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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Utvecklingen i omvärlden
Utsikterna för världsekonomin och Finlands ekonomi såg 
tämligen positiva ut ännu i början av året. Finland var på 
god väg att återhämta sig från covid-19-pandemin och 
samhällsekonomin växte. Rysslands anfallskrig mot 
Ukraina som började i februari och västländernas sank-
tioner mot Ryssland till följd av detta ledde emellertid till 
en global chock som påtagligt höjde priserna på råvaror 
och energi. Inflationen började stiga exceptionellt snabbt 
i Finland och även räntenivån började stiga. På grund av 
detta försämrades konsumenternas köpkraft betydligt 
och den ekonomiska tillväxten avtog.

Enligt Statistikcentralen ökade konsumentpriserna i 
Finland med i genomsnitt 7,1 procent under 2022, i 
synnerhet till följd av samverkan av de höjda priserna på 
energi och livsmedel och de höjda räntorna. Som högst, 
över nio procent, var inflationen i slutet av 2022.  Pris-
uppgången förväntas avta under 2023. Finansministe-
riet uppskattade i sin prognos i december att inflationen 
i Finland kommer att ligga på 4 procent under 2023.  

Enligt finansministeriet ökade Finlands BNP med 1,9 
procent under 2022. Utvecklingen var ojämn. Efter en bra 
inledning på året bromsade den snabbt tilltagande infla-
tionen och den stigande räntenivån den ekonomiska 
tillväxten under det andra halvåret. Enligt finansministe-
riets prognos kommer Finlands BNP att minska med 0,2 
procent under 2023. Även den privata konsumtionen 
uppskattas minska med 0,5 procent på årsnivå.

Konsumenternas minskade köpkraft påverkade också 
detaljhandeln i Finland. Försäljningsvolymen var klart 
lägre under det andra halvåret än året innan. Ökningen av 
produktionspriserna har också avspeglats på konsu-
mentpriserna, och omsättningen inom detaljhandeln 
ökade jämfört med året innan.

Turism- och restaurangbranschen fick ett ordentligt 
uppsving efter att coronarestriktionerna upphörde i 
början av året. Besparingarna som gjordes under 
pandemin och upplösningen av den uppdämda efter-
frågan främjade särskilt efterfrågan på tjänster. Den 
goda sysselsättningen har också gynnat konsumtionen. 
Rysslands anfallskrig mot Ukraina har minskat antalet 
internationella och i synnerhet asiatiska resenärer 
betydligt, men den inhemska efterfrågan har gynnat 
branschen trots de ökade kostnaderna. Den försämrade 
köpkraften bedöms ha en kraftigare inverkan under 
2023. Tillgången till arbetskraft inom turism- och 
restaurangbranschen har förbättrats något, men det 
finns fortfarande utmaningar i tillgången på kunnig 
arbetskraft. Det är också brist på arbetskraft i trafikbuti-
kerna och marketbranschen.

S-gruppens utveckling 1.1–31.12.2022
S-gruppen bildas av handelslagen och Centrallaget för 
Handelslagen i Finland (SOK) med dotterbolag. S-grup-
pens skattefria detaljhandelsförsäljning under 2022 
uppgick till 13 465 miljoner euro, vilket var en ökning med 
9,2 procent från föregående år.

S-gruppens momsfria detalj-
handelsförsäljning per affärsområde Mn €

+/- % 
före- 

gående år 

Prisma* 4 325 +3,7

S-market 4 146 +6,4

Sale 746 -0,8

Alepa 428 +2,6

Övrig markethandel 55 -10,2

Markethandel totalt* 9 699 +4,3

Trafikbutiksverksamhet och 
bränslehandel 2 282 +28,2

Varuhus- och fackhandel 259 +5,9

Resebransch- och 
bespisningsverksamhet* 728 +47,4

Bil- och biltillbehörshandel 462 -2,9

Övriga 35 -13,6

S-gruppen totalt* 13 465 +9,2

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

Vid slutet av december hade S-gruppen 1 984 verk-
samhetsställen mot 1 909 vid motsvarande tid föregå-
ende år. Det fanns 19 regionhandelslag och sex lokala 
handelslag.

Under 2022 anslöt sig 86 566 nya medlemmar till de 
handelslag som är med i bonussystemet. Vid utgången 
av december var det totala antalet ägarkunder 2 512 159. 
Till ägarkunderna betalades totalt 414 miljoner euro i 
Bonus.

S-gruppens investeringar uppgick till 556  miljoner 
euro jämfört med 786 miljoner euro året innan. 

S-gruppens sammanlagda resultat före konsolidering 
och bokslutsdispositioner och skatt uppvisade en vinst 
på 314 miljoner euro. Året innan var resultatet 302 
miljoner euro.

Handelslagens sammanlagda resultat före boksluts-
dispositioner och skatt uppvisade en vinst på 309 
miljoner euro. Året innan var resultatet 314 miljoner euro. 
SOK-koncernens resultat före skatt (IFRS) uppvisade en 
vinst på 5 miljon euro. Året innan uppvisade resultatet en 
förlust på 12 miljoner euro.
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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 S-gruppen 
samt av till dessa tjänster och S-gruppens övriga verk-
samhet 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. SOK 
avstod från verksamheten i Ryssland under räkenskaps-
perioden.

SOK-koncernens ekonomiska utveckling  
1.1–31.12.2022
SOK-koncernens omsättning under tiden 1.1–31.12.2022 
uppgick till 8 434,0 miljoner euro, en ökning med 8,2 
procent jämfört med året innan. Försäljningen ökade 
med 637,4 miljoner euro.

SOK-koncernens rörelsevinst (IFRS) var 24,8 miljoner 
euro (19,7 mn €). Den utländska affärsverksamhetens 
andel av omsättningen var 3,1 procent (4,0 %) eller 262,2 
miljoner euro.

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

SOK-koncernen 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020

Omsättning, mn € 8 434,0 7 796,6 7 600,4

Rörelsevinst/-förlust, mn € 24,8 19,7 -2,6

Rörelsevinst, % 0,3 0,3 0,0

Räntabilitet på eget 
kapital, %

-0,1 -3,1 -4,7

Soliditet, % 21,3 21,2 21,1

SOK-koncernens operativa omsättning och 
rörelseresultat (FAS) 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.

Om- 
sättning

Mn €

För - 
änd ring  

Mn €

Operativt 
rörelse-
resultat

Mn €

För - 
änd ring  

Mn €

Markethandeln +232,0 -50,3 -12,3 -10,0

Resebransch- och 
bespisningsverksamhet +212,5 +88,9 -15,7 +35,2

Inköps- och 
serviceverksamhet +8 040,4 +614,9 +19,1 +5,1

Fastighets-
affärsverksamhet +78,3 +6,4 +18,4 +1,9

Bankverksamhetens 
resultat   +17,9 +8,1

Interna elimineringar 
och övriga -129,3 -22,4 -2,4 -1,8

SOK-koncernen totalt +8 434,0 +637,4 +24,9 +38,6

*S-Bankens intresseföretagsresultat är resultatet efter skatter

Finansiering
Koncernens finansiella läge är stabilt, trots att resultat-
utvecklingen har varit sämre än normalt under de två 
föregående åren och koncernen har avstått från affärs-
verksamheten i Ryssland. När man har täckt upp för det 
negativa kassaflödet har detta lett till en måttlig ökning 
av antalet kortfristiga räntebärande skulder. Riskerna för 
kreditförluster har inte ökat, eftersom regionhan-
delslagen är de huvudsakliga kunderna.

Vid utgången av december var SOK-koncernens ränte-
bärande skulder 1 148,1 miljoner euro (1 223,2 mn €). Av de 
räntebärande skulderna utgörs 1 100,8 miljoner euro av 
leasingskulder enligt IFRS 16 (1 201,6 mn €). Skuldsätt-
ningsgraden (gearing) var 178,6 procent (191,1 %). 
SOK-koncernens soliditetsgrad var 21,3 procent (21,2 %). 

Vid slutet av december uppgick SOK-koncernens 
likvida medel till 81,3 miljoner euro (84,8 mn €). Dessutom 
hade koncernen outnyttjade långfristiga kommitterade 
kreditfaciliteter på 230,0 miljoner euro (230,0 mn €) och 
kontolimiter på 57,0 miljoner euro (57,0 mn €). Under 
räkenskapsperioden användes inga backup kreditfacili-
teter och det skedde inte heller några underlåtelser i att 
uppfylla villkoren för dem.

Investeringar och realisering
SOK-koncernens anskaffningar av bestående aktiva, det 
vill säga investeringar i anläggningstillgångar, uppgick 
till 80,5 miljoner euro (126,8 mn €). De viktigaste inves-
teringarna allokerades till informationssystem samt 
hotell- och terminalfastigheter.

Realiseringar av bestående aktiva uppgick under 
rapportperioden till 2,4 miljoner euro (3,9 mn €).

Personal
SOK-koncernens genomsnittliga personalstyrka, 
omräknad till heltidsanställda, uppgick under rapportpe-
rioden 1.1–31.12.2022 till 5 864 (5 648). Vid utgången av 
december hade SOK-koncernen 5 686 anställda (6 038).
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Av personalen arbetade 34 procent, det vill säga 1 946 
personer, för SOK och 66 procent, det vill säga 3 740 
personer, för dotterbolagen. Av SOK-koncernens 
personal arbetade 18 procent, det vill säga 1 009 personer, 
utomlands vid utgången av rapportperioden. 

Antalet personal minskade med 352 (-5,8 %) jämfört 
med slutet av föregående år.  Avslutningen av affärsverk-
samheten i Ryssland har påverkat antalet personal inom 
hela koncernen, speciellt andelen av personal som 
arbetar utomlands.

Affärsområdenas utveckling

Markethandeln
Under det första halvåret 2022 omfattade SOK-koncer-
nens markethandel affärsverksamhet i Estland och 
Ryssland. I mars 2022 fattade SOK beslutet att avstå från 
all affärsverksamhet i Ryssland, inklusive OOO Prisma, 
som omfattade 16 enheter i Sankt Petersburgsregionen. 
Alla Prismaenheter i Ryssland stängdes före den 31 mars 
2022. SOK meddelade om försäljningen av affärsverk-
samheten inom markethandeln i Ryssland i juni 2022 och 
affären slutfördes den 27 juni 2022.

I slutet av 2022 omfattade SOK-koncernens affärs-
verksamhet i Estland 14 Prismaenheter, varav tio finns i 
Tallinn eller dess närområden, två i Tartu, en i Narva och 
en i Rapla. Av Prismaenheterna hör åtta till den större 
hypermarket-kategorin och sex till den mindre super-
market-kategorin. Supermarketar som öppnades var 
Prisma Maardu och Prisma Rapla i juni 2022 och Prisma 
Roo i september 2022. 

Utöver nyöppningarna renoverades Prismaenheterna i 
Narva, Vanalinna och Sikupilli. Efter genomförandet av 
konceptförnyelsen vid Prisma Kristiine på våren 2023 
kommer alla Prismaenheter i Estland att följa S-grup-
pens nyaste koncept.

Omsättningen för markethandeln i SOK-koncernen 
uppgick till 232 miljoner euro under hela året. Omsätt-
ningen för markethandeln i Estland ökade med 7,9 
procent, men rörelseresultatet minskade jämfört med 
året innan. Resultatet för detaljhandelsverksamheten i 
Estland belastades av den tilltagande inflationen och 
kostnadsökningen på grund av detta. I synnerhet de 
höjda energikostnaderna bidrog till kostnadsökningen. 
Under 2022 uppgick markethandelns investeringar till 
10,6 miljoner euro. Totalt sett gick det sämre än väntat för 
markethandeln under året. Investeringarna bestod av 
investeringar i utrustning till nya enheter samt koncept-
ändringar i gamla enheter.

Försäljningen förväntas fortsätta att öka inom marke-
thandeln i Estland under 2023. Den höga inflationen 
förväntas dock påverka volymerna inom markethandeln 
negativt i början av året. De höjda kostnaderna på grund 
av inflationen påverkar markethandeln i Estland i 
synnerhet under det första halvåret.

Resebransch- och bespisningsverksamhet
Under det första halvåret 2022 bedrevs resebransch- och 
bespisningsverksamhet i SOK-koncernen av Sokotel Oy 
i Finland, AS Sokotel i Estland och OOO Sokotel i Ryss-
land. I mars 2022 beslöt SOK att avstå från all affärsverk-
samhet i Ryssland. SOK började genast avveckla affärs-
verksamheten. I juni 2022 meddelade SOK att koncernen 
säljer OOO Sokotel, och verksamheten övergick till 
köparen den 29 juni 2022.

Efterfrågan inom resebransch- och bespisningsverk-
samheten låg på en fortsatt låg nivå under det första 
kvartalet på grund av coronarestriktionerna i januari–
februari. När restriktionerna upphörde började affärs-
verksamheten gradvis att återhämta sig både i Finland 
och Estland. Affärsverksamhetens utvecklingsindex var 
positivare under det första halvåret än året innan, vilket 
väsentligen berodde på att coronarestriktionerna var 
lindrigare än under jämförelseåret. Under sommarsä-
songen utvecklades efterfrågan i positiv riktning på alla 
marknadsområden tack vare den inhemska turismen och 
att flera evenemang flyttades fram på grund av covid-19. 
I höstas fortsatte efterfrågan att öka tack vare att företag 
och konsumenter blev mer aktiva inom köp av julfest-
tjänster. Jämfört med året innan var utvecklingen särskilt 
stark inom försäljningen av konferenstjänster. Tillgången 
på arbetskraft medförde en del utmaningar under hela 
året. Allt som allt gick året bättre än väntat för affärsbo-
lagen i både Finland och Estland.

Tack vare en ökad efterfrågan förbättrades omsätt-
ningen och rörelseresultatet för SOK Hotelliliiketoiminta 
jämfört med året innan, men resultatet var ändå negativt. 
Omsättningen för SOK Hotelliliiketoiminta uppgick till 
sammanlagt 212,5 miljoner euro, en ökning med 72 
procent jämfört med året innan. Rörelseresultatet var 
-15,7 miljoner euro, en ökning med 35,2 miljoner euro. 
Marknadsandelen uppskattas totalt sett vara oförändrad 
vad gäller hotellverksamheten i Finland och Estland.

År 2022 uppgick resebransch- och bespisningsverk-
samhetens investeringar till totalt 12,4 miljoner euro. 
Investeringarna i Finland uppgick till 11,9 miljoner euro. 
Investeringarna bestod bland annat av renoveringarna i 
Original Sokos Hotel Ilves, Solo Sokos Hotel Torni och 
Solo Sokos Hotel Helsinki samt öppningen av den nya 
enheten Heymo 1 By Sokos Hotels.

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-koncernen 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. Under räkenskapsperioden har 
bland annat inköpssamarbetet inom inköps- och servi-
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ceverksamheten utvecklats tillsammans med Carrefour 
samt i samband med projektet för ett nytt affärssystem.

Inköps- och serviceverksamhetens omsättning uppgick 
till 8 040,4 miljoner euro (7 425,5 mn €). Omsättningen 
ökade med 8,3 procent jämfört med året innan. Inköps- 
och serviceverksamhetens resultat uppgick till 19,1 
miljoner euro, vilket var bättre än året innan.

Inköps- och serviceverksamhetens investeringar 
uppgick under 2022 till totalt 27,9 miljoner euro. Investe-
ringarna allokerades främst till anskaffning av informa-
tionssystem.

Fastighetsaffärsverksamhet
Fastighetsaffärsverksamhetens omsättning består av 
intäkter av hyror och fastighetsservice vid fastigheter 
ägda av SOK-koncernen. SOK-koncerns fastighetsport-
följ består främst av fastigheter som S-gruppen själv 
använder. Fastighetsaffärsverksamheten nådde en 
omsättning på 78,3 miljoner euro (72,0 mn €). Fastig-
hetsaffärsverksamhetens rörelseresultat uppvisade 
vinst. Fastighetsaffärsverksamhetens investeringar 
uppgick under 2022 till totalt 29,6 miljoner euro. De 
största investeringarna gjordes i hotellfastigheter och 
regionala distributions- eller logistikterminaler.

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

S-Bankens balansräkning ökade till 9,0 miljarder euro 
jämfört med 8,5 miljarder euro året innan. Inlåningen 
ökade med 4,9 procent jämfört med året innan och var 
8,0 miljarder euro vid utgången av december (7,6 md €). 
Utlåningen ökade med 10,0 procent och var 6,7 miljarder 
euro i slutet av december (6,1 md €). S-Banken-koncer-
nens kapitaltäckning var 16,3 procent (16,3 %). Vid 
utgången av december uppgick S-Banken-koncernens 
rörelseresultat till 44,7 miljoner euro (24,8 mn €).

Den IFRS-korrigerade andelen av räkenskapsperio-
dens resultat som motsvarar SOK-koncernens ägarandel 
(49,99 %) uppgick till 17,9 miljoner euro. S-Banken ägs av 
SOK och regionhandelslagen.

Under räkenskapsperioden 2022 omsatte bränslean-
skaffningsbolaget North European Oil Trade-koncernen 
cirka 8 768 miljoner euro. Koncernens omsättning ökade 
med närmare 66 procent från året innan, främst till följd 
av att de globala marknadspriserna på oljeprodukter steg 
kraftigt.

SOK har en ägarandel på 50,77 procent av North Euro-
pean Oil Trade Oy. På grund av det på aktionärsavtalet 
baserade delade bestämmande inflytandet behandlas 
bolaget med kapitalandelsmetoden 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 och det 
samnordiska inköpskonsortiet Coop Trading A/S.

Intresse- och samföretagen bidrog till SOK-koncer-
nens resultat med totalt 30,7 miljoner euro (14,0 mn €).

Förändringar i koncernens struktur
OOO Prisma såldes till ryska X5 Group i juni. OOO Sokotel 
såldes i juni och OOO Service Center i juli till de ryska 
investerarna Alexander Ermakov och Yury Shumakov.

Förvaltning och framtidsutsikter

Förvaltning och förändringar i förvaltningen
Hannu Krook är SOK:s koncernchef och ordförande för 
SOK:s styrelse (från och med 1.1.2023). Styrelsen består 
av koncernchefen samt av verkställande direktör Kim 
Biskop, verkställande direktör Juha Kivelä, verkställande 
direktör Veli-Matti Liimatainen, verkställande direktör 
Antti Määttä, verkställande direktör Nermin Hairedin, 
verkställande direktör Harri Miettinen och, som nya 
medlemmar, verkställande direktör Antti Heikkinen och 
digital direktör Katri Harra-Salonen. Verkställande 
direktör Olli Vormisto och professor Rita Järven-
tie-Thesleff avgick från SOK:s styrelse den 31 december 
2022.

I april 2022 valdes advokat och vicehäradshövding 
Timo Santavuo till ordförande för SOK:s förvaltningsråd. 
Verkställande direktör Jarkko Rautaoja valdes till förste 
vice ordförande och verkställande direktör Tapio Finér 
valdes till andre vice ordförande.

Under räkenskapsperioden är SOK:s revisor CGR-revi-
sionssamfundet 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. Koncernledningsgruppen består av koncernche-
fens ställföreträdare, fältdirektör Arttu Laine med ansvar 
för kedjestyrningen, inköpen och logistiken i S-gruppens 
affärsverksamhet, CFO Jorma Vehviläinen med ansvar 
för ekonomi och finansiering, direktör Hanne Lehtovuori 
med ansvar för personalfunktionerna, direktör Sebastian 
Nyström med ansvar för IT, kundrelationer och digital 
utveckling, direktör Jari Annala med ansvar för SOK:s 
affärsverksamhet, direktör Päivi Anttikoski med ansvar 
för marknadsföring, kommunikation och ansvar, direktör 
Maria Timgren med ansvar för strategin och direktör 
Seppo Kuitunen med ansvar för juridiska frågor.

Risker och osäkerhetsfaktorer inom den närmaste 
framtiden
I S-gruppen genomförs riskhanteringen i enlighet med 
riskhanteringsprinciperna som fastställts av SOK:s 
styrelse samt SOK-koncernens riskhanteringspolicy. 
Riskhanteringen är en kontinuerlig process i S-gruppen 
och beaktas inom alla delar av ledningsprocessen. 
SOK-koncernens riskhanteringspolicy innehåller en 
beskrivning av syftet, målen, de viktigaste genomföran-
desätten och ansvarsområdena för riskhanteringen. 
Riskerna granskas helhetsmässigt med beaktande av de 
strategiska och operativa riskerna. Genom riskhante-
ringsrutiner strävar SOK och dess dotterbolag efter att 
förutse och hantera riskfaktorer som påverkar uppnå-
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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. 
SOK:s styrelse behandlar och fastställer S-gruppens 
strategiska risker och åtgärder för att hantera dem.

Under 2022 inträffade stora förändringar i S-gruppens 
omvärld. Olika kortsiktiga osäkerhetsfaktorer har ökat 
avsevärt. Rysslands attack mot Ukraina, den tilltagande 
inflationen och försämringen av det allmänna ekono-
miska läget har också påverkat S-gruppens verksamhet 
på flera olika sätt. Inom S-gruppen följer man aktivt med 
och bedömer dessa osäkerhetsfaktorer samt förbereder 
sig på och reagerar på dem utifrån bedömningarna. De 
största förändringskrafterna i vår omvärld på lång sikt är 
fortfarande globaliseringen, digitaliseringen och polari-
seringen vad gäller efterfrågan bland kunderna.

När konkurrensen hårdnar är det fortfarande viktigt att 
säkerställa konkurrenskraften inom S-gruppens daglig-
varuhandel. Eventuella störningar inom leveranskedjorna 
och affärsverksamheten, till exempel utmaningar i till-
gång till energi, förutsätter särskilda förberedelser. 
Utmaningar inom tillgången på arbetskraft och arbets-
kraftens stabilitet är en prövning för S-gruppens samt-
liga affärsområden. I tävlan om framgång är det relevant 
att utveckla digitaliseringen i alla branscher och att 
denna utveckling är framgångsrik. Det pågår många 
initiativ och projekt inom S-gruppen för att hantera de 
tidigare nämnda riskfaktorerna. I SOK-koncernen 
bedöms riskerna med och effekterna av systemprojekten 
redan i det skede då investeringen planeras, bland annat 
genom att göra en riskbedömning och en plan för att 
dämpa riskerna. Om viktiga projekt misslyckas eller det 
finns utmaningar med en kritisk tjänsteleverantör, kan 
detta leda till en funktionsstörningar eller extra kost-
nader. Riskerna bedöms under hela den tid som projekten 
pågår. Systeminvesteringarnas värden i balansräkningen 
värderas regelbundet och eventuella nedskrivningar görs 
i enlighet med gällande bestämmelser. Dessutom är 
dataskyddet föremål för kontinuerlig bedömning och 
uppföljning.

De viktigaste riskerna på lång sikt anknyter till hur de 
förändringsteman och trender som är centrala för 
S-gruppen utvecklas och hur snabbt. Hit hör bland annat 
förändringar i konsumtionsvanorna och arbetslivet, den 
tekniska utvecklingen och befolkningsutvecklingens och 
migrationens effekter på S-gruppens verksamhet. Det är 
viktigt för S-gruppen att på ett framgångsrikt sätt kunna 
reagera på dessa förändringar och utnyttja möjligheterna 
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 koncernbokslutet.

De ansvarsrisker som anknyter till SOK-koncernens 
verksamhet har identifierats och analyserats för varje 
affärsområde. I samband med utarbetandet av hållbar-
hetsprogrammet har man identifierat de väsentliga 
hållbarhetsfrågorna, de risker och möjligheter som 
anknyter till dessa samt deras betydelse för affärsverk-
samheten. 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. De viktigaste miljöriskerna anknyter till 
klimatförändringar och minskad biologisk mångfald 
samt effekterna av dessa i den egna verksamheten och i 
anskaffningskedjan. S-gruppen har identifierat de 
klimatrisker som kan ha betydande ekonomiska konse-
kvenser för gruppens verksamhet, om riskerna realiseras. 
Ökad reglering kan förutsätta ändringar i affärsverksam-
heten eller orsaka extra kostnader. Extrema väderfe-
nomen och en ökning av sådana kan påverka tillgången 
till produkter och orsaka störningar i logistiken och 
nätverket av verksamhetsställen. S-gruppen hanterar 
hållbarhetsriskerna genom de mål och åtgärder som 
ingår i hållbarhetsprogrammet.

Hållbarhet
S-gruppens mål är att vara en föregångare inom håll-
barhet inom alla sina affärsområden. På gruppnivå leds 
hållbarheten tillsammans med affärsledningen. Enheten 
SOK Hållbarhet ansvarar för den strategiska utveck-
lingen, styrningen och rapporteringen om ansvarsta-
gandet på S-gruppens nivå. 

S-gruppens hållbarhetsarbete styrs av hållbarhetspro-
grammet Teemme yhdessä paremman paikan elää (Till-
sammans skapar vi en bättre plats att leva i), som skapar 
ramar för S-gruppens hållbarhetsarbete fram till 2030. 

Inom klimatarbetet har S-gruppen förbundit sig till 
vetenskapligt grundade ambitiösa utsläppsminsk-
ningsmål för sin egen verksamhet. I den internationella 
CDP-bedömningen ligger S-gruppens klimatarbete på 
nivån för gott ledarskap med betyget B.

Sedan november 2021 har Sokos Hotels kunder kunnat 
kompensera koldioxidavtrycket för övernattning och 
frukost på Sokos Hotels och under året kompenserades 
21 355 rumsdygn. I Finland är kedjan inom sin bransch 
den första som ger privatkunder möjlighet till klimat-
kompensation.

S-gruppen bygger en ny vindkraftspark i Luvia i Euraå-
minne och investerar i förnybar elproduktion i Finland. 
Under de senaste tio åren har S-gruppen investerat 500 
miljoner euro i vindkraft, och den nya vindkraftsparken  
är en fortsättning på handelslagens långsiktiga investe-
ringar för att öka den egna förnybara energin. År 2022 
producerades redan över 65 procent av S-gruppens 
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elförbrukning med egen vindkraft. Dessutom produce-
rade över 100 000 solpaneler cirka två procent av det 
lokala elbehovet. När den nya vindkraftsparken står klar 
motsvarar elen som produceras med egen förnybar 
energi affärsgruppens elförbrukning. 

S-gruppen har som mål att bygga ett riksomfattande 
nätverk med laddstationer för elbilar under 2021–2024. 
Nätverket med ABC-laddstationer mer än tredubblades 
jämfört med utgången av 2021 och i slutet av 2022 fanns 
det över 200 stationer och i dem sammanlagt över 1 200 
laddplatser. Tusentals laddtransaktioner skedde 
dagligen.

För att främja naturens mångfald utreder S-gruppen 
naturavtrycket av affärsgruppens egen verksamhet, det 
vill säga verksamhetens negativa effekter på naturens 
mångfald. Undersökningen utförs av JYU.Wisdom, en 
gemenskap för resursvishet vid Jyväskylä universitet.

Vi har förbundit oss i FN:s Global Compact -initiativ och 
stödjer dennes tio principer relaterade till mänskliga 
rättigheter, arbetslivets principer samt klimat och 
anti-korruptions verksamhet. 

S-gruppens och Finlands Röda Kors gemensamma 
insamling för att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina 
inleddes på våren 2022 och tillsammans med kunderna 
har redan över 925 000 euro samlats in till FRK:s kata-
stroffond. S-gruppen har också gett varugåvor till ukrai-
nare som kommit till Finland och dessutom har en del av 
de ukrainare som anlänt till Finland kunnat sysselsättas 
inom S-gruppen.

I Europas mest omfattande årliga undersökning om 
hållbarhet, Sustainable Brand Index, bedöms konsumen-
ternas åsikter om varumärkens hållbarhet. Enligt konsu-
menternas uppfattning 2022 var S-gruppen det hållba-
raste varumärket inom dagligvaruhandeln samt Prisma, 
Sokos Hotels och S-Banken nummer ett inom hållbarhet 
inom sina egna branscher. I T-Medias undersökning om 
förtroende och anseende 2022 var S-gruppen det 
åttonde företaget med bäst anseende bland den stora 
allmänheten i Finland och klyftan till konkurrenterna 
inom handelsbranschen ökade. 

Resultaten och målen för hållbarhetsarbetet inom 
S-gruppen beskrivs närmare i års- och ansvarsrapporten, 
som publiceras på www.s-ryhma.fi i mars 2023.

Utsikter för påbörjade året
Utsikterna för 2023 är utmanande och osäkerheterna är 
många. Den allmänt svagare ekonomin, de ökade kost-
naderna och de luddiga framtidsutsikterna ökar konsu-
menternas och företagens försiktighet. I slutet av 2022 
gjorde Kina en helomvändning i sin coronastrategi som 
hade byggt på nedstängning. På grund av detta sprider 
sig nu den senaste virusvarianten Kraken mycket snabbt 
i och utanför Kina, vilket på kort sikt kan orsaka stör-
ningar i till exempel leveranskedjor. Det mer omfattande 
öppnandet av Kinas ekonomi kan också ha positiva 
effekter på utvecklingen av världsekonomin.    

Trots att inflationen i Finland inte antas vara lika 
exceptionell 2023 som året innan, förväntas uppgången 

i priserna och räntorna att fortsätta i synnerhet under det 
första halvåret, vilket påverkar konsumenternas köpkraft 
negativt. Recessionen som började redan 2022 fortsätter 
och Finlands BNP antas minska något under 2023. 
Finländarnas osäkerhet om den kommande utvecklingen 
märks i form av ett mycket svagt förtroende såväl för den 
egna som för Finlands ekonomi, vilket för sin del kan 
dämpa konsumtionsefterfrågan.

Under 2023 kommer SOK-koncernens rörelseresultat 
troligen att förbättras jämfört med året innan. Hur stor 
rörelsevinsten kommer att bli påverkas framför allt av 
vilken riktningen det allmänna ekonomiska läget tar, 
utvecklingen av inflationen och konsumenternas 
köpkraft, återhämtningen inom resebransch- och 
bespisningsverksamheten samt bankverksamhetens 
resultatutveckling.

Läget har förbättrats för SOK-koncernens rese-
bransch- och bespisningsverksamhet och förväntning-
arna inför det första halvåret är betydligt bättre än för ett 
år sedan. Förväntningen är fortfarande att hotellens 
omsättning kommer att utvecklas positivt tack vare 
högre medelpris och beläggningsgrad. Vad gäller den 
internationella turismen finns det fortfarande osäker-
heter. Stängningen av det ryska luftrummet minskar i 
synnerhet antalet asiatiska resenärer i Finland betydligt. 
Inflationens effekter på branschen och konsumenternas 
beteende reflekteras antagligen på efterfrågan på 
tjänster. Det största hindret för ökad försäljning för före-
tagen inom servicebranschen är fortfarande tillgången 
till kunnig arbetskraft, men bristen på arbetskraft har 
dock minskat något.

Utöver effekterna de eventuella planerade ändringarna 
i betalningstid i livsmedelslagen anses det inte ske några 
väsentliga förändringar i Inköps- och serviceverksam-
heten jämfört med året innan.

Styrelsens förslag till disposition av SOK:s 
utdelningsbara överskott
SOK:s utdelningsbara överskott uppgår till  
579 704 580,41 euro (räkenskapsperiodens överskott 
utgör 2 112 898,48 euro). Styrelsen förslår att 40 000,00 
euro överförs till förvaltningsrådets bruksfond och   
2 072 898,48 euro lämnas kvar på överskottskontot för 
föregående räkenskapsperioder.

Helsingfors 9 februari 2023

CENTRALLAGET FÖR HANDELSLAGEN I FINLAND
Styrelsen
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KONCERNBOKSLUT, IFRS

Koncernens resultaträkning, IFRS
Mn € 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021

Omsättning 8 434,0 7 796,6

Övriga rörelseintäkter 8,6 4,1

Material och tjänster -7 593,2 -7 059,7

Personalkostnader -318,9 -282,1

Avskrivningar och nedskrivningar -177,4 -181,0

Övriga rörelsekostnader -348,5 -270,2

Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 20,2 12,0

Rörelsevinst (-förlust) 24,8 19,7

Finansiella intäkter och kostnader (+/-) -30,3 -33,7

Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 10,4 2,0

Resultat före skatter 4,9 -12,1

Inkomstskatt (+/-) -5,5 -6,6

Räkenskapsperiodens resultat -0,6 -18,6

Uppdelat på:

Moderbolagets ägare -0,6 -18,6

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0

-0,6 -18,6

Totalresultat
Mn € 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021

Räkenskapsperiodens resultat -0,6 -18,6

Poster i övrigt totalresultat:

Poster som kan omklassificeras till resultatet

Omräkningsdifferens 1,0 2,8

Omräkningsdifferenser, överföring till resultaträkningen 5,4 0,0

Kursdifferenser av lån till utländska dotterbolagen  
som har klassificerats som investeringar.

0,0 0,2

Kassaflödessäkringar -2,2 1,9

Andel av övrigt totalresultat i intressebolag och joint ventures -10,6 -0,2

Poster i övrigt totalresultat efter skatter -6,4 4,8

Räkenskapsperiodens totalresultat -6,9 -13,9

Räkenskapsperiodens totalresultat uppdelat på:

Moderbolagets ägare -6,9 -13,9

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0

-6,9 -13,9
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Koncernbalansräkning, IFRS
Mn € 31.12.2022 31.12.2021

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar

Materiella tillgångar 1 279,1 1 403,4

Placeringsfastigheter 26,0 27,1

Immateriella tillgångar 99,9 96,8

Andelar av intressebolag och joint ventures 304,9 287,8

Långfristiga finansiella tillgångar 43,0 43,2

Latenta skattefordringar 25,1 30,9

Långfristiga tillgångar totalt 1 778,0 1 889,2

Kortfristiga tillgångar

Omsättningstillgångar 252,1 210,2

Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 689,0 646,0

Kortfristiga räntebärande fordringar 0,0 0,0

Likvida medel 78,2 84,8

Kortfristiga tillgångar totalt 1 019,4 941,0

Tillgångar i anläggningstillgångar som innehas för försäljning 21,6

Tillgångar totalt 2 818,9 2 830,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Andelskapital 172,0 172,0

Bundna fonder 4,5 17,3

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 45,0 36,4

Ackumulerade vinstmedel 375,1 369,3

Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget totalt 596,6 595,0

Innehav utan bestämmande inflytande 0,9 0,8

Eget kapital totalt 597,5 595,8

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 984,3 1 073,4

Långfristiga räntefria skulder 13,4 31,3

Reserveringar 4,7 5,9

Latenta skatteskulder 5,4 6,9

Långfristigt främmande kapital totalt 1 007,8 1 117,5

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 163,8 149,8

Kortfristiga räntefria skulder 219,3 198,4

Skulder till leverantörer 823,4 767,6

Reserveringar 1,3 0,7

Räkenskapsperiodens skatteskuld 0,7 0,4

Kortfristigt främmande kapital totalt 1 208,5 1 117,0

Skulder i anläggningstillgångar som innehas för försäljning 5,1

Eget kapital och skulder totalt 2 818,9 2 830,2
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Koncernens kassaflödesanalys, IFRS
Mn € Referens 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelsevinst (-förlust) 24,8 19,7
Ej kassaflödespåverkande poster (A) 176,6 163,8
Förändringar i rörelsekapital (B) -11,4 25,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
finansiella poster och skatter 190,0 209,2

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 0,4 -0,1
Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader -0,5 -0,4
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 0,2 0,1
Betalda direkta skatter -1,4 -8,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 188,8 200,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Avyttrade aktier i dotterbolag med avdrag för tillstånd likvida medel 0,5 0,2
Investeringar i aktier och andelar -1,4 -63,5
Investeringar i materiella tillgångar -54,8 -51,5
Investeringar i immateriella tillgångar -24,3 -11,8
Avyttringar av övriga anläggningstillgångar 1,9 3,7
Erhållna utdelningar av investeringar 6,3 1,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -71,9 -121,6

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) 25,8 6,5
Betalningar av leasingskulder -155,0 -166,0
Betalda räntor -3,8 -5,6
Erhållna räntor 4,0 0,8
Övriga ändringar i eget kapital 8,6 3,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -120,4 -160,8

Förändring av likvida medel, ökning / minskning -3,5 -82,0

Likvida medel vid årets början 84,8 166,8
Förändring av likvida medel, ökning / minskning -3,5 -82,0
Likvida medel vid årets slut 81,3 84,8

Ej kassaflödespåverkande poster (A)
Vinst på försäljning av bestående aktiva 23,0 -0,2
Avskrivningar och nedskrivningar 177,4 181,0
Övriga intäkter och utgifter som inte medför betalning -23,8 -16,9

176,6 163,8
Förändringar i rörelsekapital (B)

Förändring i försäljnings- och övriga fordringar -36,2 -22,5
Förändring i omsättningstillgångar -41,9 -0,4
Förändring i kortfristiga räntefria skulder 66,8 48,6

-11,4 25,7
Lånetiden av kortfristiga lån är kortare än 3 månader. 
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Beräkning av förändringar i koncernens eget kapital, IFRS

Eget kapital som tillhör ägarna i moderkooperativ

Mn € A
nd

el
sk

ap
it

al

Fo
nd

en
 fö

r v
er

kl
ig

t v
är

de

A
nd

ra
 b

un
dn

a 
fo

nd
er

Fo
nd

en
 fö

r i
nb

et
al

t f
rit

t 
eg

et
 k

ap
it

al

O
m

rä
kn

in
gs

di
ff

er
en

se
r

Ac
ku

m
ul

er
ad

e 
vi

ns
tm

ed
el

To
ta

lt

A
nd

el
 a

v 
äg

ar
e 

ut
an

 
be

st
äm

m
an

de
 in

fly
ta

nd
e

Eg
et

 k
ap

it
al

 to
ta

lt

Eget kapital
1.1.2021 172,0 -3,0 18,5 32,9 -23,0 413,6 611,0 0,8 611,8
Totalresultat 1,7 2,8 -18,6 -14,1 0,0 -14,1
Ränta på de insatser som handelslagen 0,0 0,0 0,0
SaaS-investeringar 
som genomförs i form av molntjänster -4,4 -4,4 0,0 -4,4

Övriga ändringar 0,0 3,5 -1,1 2,4 0,0 2,4
31.12.2021 172,0 -1,2 18,5 36,4 -20,2 389,5 595,0 0,8 595,8

1.1.2022 172,0 -1,2 18,5 36,4 -20,2 389,5 595,0 0,8 595,8
Totalresultat -12,8 6,4 -0,6 -6,9 -6,9
Ränta på de insatser som handelslagen 0,0 0,0
SaaS-investeringar 
som genomförs i form av molntjänster 0,0 0,0

Övriga ändringar 0,0 8,5 0,0 8,5 0,1 8,6
31.12.2022 172,0 -14,0 18,5 45,0 -13,8 388,9 596,6 0,9 597,5
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Principer för upprättandet av 
resultat- och balansräkningen
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med 
standarden IAS 34 Delårsrapportering. Samma principer 
för upprättandet av bokslutskommunikén har följts som 
vid bokslutet 2021, och dessutom följdes de förändringar 
i IAS/IFRS-standarderna och -tolkningarna som har trätt 
i kraft under räkenskapsperioden 2022. De under räken-
skapsperioden 2022 tillämpade förändringarna i IAS/
IFRS-standarderna och tolkningarna har inte haft någon 
betydelsefull inverkan på koncernbokslutet.

Alla siffror i bokslutstabellerna är avrundade. Därför 
kan enskilda siffrors sammanräknande summa avvika 
från den presenterade summans siffervärde. Nyckeltalen 
är beräknade med exakta värden.

Denna bokslutskommuniké är oreviderad.
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Påverkan på koncernens finansiella ställningen av anläggningstillgångar  
som innehas för försäljning
Mn € 2022 2021

Material och immaterial tillgångar 18,5

Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 0,0

Likvida medel 3,1

Latenta skatteskulder -0,2

Kortfristiga räntefria skulder -4,7

Tillgångar och skulder totalt 16,7 0,0

Erhållet vederlag i pengar

Det överlåtna företagets likvida medel 3,1

Inverkan på kassaflödet 3,1 0,0

Anläggningstillgångar som  
innehas för försäljning

SOK har fattat beslut att avsluta verksamheten i Ryss-
land. I samband med detta beslut har fastighetsbolagen 
OOO Otel plus, OOO Itis 2 och OOO Karelia som är 
anknytna till verksamheten i Ryssland klassificerats som 
anläggningar som innehas för försäljning. Utredningar 

relaterade till försäljningen av fastighetsbolagen är 
pågående. Fastigheterna som ägs av fastighetsbolagen 
samt deras fordran är värderade till bokföringsvärde, 
vilket enligt bästa uppfattning motsvarar markands-
värde i nuläget.
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Omsättning 232,0 212,5 8 040,4 78,3 -129,3 8 434,0
Försäljning till andra segment inom koncernen 0,0 0,7 130,4 17,3 3,1 151,5

Rörelseresultat -12,3 -15,7 19,1 18,4 17,9 -2,4 24,9

Avskrivningar -4,6 -11,4 -17,5 -12,4 -2,6 -48,5
Investeringar 10,6 12,4 27,9 29,6 0,0 80,5
Avyttringar 0,0 1,5 0,5 0,3 2,4

Omsättningens avstämning
Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning 8 434,0
Elimineringar 0,0
Omsättning IFRS 8 434,0

Resultatets avstämning
De rapporterade segmentens rörelseresultat 24,9
Poster som inte ingår i SOK-koncernens rörelseresultat:

Finansiella intäkter och kostnader (FAS) 13,7
Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster -11,7
Övriga rörelseintäkter och -kostnader -3,6
Förändringar av reserveringar 0,6
Värderingsvinster och -förluster på derivat -1,0
Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -2,4
IFRS justeringar -15,5

Periodens resultat före skatter IFRS 4,9
*Inkluderar poster av engångskaraktär från upphörande av verksamheten i Ryssland.

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, ytter intäkter
Försäljning till S-gruppen 7 517,9
Övrig säljningen i Finland 653,9
Utlandet 262,2
Omsättning totalt 8 434,0

Markethandel 232,0
Turist- och bespisningsverksamhet 212,5
Inköps- och serviceverksamhet 7 911,1
Fastighetsaffärs verksamhet 78,3
Omsättning totalt 8 434,0

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, anläggningstillgångar
Finland 1 366,2
Utlandet 38,8
Anläggningstillgångar totalt 1 405,0

Segmentinformation 31.12.2022

SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporte-
ringen av segmenten. För den högsta ledningens rapporte-
ring är SOK-koncernens affärsverksamhet uppdelad i sju 
äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på 

uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av operativt 
resultatet används värderingar enligt bestämmelserna i den 
finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rappor-
teras inte i SOK-koncernens operativa rapportering.
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Omsättning 282,4 123,7 7 425,5 72,0 -106,9 7 796,6
Försäljning till andra segment inom koncernen 0,0 0,1 113,2 17,1 3,4 133,8

Rörelseresultat -2,3 -50,9 14,0 16,4 9,8 -0,6 -13,6

Avskrivningar -5,0 -10,3 -15,4 -12,8 -1,0 -44,4
Investeringar 9,2 9,4 88,5 19,6 0,1 126,8
Avyttringar 0,1 0,0 3,8 0,0 3,9

Omsättningens avstämning
Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning 7 796,6
Elimineringar 0,0
Omsättning IFRS 7 796,6

Resultatets avstämning
De rapporterade segmentens rörelseresultat -13,6
Poster som inte ingår i SOK-koncernens rörelseresultat:

Finansiella intäkter och kostnader (FAS) 3,6
Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster -0,4
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2,8
Förändringar av reserveringar 0,4
Värderingsvinster och -förluster på derivat 0,5
Nedskrivningar av materiella och  
immateriella tillgångar

-0,4

IFRS justeringar -4,8
Periodens resultat före skatter IFRS -12,1

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, ytter intäkter
Försäljning till S-gruppen 7 018,4
Övrig säljningen i Finland 469,1
Utlandet 309,0
Omsättning totalt 7 796,6

Markethandel 282,4
Turist- och bespisningsverksamhet 123,7
Inköps- och serviceverksamhet 7 318,6
Fastighetsaffärs verksamhet 72,0
Omsättning totalt 7 796,6

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, anläggningstillgångar
Finland 1 475,7
Utlandet 47,0
Anläggningstillgångar totalt 1 522,7

Segmentinformation 31.12.2021

SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporte-
ringen av segmenten. För den högsta ledningens rapporte-
ring är SOK-koncernens affärsverksamhet uppdelad i sju 
äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på uppdel-

ningen enligt branscher. I redovisningen av operativt resul-
tatet används värderingar enligt bestämmelserna i den 
finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rappor-
teras inte i SOK-koncernens operativa rapportering.
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FINANSIELLA TILLGÅNGAR 2022 2021

Verkligt värde Verkligt värde

Mn €

Bok- 
förings- 

värde Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Bok- 
förings- 

värde Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar som upptas 
resultatpåverkande till verkligt värde

Aktier och andelar 2,3 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6

Kundfordringar och övriga kortfristiga 
räntefria fordringar

Derivattillgångar 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5

Derivat som omfattas av 
säkringsredovisning

Kundfordringar och övriga kortfristiga 
räntefria fordringar

Derivattillgångar 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1

Finansiella tillgångar upptagna till 
periodiserad anskaffningsutgift

Långfristiga lånefordringar och övriga 
fordringar 2,2 2,1 2,1 3,0 3,0 3,0

Kundfordringar och övriga kortfristiga 
räntefria fordringar

Kundfordringar 600,9 600,9 600,9 562,5 562,5 562,5

Räntefria lånefordringar och övriga 
fordringar 57,5 57,4 57,4 51,2 51,2 51,2

Finasiella posters resultatregleringar 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3

Kortfristiga räntebärande fordringar

Lånefordringar och övriga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Likvida medel 81,3 81,3 81,3 84,8 84,6 84,6

Finansiella tillgångar totalt 744,3 741,8 2,3 744,1 705,9 703,2 2,6 705,8

Den nivå i hierarkin för verkliga värden där värderingen till verkligt värde 
kategoriseras i sin helhet har bestämts med grund i den lägsta nivån 
inmatad information, som är signifikant för värderingen till verkligt värde 
i sin helhet. Bedömningen av indatas signifikans har gjorts med beak-
tande 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. Under åren 2021 och 2022 
fanns det inga finansiella instrument på nivå 1. 

Verkliga värden för instrument på nivå 2 bygger i betydande grad på 
annan inmatad information 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 betydande 
grad bygger på observerbara marknadsdata.

Verkliga värden för instrument på nivå 3 bygger på inmatad information 
för tillgången eller skulden i fråga, som inte bygger på observerbara mark-
nadsdata. Nivå 3 inkluderar icke noterade aktier på 2,3 miljoner euro (2,6 
mn €), vars verkliga värde motsvarar bokföringsvärdet.

Förändringar i poster på nivå 3 som återkommande värderas  
till verkligt värde i balansräkningen

Mn € 2022 2021

Ingående saldo 1.1. 2,6 3,3

Inköp 0,1 0,1

Försäljningar -0,3 0,0

Nedskrivningar i 
resultaträkningen 0,0 0,0

I resultaträkningen upptagna 
förändringar i verkligt värde 0,0 -0,9

Utgående saldo 2,3 2,6

Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder
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FINANSIELLA SKULDER 2022 2021

Verkligt värde Verkligt värde

Mn €

Bok- 
förings- 

värde Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Bok- 
förings- 

värde Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella skulder som ska upptas 
resultatpåverkande till verkligt värde

Räntefria kortfristiga skulder

Derivatskulder 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

Derivat som omfattas av 
säkringsredovisning

Räntefria kortfristiga skulder

Derivatskulder 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0

Finansiella skulder upptagna till 
periodiserad anskaffningsutgift

Långfristiga räntebärande skulder

Övriga långfristiga räntebärande 
skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Långfristiga räntefria skulder

Leverantörsskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga räntefria skulder 0,4 0,4 0,4 26,9 26,9 26,9

Räntepliktiga kortfristiga skulder 47,3 47,3 47,3 21,5 21,5 21,5

Räntefria kortfristiga skulder

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

Leverantörsskulder 823,5 823,5 823,5 767,6 767,6 767,6

Övriga räntefria skulder 23,9 23,9 23,9 0,0 0,0 0,0

Finansiella skulder totalt 897,8 897,8 0,0 897,8 816,2 816,2 0,0 816,2

Tabellen inkluderar inte leasingskulder med bokfört värde 1 112,1 miljoner euro (1 201,6 mn €).
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Transaktioner med närstående
Mellanhavanden och utestående saldon med intressebolag och joint ventures:
Mn € 31.12.2022 31.12.2021

Försäljingar 24,4 25,9

Inköpningar 0,6 0,8

Kundfordringar och övrika fordringar 1,1 1,6

Leverantörsskulder och övrika skulder 0,0 0,0
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Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser, Mn € 31.12.2022 31.12.2021

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Övriga ställda säkerheter

Panter 0,1 0,1

Inteckningar 3,4 3,4

Borgenansvar 2,5 2,5

Totalt 5,9 5,9

Säkerheter ställda för andras skulder

Borgenansvar för joint ventures skulder 163,7 114,1

Övriga säkerheter för andras skulder

Panter för joint ventures skulder 0,5 0,5

Borgenansvar för joint ventures skulder 20,4 27,1

Totalt 20,9 27,6

Övrika ansvarsförbindelser

Rembursförbindelser 1,1 1,3

Ställda borgen består i huvudsak av borgen för lån och 
övriga ansvarsförbindelser på 137,0 miljoner euro (92,7 
mn €) 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 47,6 miljoner 
euro (49,0 mn €) som ställts för joint venture Kauppa-
keskus 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 15,5 miljoner euro (15,8 mn €).

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 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 2022, är uppskattningsvis sammanlagt 2,1 
miljoner euro (0,7 mn €).

SOK har gett de finansierande bankerna ett köpå-
tagande som garanti för North European Oil Trade Oy:s 
syndikerade finansieringslimit. I köpåtagandet har SOK 
förbundit sig att till marknadspris köpa 22 procent av de 
bränsleförråd som vid given tidpunkt ställts som säkerhet 
för NEOT-koncernens syndikerade finansieringslimit.

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 mn €)
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Nyckeltal
Mn € 31.12.2022 31.12.2021

SOK-koncernen:

Omsättning, mn € 8 434,0 7 796,6

Rörelsevinst, mn € 24,8 19,7

i % av omsättning 0,3 0,3

Resultat före skatter, mn € 4,9 -12,1

i % av omsättning 0,1 -0,2

SOK-koncernen:

Soliditet, % 21,3 21,2

Avkastning på eget kapital, % -0,1 -3,1

Gearing, % 178,6 191,1

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


