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Utvecklingen i omvärlden
Finlands ekonomi ökar igen efter coronaåret. Ökningen är 
dock tudelad eftersom restriktionerna fortfarande gäller 
för en del av branscherna, som till exempel inkvarterings- 
och förplägnadsbranschen, och därför har den sektorn 
inte vuxit.  I Finland går det i vissa avseenden bra för bl.a. 
detaljhandeln och industriexporten har ökat från föregå-
ende år. Den gynnsamma exporten främjas av den snabba 
återhämtningen i Kinas ekonomi samt USA:s kraftiga 
stimulans. Finlands exportekonomi klarade av corona-
tiden med relativt små skador. Förändringen i konsum-
tionsvanorna under pandemin hjälper upp detaljhandeln. 
När tjänster inte kunnat användas på sedvanligt sätt och 
utlandsresor inte varit möjliga, har tillgångarna delvis 
styrts till sparande samt uppköp av bruksvaror och 
heminredning. För innevarande år förväntas en tillväxt på 
cirka 2,5 procent och för 2022 en tillväxt på 3,5 procent, 
vilken mattas av mot slutet av året.

Detaljhandeln är en av vinnarna under coronatiden, 
även om utvecklingen inom den också har varit tudelad. 
 I början av året ökade detaljhandeln över tre procent,  
och partihandeln 0,3 procent. I vissa branscher inom 
detaljhandeln, såsom sportaffärer och bilaffärer, har 
ökningen varit stark. De som lidit mest inom detaljhan-
deln är till exempel handeln med kläder och smycken. 
Bristen på arbetskraft kommer också att vara en utma-
ning för rese- och förplägnadsbranschen när de ska 
svara på ökningen efter coronatiden. Branschen är den 
som lidit mest under pandemin och flera arbetstagare har 
börjat jobba i andra branscher.

Avvecklingen av coronarestriktionerna kommer 
troligtvis att orsaka en uppgång i efterfrågan eftersom 
det finns en uppdämd efterfrågan bland konsumenterna. 
Detta ökar rädslan för inflation. Europeiska central-
banken har förbundit sig till att uppehålla en låg ränte-
nivå, men en ökad efterfrågan höjer oundvikligen priserna. 
Den ökade efterfrågan har redan höjt priserna på olja och 
råvaror. Inflationen förväntas ligga kvar på två procent 
och år 2022 vara cirka en procent.

S-gruppens utveckling 1.1–30.6.2021
S-gruppen bildas av handelslagen och SOK med dotter-
bolag. S-gruppens momsfria detaljhandelsförsäljning 
under perioden januari–juni uppgick till 5 889 mn euro, 
vilket var en minskning med 5,2 procent från föregående 
år.

S-gruppens momsfria 
detaljhandelsförsäljning Mn €

+/- % före- 
gående år 

Prisma* 1 968 +5,5

S-market 1 917 +3,3

Sale 372 +1,8

Alepa 208 +0,7

Herkku 28 -16,5

Andra markethandel 2 +7,5

Markethandel totalt* 4 497 +3,9

Järnhandel 59 -16,2

Trafikbutiksverksamhet och 
bränslehandel 803 +17,9

Varuhus- och fackhandel 100 -1,1

Resebransch- och 
bespisningsverksamhet* 166 -14,7

Bil- och biltillbehörshandel 250 +24,0

Övriga 16 -27,9

S-gruppen totalt* 5 889 +5,2

*Inkluderar detaljhandelsförsäljningen i närområdena (Estland och S:t 
Petersburg)

Vid slutet av juni hade S-gruppen 1 870 verksamhets-
ställen mot den jämförbara siffran 1 848 vid motsvarande 
tidpunkt föregående år. 

Per 30 juni 2021 fanns det 19 regionhandelslag och sex 
lokala handelslag. 

Under januari–juni anslöt sig 35 644 nya medlemmar 
till de handelslag som är med i bonussystemet. Per 
utgången av juni var det totala medlemsantalet 2 449 
705 ägarkunder. Åt ägarkunderna betalades totalt 182 
miljoner euro i bonus.

Den ekonomiska utvecklingen

SOK:s verksamhet
SOK är SOK-koncernens moderföretag. SOK:s uppgift 
som centralhandel i S-gruppen är enligt stadgarna att 
främja och utveckla handelslagens och de övriga i 
S-gruppen ingående organisationernas verksamhet, att 
styra användningen av gruppens resurser och övervaka 
att de som helhet används effektivt samt att bevaka 
S-gruppens och dess olika delars intressen och övervaka 
verksamheten.

SOK svarar för den strategiska styrningen av 
S-gruppen. Dess uppgifter utgörs av kedjestyrnings-, 
ägarkunds- och marknadsföringstjänster samt andra 
grupp- och koncerntjänster som produceras för företag i 
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S-gruppen samt av till dessa tjänster och S-gruppens 
övriga verksamhet ansluten utvecklingsverksamhet. 
Inköps- och sortimentstjänsterna är också av central 
betydelse för S-gruppens affärsverksamhet. 

Genom sina affärsdrivande dotterbolag kan SOK 
bredda S-gruppens utbud av tjänster till ägarkunderna. 
Dessutom idkar SOK via dotterbolag markethandel samt 
resebransch- och bespisningsverksamhet i Estland och 
S:t Petersburg.

SOK-koncernens ekonomiska utveckling  
1.1-30.6.2021
SOK-koncernens omsättning under tiden 1 januari–30 
juni 2021 uppgick till 3 773,8 miljoner euro, en ökning med 
1,4 procent från motsvarande period föregående år. 

SOK-koncernens rörelseförlus var -5,9 miljoner euro 
(1,3 mn €). Resultatet försvagades på grund av 
Covid-19-viruspandemins effekter på hotell- och restau-
rangbranschen. Den utländska affärsverksamhetens 
andel av omsättningen var 3,8 procent (4,0 %) eller 149 
miljoner euro.

Nyckeltalen nedan beskriver SOK-koncernens finan-
siella läge och resultat.

SOK-koncernen 30.6.2021 30.6.2020 30.6.2019

Omsättning, mn € 3 773,8 3 721,1 3 644,7

Rörelsevinst/-förlust, mn € -5,9 1,3 44,0

Rörelsevinst, % -0,2 0,0 1,2

Räntabilitet på eget kapital -3,5 -2,0 4,4

Soliditet, % 21,1 21,7 21,6

 
SOK-koncernens operativa omsättning och 
rörelseresultat per affärsområde (per segment)
SOK-koncernens operativa omsättning och rörelsere-
sultat är uppdelade i affärsområden inom handelsverk-
samheten enligt den operativa uppföljningen. Dessutom 
följs bankverksamhetens rörelseresultat upp operativt. 
Skillnaden mellan det operativa rörelseresultatet och det 
officiella rörelseresultatet enligt IFRS utgörs av engångs-
poster och IFRS-poster.

Omsättning 
mn €

För-
ändring,

mn €

Opera tivt 
rörelse-
resultat

 mn €

För-
ändring,

mn €

Markethandel 134,7 -4,0 -1,4 +0,7

Resebransch- och
bespisnings-
verksamhet 37,2 -14,8 -38,7 -8,3

Inköps- och 
serviceverksamhet 3 615,3 +31,7 +3,9 -8,3

Fastighets-
affärsverksamhet 34,6 -5,1 +8,1 -0,3

Bankverksamhetens 
resultat +4,3 +2,4

Interna elimineringar 
och övriga -47,9 +44,9 +1,3 +5,4

SOK-koncernen 
totalt 3 773,8 +52,6 -22,5 -8,4

Finansiering
Effekterna från COVID-19-pandemin har försvagat 
SOK-koncernens resultat, men det finansiella läget har 
förblivit bra. Riskerna för kreditförluster har inte heller 
ökat. 

I januari 2021 höjdes koncernens revolverande kredit-
facilitet med 70 miljoner euro och löptiden för tidigare 
revolverande kreditfaciliteter förlängdes med 1–2 år. I 
anslutning till ändringarna prissattes de revolverande 
kreditfaciliteter på nytt och nyckeltalsindikatorer för 
hållbar finansiering infördes. Inga ändringar gjordes i de 
ekonomiska klausulerna och deras gränsvärden. Under 
räkenskapsperioden användes inga revolverande kredit-
faciliteter och det skedde inte heller några underlåtelser 
att uppfylla villkoren för dem.

Vid slutet av juni var SOK-koncernens räntebärande 
skulder 1270,2 miljoner euro (1217,0 mn €) och skuldsätt-
ningsgraden (gearing) 200,6 procent (189,5 %). SOK-kon-
cernens soliditetsgrad var 21,1 procent (21,7 %).

Vid slutet av juni uppgick SOK-koncernens likvida 
medel till 79,1 miljoner euro (163,0 mn €). Dessutom hade 
koncernen outnyttjade långfristiga bindande kreditfaci-
liteter på 230,0 miljoner euro (160,0 mn €) och kontoli-
miter på 57,0 miljoner euro (57,0 mn €).

Investeringar och realisering
SOK-koncernens anskaffning av bestående aktiva, det 
vill säga investeringar i anläggningstillgångar, uppgick 
under det första halvåret till 18,2 miljoner euro (32,4 mn €). 

Realiseringen av bestående aktiva uppgick under 
berättelseperioden till 3,8 miljoner euro (1,5 mn €).

Personal
SOK-koncernens genomsnittliga personalstyrka, 
omräknad till heltidsanställda, uppgick under rapportpe-
rioden 1.1–30.6.2021 till 5 633 (6090).

Vid utgången av juni hade SOK-koncernen 6 297 
anställda, av vilka 1 766 (28 %) var anställda på SOK och 
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4 531 (72 %) på dotterbolagen. Vid rapportperiodens slut 
hade koncernen 1 898 anställda utomlands (30 %).

SOK-koncernens personalstyrka ökade med 157 
personer (2,6 %) från årsskiftet. Jämfört med motsva-
rande period året innan minskade personalstyrkan med 
433 personer (6,4%). 

Affärsområdenas utveckling

Markethandel
SOK-gruppens detaljhandelsverksamhet omfattar enhe-
terna i Estland och Ryssland. Det finns nio Prisma-stor-
marknader i Estland – sex i Tallinn samt två i Tartu och en 
i Narva. I slutet av sommaren 2021 öppnas två nya Pris-
ma-stormarknader i Tallinn. I S:t Petersburg finns 16 
Prisma-stormarknader. Under sommaren 2021 stängdes 
en Prismaenhet i S:t Petersburg. 

COVID-19 har nu satt sin prägel på affärsverksamheten 
under mer än ett års tid. De nya coronavågorna samt 
regeringens restriktionsåtgärder har försvårat affärs-
verksamhetens förutsägbarhet. 

I början av mars stängde Estland alla sina gränser och 
stängningen varade till mitten av maj. Alla butiker 
stängdes förutom matbutikerna. Prismaenheterna var de 
få ställena där man fysiskt kunde köpa bruksvaror. I 
affärsverksamheten syntes stängningen som en ökning 
i försäljningen av bruksvaror. Å andra sidan har pandemin 
märkbart minskat antalet turister i gamla staden i Tallinn, 
vilket har påverkat försäljningen i butikerna i området. 
Näthandeln med mat fortsätter sin goda tillväxt.

Omsättningen för AS Peremarket ökade fem procent 
jämfört med förra året. Resultatet utvecklades positivt 
vilket delvis berodde på volymökningen från pandemin 
och delvis på inverkningarna från åtgärderna i den opera-
tiva verksamheten. Trots den stora ökningen i efterfrågan 
har tillgängligheten hållits på en bra nivå och man har 
gjort inbesparingar i personalkostnaderna. Investering-
arna uppgick till totalt 2,5 miljoner euro. Resultatutsik-
terna vid slutet av året är försiktigt optimistiska. 

I S:t Petersburg förvärrades coronasituationen ytterli-
gare under sommaren. Få använder masker och vaccina-
tionsgraden är fortfarande låg eftersom majoriteten av 
befolkningen är ovillig att ta vaccinet. Coronaåtgärderna 
begränsar inte livet så väldigt mycket och restaurang-
ernas eller butikernas öppettider eller kundantal har inte 
begränsats. 

En stor del av marketarna i S:t Petersburg finns i 
samband med livligt trafikerade metrostationer. Under 
coronatiden har antalet resenärer minskat, vilket syns  
i affärsverksamhetens kundantal. Omsättningen i euro 

sjönk med 16 procent jämfört med förra året, vilket i 
huvudsak berodde på en svagare rubel. Investeringarna  
i OOO Prisma i början av året uppgick till totalt 300 000 
euro. Resultatutsikterna för resten av året påverkas av 
hur coronasituationen utvecklas i S:t Petersburg – virus-
varianterna och utvecklingen av vaccinationsgraden.

Resebransch- och bespisningsverksamhet
I SOK-koncernen bedrivs rese- och förplägningsverk-
samheten av Sokotel Oy i Finland, AS Sokotel i Estland 
och OOO Sokotel i Ryssland. 

Efterfrågan inom resebranschen fortsatte på en låg 
nivå under första halvåret både i Finland och i Estland. I 
Ryssland återhämtade efterfrågan sig snabbare. 

Sokotel Oy:s omsättning sjönk 38 procent jämfört med 
samma period föregående år. På grund av de strikta och 
fortsatta restriktionsåtgärderna i Finland saknades 
internationella resenärer fortfarande nästan helt, och 
detta syntes särskilt i efterfrågan på inkvartering. På 
grund av ständigt föränderliga restriktioner utövades 
restaurang- och konferensverksamheten med begränsad 
kapacitet. Efterfrågan i början av året var nästan helt 
beroende av inhemsk turism och samma trend förväntas 
fortsätta under sommaren. För att minimera förlusterna 
hölls en del av hotellen stängda under början av året och 
verksamheten justerades kontinuerligt enligt den 
rådande efterfrågesituationen. I och med att vaccina-
tionsgraden ökade och sommaren närmade sig började 
efterfrågan återhämta sig och de stängda hotellen kunde 
öppnas. I slutet av maj hade hela hotellkapaciteten 
öppnats.  Under det första halvåret orsakade tillgången 
på tillräcklig arbetskraft utmaningar och situationen 
förväntas fortsätta även under årets andra halva. Rörel-
seresultat var märkbart förlustbringande.

AS Sokotels omsättning sjönk 79 procent jämfört med 
samma period föregående år. På grund av den dåliga 
coronasituationen och strikta reserestriktioner 
saknades de finländska turisterna praktiskt taget helt. 
Detta påverkade efterfrågan betydligt och verksamheten 
justerades kraftigt. Rörelseresultat var märkbart förlust-
bringande.

Trots att rubeln försvagades, ökade omsättningen för 
OOO Sokotel i euro med 105 procent jämfört med motsva-
rande period föregående år. I Ryssland återhämtade 
marknaden sig bättre än förväntat tack vare de lokala 
kunderna, även om coronasituationen var utmanande. 
Restriktionsåtgärderna var klart lättare än på andra 
marknadsområden, vilket ökade efterfrågan. Trots en bra 
utveckling av omsättningen var resultatet en märkbar 
förlust. 
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Under början av 2021 uppgick investeringarna i rese- 
och förplägningsverksamheten till totalt 2,2 miljoner 
euro och de fokuserades på reformer i enheterna.  
Av investeringarna riktades 2,1 miljoner euro till Finland

Inköps- och serviceverksamhet
I inköps- och serviceverksamheten ingår inköpstjänster 
för daglig- och bruksvaror som produceras av SOK:s 
inköpsfunktioner, logistiktjänster som produceras av 
Inex Partners Oy, inköps- och logistiktjänster för hotell-, 
restaurang- och cateringbranschen som produceras av 
Meira Nova Oy samt av de övriga tjänsterna som SOK-kon-
cernen producerar främst för enheter inom S-gruppen. 
Den omsättning som uppkommer genom övriga tjänster 
producerade till enheter i S-gruppen består bland annat 
av kedjeavgifter och av intäkter från förvaltningstjänster.

Inköps- och serviceverksamhetens omsättning 
uppgick till 3 615,3 miljoner euro. Omsättningen ökade en 
procent med föregående år. Inköps- och serviceverksam-
hetens resultat uppgick till 3,9 miljoner euro, vilket var 
bättre än året innan.

Inköps- och serviceverksamhetens investeringar 
uppgick under första halvåret 2021 till totalt 6 miljoner 
euro. Investeringarna allokerades främst till anskaffning 
av informationssystem.

Fastighetsaffärsverksamhet
Fastighetsaffärsverksamhetens omsättning består av 
intäkter av hyror och fastighetsservice vid fastigheter 
ägda av SOK-koncernen. Fastighetsaffärsverksamheten 
nådde en omsättning på 35 miljoner euro, och var i samme 
nivå med senaste år. Fastighetsaffärsverksamhetens 
rörelseresultat var positivt och på samma nivå som före-
gående år.

Fastighetsaffärsverksamhetens investeringar under 
första halvåret 2021 uppgick till 7 miljoner euro.

Intresse- och samföretagens utveckling
Bland SOK-koncernens affärsdrivande intresseföretag 
är S-Banken Ab, som bedriver bankverksamhet, det mest 
betydande. 

S-Bankens balansräkning ökade till 8,0 miljarder euro 
från balansräkningen på 7,2 miljarder euro året innan. 
Inlåningen ökade med 12,5 procent från föregående år 
och var 7,3 miljarder euro vid slutet av juni (6,5 md €). 
Utlåningen ökade med 11,2 procent och var 5,7 miljarder 
euro vid utgången av juni (5,1 md €). S-Banken-koncer-
nens kapitaltäckning var 15,2 procent (15,8 %). Vid slutet 
av juni uppgick S-Bankens rörelseresultat till 14,2 

miljoner euro (6,6 mn €). Den IFRS-korrigerade andelen 
av räkenskapsperiodens resultat som motsvarar 
SOK-koncernens ägarandel (37,5 %) uppgick till 4,3 
miljoner euro. SOK och regionhandelslagen har kommit 
överens om att köpa LähiTapiolas andel på 25 procent i 
S-Banken. S-Banken förblir SOK-koncernens intresse-
bolag med en andel på mindre än 50 procent.

Under det första halvåret 2021 uppnådde bränslean-
skaffningsbolaget North European Oil Trade-koncernen 
en omsättning på cirka 2 262 miljoner euro. Koncernens 
omsättning ökade med lite över 12 procent från året innan

både på grund av den kraftiga höjningen av världsmark-
nadspriset på olja och på volymåterhämtningen från 
pandemin i koncernens affärsverksamhet.SOK har en 
ägarandel på 50,77 procent av North European Oil Trade 
Oy. På grund av det på aktionärsavtalet baserade delade 
bestämmandeinflytandet behandlas bolaget med kapi-
talandelsmetoden som ett samföretag.

Utöver S-Banken och North European Oil Trade Oy har 
SOK-koncernen ett antal andra intresse- och samfö-
retag, bland annat Kauppakeskus Mylly Oy i Reso samt 
det samnordiska inköpskonsortiet Coop Trading A/S. 

Intresse- och samföretagen bidrog till SOK-koncer-
nens resultat med totalt 7,2 miljoner euro (6,2 mn €).

Förändringar i koncernens 
struktur
I maj grundade SOK bolaget Kiinteistö Oy Lounais-
Suomen Terminaali. I juni sålde SOK bolaget S-Herkku-
keittiö till HOK-Elanto.

Förvaltning och framtidsutsikter

HFörvaltning och förändringar i förvaltningen  
Hannu Krook är styrelseordförande och verkställande 

direktören i SOK under 2021. Förutom koncernchefen 
består styrelsen år 2021 av verkställande direktören 
Hannu Krook, verkställande direktören Kim Biskop, verk-
ställande direktören Juha Kivelä, verkställande direk-
tören Veli-Matti Liimatainen, verkställande direktören 
Olli Vormisto, Kimmo Simberg, professor Rita Järven-
tie-Thesleff samt verkställande direktören Nermin 
Hairedin och som ny ledamöter verkställande direktören 
Harr Miettinen. Verkställande direktör Kimmo Simberg är 
vice styrelseordförande. 
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I april 20121återvaldes teologie doktor Matti Pikka-
rainen till ordförande för SOK:s förvaltningsråd. Advokat 
Timo Santavuo valdes till vice ordförande och verkstäl-
lande direktör Tapio Kankaanpää valdes till andre vice 
ordförande. 

Revisor under räkenskapsperioden är CGR-revisions-
samfundet KPMG Oy Ab, med Jukka Rajala, CGR, som 
huvudansvarig revisor.

Vid ledningen av SOK-koncernen och S-gruppen har 
SOK:s koncernchef biståtts av SOK:s koncernlednings-
grupp. År 2021 består koncernledningsgruppen av 
koncernchefens ställföreträdare, fältdirektör Arttu Laine 
med ansvar för kedjestyrningen, upphandlingen och 
logistiken i S-gruppens affärsverksamhet, CFO Jorma 
Vehviläinen, direktör med ansvar för ekonomi och admi-
nistration, direktör vg personaldirektör Mari Junnila med 
ansvar för personalfunktionerna, direktör Sebastian 
Nyström, med ansvar för IT- kundrelation och digital 
utveckling, direktör Jari Annala med ansvar för SOK:s 
affärsverksamhet samt direktör ansvarig direktör för 
kommunikation och digitala tjänster, ställföreträdande 
direktör Nina Elomaa, strategidirektör Maria Timgren som 
ansvarar för strategin. Direktören för juridiska ärenden 
Seppo Kuitunen är koncernledningsgruppens sekrete-
rare.

Risker och osäkerhetsfaktorer inom den 
närmaste framtiden
S-gruppen har riskhanteringsprinciper och SOK-koncer-
nens riskhanteringspolicy vilka fastställts av SOK:s 
styrelse. Riskhanteringspolicyn innehåller en beskrivning 
av syftet, målen, de viktigaste genomförandesätten och 
ansvarsområdena för riskhanteringen. I SOK-koncernen 
är riskhantering en kontinuerlig process inom alla delar 
av ledningsprocessen. Risker analyseras på ett övergri-
pande sätt med beaktande av strategiska, ekonomiska 
och operativa risker samt skaderisker. Genom riskhante-
ringsrutiner strävar SOK och dess dotterbolag efter att 
förutse och hantera riskfaktorer som påverkar uppnå-
endet av målen samt att utnyttja möjligheter med 
riskerna vid affärsverksamheten.

SOK:s koncernledningsgrupp granskar varje år S-grup-
pens strategiska risker på kort (3 år) och lång (10 år) sikt 
och SOK:s styrelse fastställer riskerna S-gruppens vikti-
gaste risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt anknyter 
fortfarande till coronapandemins inverkan och på hur till 
exempel rese- och förplägnadsverksamheten samt 
varuhus och specialaffärer återhämtar sig från pandemin. 
Det är ännu också viktigt att säkerställa konkurrens-
kraften för dagligvaruhandeln, detta genomförs till 
exempel genom konceptreformer. Den internationella 

konkurrensen stärks när det gäller nätbutiker, vilket 
skapar ett tryck på att kontinuerligt utveckla verksam-
hetsmetoderna. I tävlan om framgång är det avgörande 
att utveckla digitaliseringen i alla branscher. Det pågår 
många initiativ och projekt inom S-gruppen för att 
hantera de tidigare nämnda riskerna.

De viktigaste riskerna på lång sikt anknyter ur S-grup-
pens perspektiv till de centrala förändringstemanas och 
trendernas utveckling och snabbhet. Hit hör bland annat 
förändringar i konsumtionsvanorna och arbetslivet, den 
tekniska utvecklingen samt befolkningsutvecklingens 
och migrationens effekter på S-gruppens verksamhet. 
Det är viktigt för S-gruppen att på ett framgångsrikt sätt 
kunna reagera på förändringar och utnyttja möjlighe-
terna så att gruppen kan säkerställa sin konkurrenskraft 
i framtiden.

SOK-koncernens finansiering och hantering av finan-
siella risker har koncentrerats till SOK:s finansenhet. 
Koncernen har en av SOK:s styrelse fastställd ekonomi- 
och finansieringspolicy som fastställer principerna för 
hantering av finansiella risker och de tillåtna maximibe-
loppen för finansiella risker. Dessutom har styrelsen 
fastställt numeriska mål för de olika finansiella sekto-
rerna för att i alla lägen säkerställa en tillräcklig, balan-
serad och fördelaktig finansiering. Hanteringen av finan-
siella risker beskrivs närmare i noter till koncernbok-
slutet.

De ansvarsrisker som anknyter till SOK-koncernens 
verksamhet har identifierats och analyserats för varje 
affärsområde. I samband med framtagningen av ansvars-
programmet ”Det bästa landet att bo i” har man identi-
fierat de väsentliga ansvarsfrågorna och de till dessa 
anknytande riskerna och möjligheterna samt deras 
betydelse för affärsverksamheten. Riskerna analyseras 
med tanke på reglering, fysisk omvärld, förändringar i 
konsumenternas beteende och anseenderisker. De 
största riskerna med avseende på mänskliga rättigheter 
omfattar kränkningar av mänskliga rättigheter i de 
globala anskaffningskedjorna samt eventuella brister i 
etiska verksamhetssätt och transparens. För miljön är 
klimatförändringarna och deras konsekvenser för den 
egna verksamheten och upphandlingskedjan de mest 
betydande riskerna. S-gruppen har identifierat de 
klimatrisker som kan ha betydande ekonomiska konse-
kvenser för gruppens verksamhet, om riskerna realiseras. 
S-gruppen hanterar risker genom de mål och åtgärder 
som ingår i ansvarsprogrammet.

Ekonomin i världen och i Finland prövas av coronapan-
demin. Ekonomin har öppnats stegvis, men den privata 
konsumtionen och investeringarna har inte återhämtat 
sig till nivån före pandemin. Under resten av året 
förknippas stora osäkerhetsfaktorer med den ekono-
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Styrelsen

miska utvecklingen, och dessa faktorer påverkar utveck-
lingen av företagsverksamheten.

Ansvarstagande
Ansvarstagandet i S-gruppen gäller alla affärsområden, 
och det leds på gruppnivå. SOK:s enhet för ansvarsta-
gande ansvarar för den strategiska utvecklingen, styr-
ningen och rapporteringen om ansvarstagandet på 
S-gruppens nivå. Enheten är en del av SOK Kenttäryhmä, 
som inbegriper S-gruppens samtliga affärsområden och 
anskaffnings- och logistikbolag.

S-gruppen har förbundit sig till vetenskapligt grundade 
ambitiösa utsläppsminskningsmål för sin egen verk-
samhet. Ett mål är att fram till år 2030 minska klimatut-
släppen med 90 procent jämfört med nivån år 2015 och 
att den egna verksamheten ska vara koldioxidnegativ 
senast år 2025. I den internationella CDP-bedömningen 
steg S-gruppens klimatarbete till gruppen med de bästa 
företagen med betyget A. 

Ett annat mål är att tillsammans med samarbets-
partner minska utsläppen med en miljon ton före slutet 
av 2030 samt att uppmuntra de största varu- och tjäns-
televerantörerna att ställa upp egna utsläppsminsk-
ningsmål. S-gruppen var den första aktören inom 
detaljhandeln som även gick med i CDP Supply Chain-pro-
grammet som även förbinder samarbetspartner.

Verksamheten vid S-gruppens stora logistikcentrum i 
Sibbo har nått en utsläppsfri nivå. Övergången till 
förnybar elektricitet samt framförallt en uppvärmnings-
lösning som baserar sig på jordvärme och återvinning av 
kondensvärme har möjliggjort nivån med noll utsläpp. Allt 
som allt har S-gruppen redan nästan hundra utsläppsfria 
fastigheter. 

S-gruppens linjedragning mot avskogning som public-
erades på våren 2021 utgör en del av hållbarhetspro-
grammets mål att stärka naturens diversitet. För avskog-
ningens del ligger grunden för linjedragningen i identifie-
ringen av väsentliga råvaror såsom palmolja, soja, kaffe, 
kakao, te, virke samt produktionen av nötkött, och i 
målsättningarna och de regionala begränsningarna för 
hållbar produktion som anknyter till dessa. S-gruppen 
uppmuntrar också sina varuleverantörer att beakta 
inverkningarna från deras egen verksamhet på naturens 
diversitet och avskogningen.

S-gruppen har undertecknat UN Womens och UN 
Global Compacts internationella principer för att stärka 
kvinnornas ställning, Women’s Empowerment Principles, 
med målet att främja jämställdhet i arbetslivet samt att 

på ett brett plan stödja förverkligandet av inkludering och 
mångfald.

S-gruppen är medlem i den internationella organisa-
tionen amfori, som fokuserar på att utveckla det sociala 
ansvaret inom den internationella handeln och bland 
företag.

Personalupplevelsen inom S-gruppen har redan under 
de senaste fem åren förbättrats och år 2020 var helhets-
indexet för S-gruppens Arbetsmiljöundersökning rekord-
högt. Dessutom fick S-gruppens arbete för psykisk hälsa 
erkännandet Työelämän vastuullisuusteko 2021 i Oiko-
ties Ansvarsfull arbetsgivare-kampanj. 

S-gruppen och dess kedjor klarade sig igen utmärkt i 
Europas mest omfattande årliga undersökning om håll-
barhet, Sustainable Brand Index-undersökningen. För 
andra året i rad utsågs S-gruppen till det mest ansvars-
fulla varumärket i serien för företag som säljer konsum-
tionsvaror. I jämförelsen mellan mataffärer blev Prisma 
etta och S-market tvåa. Även S-Banken, Sokos Hotellen 
och ABC värderades som de mest ansvarsfulla aktörerna 
i sina klasser.

Resultaten och målen för ansvarsarbetet inom 
S-gruppen beskrivs närmare i års- och ansvarsrapporten 
som publicerades i mars 2021 och som finns på adressen 
www.s-ryhma.fi.

Utsikter för andra halvåret 2021 t
Utsikterna för resten av året är osäkra vad gäller efter-
frågan inom rese- och förplägningsverksamheten. Efter-
frågan återhämtar sig under sommarmånaderna tack 
vare den inhemska turismen, men förväntningarna för 
resten av året när det gäller den internationella turismen 
är mycket osäkra på grund av de strikta restriktionerna 
som fortfarande gäller. Den snabba utvecklingen av 
vaccinationsgraden, både i hemlandet och internatio-
nellt, är avgörande för att verksamheten ska återhämta 
sig. En betydande ökning av efterfrågan kräver att gräns-
trafiken öppnas upp kraftigare, vilket skulle göra det 
möjligt att inleda internationella affärs- och fritidsresor. 
Rese- och förplägningsverksamhetens resultat för hela 
året förutspås uppvisa märkbara förluster inom alla 
marknadsområden. När det gäller marketar förväntas en 
god utveckling både i hemlandet och i Estland, medan det 
ännu finns utmaningar i S:t Petersburg.

SOK-koncernens resultat förväntas vara förlustbring-
ande för innevarande år. Förlustens storlek beror på 
tidtabellen och omfattningen av avvecklingen av corona-
restriktionerna. Vaccinationssituationen är god i Finland, 
men den internationella turismen återhämtar sig lång-
sammare och detta påverkar inkvarterings- och restau-
rangbranschen negativt.
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ODELÅRSRAPPORT

Koncernens resultaträkning, IFRS
Mn € 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020

Omsättning 3 773,8 3 721,1

Övriga rörelseintäkter 1,8 0,8

Material och tjänster -3 437,0 -3 377,6

Kostnader för anställningsförmåner -132,9 -130,0

Avskrivningar och nedskrivningar -90,7 -87,6

Övriga rörelsekostnader -126,3 -128,7

Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 5,4 3,4

Rörelsevinst / förlust -5,9 1,3

Finansiella intäkter och kostnader (+/-) -17,7 -18,2

Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 1,8 2,9

Resultat före skatter -21,8 -14,1

Inkomstskatt (+/-) 0,9 1,1

Periodens resultat -20,9 -13,0

Uppdelat på:

Moderkooperativs ägare -20,9 -13,0

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0

-20,9 -13,0

Totalresultat
Mn € 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020

Periodens resultat -20,9 -13,0

Poster i övrigt totalresultat:

Poster som kan omklassificeras till resultatet

   Omräkningsdifferenser 2,3 -5,0

Kursdifferenser av lån till utländska dotterbolagen som har     
klassificerats som investeringar

0,2 -0,4

   Kassaflödessäkringar 2,0 -0,1

   Andel av övrigt totalresultat i intressebolag och joint ventures 0,4 -2,3

Poster i övrigt totalresultat efter skatter 4,8 -7,8

Periodens totalresultat -16,1 -20,8

Räkenskapsperiodens totalresultat uppdelat på:

Moderkooperativs ägare -16,1 -20,8

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0

-16,1 -20,8
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Koncernbalansräkning, IFRS
Mn € 30.6.2021 31.12.2020

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar

Materiella tillgångar 1 435,8 1 500,5

Placeringsfastigheter 35,5 32,0

Immateriella tillgångar 97,1 99,6

Andelar av intressebolag och joint ventures 217,6 211,7

Långfristiga finansiella tillgångar 44,0 42,4

Latenta skattefordringar 30,2 29,4

Långfristiga tillgångar totalt 1 860,2 1 915,6

Kortfristiga tillgångar

Omsättningstillgångar 199,4 209,8

Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 699,3 621,6

Kortfristiga räntebärande fordringar 18,9 37,3

Likvida medel 56,1 131,4

Kortfristiga tillgångar totalt 973,7 1 000,1

Tillgångar totalt 2 833,9 2 915,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Andelskapital 172,0 172,0

Bundna fonder 17,1 15,6

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 33,0 32,9

Ackumulerade vinstmedel 370,9 390,6

Eget kapital som tillhör ägarna i moderkooperativ totalt 593,0 611,0

Innehav utan bestämmande inflytande 0,8 0,8

Eget kapital totalt 593,8 611,8

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 1 128,5 1 191,2

Långfristiga räntefria skulder 30,8 34,9

Reserveringar 5,9 6,8

Latenta skatteskulder 7,8 8,1

Långfristigt främmande kapital totalt 1 173,0 1 241,0

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 141,6 137,6

Kortfristiga räntefria skulder 188,1 176,6

Skulder till leverantörer 736,1 747,8

Reserveringar 1,2 0,8

Räkenskapsperiodens skatteskuld 0,0 0,0

Kortfristigt främmande kapital totalt 1 067,1 1 062,9

Eget kapital och skulder totalt 2 833,9 2 915,7



10 SOK-koncernen Delårsrapport 1.1–30.6.2021

Koncernens kassaflödesanalys, IFRS
Mn € Referens 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelsevinst/ förlust -5,9 1,3

Ej kassaflödespåverkande poster (1) 85,1 79,5

Förändringar i rörelsekapital (2) -61,1 -43,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före f 
inansiella poster och skatter 18,1 37,4
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 12,3 -29,7

Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader -0,1 0,0

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 0,1 0,1

Erhållna utdelningar av den löpande verksamheten 0,0

Betalda direkta skatter -0,1 0,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,3 8,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Avyttrade aktier i dotterbolag med avdrag för tillstånd likvida medel 0,2

Investeringar i aktier och andelar 0,0

Investeringar i materiella tillgångar -12,6 -26,3

Investeringar i immateriella tillgångar -5,5 -5,9

Avyttringar av övriga anläggningstillgångar 3,6 1,2

Förändring av övriga långfristiga placeringar 10,0

Erhållna utdelningar av investeringar 0,1 3,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14,1 -17,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Dragningen av långfristiga lån 15,0

Förändring av kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -83,3 -79,0

Betalda räntor -9,5 -0,6

Erhållna räntor 1,4 1,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -91,4 -63,5

Förändring av likvida medel, minskning -75,2 -73,3

Likvida medel vid årets början 131,4 172,6

Kursdifferenser 0,0 0,0

Förändring av likvida medel, minskning -75,2 -73,3

Likvida medel vid periodens slut 56,1 99,3

Ej kassaflödespåverkande poster (1)

Vinst (-) och förlust (+) på  
försäljning av bestående aktiva

-0,7 -0,1

Avskrivningar och nedskrivningar 90,7 87,6

Övriga intäkter och utgifter som inte medför betalning -4,9 -8,1

85,1 79,5

Förändringar i rörelsekapital (2)

Förändring i rörelsefordringar -77,1 -58,4

Förändring i omsättningstillgångar 10,4 -5,3

Förändring i kortfristiga räntefria skulder 5,5 20,4

-61,1 -43,3
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Beräkning av förändringar i koncernens eget kapitaL, IFRS 

Eget kapital som tillhör ägarna i moderkooperativ  
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Eget kapital

1.1.2020 172,0 -2,2 18,5 29,4 -12,5 457,1 662,3 0,8 663,1

Totalresultat -2,4 -5,4 -13,0 -20,8 0,0 -20,8

Övriga ändringar 3,5 0,0 0,0 0,0

30.6.2020 172,0 -4,6 18,5 32,9 -17,9 444,1 641,5 0,8 642,3

1.1.2021 172,0 -3,0 18,5 32,9 -23,0 413,6 611,0 0,8 611,8

Totalresultat 1,6 2,3 -20,9 -17,0 0,0 -17,0

Övriga ändringar -1,1 -1,1 -1,1

30.6.2021 172,0 -1,3 18,5 32,9 -20,7 391,6 593,0 0,8 593,8
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Principerna för upprättande av delårsrapporten 

Delårsrapporten har upprättats enligt standarden IAS 34 
Delårsrapporter. Delårsrapporten har upprättats enligt 
internationella bokslutsstandarder (International Finan-
cial Reporting Standards, IFRS) som godkänts för tillämp-
ning i Europeiska unionen. Vid upprättandet av delårsrap-
porten har man följt IAS- och IFRS-standarderna samt 
SIC- och IFRIC-tolkningarna som gällde 30.6.2021. 

Delårsrapporten har upprättats enligt samma principer 
som gällde för upprättandet av bokslutet för 2020 med 
undantag för ändringarna i IAS/IFRS-standarderna och 
tolkningarna av dessa som trädde i kraft 1.1.2021. Ibruk-
tagandet av dessa ändringar i standarder och tolkningar 
har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Våren 2021 fattade IFRS Interpretation Committee 
(IFSR-tolkningskommittén) ett agendabeslut om bokfö-
ringsbehandlingen av utgifter för konfigurering och 
anpassning av molntjänster (IAS 38 Immateriella till-
gångar). Eftersom koncernen använder molntjänster, har 
den inlett en analys av om agendabeslutet påverkar de 
redovisningsprinciper som tillämpats på utgifterna för 

införande av molntjänster.  Analysen görs inom koncernen 
under hösten 2021 och eventuella effekter beaktas 
retroaktivt senast i bokslutet för 2021.

Alla beloppsangivelser i tabellerna i delårsrapporten är 
avrundade, och summan av de enskilda beloppen kan 
därför avvika från totalbeloppet som anges. Nyckeltalen 
är beräknade med exakta värden. Om annat inte nämnts, 
har man i delårsrapportens textsektion med de i parentes 
nämnda eurobeloppen ur resultaträkningen hänvisat till 
de motsvarande siffrorna för jämförelseperioden och 
med siffrorna ur balansräkningen till bokslutet för före-
gående år.

Upprättandet av delårsrapporten enligt IFRS-standar-
derna kräver värderingar och överväganden vid tillämp-
ningen av redovisningsprinciperna. Värderingarna bygger 
på bästa möjliga bedömning vid rapporteringstidpunkten, 
men det är möjligt att utfallen avviker från de värderingar 
som har använts. 

Delårsrapporten är oreviderad.
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Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder

Mn €

Finansiella tillgångar 
och skulder som ska 

upptas resultat-
påverkande  

till verkligt värde

Derivat som 
omfattas av 

säkrings-
redovisning

Finansiella
tillgångar och

skulder 
upptagna till
periodiserad

 anskaffnings-
utgift

   Bokförings- 
värde 

30.6.2021  
  Verkligt värde 

30.6.2021 

Finansiella tillgångar

Långfristiga finansiella tillgångar

Aktier och andelar 3,4 3,4 3,4

Lånefordringar 0,6 0,6 0,6

Räntefria lånefordringar 2,5 2,5 2,3

Kundfordringar 0,0 0,0

Kundfordringar och övriga kortfristiga 
räntefria fordringar

Kundfordringar 607,7 607,7 607,7

Ovriga räntefria fordringar 60,7 60,7 60,7

Finansiella posters 
resultatregleringar 0,0 0,0 0,0

Derivattillgångar 0,3 0,4 0,7 0,7

Kortfristiga räntebärande fordringar

Lånefordringar 0,0 0,0 0,0

Ovriga fordringar 0,0 0,0 0,0

Penningmarkandsinvesteringar 23,0 23,0 23,0

Likvida medel 52,1 52,1 52,1

Finansiella tillgångar totalt 3,6 0,4 746,5 750,6 750,5

Finansiella skulder

Räntepliktiga långfristiga skulder

Skulder till leverantörer 0,0 0,0 0,0

Räntepliktiga lån från andra 0,0 0,0 0,0

Räntefria långfristiga skulder

Kassaräkningsservice 26,2 26,2 26,2

Övriga räntefria skulder 0,5 0,5 0,5

Räntepliktiga kortfristiga skulder

Räntepliktiga lån från andra 15,1 15,1 15,1

Räntefria kortfristiga skulder

Finansiella posters 
resultatregleringar 0,1 0,1 0,1

Derivatskulder 0,0 0,0 0,0 0,0

Skulder till leverantörer 736,1 736,1 736,1

Finansiella skulder totalt 0,0 0,0 778,0 778,0 778,1

Tabellen inkluderar inte leasingskulder med bokfört värde 1.255,1 miljoner euro.
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Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder

Mn €

Finansiella tillgångar 
och skulder som ska 

upptas resultat-
påverkande  

till verkligt värde

Derivat som 
omfattas av 

säkrings-
redovisning

Finansiella
tillgångar och

skulder 
upptagna till
periodiserad

anskaffnings-
utgift

   Bokförings- 
värde 

31.12.2020  
  Verkligt värde 

31.12.2020

Finansiella tillgångar

Långfristiga finansiella tillgångar

Aktier och andelar 3,3 3,3 3,3

Lånefordringar 0,6 0,6 0,7

Räntefria lånefordringar 2,4 2,4 2,3

Kundfordringar 0,0 0,0

Kundfordringar och övriga kortfristiga 
räntefria fordringar

Kundfordringar 537,1 537,1 537,1

Ovriga räntefria fordringar 54,4 54,4 54,4

Finansiella posters 
resultatregleringar

0,0 0,0 0,0

Derivattillgångar 0,0 0,0 0,1 0,1

Kortfristiga räntebärande fordringar

Lånefordringar 0,0 0,0 0,0

Ovriga fordringar 0,0 0,0 0,0

Penningmarkandsinvesteringar 35,4 35,4 35,5

Likvida medel 137,0 137,0 137,0

Finansiella tillgångar totalt 3,3 0,0 766,9 770,3 770,4

Finansiella skulder

Räntepliktiga långfristiga skulder

Skulder till leverantörer 0,0 0,0 0,0

Räntepliktiga lån från andra 0,0 0,0 0,0

Räntefria långfristiga skulder

Kassaräkningsservice 29,2 29,2 29,2

Övriga räntefria skulder 0,5 0,5 0,5

Räntepliktiga kortfristiga skulder

Räntepliktiga lån från andra 15,0 15,0 15,1

Räntefria kortfristiga skulder

Finansiella posters 
resultatregleringar

0,2 0,2 0,2

Derivatskulder 0,7 1,2 1,9 1,9

Skulder till leverantörer 747,8 747,8 747,8

Finansiella skulder totalt 0,7 1,2 792,7 794,6 794,7

Tabellen inkluderar inte leasingskulder med bokfört värde 1.313,8 miljoner euro.
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Den nivå i hierarkin för verkliga värden där värderingen till 
verkligt värde kategoriseras i sin helhet har bestämts 
med grund i den lägsta nivå indata som är signifikant för 
värderingen till verkligt värde i sin helhet. Bedömningen 
av indatas signifikans har gjorts med beaktande av 
värderingen till verkligt värde i sin helhet. Tidpunkterna 
för överföring mellan nivåerna i hierarkin för verkliga 
värden fastställs enligt slutet av rapporteringsperioden.

Verkliga värden på nivå 1 i hierarkin bygger på noterade 
priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och 
skulder.

Verkliga värden för instrument på nivå 2 bygger i bety-
dande grad på andra indata än de noterade priser som 
ingår i nivå 1, som är observerbara för tillgången eller 

skulden antingen direkt eller indirekt. Vid fastställande av 
verkligt värde för dessa instrument använder koncernen 
allmänt godkända värderingsmodeller vars indata i bety-
dande grad bygger på observerbara marknadsdata.

Verkliga värden för instrument på nivå 3 bygger på 
indata för tillgången eller skulden i fråga, som inte bygger 
på observerbara marknadsdata.

Andelarna i Finlands Kreditandelslag är presenterad på 
nivå 3 på grund av den inexakta uppskattningen av det 
verkliga värdet. Andelarnas verkliga värde 2,0 miljoner 
euro (2,0 mn €) är grundat på Finlands Kreditandelslags 
preliminära plan för utdelning. Utom de ovan nämnda 
finns på nivå 3 icke noterade aktier 1,4 miljoner euro (1,4 
mn €), vars verkliga värde inte kan bestämmas.

Hierarki för verkligt värde

Mn €
Verkligt värde 

30.6.2021 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Tillgångar värderade till verkligt värde

Långfristiga finansiella tillgångar

Aktier och andelar 3,4 3,4

Övriga kortfristiga räntefria fordringar

Derivattillgångar 0,7 0,7

Totalt 4,1 0,0 0,7 3,4

Skulder värderade till verkligt värde

Räntefria kortfristiga skulder

Derivatskulder 0,0 0,0

   

Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Förändringar i nivå 3 som återkommande värderas till verkliga  
värde i balansräkning 

Mn € 1.1. –30.6.2021

Ingående saldo 1.1. 3,3

Inköp 0,1

Försäljningar 0,0

Nedskrivningar i resultaträkningen 0,0

Ändringar i verkligt värde upptagna i 
resultaträkningen 0,0

Utgående saldo 30.6. 3,4
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Förändringar i nivå 3 som återkommande värderas till verkliga  
värde i balansräkning 

Mn € 1.1. –31.12.2020

Ingående saldo 1.1 3,7

Inköp 0,0

Försäljningar -0,4

Nedskrivningar i resultaträkningen 0,0

Ändringar i verkligt värde upptagna i 
resultaträkningen

-0,1

Utgående saldo 31.12 3,3

Hierarki för verkligt värde 

Mn €
Verkligt värde 

31.12.2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Tillgångar värderade till verkligt värde

Långfristiga finansiella tillgångar

Aktier och andelar 3,3 3,3

Övriga kortfristiga räntefria fordringar

Derivattillgångar 0,1 0,1

Totalt 3,4 0,0 0,1 3,3

Skulder värderade till verkligt värde

Skulder värderade till verkligt värde

Johdannaisvelat 1,9 1,9

Totalt 1,9 0,0 1,9 0,0



17 SOK-koncernen Delårsrapport 1.1–30.6.2021

Mn € M
ar

ke
th

an
de

l

R
es

eb
ra

ns
ch

-
oc

h 
be

sp
is

ni
ng

s-
ve

rk
sa

m
he

t

In
kö

ps
- 

oc
h 

se
rv

ic
e-

ve
rk

sa
m

he
t

Fa
st

ig
he

ts
aff

är
s

ve
rk

sa
m

he
t

B
an

kv
er

ks
am

he
t

In
te

rn
a 

el
im

in
er

in
ga

r
oc

h 
öv

rig
a

O
pe

ra
ti

va
ra

pp
or

te
rin

g 
to

ta
lt

Omsättning 134,7 37,2 3 615,3 34,6 -47,9 3 773,8

Försäljning till andra segment inom koncernen 0,0 0,0 50,5 8,4 1,5 60,4

Rörelseresultat -1,4 -38,7 3,9 8,1 4,3 1,3 -22,5

Avskrivningar -2,4 -5,3 -8,5 -7,0 0,6 -22,6

Investeringar 2,8 2,2 6,0 7,1 18,1

Avyttringar 0,0 0,0 3,8 3,8

Omsättningens avstämning

Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning 3 773,8

Elimineringar 0,0

Omsättning IFRS 3 773,8

Resultatets avstämning

De rapporterade segmentens rörelseresultat -22,5

Poster som inte ingår i SOK-koncernens rörelseresultat:

Finansiella intäkter och kostnader (FAS) 2,0

Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster 0,4

Övriga rörelseintäkter och -kostnader, samt övriga poster 0,4

Värderingsvinster och -förluster på derivat 0,2

Nedskrivningar av materiella och  
immateriella tillgångar

-0,3

IFRS justeringar -2,1

Periodens resultat före skatter IFRS -21,8

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, externa intäkter

Försäljning till S-gruppen 3 464,9

Övrig säljningen i Finland 162,6

Utlandet 146,3

Omsättning totalt 3 773,8

Markethandel 134,7

Resebransch- och bespisningsverksamhet 37,2

Inköps- och serviceverksamhet och andra 3 567,3

Fastighetsaffärs verksamhet 34,6

Omsättning totalt 3 773,8

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, anläggningstillgångar

Finland 1521,1

Utlandet 47,2

Anläggningstillgångar totalt 1568,3

tivt resultatet används värderingar enligt bestämmel-
serna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs 
till och rapporteras inte i SOK-koncernens operativa 
rapportering med undantag for rörelsekapital.  

    

Segmentinformation 30.6.2021

SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporte-
ringen av segmenten. För den högsta ledningens rappor-
tering är SOK-koncernens affärsverksamhet uppdelad i 
sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på 
uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av opera-
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Omsättning 138,7 52,0 3 583,6 39,7 -92,8 3 721,1

Försäljning till andra segment inom koncernen 0,0 0,1 52,1 8,6 1,6 62,4

Rörelseresultat -2,1 -30,4 12,2 8,4 2,0 -4,1 -14,1

Avskrivningar -2,5 -5,3 -6,8 -6,5 0,9 -20,2

Investeringar 1,2 8,5 8,1 8,8 5,6 32,2

Avyttringar 0,0 0,0 1,4 1,4

Omsättningens avstämning

Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning 3 721,1

Elimineringar 0,0

Omsättning IFRS 3 721,1

Resultatets avstämning

De rapporterade segmentens rörelseresultat -14,1

Poster som inte ingår i SOK-koncernens rörelseresultat:

Finansiella intäkter och kostnader (FAS) 2,9

Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster 0,1

Övriga rörelseintäkter och -kostnader, samt övriga poster -0,9

Värderingsvinster och -förluster på derivat -0,4

Nedskrivningar av materiella och  
immateriella tillgångar

0,0

IFRS justeringar -1,6

Periodens resultat före skatter IFRS -14,1

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, externa intäkter

Försäljning till S-gruppen 3 357,9

Övrig säljningen i Finland 214,0

Utlandet 149,1

Omsättning totalt 3 721,1

Markethandel 138,7

Resebransch- och bespisningsverksamhet 52,0

Inköps- och serviceverksamhet och andra 3 490,8

Fastighetsaffärs verksamhet 39,7

Omsättning totalt 3 721,1

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, anläggningstillgångar

Finland 1603,0

Utlandet 52,0

Anläggningstillgångar totalt 1655,0

Segmentinformation 30.6.2020

SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporte-
ringen av segmenten. För den högsta ledningens rappor-
tering är SOK-koncernens affärsverksamhet uppdelad i 
sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på 
uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av opera-

tivt resultatet används värderingar enligt bestämmel-
serna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs 
till och rapporteras inte
i SOK-koncernens operativa rapportering med undantag 
for rörelsekapital.
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Panter och ansvarförbindelser 

Ansvarsförbindelser, mn € 
Milj.€ 30.6.2021 31.12.2020 Förändring 30.6.2020

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Panter 0,1 0,1 0,0 0,1

Inteckningar 1,4 1,4 0,0 1,3

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

Totalt 4,0 4,0 0,0 3,9

Säkerheter ställda för andras skulder

Borgenansvar för joint ventures skulder 119,2 110,9 8,3 105,5

Totalt 119,2 110,9 8,3 122,6

Övrika säkerheter för andras skulder

Panter för joint ventures skulder 0,5 0,5 0,0 0,5

Borgenansvar för joint ventures skulder 22,9 20,4 2,5 21,8

Totalt 23,4 20,9 2,1 21,8

Övrika ansvarsförbindelser

Rembursförbindelser 1,3 0,0 1,3 0,0

Ställda säkerheter består i huvudsak av borgen för lån 
och övriga ansvarsförbindelser på 93,6 miljoner euro 
(82,8 mn euro 31.12.2020) som ställts för joint venture 
North Eurpean Oil Trade Oy:s och dess dotterbolag North 
European Oil Trade AB:s räkning och av borgen för lån på 
49,0 miljoner euro (49,0 mn euro 31.12.2020) som ställts 
för joint venture Kauppakeskus Mylly Oy:s räkning.

Övriga ekonomiska ansvarsförbindelser:
Koncernen är skyldig att granska de mervärdesskatteav-
drag som har gjorts för fastighetsinvesteringar om den 
skattepliktiga användningen av en fastighet minskar 
under granskningsperioden. Ansvarsförbindelsens 
högsta belopp är 16,1 miljoner euro (16,1 miljoner euro 
31.12.2020).).

Övriga motförbindelser:
Förbindelser enligt delägaravtalet att svara för S-Voima 
Oy:s förbindelser och finansiera dess verksamhet

Delägarna svarar för S-Voima Oy:s förbindelser enligt 
den så kallade Mankala-principen. Enligt denna princip 
fastställs SOK:s ansvar för S-Voimas kostnader (inkl. 
amorteringar och räntor på lån samt avskrivningar) 
gällande marknadsel enligt den energi som delägaren 
förbrukar, gällande vindkraft- och kärnkraft i proportion 
till de aktieserier delägaren äger (fortsatt finansiering av 
kärnkraft upphörde 2012) och gällande solkraft enligt de 
solkraftverk som finns på delägarens fastigheter.

Delägarna svarar för S-Voima Oy:s förbindelser enligt 
den så kallade Mankala-principen. Enligt denna princip 
fastställs SOK:s ansvar för S-Voimas kostnader (inkl. 

amorteringar och räntor på lån samt avskrivningar) 
gällande marknadsel enligt den energi som delägaren 
förbrukar, gällande vindkraft- och kärnkraft i proportion 
till de aktieserier delägaren äger (fortsatt finansiering av 
kärnkraft upphörde 2012) och gällande solkraft enligt de 
solkraftverk som finns på delägarens fastigheter.

Delägarna i S-Voima Oy har dessutom kommit överens 
om en ömsesidig skyldighet att finansiera bolagets 
investeringar i form av eget kapital i bolag som produ-
cerar vindkraft, varvid ansvaret i princip fördelas enligt 
aktieserie i förhållande till ägandet av aktier. SOK:s 
ansvar om andelen finansiering i form av eget kapital, 
som grundar sig på beslut som gjorts fram till den 31 
december 2020, är uppskattningsvis sammanlagt 0,7 
miljoner euro (2,1 milj. euro den 31 december 2020).

Dessutom har SOK förbundit sig att bevilja finansiering 
i form av främmande kapital. SOK:s på beslut tagna före 
bokslutet grundade ansvar för den kvarstående andelen 
av finansieringen i form av främmande kapital är följande: 
villkorligt kapitallån till North European Oil Trade Oy 5,0 
miljoner euro (5,0 miljoner euro 31.12.2020)

Övriga anhängiga ärenden
Rättsliga förfaranden kring förlusterna på grund av 
nedläggningen av verksamheterna i Lettland och Litauen 
pågår.

SOK-koncernens närmaste krets har inga väsentliga 
närståendetransaktioner med den rapporterande 
gemenskapen.
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Nyckeltal 

SOK-koncernen: 30.6.2021 30.6.2020 30.6.2019

Omsättning, mn € 3 773,8 3 721,1 3 644,7

Rörelsevinst, mn € -5,9 1,3 44,0

i % av omsättning -0,2 0,0 1,2

Resultat före skatter, mn € -21,8 -14,1 26,3

i % av omsättning -0,6 -0,4 0,7

SOK-koncernen:

Soliditet, % 21,1 21,7 21,6

Avkastning på eget kapital, % -3,5 -2,0 4,4

Gearing, % 200,6 189,5 177,7

Formler för uträkning av nyckeltal 

Soliditet, % =
Eget kapital totalt

x 100 %
Balansomsluttning - erhållna förskott

Gearing, % =
Räntebärande skulder - likvida medel

x 100 %
Eget kapital totalt

Avkastning på eget kapital, % =
Resultat efter finansiella poster - skatter

x 100 %
Eget kapital, årsmedeltal


