner euro). I lokala valutor ökade omsättningen med 2,8 procent. Seppäläs omsättning för januari-september 
minskade med 16,8 procent och uppgick till 88,4 miljoner euro (106,1 miljoner euro). Minskningen berodde delvis på 
stängningen av 15 olönsamma butiker under de senaste 12 månaderna. Omsättningen minskade med 15,9 procent i Finland 
och med 18,4 procent i utlandet.

Modekedjornas bruttomarginal för perioden var 61,1 procent (61,3 procent). Lindex bruttomarginal minskade något till 61,9 
procent (62,3 procent), medan Seppäläs bruttomarginal var 56,7 procent (56,6 procent).

Affärsenhetens rörelsevinst för januari–september minskade med 9,7 miljoner euro och uppgick till 21,0 miljoner euro (30,7 
miljoner euro). Lindex rörelsevinst uppgick till 30,8 miljoner euro (33,5 miljoner euro) och Seppäläs rörelseresultat uppgick 
till -9,7 miljoner euro (-2,8 miljoner euro). Lindex rörelsekostnader ökade med 9,3 miljoner euro. Seppäläs rörelsekostnader 
minskade med 2,3 miljoner euro.
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Omsättningen för juli–september minskade med 1,3 procent och uppgick till 209,4 miljoner euro (212,3 miljoner euro). 
Lindex omsättning ökade med 1,2 procent och uppgick till 178,0 miljoner euro (175,8 miljoner euro). De försvagade svenska 
och norska kronorna hade en negativ inverkan på omsättningen i euro under kvartalet. I lokala valutor ökade omsättningen 
med 4,1 procent. Omsättningen ökade i alla länder utom i Finland, trots timingen av Pink Ribbon-kampanjen som hade 
en negativ inverkan på omsättningen i september. Seppäläs omsättning minskade med 14,0 procent och uppgick till 31,4 
miljoner euro (36,5 miljoner euro). Omsättningen fortsatte att minska i alla verksamhetsländer. 

Affärsenhetens bruttomarginal för kvartalet var 60,6 procent (61,2 procent). Lindex bruttomarginal var 61,6 procent (62,1 
procent) och Seppäläs bruttomarginal var 54,8 procent (56,6 procent). Rörelsevinsten för kvartalet uppgick till 16,1 miljoner 
euro (16,1 miljoner euro). Lindex genererade en rörelsevinst på 18,2 miljoner euro (15,6 miljoner euro), och Seppäläs 
rörelseresultat uppgick till -2,2 miljoner euro (0,5 miljoner euro). 

FINANSIERING OCH SYSSELSATT KAPITAL

De likvida medlen uppgick till 19,4 miljoner euro i slutet av september 2013, jämfört med 30,4 miljoner euro året innan. 
Affärsverksamhetens kassaflöde uppgick till -57,8 miljoner euro  (-17,5 miljoner euro) för januari–september och -47,9 
miljoner euro (-32,4 miljoner euro) för juli–september. Kassaflödet inkluderar inte Lindex skattegottgörelse som erhölls i 
oktober.

Nettodriftskapitalet exklusive likvida medel uppgick till 253,8 miljoner euro i slutet av september, jämfört med 192,6 
miljoner euro året innan, och 119,5 miljoner euro vid utgången av år 2012. 

Inventarierna uppgick till 349,2 miljoner euro (336,1 miljoner euro), och inkluderar varorna för Galna Dagar-kampanjen som 
hölls i oktober. Lagernivåerna var något högre än planerat.

De kortfristiga fordringarna uppgick till 149,2 miljoner euro (137,4 miljoner euro). De räntefria skulderna uppgick till 244,8 
miljoner euro (280,9 miljoner euro). Minskningen berodde delvis på en något annorlunda inköpstiming jämfört med året 
innan och delvis på värderingen av derivativkontrakt.

Det räntebärande främmande kapitalet i slutet av september uppgick till 977,4 miljoner euro (969,6 miljoner euro), av 
vilket de långfristiga skulderna uppgick till 495,7 miljoner euro (477,4 miljoner euro). Dessutom har koncernen 370,3 
miljoner euro i outnyttjade långfristiga kommitterade lånelimiter och 178,0 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 39,9 procent (39,1 procent) och nettoskuldsättningsgraden 111,5 procent (111,0 procent) i slutet av september. 
Vid utgången av år 2012 var soliditeten 42,8 procent och nettoskuldsättningsgraden 90,9 procent. 

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. Stockmann har dessutom inlett 
permitteringar för största delen av sin personal i Finland för 12 arbetsdagar, och målet är en ytterligare inbesparing på ca 7 
miljoner euro innan sommaren 2014.

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. 
Förändringarna kommer att verkställas stegvis.

En plan att omstrukturera varuhusgruppens marknadsföring publicerades i oktober. Som en följd av detta inledde 
Stockmann samarbetsförhandlingar som gäller ca 150 anställda inom marknadsföringsfunktionerna i Finland. Enligt 
förhandlingsförslaget kan omstruktureringen medföra en personalminskning på högst 70 personer. Med den nya 
organisationsmodellen som planeras, siktar Stockmann på en årlig kostnadsinbesparing på ca 4 miljoner euro, vilket kan 
realiseras från och med år 2014 och till fullo under år 2015.
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BUTIKSNÄTET

* Akademiska Bokhandlarna är en del av varuhusen i Finland.

Stockmannkoncernen Totalt 
31.12.2012

Totalt 
30.6.2013 

Nya butiker 
Q3 2013

Stängda butiker 
Q3 2013

Totalt 
30.9.2013

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

9 4 2 2

Lindexbutiker 469 473 6 3 476
  varav franchisebutiker 30 32 1 1 32
  varav egna butiker 439 441 5 2 444
Seppäläbutiker 220 213 1 4 210

INVESTERINGAR

Investeringarna under årets första nio månader uppgick till 43,7 miljoner euro (40,9 miljoner euro) och i juli–september till 
15,3 miljoner euro (17,6 miljoner euro). Avskrivningarna uppgick till 55,2 miljoner euro (55,5 miljoner euro) under perioden 
och till 18,4 miljoner euro (19,0 miljoner euro) under tredje kvartalet.

Varuhusgruppens investeringar uppgick under rapportperioden till 18,1 miljoner euro (19,1 miljoner euro). Implementeringen 
av det nya verksamhetsstyrningssystemet fortsätter stegvis fram till år 2014. Totalt 8,1 miljoner euro bands i projektet under 
perioden januari–september. Utvidgningen av Tammerforsvaruhuset samt byggandet av nya lokaler för varuhuset i Östra 
centrum fortsatte. Outletbutikerna i Vanda i Finland och i Tallinn i Estland stängdes under det tredje kvartalet.

Modekedjornas investeringar under perioden januari–september uppgick till 22,3 miljoner euro (16,3 miljoner euro). 
Lindex öppnade 6 butiker under det tredje kvartalet: en butik i Sverige, en i Norge, en i Finland, en i Ryssland, en i 
Tjeckien och en franchisebutik i Kroatien. En butik stängdes i Sverige, en butik i Tjeckien och en franchisebutik stängdes 
i Saudiarabien. Seppälä öppnade en butik i Ryssland och stängde en butik i Finland och tre butiker i Ryssland under det 
tredje kvartalet. En del av investeringarna utgjordes av implementeringen av Seppäläs nya verksamhetsstyrningssystem 
och ekonomiförvaltningssystem som togs i bruk den 1 oktober.

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 3,3 miljoner euro (5,6 miljoner euro). För närvarande förnyas 
koncernens ekonomiförvaltningssystem stegvis. Projektet kommer att fortsätta till år 2014.

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.

Lindex har inlett ett franchisepartnerskap med Suning, ett stort detaljhandels- och fastighetsbolag i Kina, för att öppna 
en kedja av Lindex modebutiker i Kina. Den första Lindexbutiken kommer att öppnas i Shanghai i september 2014. Enligt 
franchiseavtalet siktar Suning på att öppna 100 Lindexbutiker i Kina mellan åren 2015 och 2018. Suning kommer även att 
introducera Lindex produkter i sin nätbutik i Kina.
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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 september 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 912,8 miljoner euro (1 070,6 miljoner euro). Vid utgången av år 2012 uppgick marknadsvärdet till 
994,6 miljoner euro.

I slutet av september var kursen för Stockmanns A-aktie 12,75 euro, jämfört med 14,08 euro vid utgången av år 2012, och 
B-aktiens kurs var 12,61 euro mot 13,60 euro vid utgången av år 2012. Totalt 0,3 miljoner (0,4 miljoner) A-aktier och 12,0 
miljoner (9,2 miljoner) B-aktier omsattes under kvartalet på Nasdaq OMX Helsingfors. Detta motsvarar 0,9 procent av det 
genomsnittliga antalet A-aktier och 29,0 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.

I slutet av september år 2013 hade Stockmann 59 667 aktieägare, jämfört med 59 060 ett år tidigare. Stockmann erhöll 
inga flaggningsanmälningar på grund av förändringar i större aktieinnehav under perioden januari–september 2013.

PERSONAL

Koncernens genomsnittliga antal anställda under rapportperioden var 14 830, vilket är 604 färre än under samma period år 
2012 (15 434). Det genomsnittliga antalet anställda, omräknat till heltidspersonal, minskade med 562 personer till 11 101  
(11 663). Minskningen berodde delvis på avslutade franchiseverksamheter.

I slutet av september sysselsatte koncernen 14 698 anställda (15 421). Antalet anställda som arbetar utanför Finland var  
8 503 (8 742) vilket utgjorde 57,9 procent (56,7 procent) av alla anställda.

Koncernens lönekostnader uppgick till 228,7 miljoner euro under perioden januari-september, jämfört med 230,9 miljoner 
euro föregående år. Den sammanlagda kostnaden för löner och anställningsförmåner uppgick 291,6 miljoner euro (294,1 
miljoner euro), vilket motsvarar 20,4 procent (20,0 procent) av omsättningen.

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 väderleken. 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.
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UTSIKTER FÖR ÅR 2013

Den europeiska ekonomin förväntas utvecklas svagt under resten av 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. I Sverige förväntas utsikterna 
bli något bättre mot slutet av året.

Den ryska rubeln har försvagats och landets BNP-prognoser har sjunkit under de senaste månaderna. Som en följd av 
detta förblir utsikterna för detaljhandelsmarknaden i Ryssland osäkra. Detaljhandelsmarknaden i Baltikum har varit relativt 
stabil. Ett lågt konsumentförtroende kan emellertid påverka konsumenternas köpvilja på alla marknadsområden.

Stockmann 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 har omvärderat sina utsikter för hela året. Stockmannkoncernens omsättning för år 2013 uppskattas minska 
något jämfört med år 2012, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Trots att huvudparten av Stockmanns 
rörelsevinst genereras under årets sista kvartal, uppskattas rörelsevinsten för år 2013 inte uppnå fjolårets nivå.

Tidigare utsikter (publicerade den 16 april 2013): Stockmann uppskattar att koncernens omsättning ökar år 2013, exklusive 
de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten uppskattas inte överstiga nivån för år 2012. 

Helsingfors, Finland, den 29 oktober 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                                                                             1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
OMSÄTTNING 1 429,3 1 472,6 2 116,4
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,6
Användning av material och förnödenheter -739,8 -743,9 -1,069,2
Kostnader för löner och anställningsförmåner -291,6 -294,1 -405,1
Avskrivningar och nedskrivningar -55,2 -55,5 -74,5
Övriga rörelsekostnader -336,5 -348,5 -480,9
Kostnader sammanlagt -1 423,2 -1 442,1 -2 029,7
RÖRELSEVINST 6,1 30,5 87,3
Finansiella intäkter 4,2 2,3 1,8
Finansiella kostnader -22,8 -26,0 -34,2
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -18,6 -23,8 -32,4
VINST FÖRE SKATTER -12,5 6,8 54,9
Inkomstskatter 24,4 -1,0 -1,4
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 11,9 5,8 53,6

Räkenskapsperiodens vinst hänförligt till:
Moderbolagets ägare 11,9 5,8 53,6
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0

Resultat per aktie, emissionsjusterad, euro 0,16 0,08 0,74
Resultat per aktie, emissionsjusterad, utspädd, euro 0,16 0,08 0,74

Milj. euro                                                                             1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 11,9 5,8 53,6
Periodens övriga totalresultat poster, vilka kommer att överföras till 
resultaträkningen senare
Omräkningsdifferenser av utländska enheter -7,4 6,2 4,4
Säkring av kassaflöde, minskad med skatt 0,3 -3,1 -2,7
Periodens övriga totalresultat, netto -7,2 3,1 1,7
PERIODENS TOTALRESULTAT SAMMANLAGT 4,7 8,9 55,3

Periodens totalresultat sammanlagt hänförligt till:
Moderbolagets ägare 4,7 8,9 55,3
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Milj. euro                                                                             30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
TILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Varumärket 105,0 107,8 106,2
Immateriella rättigheter 32,2 22,4 25,3
Övriga immateriella tillgångar 2,4 0,5 0,4
Förskott och pågående nyanläggningar 28,8 22,1 25,4
Goodwill 811,7 831,6 818,8
Immateriella tillgångar sammanlagt 980,1 984,5 976,1
Materiella anläggningstillgångar
Mark- och vattenområden 42,1 42,2 42,2
Byggnader och anläggningar 443,3 461,2 456,9
Maskiner och inventarier 98,6 111,3 112,1
Ändrings- och ombyggnadskostnader för hyrda lokaliteter 33,1 40,2 37,8
Förskott och pågående nyanläggningar 9,5 8,3 6,2
Materiella anläggningstillgångar sammanlagt 626,7 663,1 655,1
Långfristiga fordringar 4,1 0,5 1,1
Placeringar som kan säljas 7,9 5,0 5,0
Latenta skattefordringar 10,3 11,4 16,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 1 629,0 1 664,5 1 653,3

KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar 349,2 336,1 281,4
Kortfristiga fordringar
Räntebärande fordringar 60,0 43,3 43,8
Inkomstskattefordringar 12,5 18,9 0,6
Räntefria fordringar 76,7 75,2 71,8
Kortfristiga fordringar sammanlagt 149,2 137,4 116,2
Likvida medel 19,4 30,4 36,1
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 517,8 503,9 433,7

TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 2 146,8 2 168,4 2 087,1

Milj. euro                                                                             30.9.2013 30.9.2012 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 250,5 250,4 250,5
Övriga fonder 43,2 42,6 42,9
Omräkningsdifferenser 2,5 11,8 10,0
Balanserade vinstmedel 229,9 211,3 259,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 856,3 846,3 893,3
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 856,3 846,3 893,3

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder 67,7 71,0 66,4
Långfristiga räntebärande skulder 495,7 477,4 502,9
Pensionsförpliktelser 0,2 0,5 0,3
Långfristiga räntefria skulder och avsättningar 0,4 0,2 0,4
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 564,1 549,0 570,0

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga räntebärande skulder 481,6 492,2 345,6
Kortfristiga räntefria skulder
Leverantörskulder och övriga kortfristiga skulder 238,6 267,8 275,7
Inkomstskatteskulder 5,8 12,7 2,0
Kortfristiga avsättningar 0,4 0,4 0,4
Kortfristiga räntefria skulder sammanlagt 244,8 280,9 278,1
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 726,4 773,1 623,8

SKULDER SAMMANLAGT 1 290,5 1 322,2 1 193,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT 2 146,8 2 168,4 2 087,1
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Milj. euro                                                                             1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN
Räkenskapsperiodens vinst 11,9 5,8 53,6
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 55,2 55,5 74,5
Försäljningsvinster (-) och -förluster (+) från försäljning av bestående 
aktiva

0,3 0,1 -0,4

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 22,8 26,0 34,2
Ränteintäkter -4,2 -2,3 -1,8
Inkomstskatter -24,4 1,0 1,4
Övriga justeringar 0,5 2,2 2,1
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning (-) / minskning (+) av omsättningstillgångar -56,1 -65,1 -12,8
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga försäljningsfordringar och 
övriga fordringar

7,0 -31,7 6,5

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

-47,7 8,1 -6,2

Betalda räntor -20,2 -24,8 -33,3
Erhållna räntor från rörelsen 0,9 0,3 0,4
Övriga finansiella poster från rörelsen 0,0 0,0 -0,5
Betalda skatter från rörelsen -3,8 7,5 6,0
Nettokassaflöde från rörelsen -57,8 -17,5 123,7

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -46,5 -36,2 -54,1
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar 0,0 0,4 1,5
Investeringar i dotterbolag minskad med likvida medel vid  
anskaffningstidpunkten

0,0 0,0 0,0

Återbetalning av lånefordningar 0,0 0,0 0,0
Erhållna dividender från investeringar 0,1 0,2 0,2
Nettokassaflöde från investeringar -46,4 -35,6 -52,4

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Betalningar erhållna från avgiftsbelagd emission 0,0 1,7 1,6
Upptagning av kortfristiga lån 433,2 373,8 268,1
Återbetalning av kortfristiga lån -268,1 -263,8 -263,7
Upptagning av långfristiga lån 84,2 98,0 248,0
Återbetalning av långfristiga lån -120,6 -126,0 -287,3
Återbetalning av skulder för finansiell leasing -3,5 -1,8 -2,5
Utbetalda dividender -43,2 -35,9 -35,9
Nettokassaflöde från finansiering 82,1 46,0 -71,7

NETTOFÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -22,1 -7,0 -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 -22,1 -7,0 -0,4
Inverkan av kursdifferenser -0,1 1,1 -0,6
Likvida medel vid periodens utgång 19,4 30,4 36,1
Checkkonto med kreditlimit -9,4 -3,1 -3,9
Likvida medel vid periodens utgång 10,1 27,2 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 1,7 1,7 1,7
Emissionsvisnt 1,2 1,2 1,2
Övriga förändringar -0,0 -0,0 -0,0
Periodens totalresultat
Räkenskapsperiodens vinst 5,8 5,8 5,8
Omräkningsdifferenser av utländska 
enheter

6,2 6,2 6,2

Säkring av kassaflöde, minskad med skatt -3,1 -3,1 -3,1
Periodens totalresultat sammanlagt* -3,1 6,2 5,8 8,9 8,9
EGET KAPITAL 30.9.2012 144,1 186,1 -1,4 250,4 43,9 11,8 211,3 846,3 0,0 846,3
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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 1,4 1,4 1,4
Periodens totalresultat
Räkenskapsperiodens vinst 11,9 11,9 11,9
Omräkningsdifferenser av utländska 
enheter

-7,4 -7,4 -7,4

Säkring av kassaflöde, minskad med skatt 0,3 0,3 0,3
Periodens totalresultat sammanlagt* 0,3 -7,4 11,9 4,7 4,7
EGET KAPITAL 30.9.2013 144,1 186,1 -0,7 250,5 43,9 2,5 229,9 856,3 0,0 856,3
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KONCERNENS RÖRELSESEGMENT

Omsättning, milj. euro 1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen 840,5 879,2 1,302,7
Modekedjorna 589,4 593,0 814,0
Segmenten sammanlagt 1 429,9 1 472,2 2 116,7
Ofördelat -0,6 0,4 -0,3
Koncernen sammanlagt 1 429,3 1 472,6 2 116,4

Rörelsevinst, milj. euro 1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen -8,0 6,5 48,0
Modekedjorna 21,0 30,7 50,0
Segmenten sammanlagt 13,1 37,2 98,0
Ofördelat -7,0 -6,6 -10,6
Koncernen sammanlagt 6,1 30,5 87,3
Avstämning till posten vinst före skatter:
Finansiella intäkter 4,2 2,3 1,8
Finansiella kostnader -22,8 -26,0 -34,2
Vinst före skatter, koncernen sammanlagt -12,5 6,8 54,9

Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro 1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen 31,0 31,2 42,0
Modekedjorna 22,7 23,4 31,2
Segmenten sammanlagt 53,6 54,6 73,2
Ofördelat 1,6 0,9 1,4
Elimineringar
Koncernen sammanlagt 55,2 55,5 74,5

Investeringar, brutto, milj. euro 1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen 18,1 19,1 30,4
Modekedjorna 22,3 16,3 22,0
Segmenten sammanlagt 40,4 35,3 52,3
Ofördelat 3,3 5,6 7,9
Koncernen sammanlagt 43,7 40,9 60,3

Tillgångar, milj. euro 1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
Varuhusgruppen 915,5 936,6 898,8
Modekedjorna 1 178,2 1 180,6 1 149,2
Segmenten sammanlagt 2 093,7 2 117,2 2 048,0
Ofördelat 53,1 51,3 39,1
Koncernen sammanlagt 2 146,8 2 168,4 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 1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
Finland 1) 675,7 718,3 1,048,2
Sverige och Norge 2) 398,5 389,0 537,9
Baltikum och Centraleuropa 1) * 111,9 110,1 158,5
Ryssland och Ukraina 1) 243,2 255,2 371,8
Koncernen sammanlagt 1 429,3 1 472,6 2 116,4
Finland % 47,3 % 48,8 % 49,5 %
Utlandet % 52,7 % 51,2 % 50,5 %

Rörelsevinst, milj. euro 1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
Finland 1) -18,2 -0,1 22,7
Sverige och Norge 2) 38,2 38,6 58,4
Baltikum och Centraleuropa 1) * -2,4 1,2 5,8
Ryssland och Ukraina 1) -11,5 -9,2 0,5
Koncernen sammanlagt 6,1 30,5 87,3
Finland % 25,9 %
Utlandet % 74,1 %

Långfristiga tillgångar, milj. euro 1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
Finland 1) 483,3 469,0 475,9
Sverige och Norge 2) 874,3 898,3 883,3
Baltikum och Centraleuropa 1) * 41,1 44,4 43,1
Ryssland och Ukraina 1) 220,0 241,6 235,1
Koncernen sammanlagt 1 618,7 1 653,2 1 637,3
Finland % 29,9 % 28,4 % 29,1 %
Utlandet % 70,1 % 71,6 % 70,9 %

Kursen på bokslutsdagen 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
RUB 43,8240 40,1400 40,3295
LVL 0,7027 0,6962 0,6977
LTL 3,4528 3,4528 3,4528
NOK 8,1140 7,3695 7,3483
SEK 8,6575 8,4498 8,5820
Medelkursen för räkenskapsperioden 1.1–30.9.2013 1.1–30.9.2012 1.1–31.12.2012
RUB 41,6650 39,7955 39,9239
LVL 0,7010 0,6976 0,6973
LTL 3,4528 3,4528 3,4528
NOK 7,6604 7,5121 7,4752
SEK 8,5803 8,7334 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)

 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Soliditet, procent 39,9 39,1 42,8
Nettoskuldsättningsgrad, procent 111,5 111,0 90,9
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro -0,80 -0,24 1,72
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 894,4 895,9 768,6
Antal aktier vid periodens slut, 1 000 st. 72 049 72 049 72 049
Antal aktier, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 71 911 71 945
Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 000 st. 72 049 71 911 71 945
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 912,8 1 070,6 994,6
Rörelsevinst av omsättningen, procent 0,4 2,1 4,1
Eget kapital per aktie, euro 11,88 11,75 12,40
Avkastning på eget kapital, glidande 12 mån., procent 7,0 6,1 6,1
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån., procent 3,6 5,1 5,1
Personal i medeltal, omräknat till heltidsanställda 11 277 11 775 11 898
Investeringar, milj. euro 43,7 40,9 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 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011
Omsättning 454,4 543,6 431,3 643,8 485,1 537,2 450,3 626,1
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1
Användning av material och förnödenheter -229,6 -276,5 -233,7 -325,3 -239,5 -270,2 -234,2 -321,9
Kostnader för löner och anställningsförmåner -89,6 -101,7 -100,3 -111,0 -94,5 -101,0 -98,6 -104,4
Avskrivningar och nedskrivningar -18,4 -18,3 -18,6 -19,0 -19,0 -18,1 -18,4 -20,8
Övriga rörelsekostnader -106,2 -117,0 -113,4 -132,4 -115,0 -118,3 -115,3 -119,7
Rörelsevinst 10,7 30,1 -34,6 56,8 17,1 29,7 -16,2 59,3
Finansiella intäkter 3,8 -1,0 1,4 -0,5 1,0 0,9 0,4 0,3
Finansiella kostnader -7,9 -7,5 -7,4 -8,2 -8,5 -8,4 -9,1 -8,5
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -4,1 -8,5 -6,0 -8,7 -7,5 -7,5 -8,7 -8,1
Vinst före skatter 6,5 21,6 -40,7 48,2 9,6 22,2 -24,9 51,1
Inkomstskatter 22,4 -2,1 4,1 -0,4 -1,4 -3,6 4,0 -5,9
Räkenskapsperiodens vinst 28,9 19,5 -36,5 47,7 8,1 18,6 -20,9 45,2

Resultat per aktie per kvartal
Euro Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011
Outspädd 0,40 0,27 -0,51 0,66 0,11 0,26 -0,29 0,63
Utspädd 0,40 0,27 -0,51 0,66 0,11 0,26 -0,29 0,63

Segmentuppgifter per kvartal
Milj. euro Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011
Omsättning
Varuhusgruppen 245,2 325,1 270,2 423,5 272,7 326,0 280,5 408,5
Modekedjorna 209,4 218,7 161,3 221,0 212,3 211,1 169,6 217,4
Ofördelat -0,2 -0,2 -0,2 -0,7 0,1 0,2 0,1 0,3
Koncernen sammanlagt 454,4 543,6 431,3 643,8 485,1 537,2 450,3 626,1
Rörelsevinst
Varuhusgruppen -3,6 11,6 -15,9 41,6 2,8 10,2 -6,5 39,6
Modekedjorna 16,1 22,3 -17,4 19,2 16,1 21,8 -7,2 22,6
Ofördelat -1,8 -3,8 -1,3 -4,0 -1,8 -2,3 -2,5 -2,9
Koncernen sammanlagt 10,7 30,1 -34,6 56,8 17,1 29,7 -16,2 59,3

Uppgifter om marknadsområden
Milj. euro Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011
Omsättning
Finland 1) 206,0 258,3 211,4 329,9 228,2 266,1 224,0 329,8
Sverige och Norge 2) 140,1 148,9 109,5 149,0 139,8 137,6 111,6 144,3
Baltikum och Centraleuropa 1) * 37,1 42,5 32,3 48,4 37,5 39,6 33,0 44,4
Ryssland och Ukraina 1) 71,3 93,9 78,1 116,6 79,7 93,9 81,6 107,6
Koncernen sammanlagt 454,4 543,6 431,3 643,8 485,1 537,2 450,3 626,1
Finland % 45,3 % 47,5 % 49,0 % 51,2 % 47,0 % 49,5 % 49,8 % 52,7 %
Utlandet % 54,7 % 52,5 % 51,0 % 48,8 % 53,0 % 50,5 % 50,2 % 47,3 %
Rörelsevinst
Finland 1) -1,4 1,9 -18,8 22,8 2,1 6,5 -8,8 30,7
Sverige och Norge 2) 17,9 23,9 -3,5 19,7 16,4 20,3 1,9 19,9
Baltikum och Centraleuropa 1) * 0,5 0,8 -3,7 4,6 1,8 1,4 -2,0 4,3
Ryssland och Ukraina 1) -6,3 3,4 -8,6 9,7 -3,3 1,4 -7,3 4,3
Koncernen sammanlagt 10,7 30,1 -34,6 56,8 17,1 29,7 -16,2 59,3
Finland % 6,4 % 54,3 % 40,1 % 12,5 % 21,9 % 54,0 % 51,8 %
Utlandet % 93,6 % 45,7 % 59,9 % 87,5 % 78,1 % 46,0 % 48,2 %
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ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVATKONTRAKT UTANFÖR KONCERNENS BALANSRÄKNING

KONCERNENS TILLGÅNGAR OCH GOODWILL

Ansvarförbindelser utanför koncernens balansräkning, milj. euro 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Inteckningar i jordområden och byggnader 201,7 201,7 201,7
Panter och borgensförbindelser 8,1 0,5 7,8
Ansvar för justering av momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar 23,1 28,1 28,2
Totalt 232,9 230,3 237,7

Hyreskontrakt för koncernens affärslägenheter, milj. euro 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägenheter
Inom ett år 172.5 178.9 186.3
Längre än ett år 651.0 624.7 716.2
Totalt 823.5 803.6 902.5

Avgifter för koncernens leasingavtal, milj. euro 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Inom ett år 0,7 6,2 1,2
Längre än ett år 1,2 2,7 1,1
Totalt 1,9 8,9 2,4

Koncernens derivatkontrakt, milj. euro 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Nominellt värde
Valutaderivat 640,4 501,2 608,5
Elderivat 1,5 2,0 2,6
Totalt 641,9 503,2 611,2

Tillgångar, milj. euro 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Anskaffningsutgift vid periodens ingång 2 054,7 1 963,6 1 963,6
Omräkningsdifferens +/- -14,3 53,9 38,6
Ökningar under perioden 43,7 40,9 60,3
Minskningar under perioden -7,4 -3,1 -7,8
Överföringar mellan posterna under perioden -2,8 0,0 0,0
Anskaffningsutgift vid periodens utgång 2 073,8 2 055,4 2 054,7
Ackumulerade avskrivningar vid periodens ingång -423,5 -350,9 -350,9
Omräkningsdifferens +/- 4,8 -2,5 -2,1
Avskrivningar på minskningar under perioden 6,8 1,2 4,0
Räkenskapsperiodens avskrivning och nedskrivning -55,2 -55,5 -74,5
Ackumulerade avskrivningar vid periodens utgång -467,0 -407,7 -423,5
Bokföringsvärde vid periodens ingång 1 631,2 1 612,8 1 612,8
Bokföringsvärde vid periodens utgång 1 606,8 1 647,7 1 631,2

I sammanställningen av koncernens tillgångar ingår följande  
förändring i koncerngoodwill:
Goodwill, milj. euro 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Anskaffningsutgift vid periodens ingång 818,8 788,5 788,5
Omräkningsdifferens +/- -7,1 43,1 30,3
Anskaffningsutgift vid periodens utgång 811,7 831,6 818,8
Bokföringsvärde vid periodens ingång 818,8 788,5 788,5
Bokföringsvärde vid periodens utgång 811,7 831,6 818,8
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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 
30.9.2013

Verkligt värde 
30.9.2013

Bokföringsvärde 
31.12.2012

Verkligt värde 
31.12.2012

Derivatkontrakt som fastsälls för säkring av kassaflöden eller säkring 
av nettoplacering i utländskt dotterbolag

0,4 0,4 0,0 0,0

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatkontrakt 3,9 3,9 0,9 0,9
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Långfristiga fordringar 4,0 4,0 1,1 1,1
Kortfristiga fordringar, räntebärande 60,0 60,0 43,8 43,8
Kortfristiga fordringar, räntefria 72,4 72,4 70,9 70,9
Likvida medel 19,4 19,4 36,1 36,1
Finansiella tillgångar som kan säljas 7,9 7,9 5,0 5,0
Finansiella tillgångar totalt 168,0 168,0 157,8 157,8

Finansiella skulder, milj. euro Bokföringsvärde 
30.9.2013

Verkligt värde 
30.9.2013

Bokföringsvärde 
31.12.2012

Verkligt värde 
31.12.2012

Derivatkontrakt som fastsälls för säkring av kassaflöden eller säkring 
av nettoplacering i utländskt dotterbolag

1,3 1,3 1,3 1,3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatkontrakt 2,5 2,5 6,0 6,0
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Långfristiga skulder, räntebärande 495,7 494,7 502,9 505,7
Kortfristiga skulder, räntebärande 481,6 482,5 345,6 346,9
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 235,3 235,3 268,8 268,8
Finansiella skulder totalt 1 216,5 1 216,2 1 124,6 1 128,7

Finansiella tillgångar, milj. euro 30.9.2013 31.12.2012
Nivå 1
  Derivatkontrakt utan säkringsredovisning
    Elterminer 0,0 0,0
Nivå 2
  Derivatkontrakt utan säkringsredovisning
    Valutaterminer 0,9 0,0
    Valutaswapkontrakt 3,0 0,9
  Derivatkontrakt, säkringsredovisning tillämpas
    Valutaterminer 0,4 0,0
Nivå 3
  Finansiella tillgångar som kan säljas 7,9 5,0
Finansiella tillgångar totalt 12,2 5,9

Finansiella skulder, milj. euro 30.9.2013 31.12.2012
Nivå 1
  Derivatkontrakt utan säkringsredovisning
    Elterminer 0,1 0,2
Nivå 2
  Derivatkontrakt utan säkringsredovisning
    Valutaterminer 0,2 0,0
    Valutaswapkontrakt 2,2 5,8
  Derivatkontrakt, säkringsredovisning tillämpas
    Valutaterminer 1,3 1,3
Finansiella skulder totalt 3,8 7,3

Ändring i verkligt värde av placeringar i finansiella tillgångar som kan säljas, milj. euro 30.9.2013 31.12.2012
Bokföringsvärde 1.1. 5,0 5,0
Omräkningsdifferens +/- 0,0 0,0
Vinster (+) / förluster (-) i totalresultats poster 0,0 0,0
Ökningar 0,0 0,0
Försäljning av aktier 0,0 0,0
Överföringar mellan posterna 2,8 0,0
Totalt 7,9 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: Värderingsmodeller där alla data som har en betydande effekt på det verkliga värdet baseras på marknadsdata.
Nivå 3: Sådana värderingstekniker av vilka krävs betydande ledningsbedömning.

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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