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Utvecklingen i omvärlden
Utvecklingen av världsekonomin och Finlands ekonomi 
såg tämligen positiv ut i början av året. Ekonomin var på 
god väg att återhämta sig från COVID-19-pandemin och 
Finlands samhällsekonomi växte. Rysslands attack mot 
Ukraina som började i februari och västländernas sank-
tioner mot Ryssland till följd av detta har lett till en global 
chock som påtagligt har påskyndat prisökningen på 
råvaror och energi. Inflationen ligger på en exceptionellt 
hög nivå, vilket minskar konsumenternas köpkraft och 
leder till avtagande ekonomisk tillväxt.

 Inflationen tilltog avsevärt i Finland i maj och juni, i 
synnerhet på grund av de snabbt stigande energipriserna 
och livsmedelspriserna. Inflationen förutspås emellertid 
börja avta, när ökningen av energikostnaderna jämnar ut 
sig, pandemin och leveransstörningarna på grund av 
kriget i Ukraina avtar och penningpolitiken normaliseras. 
I sin juniprognos bedömde Finansministeriet att infla-
tionen kommer att uppgå till 5,8 procent i Finland 2022 
och att den kommer att avta till 2,7 procent 2023.  
Tillväxten (BNP) förväntas uppgå till omkring 1,4 procent 
under 2022 och till omkring 1,1 procent under 2023.

Under det första halvåret var försäljningsvolymen  
inom detaljhandeln i Finland klart lägre än året innan. 
Ökningen av produktionspriserna har också avspeglats 
på konsumentpriserna, och omsättningen inom detalj-
handeln har ökat jämfört med året innan. 

Turism- och restaurangbranschen har fått ett ordent-
ligt uppsving efter att coronarestriktionerna hävdes. 
Tillgången på arbetskraft har emellertid blivit en allt 
större utmaning, vilket för sin del bromsar tillväxten inom 
branschen. Utmaningarna i tillgången på arbetskraft har 
under senare tid ökat också i trafikbutikerna och market-
branschen

S-gruppens utveckling 1.1–30.6.2022
S-gruppen bildas av handelslagen och Centrallaget för 
Handelslagen i Finland (SOK) med dotterbolag. S-grup-
pens momsfria detaljhandelsförsäljning under perioden 
januari–juni uppgick till 6 419 miljoner euro, vilket var en 
ökning med 9,0 procent från föregående år.

S-gruppens momsfria 
detaljhandelsförsäljning
per affärsområde Mn €

+/- % 
föregående 

år 

Prisma* 2 050 +1,1
S-market 1 993 +3,8
Sale 361 -3,0
Alepa 209 +0,5
Övrig markethandel 27 -10,0

Markethandel totalt* 4 640 +1,8
Trafikbutiksverksamhet och 
bränslehandel 1 100 +37,0
Varuhus- och fackhandel 115 +15,6
Resebransch- och 
bespisningsverksamhet* 308 +87,2
Bil- och biltillbehörshandel 239 -3,6
Övriga 17 -4,7
S-gruppen totalt* 6 419 +9,0

*Inkluderar detaljhandelsförsäljningen i närområdena (Estland och Sankt 
Petersburg).

Vid slutet av juni hade S-gruppen 1 949 verksamhets-
ställen mot 1 870 vid motsvarande tidpunkt föregående 
år. Det fanns 19 regionhandelslag och sex lokala 
handelslag. 

Under januari–juni anslöt sig 39 166 nya medlemmar 
till de handelslag som är 

med i bonussystemet. Vid utgången av juni var det 
totala antalet ägarkunder 2 481 525. Till ägarkunderna 
betalades totalt 194 miljoner euro i Bonus.
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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-koncernens ekonomiska utveckling  
1.1–30.6.2022
SOK-koncernens omsättning 1.1–30.6.2022 uppgick till 
4 034,0 miljoner euro. Omsättningen ökade med 6,9 
procent jämfört med motsvarande period året innan.

SOK-koncernens rörelseförlust uppgick till -23,5 
miljoner euro (-5,9 mn €). 

Den utländska affärsverksamhetens andel av omsätt-
ningen var 3,3 procent (3,8 %) eller 134 miljoner euro.

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

SOK-koncernen 30.6.2022 30.6.2021 30.6.2020

Omsättning, mn € 4 034,0 3 773,8 3 721,1
Rörelsevinst/-förlust, mn € -23,5 -5,9 1,3
Rörelsevinst, % -0,6 -0,2 0,0
Räntabilitet på eget  
kapital, % -5,7 -3,5 -2,0
Soliditet, % 20,6 21,1 21,7

 
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. Engångsposterna under det 
första halvåret bestod främst från avveckling och försälj-
ning av verksamheten i Ryssland.

Omsättning 
Mn €

Föränd-
ring, 

Mn €

Opera tivt 
rörelse-
resultat

 Mn €

Föränd-
ring, 

Mn €

Markethandeln 122,9 -11,9 -9,4 -8,0
Resebransch- och 
bespisningsverksamhet 89,6 +52,4 -18,9 +19,8
Inköps- och 
serviceverksamhet 3 843,5 +228,2 +8,5 +4,7
Fastighetsaffärs-
verksamhet 37,2 +2,6 +9,2 +1,0
Bankverksamhetens 
resultat * +5,3 +1,0
Interna elimineringar 
och övriga -59,0 -11,1 -1,3 -2,6
SOK-koncernen totalt 4 034,0 +260,2 -6,6 +15,9
* SOK:s andel av intressebolagets rörelseresultat var 6,7 miljoner euro. 
SOK:s ägarandel i S-Banken är 49,99 procent (37,5 %).

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 kortfristiga räntebärande skulder. Riskerna för  
kreditförluster har inte ökat.

Vid utgången av juni var SOK-koncernens räntebä-
rande skulder 1 226,6 miljoner euro (1 223,2 mn €). Av de 
räntebärande skulderna utgörs 1 143,0 miljoner euro av 
leasingskulder enligt IFRS 16 (1 201,6 mn €). Skuldsätt-
ningsgraden (gearing) var 204,5 procent (191,1 %). 
SOK-koncernens soliditetsgrad var 20,6 procent (21,2 %). 

Vid slutet av juni uppgick SOK-koncernens likvida 
medel till 39,7 miljoner euro (84,8 mn €). Dessutom hade 
koncernen outnyttjade långfristiga bindande revolve-
rande lån på 230,0 miljoner euro (230,0 mn €) och konto-
limiter på 57,0 miljoner euro (57,0 mn €). Under räken-
skapsperioden användes inga revolverande lån och det 
skedde inte heller några underlåtelser att uppfylla vill-
koren för de revolverande lånen.

Investeringar och realisering
SOK-koncernens anskaffning av bestående aktiva, det vill 
säga investeringar i anläggningstillgångar, uppgick under 
det första halvåret till 42,0 miljoner euro (18,2 mn €). 

Realiseringen av bestående aktiva uppgick under 
rapportperioden till 1,7 miljoner euro (3,8 mn €).
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Personal
SOK-koncernens genomsnittliga personalstyrka, 
omräknad till heltidsanställda, uppgick under rapport-
perioden 1.1–30.6.2022 till 5 925 (5 633).

Vid utgången av juni hade SOK-koncernen 6 773 
anställda (6 297). Av personalen arbetade 29 procent, det 
vill säga 1 966 personer, för SOK och 71 procent, det vill 
säga 4 807 personer för dotterbolagen. Av SOK-koncer-
nens personal arbetade 27 procent, det vill säga 1 825 
personer, utomlands vid utgången av rapportperioden. 

SOK-koncernens personalstyrka ökade med 12,2 
procent, det vill säga 735 personer, från årsskiftet. 
Jämfört med motsvarande period året innan ökade 
personalstyrkan med 7,8 procent, det vill säga 489 
personer.

Affärsområdenas utveckling

Markethandeln
Under det första halvåret omfattade SOK-koncernens 
markethandel affärsverksamhet i Estland och Ryssland. 
I mars 2022 fattade SOK beslutet att avstå från all affärs-
verksamhet i Ryssland, inklusive OOO Prisma, som 
omfattade 16 enheter i Sankt Petersburgsregionen. Alla 
Prismaenheter i Ryssland stängdes före 31.3.2022. SOK 
meddelade om avyttringen av affärsverksamheten i juni 
2022 och avslutet gjordes den 27 juni 2022. SOK-koncer-
nens affärsverksamhet i Estland omfattar 12 Prismaen-
heter, varav åtta finns i Tallinnområdet, två i Tartu, en i 
Narva samt de enheter som öppnades i Rapla och Maardu 
i juni 2022.

Omsättningen för all markethandel i SOK-koncernen 
uppgick till 122,9 miljoner euro under det första halvåret 
2022. Omsättningen för markethandeln i Estland ökade 
med 5,2 procent, men rörelseresultatet minskade jämfört 
med samma period föregående år. Resultatet för 
detaljhandelsverksamheten i Estland belastades under 
det första halvåret av den tilltagande inflationen och 
kostnadsökningen på grund av detta. Investeringarna i 
hela markethandeln uppgick till 4,9 miljoner euro under 
det första halvåret. Investeringarna bestod av investe-
ringar i utrustning till nya enheter samt konceptändringar 
i gamla enheter.

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. I samband med försäljningen 
övergick hyresåtagandena till den nya ägaren, med 
undantag för en överenskommen engångsersättning. 

Efterfrågan i resebranschverksamheten var fortsatt 
låg i januari–februari på grund av COVID-19 restriktioner, 
varefter en gradvis återhämtning började i både Finland 
och Estland. Affärsverksamhetens utvecklingsindex  
var positivare under det första halvåret än året innan, 
vilket beror på att coronarestriktionerna var mer omfat-
tande året innan. 

Sokotel Oy:s omsättning ökade med 183 procent 
jämfört med samma period föregående år. På grund av 
restriktionerna i Finland i början av året saknades både 
inhemska och internationella resenärer nästan helt och 
detta syntes i efterfrågan på både övernattning och 
restauranger under årets första månader. Restaurang- 
och konferensverksamheten utövades med begränsad 
kapacitet. För att minimera förlusterna hölls en del av 
hotellen stängda under början av året och verksamheten 
justerades enligt den rådande efterfrågesituationen. 
Stängningen av hotellen genomfördes under en betydligt 
kortare tid och med lättare åtgärder än under föregående 
år.

När COVID-19 restriktionerna hävdes i februari och 
upphörde helt i början av mars, började efterfrågan öka. 
Efterfrågan var fortfarande till största delen beroende av 
inhemsk turism och samma trend förväntas fortsätta 
under sommaren. Under det första halvåret orsakade 
tillgången på tillräcklig arbetskraft utmaningar och situ-
ationen förväntas fortsätta även under årets andra halva. 
Under våren öppnades de tre förnyade enheterna Original 
Sokos Hotel Ilves, Solo Sokos Hotel Torni och Solo Sokos 
Hotel Helsinki samt den nya enheten Heymo1 by Sokos 
Hotels. Rörelseresultatet var negativt, men ändå 61 
procent bättre än året innan.

AS Sokotels omsättning ökade märkbart jämfört med 
samma period föregående år. På grund av den dåliga 
coronasituationen och reserestriktionerna i början av 
året saknades de finländska turisterna praktiskt taget 
helt, vilket påverkade efterfrågan betydligt i januari–
februari. Sedan mars har efterfrågan och försäljningen 
tilltagit och försäljningen är betydligt högre än året innan. 
Tillräcklig tillgång på personal orsakade också utma-
ningar i Tallinn. Dessutom har den kraftiga uppgången i 
energikostnaderna ökat kostnaderna. Rörelseresultatet 
var negativt, men ändå 38 procent bättre än året innan. 

Under början av 2022 uppgick investeringarna i rese-
bransch- och bespisningsverksamheten till totalt 10,9 
miljoner euro och de fokuserades på reformer i enhe-
terna. Av investeringarna riktades 10,6 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-koncernen producerar främst för enheter inom 
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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 3 843,5 miljoner euro. Omsättningen ökade 
med 6,3 procent jämfört med året innan. Inköps- och 
serviceverksamhetens resultat uppgick till 8,5 miljoner 
euro, vilket var bättre än året innan.

Inköps- och serviceverksamhetens investeringar 
uppgick under första halvåret 2022 till totalt 20,2 
miljoner euro.

Fastighetsaffärsverksamhet
Fastighetsaffärsverksamhetens omsättning består av 
intäkter av hyror och fastighetsservice vid fastigheter 
ägda av SOK-koncernen. Fastighetsaffärsverksamheten 
nådde en omsättning på 37,2 miljoner euro, vilket var på 
samma nivå som året innan. Fastighetsaffärsverksam-
hetens rörelseresultat uppvisade vinst. Under det första 
halvåret 2022 uppgick fastighetsaffärsverksamhetens 
investeringar till totalt 14,1 miljoner euro.

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

S-Bankens balansräkning ökade till 8,8 miljarder euro 
jämfört med 8,0 miljarder euro året innan. Inlåningen 
ökade med 7,7 procent från föregående år och var 7,8 
miljarder euro vid slutet av juni (7,6 md €). Utlåningen 
ökade med 12,7 procent och var 6,4 miljarder euro vid 
utgången av juni (5,7 md €). S-Banken-koncernens kapi-
taltäckning var 16,2 procent (15,2 %). Vid slutet av juni 
uppgick S-Bankens rörelseresultat till 13,3 miljoner euro 
(14,2 mn €). Den IFRS-korrigerade andelen av räken-
skapsperiodens resultat som motsvarar SOK-koncer-
nens ägarandel (49,99 %) uppgick till 5,3 miljoner euro. 
S-Banken ägs av SOK och regionhandelslagen.

Under det första halvåret 2022 uppnådde bränslean-
skaffningsbolaget North European Oil Trade-koncernen 
en omsättning på cirka 4 116 miljoner euro. Koncernens 
omsättning ökade med 82 procent från året innan. Den 
kraftigt ökade försäljningen beror främst på att världs-
marknadspriset på olja har ökat rekordartat under inne-
varande räkenskapsperiod.

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 8,4 miljoner euro (7,2 mn €).

Förändringar i koncernens 
struktur

I juni 2022 såldes OOO Prisma till den ryska X5 Group och 
OOO Sokotel till 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. Styrelsen består av koncernchefen samt 
av verkställande direktör Kim Biskop, verkställande 
direktör Nermin Hairedin, professor Rita Järven-
tie-Thesleff, verkställande direktör Juha Kivelä, verkstäl-
lande direktör Veli-Matti Liimatainen, verkställande 
direktör Harri Miettinen, verkställande direktör Antti 
Määttä och verkställande direktör Olli Vormisto. 

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

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-gruppens 
affärskedjor har SOK:s koncernchef biståtts av SOK:s 
koncernledningsgrupp. Koncernledningsgruppen består 
av koncernchefens ställföreträdare, fältdirektör Arttu 
Laine med ansvar för kedjestyrningen, inköpen och logis-
tiken i S-gruppens affärsverksamhet, CFO Jorma Vehvi-
läinen med ansvar för ekonomi och finansiering, direktör 
Hanne Lehtovuori med ansvar för personalfunktionerna, 
direktör Sebastian Nyström med ansvar för IT, kundrela-
tioner och digital utveckling, direktör Jari Annala med 
ansvar för SOK:s affärsverksamhet, direktör Päivi Antti-
koski med ansvar för marknadsföring, kommunikation 
och  ansvar, direktör Maria Timgren med ansvar för stra-
tegin och direktör Seppo Kuitunen med ansvar för juri-
diska ärenden.

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. Riskerna granskas helhetsmäs-
sigt med beaktande av de strategiska och operativa 
riskerna. Genom riskhanteringsrutiner strävar SOK och 
dess dotterbolag efter att förutse och hantera riskfak-
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torer som påverkar uppnåendet av målen samt att 
utnyttja möjligheter med riskerna vid affärsverksam-
heten.

Under våren 2022 inträffade stora förändringar i 
S-gruppens omvärld. Olika osäkerhetsfaktorer har ökat 
avsevärt. Rysslands attack mot Ukraina har också 
påverkat S-gruppens verksamhet på olika sätt, bland 
annat störningar i leveranskedjan. Osäkerheten ökar 
dessutom på grund av den tilltagande inflationen och 
försämringen av det allmänna ekonomiska läget. Även 
utvecklingen av COVID-19-pandemin är förenad med 
osäkerhet. Inom S-gruppen följer man aktivt med och 
bedömer dessa osäkerhetsfaktorer samt förbereder sig 
på och reagerar på dem utifrån bedömningarna.

Samtidigt skärps konkurrensen ytterligare, vilket 
skapar ett tryck på att kontinuerligt utveckla verksam-
hetsmetoderna. I tävlan om framgång är det relevant att 
utveckla digitaliseringen i alla branscher. Utmaningarna 
kring tillgången på arbetskraft gäller flera av S-gruppens 
branscher. Det pågår många initiativ och projekt inom 
S-gruppen för att hantera riskerna.

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 viktigaste risker och osäkerhetsfaktorer 
på kort sikt anknyter sig fortfarande till coronapande-
mins inverkan och på hur till exempel resebransch- och 
bespisningsverksamheten samt varuhus och specialaf-
färer återhämtar sig från pandemin. Det är ännu också 
viktigt att säkerställa konkurrenskraften för dagligvaru-
handeln, detta genomförs till exempel genom koncep-
treformer. Den internationella konkurrensen skärps när 
det gäller nätbutiker, vilket skapar ett tryck på att konti-
nuerligt utveckla verksamhetsmetoderna. I tävlan om 
framgång är det viktigt 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 noterna till koncernbok-
slutet.

De ansvarsrisker som anknyter till SOK-koncernens 
verksamhet har identifierats och analyserats för varje 
affärsområde. I samband med utarbetandet av S-grup-
pens hållbarhetsprogram har man identifierat de väsent-
liga 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 allvarligaste riskerna med avse-
ende 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
Hållbarhet ingår i kärnan i hela S-gruppens strategi. 
Hållbarheten främjas i S-gruppen i stort enligt hållbar-
hetsprogrammet ”Tillsammans skapar vi en bättre plats 
att leva på”. Programmet skapar ramar för S-gruppens 
hållbarhetsarbete fram till 2030. S-gruppens mål är att 
vara en föregångare inom hållbarhet i sina branscher.

S-gruppen har förbundit sig till vetenskapligt grundade 
ambitiösa utsläppsminskningsmål för sin egen verk-
samhet. Ett mål är att fram till 2030 minska klimatut-
släppen i den egna verksamheten med 90 procent 
jämfört med nivån 2015 och att den egna verksamheten 
ska vara koldioxidnegativ senast 2025. Ett annat mål är 
att tillsammans med samarbetspartner minska 
utsläppen med en miljon ton före slutet av 2030 och att 
uppmuntra de största varu- och tjänsteleverantörerna 
att ställa upp egna utsläppsminskningsmål.

S-gruppens största vindkraftsinvestering i 
Sarvisuo-området i Simo har varit i full drift från och med 
försommaren 2022. Vindkraftsparkens 27 vindkraftverk 
producerar ensamma cirka hälften av den el som behövs 
i hela affärsgruppen. Efter ibruktagandet av de nya kraft-
verken är S-gruppen ett steg närmare självförsörjning 
vad gäller den el S-gruppen förbrukar.

 S-gruppen har som mål att bygga ett riksomfattande 
nätverk med cirka ett tusen laddstationer för elbilar 
under 2021–2024. Före utgången av 2022 finns det 
uppskattningsvis mer än 150 ABC-laddstationer intill 
S-gruppens verksamhetsställen, jämfört med 50 i slutet 
av 2021.

I början av 2022 inledde S-gruppen en utredning om 
effekterna av affärsgruppens egen verksamhet på 



7 SOK-koncernen Delårsrapport  1.1.–30.6.2022

naturen. Affärsgruppens naturavtryck, dvs. de negativa 
effekterna på naturens mångfald på grund av affärsgrup-
pens verksamheter, utvärderas tillsammans med JYU.
Wisdom, en gemenskap för resursvishet vid Jyväskylä 
universitet. 

Sommaren 2022 sysselsätter S-gruppens handelslag 
och företag cirka 15 000 unga.

S-gruppen startade en gemensam insamling med 
Finlands Röda Kors för att hjälpa dem som lider av krisen 
i Ukraina. Tillsammans med kunderna har nästan 700 
000 euro samlats in till FRK:s katastroffond.

 Resultaten och målen för hållbarhetsarbetet inom 
S-gruppen beskrivs närmare i års- och ansvarsrapporten, 
som publicerades på www.s-ryhma.fi i mars 2022.

Utsikter för andra halvåret 2022
Den höga inflationen fortsätter också under det andra 

halvåret och förväntningarna på ekonomins utveckling är 
osäkra. Konsumenternas lägre sparandegrad upprätt-
håller troligen fortfarande konsumtionen, men framtids-
utsikterna är nu dunklare än före Rysslands attack mot 
Ukraina. Osäkerheten kring vilken riktning ekonomin 
kommer att ta kan minska hushållens investeringar och 
dämpa konsumtionsviljan.

Förväntningen är att koncernens inköps- och service-
verksamhet utvecklas planenligt.

Under 2022 kommer SOK-koncernens rörelseresultat 
troligen att förbättras jämfört med året innan. Hur stor 
rörelsevinsten kommer att bli påverkas framför allt av 
inflationsutvecklingen, eventuella nya coronarestrik-
tioner och deras omfattning samt hur den internationella 
turismen utvecklas.

SOK-koncernens resebransch- och bespisningsverk-
samhet har gått upp under innevarande år, efter att 
coronanedstängningarna och -restriktionerna har 
upphört. Den livliga inrikesturismen gynnar efterfrågan 
inom branschen under sommarmånaderna. Juli bedöms 
vara något bättre än i fjol, i synnerhet tack vare fritids-
resor. I år ordnas många evenemang och utbudet av 
evenemang ökar också tack vare sådana evenemang 
som flyttats till detta år på grund av corona. Förvänt-
ningen är att hotellens omsättning kommer att utvecklas 
positivt tack vare högre medelpris och beläggningsgrad, 
i synnerhet i huvudstadsregionen. Evenemangen gynnar 
också restaurangbesöken. Företagskundernas mötesef-
terfrågan har ökat sedan våren. I augusti–september 
förutspås också en spirande ökning av arbetsresorna. 
Förväntningarna inför resten av året, särskilt var gäller 
den internationella turismen, är emellertid fortfarande 
osäkra. Rysslands attack mot Ukraina skapade också nya 
utmaningar inom branschen. Den ryska turismen i 
Finland har kollapsat och stängningen av det ryska luft-
rummet minskar antalet asiatiska resenärer i Finland 
betydligt. Resultatet för koncernens resebransch- och 
bespisningsverksamhet under hela året bedöms ändå 
vara betydligt bättre än under föregående år.

Helsingfors 25 augusti 2022

CENTRALLAGET FÖR HANDELSLAGEN 
I FINLAND
Styrelsen
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KONSERNENS BOKSLUT, IFRS

Koncernens resultaträkning, IFRS
Mn € 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021

Omsättning 4 034,0 3 773,8
Övriga rörelseintäkter 3,1 1,8

Material och tjänster -3 633,2 -3 437,0
Kostnader för anställningsförmåner -158,5 -132,9
Avskrivningar och nedskrivningar -91,1 -90,7

Övriga rörelsekostnader -184,5 -126,3
Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 6,8 5,4

Rörelsevinst / förlust -23,5 -5,9
Finansiella intäkter och kostnader (+/-) -11,9 -17,7
Andel av resultatet i intressebolag och joint ventures (+/-) 1,6 1,8

Resultat före skatter -33,7 -21,8

Inkomstskatt (+/-) 0,3 0,9
Periodens resultat -33,4 -20,9

Uppdelat på:
Moderandelslagets ägare -33,4 -20,9
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0

-33,4 -20,9

Totalresultat
Mn € 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021

Periodens resultat -33,4 -20,9
Poster i övrigt totalresultat:
Poster som kan omklassificeras till resultatet

Omräkningsdifferenser 13,7 2,3
Kursdifferenser av lån till utländska dotterbolagen som har klassificerats 
som investeringar 0,7 0,2
Kassaflödessäkringar 0,6 2,0
Andel av övrigt totalresultat i intressebolag och joint ventures 0,0 0,4

Poster i övrigt totalresultat efter skatter 15,0 4,8
Periodens totalresultat -18,4 -16,1

Räkenskapsperiodens totalresultat uppdelat på:
Moderandelslagets ägare -18,4 -16,1
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0

-18,4 -16,1
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Koncernbalansräkning, IFRS
Mn € 30.6.2022 31.12.2021

TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Materiella tillgångar 1 314,0 1 403,4
Placeringsfastigheter 26,5 27,1
Immateriella tillgångar 98,2 96,8
Andelar av intressebolag och joint ventures 291,0 287,8
Långfristiga finansiella tillgångar 41,9 43,2
Latenta skattefordringar 30,6 30,9
Långfristiga tillgångar totalt 1 802,1 1 889,2

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar 233,4 210,2
Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 703,5 646,0
Kortfristiga räntebärande fordringar 0,0 0,0
Likvida medel 35,0 84,8
Kortfristiga tillgångar totalt 971,9 941,0
Tillgångar i anläggningstillgångar som innehas för försäljning 31,3
Tillgångar totalt 2 805,3 2 830,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Andelskapital 172,0 172,0
Bundna fonder 17,8 17,2
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 36,5 36,4
Ackumulerade vinstmedel 347,8 369,3
Eget kapital som tillhör ägarna i moderkooperativ totalt 574,1 595,0
Innehav utan bestämmande inflytande 0,8 0,8
Eget kapital totalt 574,9 595,7

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 1 026,7 1 073,4
Långfristiga räntefria skulder 32,1 31,3
Reserveringar 6,4 6,6
Latenta skatteskulder 6,6 6,9
Långfristigt främmande kapital totalt 1 071,8 1 118,2

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 199,9 149,8
Kortfristiga räntefria skulder 159,3 198,4
Skulder till leverantörer 791,2 767,6
Reserveringar 0,0 0,0
Räkenskapsperiodens skatteskuld 0,0 0,4
Kortfristigt främmande kapital totalt 1 150,4 1 116,3
Skulder i anläggningstillgångar som innehas för försäljning 8,2
Eget kapital och skulder totalt 2 805,3 2 830,2
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Koncernens kassaflödesanalys, IFRS
Mn € Referens 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelsevinst/ -förlust -23,5 -5,9
Ej kassaflödespåverkande poster (1) 106,8 85,1
Förändringar i rörelsekapital (2) -68,2 -61,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster 
och skatter 15,1 18,1
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar 0,9 12,3
Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader -0,5 -0,1
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 0,1 0,1
Erhållna utdelningar av den löpande verksamheten 0,0
Betalda direkta skatter -0,9 -0,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,8 30,3

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Avyttrade aktier i dotterbolag med avdrag för tillstånd likvida medel 0,2
Investeringar i aktier och andelar
Investeringar i materiella tillgångar -30,6 -12,6
Investeringar i immateriella tillgångar -11,3 -5,5
Avyttringar av övriga anläggningstillgångar 1,7 3,6
Förändring av övriga långfristiga placeringar 0,0
Erhållna utdelningar av investeringar 6,2 0,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -34,1 -14,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Dragningen av långfristiga lån
Förändring av kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) 62,0 0,1
Betalning av leasing skulder -82,4 -83,4
Förändring av kortfristiga fordringar, ökning (-) / minskning (+)
Betalda räntor -4,8 -9,5
Erhållna räntor -0,4 1,4
Erlagda räntor på andelskapital och tilläggsandelskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25,7 -91,4

Förändring av likvida medel, minskning -45,1 -75,2

Likvida medel vid årets början 84,8 131,4
Förändring av likvida medel, minskning -45,1 -75,2
Likvida medel vid periodens slut 39,7 56,1

Ej kassaflödespåverkande poster (1)
Vinst (-) och förlust (+) på försäljning av bestående aktiva 23,6 -0,7
Avskrivningar och nedskrivningar 91,1 90,7
Övriga intäkter och utgifter som inte medför betalning -7,9 -4,9

106,8 85,1
Förändringar i rörelsekapital (2)

Förändring i rörelsefordringar -60,1 -77,1
Förändring i omsättningstillgångar -23,1 10,4
Förändring i kortfristiga räntefria skulder 15,0 5,5

-68,2 -61,1
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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
1.1.2021 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
Övriga ändringar 3,5 -5,5 -2,0 -2,0
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 0,6 13,7 -33,4 -19,0 0,0 -19,1
Övriga ändringar -1,9 -1,9 -1,9
30.6.2022 172,0 -0,6 18,5 36,4 -6,5 354,2 574,1 0,8 574,9
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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 
tillämpning i Europeiska unionen. Vid upprättandet av 
delårsrapporten har man följt IAS- och IFRS-standar-
derna samt SIC- och IFRIC-tolkningarna som gällde 
30.6.2022. 

Delårsrapporten har upprättats enligt samma prin-
ciper som gällde för upprättandet av bokslutet för 2021 
med undantag för ändringarna i IAS/IFRS-standarderna 
och tolkningarna av dessa som trädde i kraft 1.1.2022. 
Ibruktagandet av dessa ändringar i standarder och tolk-
ningar har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten.

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 rapporteringstid-
punkten, men det är möjligt att utfallen avviker från de 
värderingar som har använts. 

SOK har under det första halvåret 2022 fattat beslut 
att avsluta verksamheten i Ryssland. I samband med 
detta beslut har i delårsrapporteringen fastighetsbo-
lagen OOO Otel plus, OOO Itis 2 och OOO Karelia klassif-
icerats som anläggningar som innehas för försäljning 
enligt IFRS 5.

Eftersom ECB tills vidare har avbrutit noteringen av 
växelkursen för euron mot ryska rubeln, användes excep-
tionellt under 2.3.2022–25.4.2022 den växelkurs som 
ECB noterade den 1 mars 2022 för att bokföra transak-
tioner i rubel. Sedan den 26 april 2022 används den EUR/
RUB WM-kurs som Refinitiv noterar.

Delårsrapporten är oreviderad.
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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.

Påverkan på koncernens finansiella ställningen av  
anläggningstillgångar som innehas för försäljning
Mn € 30.6.2022 31.12.2021

Material och immaterial tillgångar 26,2

Långfristiga finansiella tillgångar 
Latenta skattefordringar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 0,4
Kortfristiga räntebärande fordringar
Likvida medel 4,7
Reserveringar
Latenta skatteskulder -0,3
Kortfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga räntefria skulder -7,9
Tillgångar och skulder totalt 23,1 0,0

Erhållet vederlag i pengar
Det överlåtna företagets likvida medel 4,7
Inverkan på kassaflödet 4,7 0,0
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Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder
FINANSIELLA TILLGÅNGAR 30.6.2022 31.12.2021

Verkligt värde Verkligt värde

Mn €
Bokförings-
värde Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Bokförings-
värde Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar som upptas 
resultatpåverkande till verkligt värde
Aktier och andelar 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6
Kundfordringar och övriga kortfristiga 
räntefria fordringar

Derivattillgångar 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5
Derivat som omfattas av 
säkringsredovisning
Kundfordringar och övriga kortfristiga 
räntefria fordringar

Derivattillgångar 2,0 2,0 2,0 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 604,9 604,9 604,9 562,5 562,5 562,5
Räntefria lånefordringar och övriga 
fordringar 63,6 63,6 63,6 51,2 51,2 51,2
Finasiella posters resultatregleringar 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Kortfristiga räntebärande fordringar
Likvida medel 39,7 39,7 39,7 84,8 84,6 84,6

Finansiella tillgångar totalt 715,7 713,5 2,2 715,7 705,9 703,2 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 
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. 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 informa-
tion för tillgången eller skulden i fråga, som inte bygger på observerbara 
marknadsdata.

Andelarna i Finlands Kreditandelslag är presenterade på nivå 3 på 
grund av den inexakta uppskattningen av det verkliga värdet. Andelarnas 
verkliga värde 0,7 miljoner euro (1,1 mn €) baserar sig på Finlands 
Kreditandelslags preliminära plan för utdelning. Utöver de ovan nämnda 
inkluderar nivå 3 också icke noterade aktier på 1,5 miljoner euro  
(1,5 mn €), vars verkliga värde inte kan fastställas.

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

Mn € 1.1.-30.6.2022 1.1.-31.12.2021

Ingående saldo 1.1. 2,6 3,3
Inköp 0,0 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 2,2 2,6
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FINANSIELLA SKULDER 30.6.2022 31.12.2021

Verkligt värde Verkligt värde

Mn €
Bokförings-
värde Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Bokförings-
värde Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella skulder som ska upptas 
resultatpåverkande till verkligt värde
Räntefria kortfristiga skulder

Derivatskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Derivat som omfattas av 
säkringsredovisning
Räntefria kortfristiga skulder

Derivatskulder 0,0 0,0 0,0 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
Övriga räntefria skulder 26,5 26,5 26,5 26,9 26,9 26,9

Räntepliktiga kortfristiga skulder 83,5 83,5 83,5 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 791,2 791,2 791,2 767,6 767,6 767,6

Finansiella skulder totalt 901,3 901,4 0,0 901,4 816,2 816,2 0,0 816,2

Tabellen inkluderar inte leasingskulder med bokfört värde 1 143,0 miljoner euro (1 201,6 mn €).
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Omsättning 122,9 89,6 3 843,5 37,2 -59,0 4 034,0
Försäljning till andra segment inom koncernen 0,0 0,2 56,4 8,3 1,9 66,8

Rörelseresultat -9,4 -18,9 8,5 9,2 5,3 -1,3 -6,6

Avskrivningar -2,6 -5,5 -7,6 -6,7 0,1 -22,3
Investeringar 4,9 10,9 12,0 14,1 42,0
Avyttringar 0,0 1,5 0,1 1,7

Omsättningens avstämning
Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning 4 034,0
Elimineringar 0,0
Omsättning IFRS 4 034,0

Resultatets avstämning

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

Finansiella intäkter och kostnader (FAS) 6,8
Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster -12,0
Övriga rörelseintäkter och -kostnader, samt övriga poster -7,9
Värderingsvinster och -förluster på derivat 0,9
Nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -2,0
IFRS justeringar -13,1
Periodens resultat före skatter IFRS -33,8

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, externa intäkter
Försäljning till S-gruppen 3 615,8
Övrig säljningen i Finland 280,5
Utlandet 137,6
Omsättning totalt 4 034,0

Markethandel 122,9
Resebransch- och bespisningsverksamhet 89,6
Inköps- och serviceverksamhet och andra 3 784,5
Fastighetsaffärs verksamhet 37,2
Omsättning totalt 4 034,0

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, anläggningstillgångar

Finland 1418,7
Utlandet 46,1
Anläggningstillgångar totalt 1464,9

Segmentinformation 30.6.2022

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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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

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-
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 ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser, Mn € 30.6.2022 31.12.2021 Förändring 30.6.2021

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Övriga ställda säkerheter
Panter 0,1 0,1 0,0 0,1
Inteckningar 3,4 3,4 0,0 1,4
Borgenansvar 2,5 2,5 0,0 2,5
Totalt 5,9 5,9 0,0 4,0

Säkerheter ställda för andras skulder
Borgenansvar för joint ventures skulder 152,0 114,1 37,9 119,2
Totalt 152,0 114,1 37,9 119,2

Övriga säkerheter för andras skulder
Panter för joint ventures skulder 0,5 0,5 0,0 0,5
Borgenansvar för joint ventures skulder 26,9 27,1 -0,2 22,9
Totalt 27,3 27,6 -0,2 23,4

Övriga ansvarsförbindelser
Rembursförbindelser 0,4 1,3 -0,9 1,3

Ställda säkerheter består i huvudsak av borgen för lån 
och övriga ansvarsförbindelser på 130,3 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 49,0 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 15,8 miljoner euro (15,8 mn €).

Övriga motförbindelser:
Förbindelser enligt delägaravtalet att svara för S-Voima 
Oy:s förbindelser

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  
30 juni 2022, är uppskattningsvis sammanlagt  
0,7 miljoner euro (0,7 mn €).

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 FÖR SOK-KONCERNEN  
30.6.2020–30.6.2022

Kvarvarande verksamheter för SOK-koncernen IFRS 30.6.2022 IFRS 30.6.2021 IFRS 30.6.2020

Omsättning, mn € 4 034,0 3 773,8 3 721,1

Rörelsevinst, mn € -23,5 -5,9 1,3

% av omsättningen -0,6 -0,2 0,0

Resultat före skatter, mn € -33,7 -21,8 -14,1

% av omsättningen -0,8 -0,6 -0,4

SOK-koncernen *)

Avkastning på eget kapital, % -5,7 -3,5 -2,0

Soliditet, % 20,6 21,1 21,7

Gearing, % 204,5 200,6 189,5

* I nyckeltalen ingår såväl avvecklade som fortsättande verksamheter
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FORMLER FÖR UTRÄKNING AV NYCKELTALEN

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

x 100 %
Eget kapital, årsmedeltal

Soliditet, % =
Eget kapital totalt

x 100 %
Balansomslutning - erhållna förskott

Gearing, % =
Räntebärande skulder - likvida medel

x 100 %
Eget kapital totalt


