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Hallituksen toimintakertomus

Kaupan yleinen toimintaympäristö 2005
Maailmantalous kasvoi viime vuonna edelleen melko nopeasti.
Yhdysvalloissa kasvu jatkui laaja-alaisena lähes edellisen vuoden tasolla. Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä kasvu on ollut selvästi voimakkaampaa kuin länsimaissa. Euroalueella talouden kehitys parani
loppuvuodesta, mutta koko kuluneen vuoden kasvu on jäämässä
reilusti alle kahden prosentin. Ennätyksellisen kallis raakaöljy
vauhditti inﬂaatiota Yhdysvalloissa ja euroalueella. Yhdysvaltain
keskuspankki korotti ohjauskorkoaan useaan otteeseen. Euroalueen heikko talouskehitys piti korkotason elvyttävänä. Euroopan
keskuspankki korotti ohjauskorkoaan vain lievästi. Vuonna 2006
maailmantalous kasvanee suunnilleen viime vuoden tahtiin.
Suomen bruttokansantuotteen kehitys on jäämässä viime vuodelta selvästi vuoden 2004 3,6 prosentin kasvua heikommaksi.
Viime vuoden tammi–syyskuussa bruttokansantuote oli vain 1,5
prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Viime kesän työmarkkinahäiriöt paperiteollisuudessa pudottivat kansantalouden
kasvun tilapäisesti. Syksyn aikana palattiin entiselle kasvutrendille.
Koko vuoden kasvun taustalla olivat yksityinen kulutus ja vienti,
paperiteollisuuden ongelmista huolimatta. Suomen kansantalouden kasvutrendi on edelleen selvästi nopeampaa kuin euroalueella
keskimäärin. Euroalueella kasvu jäi viime vuonna noin puoleentoista prosenttiin.
Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen ja säästämismahdollisuuksiinsa säilyivät koko vuoden hyvällä tasolla.
Usko Suomen talouden ja työttömyyden kehitykseen heikkeni
voimakkaasti paperiteollisuuden työmarkkinakiistan johdosta.
Myös syksyn hirmumyrskyt horjuttivat kuluttajien luottamusta.
Loppuvuodesta kuluttajien luottamus kuitenkin palasi jopa alkuvuotta korkeammalle tasolle. Erityisesti kuluttajien luottamus
kasvoi työllisyyden tulevan kehityksen suhteen. Työllisyys kehittyikin vuoden aikana varsin suotuisasti. Teollisuuden luottamusindikaattori oli vuoden lopulla pitkäaikaisen keskiarvon tasolla.
Rakentamisen ja palveluiden luottamusindikaattorit vahvistuivat
selkeästi viime vuoden aikana.
Vuoden 2005 keskimääräinen inﬂaatio oli 0,9 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti eniten polttonesteiden hinnannousu. Suomen
kuluttajahintojen nousu oli selvästi hitaampaa kuin euroalueella,
jossa kuluttajahintojen nousuvauhti oli noin kahden prosentin
luokkaa.
Yksityisen kulutuksen kasvuksi viime vuodelle on arvioitu vajaat 3 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli edellisvuosien tapaan
kestokulutustavaroissa, joissa kasvuarvio on 8 prosenttia. Puolikestävissä tavaroissa kasvuprosenttia oli 4 palvelujen ja lyhytikäisten tavaroiden jäädessä 2 prosentin kasvuun.
Vähittäiskaupan myynnin arvo ilman autokauppaa kasvoi
marraskuun loppuun mennessä Tilastokeskuksen mukaan 4,9
prosenttia. Autokaupassa myynnin kasvu oli 6,6 prosenttia.
Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna 3,9 prosenttia

edellisvuotta enemmän. Lokakuun loppuun mennessä parhaat
kasvuluvut saavuttivat kotiin liittyvät kaupanalat. Kodinkoneiden ja elektroniikan kaupassa myynnin kasvu oli 12,7 prosenttia. Rautakaupassa kasvuprosentti oli 8,8 ja huonekalukaupassa
8,0. Kodinkonekaupassa hintataso oli laskeva ja myynnin määrä
kasvoikin selvästi myynnin arvoa enemmän. Rautakaupassa hintatason nousu vaikutti osaltaan koko myynnin kasvuun. Tavaratalokauppa kasvoi 5,6 prosenttia marraskuun loppuun mennessä.
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten myynnin kasvut olivat
tavaratalokaupassa 3,1 ja päivittäistavaroiden kaupassa 0,5 prosenttia vuonna 2005. Tilastokeskuksen vähittäiskauppatilaston
mukaan päivittäistavaroiden myynnin kasvu oli 2,6 prosenttia
marraskuun loppuun mennessä. Päivittäistavarakaupassa hintataso oli edelleen lievästi laskeva myynnin määrän kasvaessa myynnin
arvoa nopeammin.
Maatalouskaupan kokonaismarkkinat pysyttelivät Suomessa
edellisen vuoden tasolla. Myös maatilojen tuotantopanosten kauppa pysyi ennallaan. Traktorikaupassa kokonaismarkkinat laskivat
edellisen vuoden tapaan. Maassa korjattu viljasato 4,0 miljardia
kiloa oli 12 prosenttia edellisvuoden satoa suurempi.
Suomen hotelleissa yövyttiin 11,8 miljoonaa kertaa lokakuun
loppuun mennessä. Yöpymisten lukumäärä kasvoi 3,4 prosenttia.
Hotellien käyttöaste ajanjaksolla oli 49,7 prosenttia, jossa kehitystä oli 1,3 prosenttiyksikköä. Anniskeluravintoloiden myynti
kasvoi vajaat 4 prosenttia. Ravintolamyynnin kasvu tuli ruokapalvelujen myynnistä, jossa kasvun uskotaan jatkuvan myös kuluvana
vuonna.
Kaupan työllisyyskehitys oli hyvä viime vuoden aikana. Kolmen
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaupan palkkasumma
nousi lähes 6 prosenttia ja työllisten määrä melkein 3 prosenttia.

Konsernirakenteen muutokset
Tilikauden muutokset
Vuoden 2005 alussa Tampereen Sokos Oy:n liiketoiminta myytiin Pirkanmaan Osuuskaupalle. Samassa yhteydessä SOK myi
Kiinteistö Oy Kauppahallin Pihan osakkeet Pirkanmaan Osuuskaupalle. Kiinteistö Oy Tampereen Valtakulma myi omistamansa
Tampereen Sokoksen tavaratalokiinteistön Sampo Pankki Oyj:lle.
Tampereen Sokos Oy ja Kiinteistö Oy Tampereen Valtakulma
sulautuivat SOK:hon elokuun lopussa. Yhtiöiden liiketoiminta
oli päättynyt.
SOK:n ja Helsingin Osuuskauppa Elannon (HOK-Elanto) liiketoimintajärjestelyihin liittyen SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy myi
vuoden 2005 alussa HOK-Elannolle Helsingin Sokos-kiinteistössä
toimivat Ravintola Memphisin ja Coﬀee Housen liiketoiminnat.
Samassa yhteydessä Sokotel Oy osti Hotelli Presidentin liiketoiminnan HOK-Elannolta. Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla
ABC-liikennemyymäläverkostoa kehittävä Uudenmaan ABC Oy
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sekä kolme kiinteistöyhtiötä, jotka omistavat Tuomarinkylän, Järvenpään ja alkuvuonna 2006 valmistuvan Hyvinkään ABC-liikennemyymälät, myytiin toukokuussa HOK-Elannolle. Syyskuussa
SOK myi HOK-Elannolle Kiinteistö Oy Asematie 8:n osakkeet,
jotka oikeuttavat Tikkurilan Prisman laajennusosan hallintaan.
SOK perusti alkuvuonna 2005 Kiinteistö Oy:t Peltokuumolantie 1 ja 4. Jälkimmäiselle valmistuu Hyvinkään Agrimarketkeskus, jonne SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy siirtää
toimitilansa Helsingin Vallilasta alkuvuonna 2006.
Huhtikuussa SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy myi Sokos Hotel Porin Vaakunan liiketoiminnan Satakunnan Osuuskaupalle.
SOK:n virolainen tytäryhtiö AS Prisma Peremarket osti huhtikuussa AS Ramaren osakkeet paikalliselta ETK:lta (Eesti Tarbijjateühistute Keskühistu). Yhtiö harjoitti Tallinnassa Prisma Rocca al
Maren liiketoimintaa. Rocca al Maresta tuli Peremarketin neljäs
Prisma-hypermarket Tallinnassa. AS Ramare sulautui AS Prisma
Peremarketiin kesäkuussa. Lisäksi Peremarket on tehnyt sopimuksen viidennen Prisman rakentamisesta Tallinnaan Lasnamäen kaupunginosaan. Yksikkö valmistuu syyskuussa 2006.
Vuonna 2005 toteutettiin useita kiinteistökauppoja. Tammikuussa SOK myi Joensuun Sokoksen omistavan Kiinteistö Oy
Joensuun Valtakulman osakkeet Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle. Syyskuussa Kiinteistö Oy City-Oskari purettiin, lisäksi SOK
myi Kiinteistö Oy Riihimäen Hämeenkatu 40–42:n osakkeet
Interavanti Oyj:lle. Joulukuussa SOK myi Etelä-Pohjanmaan
Osuuskaupalle Seinäjoen Torihotelli Oy:n osakkeet. Yhtiö omistaa Seinäjoella Torikeskuksessa sijaitsevan Hotelli Vaakunan.
Joulukuussa Kiinteistö Oy Turun Brahenkatu 8:sta tuli SOK:n
tytäryhtiö, kun SOK osti NCC Rakennus Oy:n omistamat kiinteistöyhtiön osakkeet. Kiinteistö sijaitsee Turun keskustassa ns.
Wiklund-korttelissa.
SOK:n hallitus päätti 15.12.2005 perustaa talletuspankkiyhtiön kehittämään ja hoitamaan S-ryhmän asiakasomistajien
rahoituspalveluita. Päätöksen taustalla on osuuskuntalain uudistus, jonka vaikutuksesta säästökassatoiminta loppuu vaiheittain
vuoteen 2013 mennessä. Tähän liittyen SOK perusti 19.12.2005
S-Eturahoitus Oy -nimisen yhtiön ja haki 20.12.2005 luottolaitostoimilupaa. Lopullinen päätös talletuspankin perustamisesta
on tarkoitus tehdä SOK:n hallintoneuvostossa 16.2.2006.
Tilikauden jälkeiset muutokset
SOK myi 2.1.2006 Imatran kaupungissa sijaitsevat Kiinteistö Oy
Imatran Koskenhelmen osakkeet ja ns. Urhonkadun tontin HSVälitys Oy:lle. 1.2.2006 SOK myi omistamansa Kiinteistö Oy
Tullintorin osakkeet Citycon Oyj:lle.
SOK:n tytäryhtiö Maan Auto Oy osti 3.1.2006 Auto-Kivitila
Oy:n ja Auto-Kivitila Metro Oy:n koko osakekannat. Auto-Kivitila Oy edustaa Ford henkilö- ja hyötyajoneuvoja Pirkanmaan
talousalueella. Auto-Kivitila Metro Oy harjoittaa Ford-autojen
huoltotoimintaa Turun talousalueella. Maan Auto -konserni osti
20.1.2006 tehdyllä liiketoimintakaupalla Stockmann Auto Oy
Ab:n Ford-liiketoiminnot Espoossa ja Turussa. Liiketoiminta jatkuu nykyisillä liikepaikoilla, ja sitä tulee harjoittamaan Maan Auton tytäryhtiö Automaa, jolla on ennestään Peugeot-myyntiä sekä
varaosa- ja korjaamotoimintaa molemmissa kaupungeissa.
SOK osti 12.1.2006 kaikki Axfood AB:n omistamat Suomen
Spar Oyj:n osakkeet sekä lisäksi muita osakkeita niin, että SOK:n
omistusosuus sekä Suomen Sparin osakkeista että kaikkien osakkeiden tuottamista äänimääristä nousi yli 90 prosentin. Osakeyhtiölain mukaan SOK:lla on tämän jälkeen oikeus lunastaa myös

muiden osakkeenomistajien osakkeet. Saatuaan kaikki Suomen
Sparin osakkeet omistukseensa SOK tulee hakemaan osakkeiden
julkisen noteerauksen lopettamista Helsingin Pörssissä. Tämän
arvioidaan tapahtuvan kevään 2006 aikana. Kilpailuvirasto hyväksyi 4.1.2006 edellä mainitun osakekaupan tietyin ehdoin. SOK:
n hallitus on päättänyt toteuttaa kaupan Kilpailuviraston ehtojen
mukaisesti.
SOK ja Osuuskunta Tradeka-yhtymä ovat 31.1.2006 allekirjoittaneet sopimuksen, jolla SOK ostaa Tradekalta kaikki sen omistamat Inex Partners Oy:n osakkeet. Osakekauppojen toimeenpanon
jälkeen Inex Partners Oy:stä tulee SOK:n kokonaan omistama
tytäryhtiö. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviraston
hyväksynnän.
Entinen Turun Hotelli Marina Palace avataan Radisson SAS
Marina Palace Hotellina 28.2.2006. Sokotel Oy:llä on vireillä
useita hotellihankkeita. Pääkaupunkiseudulle on suunnitteilla
kolme uutta hotellia ja Pietariin kaksi Sokos Hotellia.
SOK on perustanut tammikuussa AS Prisma Latvija
-nimisen yhtiön harjoittamaan Prisma-liiketoimintaa Latviassa.
Ensimmäinen kauppakeskus Dominaan sijoittuva yksikkö avaa
ovensa syksyllä 2006. Tavoitteena ensi vaiheessa on avata 3–4
Prismaa eri puolille Riikaa. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena
on nousta hypermarkettien markkinajohtajaksi Riiassa, Latvian
pääkaupungissa.

Liikevaihto
SOK-yhtymän liikevaihto oli 4 209 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä 11,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon
kasvusta valtaosa koostuu polttonesteiden hankintayhtiö North
European Oil Trade Oy:n polttoainetoimituksista asiakkailleen,
joita ovat osuuskaupat, Greeni Oy ja Hankkija-Maatalous Oy.
SOK:n liikevaihtoon ei ole sisällytetty osakkuusyhtiö Inex Partners Oy:n SOK:n kautta tapahtuvaa OVT-laskutusta.
Hyvän liiketoimintakehityksen ja verkostomuutoksen ansiosta
liikevaihto Baltian marketkaupassa kasvoi 81 miljoonaan euroon,
kasvuprosentin ollessa 37,5 prosenttia.
Polttonestekaupan liikevaihto 744 miljoonaa euroa koostui
North European Oil Trade Oy:n (NEOT) suorittamasta polttonesteiden myynnistä sekä HOK-Elannolle toukokuussa myydyn
Uudenmaan ABC Oy:n tammi–huhtikuun liikennemyymälämyynnistä. North European Oil Trade Oy on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ja Greeni Oy:n yhteisesti omistama
polttonesteiden hankintayhtiö. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden liikevaihto nousi 740 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu verrattuna edelliseen vuoteen johtui kokonaisesta
toimintavuodesta, markkinahintojen noususta ja asiakasketjujen
myynnin kasvusta.
SOK-yhtymä harjoitti Sokos-liiketoimintaa SOK:n ja alueosuuskauppojen yhteisesti omistamissa yhtiöissä Espoossa, Turussa ja Raisiossa. Yhtiöiden liikevaihto oli 36,3 miljoonaa euroa
ja supistui 62,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen
1.5.2004 tehdystä Helsingin tavaratalon liiketoiminnan myynnistä sekä 1.1.2005 tehdystä Tampereen tavaratalon liiketoiminnan
myynnistä. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia,
mikä oli budjetoitua parempi.
SOK-yhtymässä hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavat Suomessa Sokotel Oy ja Virossa AS Sokotel Sokos Hotels ja Radisson
SAS -brandien alla. Sokotel Oy:n liikevaihto kasvoi edellisestä
vuodesta 4,0 prosenttia. Hotelliverkosto muuttui vuoden 2005
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alussa, kun Sokos Hotel Presidentti liittyi ketjuun ja Porin Vaakuna myytiin Satakunnan Osuuskaupalle huhtikuussa 2005. Presidentin liittymisen yhteydessä Helsingin Vaakunan Memphis- ja
Coﬀee House -ravintolat siirtyivät HOK-Elannolle. Myös Klaus
Kurki lopetti toimintansa vuoden 2005 alussa. Vertailukelpoisesti
liikevaihdon kasvu oli 4,2 prosenttia. Yhtiön myynti säilyi hyvänä
huolimatta suurista investoinneista, jotka häiritsivät liiketoimintaa osassa Sokos Hotelleja ja Radisson SAS Hotelleja. Käyttöaste
ja keskihuonehinta nousivat edelliseen vuoteen verrattuna ja näin
myös huonetuotto kasvoi edelleen ja oli selvästi koko maan keskiarvoa parempi.
Vuosi 2005 oli AS Sokotelin toinen kokonainen toimintavuosi Sokos Hotelli Virussa Tallinnassa. Yhtiön liikevaihto oli 18,4
miljoonaa euroa ylittäen asetetut tavoitteet selvästi. Liikevaihdon
hyvään kehitykseen vaikuttivat hyvin onnistunut ravintola- ja kokouskauppa sekä majoitusmyynnin kasvu.
Yhtymän autokaupan liikevaihto väheni 3,1 prosenttia vuoden
2004 tasoon verrattuna ollen 344,9 miljoonaa euroa. Suomessa
toimivan Maan Auto -konsernin liikevaihto supistui 3,7 prosenttia edellisvuodesta ollen 283,4 miljoonaa euroa. Virossa ja Latviassa toimivan Kommest-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto sen
sijaan kasvoi 3,0 prosenttia edellisvuodesta ollen 61,5 miljoonaa
euroa. Peugeot henkilöautojen markkinaosuus laski Suomessa 7,0
prosentista 5,9 prosenttiin ja Baltiassa 8,0 prosentista 6,2 prosenttiin. Pakettiautojen markkinaosuus sen sijaan nousi Suomessa 0,5
prosenttia 5,1 prosenttiin.
Maatalouskaupan, joka sisältää rautakaupan, liikevaihto kasvoi 0,1 prosenttia. Hankkija-Maatalous Oy:n liikevaihto vuonna
2005 oli 746,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 3,7 prosenttia. Myynti kehittyi myönteisesti rauta- ja puutarhakaupassa myymälälaajennusten myötä. Vilja- ja rehukaupan
myynti laski viljan markkinahinnan laskun seurauksena.

mintaan liittyvät osuuskauppoja palvelevat keskusliiketoiminnot,
oli 7,6 prosenttia (7,2 %). SOK:n varsinaisen liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 17,0 prosenttia (19,6 %).
Arvonalentumisia pysyvien vastaavien hyödykkeistä kirjattiin
4,9 miljoonaa euroa. Ne olivat pääasiassa arvonalentumisia rakennuksista ja rakennelmista sekä liikearvoista.
SOK-yhtymän nettorahoituskulut olivat positiiviset kuten
edellisenäkin vuonna ja 5,5 miljoonaa euroa edellistä vuotta suuremmat.
Hyvän liiketoimintakehityksen ansiosta market-kaupan sekä
polttonestekaupan liikevoitot olivat sekä budjetoitua että edellistä vuotta paremmat. Yhteenlaskettu Sokos-yhtiöiden liikevoitto
heikkeni osuuskaupoille tapahtuneiden liiketoimintojen myyntien takia, mutta vertailukelpoinen liikevoitto oli budjetoitua ja
edellistä vuotta parempi. Hotelli- ja ravintolatoimintaa Suomessa
harjoittavan Sokotel Oy:n liikevoitto oli budjetoidulla tasolla,
mutta jäi hieman edellisen vuoden tasosta verkostomuutoksista
johtuen. Vertailukelpoisesti tulos parani edellisestä vuodesta selvästi. Virossa hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liikevoitto oli selvästi sekä budjetoitua että edellistä vuotta
parempi.
Maan Auto -konsernin liikevoitto oli budjetoitua ja edellistä
vuotta heikompi. Heikkoon tuloskehitykseen vaikuttivat kiristynyt kilpailu sekä vaihtoautojen hintatason lasku käytettyjen ajoneuvojen tuonnin vaikutuksesta. Kommest-konsernin liikevoitto
ei yltänyt budjetoidulle eikä edellisvuoden tulostasolle. Hankkija-Maatalous Oy:n liikevoitto oli sekä budjetoitua että edellistä
vuotta alhaisemmalla tasolla johtuen myymäläverkoston kehittämiseen tehdyistä investoinneista ja traktorimarkkinoiden laskusta.
Kiinteistötoimintojen ja muun palvelutoiminnan liikevoitto oli
budjetoitua parempi mutta edellisvuotta heikompi. Käyttötavarakaupan liikevoitto oli suunnitellulla tasolla. Eliminoinnit sisältävät konsernissa tuloutuneita käyttöomaisuuden myyntivoittoja.

SOK-yhtymän liikevaihto liiketoiminta-alueittain
SOK-yhtymän liikevoitto liiketoiminta-alueittain
M€
M€
1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
2005
2004
Marketkauppa
81
59
Polttonestekauppa
744
444
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 36
97
Hotelli- ja ravintolakauppa
177
169
Auto- ja autotarvikekauppa
345
356
Maatalouskauppa
827
827
Käyttötavarahankinta
534
492
OVT-laskutus
1 406
1 304
Kiinteistö-, vuokraus- ja
muu palvelutoiminta
210
204
Eliminoinnit
-150
-171
Yhteensä
4 209
3 781

± ed. v.
%
37,5
67,3
-62,6
4,5
-3,1
0,1
8,6
7,8

M€
1.1.–31.12.
2005
2,5
1,6
0,8
14,6
4,8
8,3
- 0,0
0,2

M€
1.1.–31.12.
2004
0,6
-0,9
4,2
10,6
9,1
12,8
2,5
0,3

6,8
2,4
20,3
62,3

12,4
1,8
-0,3
53,2

Marketkauppa
Polttonestekauppa
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
Hotelli- ja ravintolakauppa
Auto- ja autotarvikekauppa
Maatalouskauppa
Käyttötavarahankinta
OVT-laskutus
Kiinteistö-, vuokraus- ja
muu palvelutoiminta
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
Eliminoinnit
Yhteensä

2,6
-12,6
11,3

Tulos
SOK-yhtymän ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli 69,0 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava tulos oli 54,4 miljoonaa
euroa. Tulos sisältää liiketoiminnan muut tuotot, osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvonalentumiset pysyvien vastaavien
hyödykkeistä ja sijoituksista sekä niiden palautukset ja pakollisten
varausten muutoksen. SOK-yhtymän operatiivinen tulos, joka ei
sisällä edellä lueteltuja eriä, oli edellistä vuotta pienempi. Yhtymän
sijoitetun pääoman tuotto, joka sisältää rahoitus- ja hankintatoi-

SOK:n toiminta
SOK on SOK-yhtymän emoyhteisö. SOK:n tehtävänä on sääntöjensä mukaan S-ryhmän keskusliikkeenä edistää ja kehittää osuuskauppojen ja muiden S-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa,
ohjata ja valvoa ryhmän kokonaisvoimavarojen tehokasta käyttöä
sekä valvoa S-ryhmän ja sen eri osien toimintaa ja etuja.
SOK vastaa S-ryhmän strategisesta ohjauksesta. Sen tehtävät
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muodostuvat ketjuohjaus-, asiakasomistaja- ja markkinointipalvelujen sekä muiden ryhmä- ja konsernipalvelujen tuottamisesta
S-ryhmän yrityksille sekä näihin palveluihin ja muuhun S-ryhmän
toimintaan liittyvästä kehittämistoiminnasta. S-ryhmän liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita ovat lisäksi hankintapalvelut,
vuokrauspalvelut ja teollisuuden suoraan ketjuyksiköille toimittamien tavaroiden valikoima- ja laskutuspalvelut. Valtakunnallisten ja alueellisten tytäryhtiöidensä kautta SOK monipuolistaa
asiakasomistajien palvelutarjontaa S-ryhmässä tehtyjen päätösten
mukaisesti. Lisäksi SOK harjoittaa market- ja autokauppaa sekä
hotellitoimintaa tytäryhtiöidensä kautta Baltian alueella.
SOK:n liikevaihto oli 2 526 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä
15,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtuu lähinnä SOK:n kautta tapahtuvan OVT-laskutuksen
kasvusta. OVT-laskutuksen kasvuun ovat vaikuttaneet pääasiassa
North European Oil Trade Oy:n laskutuksen kasvu osuuskaupoille (kasvua noin 135 M€) sekä päivittäistavaratoimittajien
lisääntyneet volyymit (kasvua noin 100 M€), josta todellisen kasvun lisäksi osa johtuu uusista toimipaikoista ja osa muutamien
toimittajien laskutustien muutoksesta. SOK:n ylijäämä ennen
satunnaisia eriä oli 5,6 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna ylijäämä oli 25,2 miljoonaa euroa johtuen pääosin pysyvien vastaavien
sijoitusten arvonalentumisten palautuksista.
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät vuokrat ovat pääosin
SOK-yhtymän tai muille S-ryhmän yrityksille edelleen vuokrattujen tilojen vuokrakuluja.

Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit
SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat eli investoinnit
käyttöomaisuuteen vuonna 2005 olivat 68,2 miljoonaa euroa.
Merkittävimmän osan muodostivat Sokos Hotel Presidentin liiketoiminnan osto sekä muut investoinnit hotelli- ja ravintolatoimintaan. Muita keskeisimpiä kohteita olivat Hyvinkään Agrikeskuksen rakentaminen ja autokauppakiinteistön osto Helsingin
Pitäjänmäestä.
Pysyvien vastaavien ja liiketoimintojen myynnit olivat vastaavasti 56,9 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Tampereen ja Joensuun Sokos-kiinteistöjen myynnit.

Rahoitus
Euroalueen lyhyet korot pysyivät alhaisina suurimman osan vuotta,
syyskuussa alkaneen korkojen nousun myötä ne päätyivät selvästi
edellisvuotta korkeammille tasoille. Pidemmät korot laskivat vielä
hieman alkuvuoden aikana, mutta nekin kääntyivät syyskuussa
nousuun päätyen lähes edellisen vuodenvaihteen tasoille.
SOK-yhtymän rahoituslaskelman mukainen kassavirta ennen
rahoituseriä oli 20,8 miljoonaa euroa positiivinen.
SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden. Likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat vuoden lopussa
789,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtymällä oli 171,6 miljoonaa euroa käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä, joista 152,4 miljoonaa
euroa oli pitkäaikaisia.
SOK-yhtymän omavaraisuus pysyi edelleen hyvänä ja korolliset
nettovelat olivat tilikauden lopussa 128,8 miljoonaa euroa positiiviset, jossa oli parannusta edellisvuoteen 26,4 miljoonaa euroa.
SOK-yhtymän rahoitustuotot ja -kulut ilman pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalentumisia olivat 6,8 miljoonaa euroa positii-

viset, tässä oli parannusta edellisvuodesta 3,6 miljoonaa euroa.

Henkilöstö
Tilikauden aikana SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä oli 4 346 henkilöä. SOK-yhtymän
henkilömäärä oli vuoden 2005 lopussa 5 052, josta SOK:n henkilöstöä oli 696 (13,8 %) ja tytäryhtiöiden 4 356 (86,2 %) henkilöä. Henkilömäärä kasvoi edellisvuotisesta 262 henkeä (5,2 %).
Henkilöstöstä työskenteli ulkomailla yhteensä 1 095 henkilöä.
Henkilöstön keski-ikä oli katsausvuonna 38 vuotta.
Henkilökunnan määrää lisäsivät Hotelli Presidentin siirtyminen
SOK-yhtymälle sekä AS Ramaren ostaminen.
Henkilökunnan määrää puolestaan vähensi Tampereen Sokos
Oy:n liiketoiminnan myynti Pirkanmaan Osuuskaupalle, Sokos
Hotel Porin Vaakunan myynti Satakunnan Osuuskaupalle sekä
Uudenmaan ABC:n myynti HOK-Elannolle.

Tietoja SOK:n johdosta ja tilintarkastajista
SOK:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut pääjohtaja Kari
Neilimo. Pääjohtajan lisäksi hallituksen muina jäseninä ovat vuonna 2005 toimineet toimitusjohtaja Esko Hakala, toimitusjohtaja
Arto Hiltunen, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, toimitusjohtaja
Veli-Matti Puutio, hallintojohtaja Jukka Salminen ja toimitusjohtaja Ulla-Maija Tolonen.
Tilintarkastajina ovat vuonna 2005 toimineet KHT Tomi Englund, KHT Juhani Heiskanen ja KHT Tapani Rotola-Pukkila.
SOK:n hallintoneuvosto on nimittänyt SOK:n hallitukseen
1.1.2006 alkavaksi vuoden toimikaudeksi: pääjohtaja Kari Neilimo puheenjohtaja, toimitusjohtaja Esko Hakala, toimitusjohtaja
Arto Hiltunen, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, toimitusjohtaja
Veli-Matti Puutio, hallintojohtaja Jukka Salminen, toimitusjohtaja Kimmo Simberg ja toimitusjohtaja Ulla-Maija Tolonen.
SOK:n pääjohtajan apuna SOK-yhtymän ja S-ryhmän strategisessa johtamisessa on ollut SOK:n johtajisto, johon ovat vuoden
2005 aikana kuuluneet toimitusjohtaja Ensio Hytönen, asiakasomistajuus ja erikoisliikeryhmän johtaja Reijo Kaltea, viestintäjohtaja Suso Kolesnik, kehitys- ja henkilöstötoimintojen johtaja
Harri Miettinen, hotelli- ja ravintolaryhmän johtaja Matti Pulkki, hallintojohtaja Jukka Salminen, marketkaupan johtaja Antti
Sippola ja liikennemyymälä- ja polttonestekaupan johtaja Heikki
Strandén.

Riskit ja epävarmuustekijät
Strategialähtöisen ja koko organisaation kattavan riskienhallinnan
tarve on tunnistettu SOK-yhtymässä. Erityisesti on kiinnitetty
huomiota strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan. SOK-yhtymässä nähdään riskienhallinta strategisena kilpailutekijänä, jolla voidaan vaikuttaa strategioiden toteutumiseen. Riskienhallinta integroidaan osaksi johtamisprosessia.
Riskienhallinnan kokonaisvaltaista ohjausta ja valvontaa toteuttaa
yhtymän turvallisuusyksikkö.
SOK-yhtymän rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty
SOK:n rahoitusyksikköön. SOK-yhtymällä on SOK:n hallituksen vahvistamat rahoituspolitiikka, -strategia ja riskienhallintaohjeet. Näissä määritellään periaatteet rahoitusriskien hallinnalle
ja sallitut enimmäismäärät rahoitusriskeille. Lisäksi rahoituksen
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eri osa-alueille on asetettu numeeriset tavoitteet, joiden avulla
varmistetaan rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja edullisuus
kaikissa olosuhteissa.
SOK-yhtymän liiketoimintaan liittyvät ympäristöriskit tunnistetaan ja analysoidaan osana liikeriskianalyysiä vuosittain. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät toimenpiteet kuvataan SOK-yhtymän vuosikertomuksen ympäristöosiossa.
Lisäksi koko S-ryhmää koskeva vastuullisuusraportti julkaistaan
internetissä keväällä 2006. Keskeisimmät SOK-yhtymän liiketoimintaa sekä taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut
esitetään tunnuslukutaulukkona SOK-yhtymän vuosikertomuksen liitetiedoissa.

IFRS-säännösten suunniteltu käyttöönotto
SOK-yhtymän on tarkoitus siirtyä 1.1.2007 alkavalla tilikaudella
konserniraportoinnissaan IFRS-standardien mukaiseen raportointiin.

Alkaneen vuoden näkymät
Suomen talouden näkymät ovat tällä hetkellä hyvät euroalueeseen verrattuna. Talous kasvaa keskimääräistä nopeammin ja inﬂaatio säilyy keskimääräistä hitaampana. Bruttokansantuotteen
kasvupohja laajenee viennin ja investointien lisääntyessä. Kasvua
tukevat euroalueen kansantalouden lievä piristyminen ja Venäjän
hyvä talouskasvu. Keskeiset riskit liittyvät Yhdysvaltojen talouden
epätasapainotekijöihin.
Vähittäiskaupan myyntinäkymät ovat kohtuullisen hyvät kuluvalle vuodelle. Yksityisten kulutusmenojen kasvu jatkuu vajaan
kolmen prosentin tasolla. Odotukset korkotason lievästä noususta
vaimentavat luottojen kysyntää ja hidastavat kasvua kestokulutustavaroiden myynnissä.
SOK-yhtymän liiketoimintayhtiöiden liikevaihdon arvioidaan
kasvavan kuluvana vuonna kaupan yleistä kasvua voimakkaammin.
Suurimmat kasvuodotukset kohdistuvat SOK-yhtymän kotimaan
autokauppaan ja Baltian marketkauppaan. Tavaratalokaupan, rau-

ta- ja maatalouskaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan kasvun
odotetaan olevan lähellä yleistä kehitystä. SOK-yhtymän liiketoimintayhtiöiden tuloksen arvioidaan hyvästä kasvusta huolimatta
pienenevän hieman edellisestä vuodesta. Tuloskehitykseen vaikuttavat merkittävät investoinnit hotellitoimintaan ja Baltiaan.
SOK:n vastuulle kuuluvien S-ryhmän ketjuohjaus- ja palvelutoimintojen volyymi kasvaa vuonna 2006. SOK jatkaa edelleen
tänä vuonna voimakkaita panostuksia S-ryhmän prosesseja tehostaviin kehittämisprojekteihin. Merkittävät investoinnit järjestelmiin ja uusiin toimintamalleihin heikentävät kuluvana vuonna
ketjuohjaus- ja palvelutoimintojen tulostasoa.
Edellä olevista syistä johtuen SOK-yhtymän operatiivisen tuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2005 tulosta pienemmäksi.
Helsingin hovioikeus on 14.2.2006 antamallaan tuomiolla
muuttanut Helsingin käräjäoikeuden 24.2.2003 antamaa tuomiota, joka koski SOK:n ja YIT-Yhtymä Oyj:n vuonna 1998 solmimaa urakkasopimusta. Urakkasopimus koski SOK:n Vilhonkadulla sijaitsevan vanhan pääkonttorin muuttamista hotelliksi.
Hovioikeus arvioi jutussa esitettyä näyttöä olennaisesti toisin kuin
käräjäoikeus ja määräsi tuomiolla, että YIT-Yhtymä Oyj:llä on
oikeus saada korvaus osasta esittämiään lisä- ja muutosvaatimuksia sekä korvausta syntyneistä lisäkustannuksista. Päätöksellä ei
ole ollut vaikutusta SOK-yhtymän tilinpäätökseen 31.12.2005.
SOK käy läpi hovioikeuden päätöksen perusteluja ja tekee myöhemmin päätöksen mahdollisesta muutoksenhausta korkeimpaan
oikeuteen.
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Helsingissä
16. päivänä helmikuuta 2006
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA
Hallitus

Konsernituloslaskelma, M€
1.1.–31.12.2005

1.1.–31.12.2004

Muutos

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

4 209,4
36,2

3 781,1
13,1

428,3
23,1

Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-)

3 800,8
155,6
42,8
186,6
2,4

3 362,2
155,1
40,5
185,1
1,8

438,6
0,5
2,3
1,5
0,6

Liikeylijäämä

62,3

53,2

9,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-)
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

-0,0
6,8
-0,0

-0,0
3,2
-2,0

0,0
3,6
2,0

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä

69,0

54,4

14,7

Ylijäämä ennen veroja

69,0

54,4

14,7

Välittömät verot (+/-)
Vähemmistön osuus (+/-)

-11,3
-0,3

-14,1
-0,1

2,8
-0,3

Tilikauden ylijäämä

57,4

40,2

17,2

Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Konsernitase, M€
VASTAAVAA

31.12.2005

%

31.12.2004

%

63,6
239,2
95,3
160,7
478,0
688,8
101,0

3,5
13,1
5,2
8,8
26,2
37,7
5,5

58,4
272,7
92,0
136,7
391,1
571,7
86,1

3,6
17,0
5,7
8,5
24,3
35,5
5,3

1 826,7

100,0

1 608,8

100,0

31.12.2005

%

31.12.2004

%

Osuuspääoma
Muu oma pääoma
Vähemmistöosuus
Pakolliset varaukset
Pitkäaikainen vieras pääoma **)
Lyhytaikainen vieras pääoma

103,7
388,5
13,7
2,5
40,1
1 278,3

5,7
21,3
0,7
0,1
2,2
70,0

87,9
368,0
17,3
5,6
40,0
1 089,9

5,5
22,9
1,1
0,3
2,5
67,7

Taseen loppusumma

1 826,7

100,0

1 608,8

100,0

Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihto-omaisuus
Saamiset *)
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Taseen loppusumma
VASTATTAVAA

*) sisältää laskennallisen verosaamisen
**) sisältää laskennallisen verovelan
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Vastuusitoumukset, M€
31.12.2005

31.12.2004

Muutos

1,9
18,9
11,1

2,7
19,5
26,8

-0,7
-0,6
-15,6

Osakkuusyritysten velasta
Takaukset

1,7

0,8

0,8

Osuuskauppakonsernien velasta
Takaukset

5,9

7,4

-1,5

Muiden velasta
Takaukset

0,2

0,2

0,0

17,9
101,4
69,3
0,8
13,8
87,0

16,2
104,3
71,2
2,6
13,5
101,3

1,7
-9,2
-1,9
-1,7
0,3
-14,3

Annetut pantit ja vastuusitoumukset
Omasta velasta
Pantit
Kiinnitykset
Takaukset

Muut omat vastuut
Leasingvastuut
Osamaksukannan takaisinostovastuut
Muut takaisinostovastuut
Muut annetut pantit
Muut annetut kiinnitykset
Muut annetut takaukset

Vuokravastuut:
S-ryhmän käytössä olevat vuokratut liikepaikat on turvattu pääsääntöisesti
pitkäaikaisilla sopimuksilla, joista SOK-yhtymällä on vuokravastuita.

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu, M€
Kohdeetuuden
arvo
31.12.2005

Käypä arvo
31.12.2005

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2005

Avoimien
käyvät arvot
31.12.2005

Kohde- Käypä arvo
etuuden 31.12.2004
arvo
31.12.2004

40,0

-0,0

0,8

0,0
0,2
-0,2
-1,3

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset

40,0

-0,0

75,2
75,2
246,8

0,1
-0,1
-1,0

101,0

-1,0

75,2
75,2
268,5

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

30,3

0,2

25,8

0,1

19,1

-0,5

Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset

22,6

2,9

11,4

2,2

20,8

-0,7

24,3

0,4

24,3

0,4

2,2

0,0

3,1

-0,1

3,1

-0,1

0,6
3,9

-0,0
0,1

1,1

0,1

1,1

0,1

0,4

0,0

Öljytuotejohdannaiset
Futuurisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Kaurajohdannaiset
Futuurisopimukset

Kokonaisriskiasemaa tarkasteltaessa on johdannaisten lisäksi huomioitava suojattavien tase-erien positio.
Tilikauden lopussa avoimena olleita johdannaissopimuksia on käytetty pääasiassa konsernin valuutta-, korko- ja hintariskin hallintaan.
Avoimet koronvaihtosopimukset ovat pituudeltaan yhdestä kuukaudesta yhdeksään vuoteen.
Avoimet sähkötermiinisopimukset erääntyvät seuraavan kolmen vuoden kuluessa.
Muut avoimet johdannaissopimukset ovat alle vuoden mittaisia.
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat markkina-arvoihin tai tulevien kassavirtojen nykyarvoihin.
www.s-kanava.ﬁ

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
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