SOK-YHTYMÄ
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.– 30.6.2006

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS
Vuoden 2006 alussa maailmantalous on jatkanut nopeaa kasvuaan. Kasvu on ollut nopeaa erityisesti. Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä. Myös Yhdysvaltojen, euroalueen ja Japanin taloudet ovat
kehittyneet suotuisasti.
Yhdysvalloissa kuluvan vuoden talouskasvuksi ennustetaan
noin kolmea prosenttia. Tulevaisuudessa kasvua voivat heikentää
ulkomaan kaupan ja julkisen sektorin suuret vajeongelmat, joita
tähän asti Aasian taloudet sekä öljyntuottajamaat ovat rahoittaneet. Yhdysvaltain keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaansa
ja loppuvuodesta ohjauskoron uskotaan vielä hieman nousevan.
Aasian maiden talouden kasvu on ollut erityisen voimakasta.
Kiinassa tullaan tänäkin vuonna pääsemään noin yhdeksän prosentin ja Intiassa noin kahdeksan prosentin kasvuun. Myös Japanin talouskehitys näyttää hyvältä lähitulevaisuudessa ja maa on
myös pääsemässä irti deﬂaatiosta.
Euroalueen talouskasvu on ollut suotuisaa alkuvuodesta. Erityisesti tähän on vaikuttanut ulkomaankaupan vahva kasvu sekä kotimaisen kysynnän elpyminen. Työttömyysaste on edelleen jatkanut
alentumistaan ja kotitalouksien usko talouteen on vahvistunut.
EKP:n uskotaan vielä hieman kiristävän rahapolitiikkaansa.
Geopoliittiset jännitteet ja luonnonmullistukset ovat nostaneet
öljyn hinnan poikkeuksellisen korkealle, mikä pitää Yhdysvaltain
ja euroalueen inﬂaation korkeammalla tasolla. Energian hinnannousu saattaa jatkuessaan muodostua uhkaksi kaupan kysynnän
kehitykselle.
Suomen talouskehitys näyttää hyvältä kuluvana vuonna, alkuvuodesta kokonaistuotanto on kasvanut hieman yli kolme prosenttia. Vienti ja investoinnit ovat kasvaneet erityisen paljon. Finanssipolitiikan keventäminen tulee vaikuttamaan positiivisesti
reaaliseen ostovoimaan. Työllisyystilanne on viimeaikoina parantunut ennakoitua paremmin, mikä osaltaan vaikuttaa positiivisesti yksityiseen kulutukseen. Työllisyys paranee erityisesti palvelualoilla ja rakentamisessa. Kuluttajien luottamusindikaattori
on myös pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella ja ollut viime
ajat nousussa.
Kuluvan vuoden vähittäiskaupan kasvu tulee hieman paranemaan edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen
mukaan kaupan liikevaihto kasvoi tammi–toukokuussa 8,8 prosenttia. Tähän vaikutti erityisesti tukkukaupan suotuisa kehitys.
Päivittäistavarakaupan kasvu oli 5 prosenttia ja tavaratalokaupan
6,2. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden
myynti oli kesäkuun loppuun mennessä 4,5 prosenttia edellisvuotta suurempi. Polttoaineiden vähittäiskauppa oli tammi–toukokuussa 7,4 prosenttia edellistä vuotta korkeampi.
Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ry:n mukaan hotelli- ja ravintola-alan kehitys on ollut suotuisaa alkuvuonna. Hotellien
huonemyynti on noussut tammi–toukokuussa 7,5 prosenttia
pääasiassa ulkomaisten turistien lisätessä voimakkaasti hotelliyö-

pymisiä. Ravintolamyynnin kasvu on ollut samaa luokkaa kuin
viime vuonna.
Autokauppa on käynyt hyvin alkuvuonna. Tammi–toukokuussa autokaupan liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 8,3 prosenttia.
Maatalouskauppa on sujunut lähes viime vuoden tapaan. Kasvinsuojeluaineiden, kasviravinteiden, viljan, öljyjen ja varaosien
kauppa on sujunut viime vuotta paremmin. Traktori-, puimuri- ja työkonekauppa on hieman laskenut koko maassa. Rauta- ja
puutarhakauppa kärsivät alkukevään kylmistä ilmoista, kesäkuussa niiden kysyntä on kuitenkin vilkastunut. Rautakaupan kasvu
oli 4,2 prosenttia.

S-ryhmän kehitys 1.1.– 30.6.2006
S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen.
S-ryhmän vähittäismyynti tammi–kesäkuussa oli 4 689,7 milj.
euroa. Myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,2 prosenttia.
S-ryhmän myynti liiketoiminta-alueittain
Milj. euroa
S-marketit
1 254
Prismat
968
Salet ja Alepat
265
Muut markettoimipaikat
93
Marketkauppa yhteensä
2 580
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 536
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
174
Hotelli- ja ravintolakauppa
322
Auto- ja autotarvikekauppa
418
Maatalouskauppa
566
Muut tulosyksiköt
8
Kotimaa yhteensä
4 604
Baltian liiketoiminnot
86
S-ryhmä yhteensä
4 690

± % ed.v.
+12,4
+10,6
+11,5
+745,9
+15,1
+21,7
+7,9
+8,3
+9,9
+5,1
+5,9
+13,2
+9,4
+13,2

S-ryhmässä oli kesäkuun lopussa 1 461 toimipaikkaa, kun niitä
oli 1 392 viime vuoden lopussa.
Alueosuuskauppoja oli 22 ja paikallisosuuskauppoja 18.
Osuuskauppojen jäsensijoitusten yhteismäärä oli 675,4 milj.
euroa kesäkuun lopussa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 24,2 milj. euroa.
S-ryhmän bonusmyynti oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla
2 867,0 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 14,9 prosenttia.
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Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 107,9 milj. euroa, kasvua
edelliseen vuoteen oli 18,5 milj. euroa (+20,7 %). Bonusmyynnin
osuus koko S-ryhmän myynnistä oli 62,3 prosenttia (60,8 %).
S-ryhmän talouspeitto kesäkuun lopussa oli 64,9 % (61,6 %) Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 59 000 uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 1 559 602.
S-ryhmän kuluvan vuoden myynti tulee ylittämään edellisen
vuoden myynnin. Alkuvuoden tuloskehityksen perustella arvioidaan, että S-ryhmän tämän vuoden yhteenlaskettu tulos tulee
olemaan vuoden 2005 tasoa.

Osakkuusyhtiöiden kehitys 1.1.– 30.6.2006
SOK-yhtymän liiketoimintaa harjoittavista osakkuusyrityksistä
merkittävin on pakasteiden ja jäätelötuotteiden hankinta- ja logistiikkapalveluja tuottava SOK:n tytäryhtiön Inex Partners Oy:n
osakkuusyhtiö Finnfrost Oy. SOK-yhtymän osakkuusyhtiöillä ei
ole merkittävää tulosvaikutusta SOK-yhtymän konsernitilinpäätökseen.

SOK-YHTYMÄN TOIMINTA 1.1.– 30.6.2006
SOK:n toiminta
SOK on SOK-yhtymän emoyhteisö. SOK:n tehtävänä on sääntöjensä mukaan edistää ja kehittää osuuskauppojen ja muiden
S-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa, ohjata ja valvoa ryhmän kokonaisvoimavarojen tehokasta käyttöä sekä valvoa osuuskuntalain puitteissa S-ryhmän ja sen osien toimintaa ja etuja.
SOK vastaa S-ryhmän strategisesta ohjauksesta. Sen tehtävät
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 merkittäviä 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.

Konsernirakenteen muutokset
Katsauskauden muutokset
SOK osti 12.1.2006 kaikki Axfood AB:n omistamat Suomen Spar
Oy:n osakkeet sekä lisäksi muita osakkeita niin, että SOK:n omistusosuus sekä Suomen Sparin osakkeista että kaikkien osakkeiden
tuottamista äänimääristä nousi yli 90 prosentin.
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 ja Auto-Kivitila Metro Oy harjoittaa Ford-autojen huoltotoimintaa Turun talousalueella. Alkuvuonna 2006 Auto-Kivitila
Oy osti Espoon ja Turun Ford-liiketoiminnat Stockmann Auto
Oy Ab:ltä sekä Etelä-Suomen Autotalo Oy:n ja Etelä-Suomen Autoleasing Oy:n liiketoiminnat. Etelä-Suomen Autotalo Oy edustaa
Ford henkilö- ja hyötyajoneuvoja sekä Jaguar ja Land Rover henkilö- ja maastoajoneuvoja Päijät-Hämeen talousalueella.

Maan Auton tytäryhtiö Automaa Oy avasi vuoden 2006 alussa
Peugeot-toimipisteen Helsinkiin entisiin Laakkosen Autotalon tiloihin. SOK osti kyseisen kiinteistön perustettavan yhtiön lukuun
Veljekset Laakkonen Oy:ltä vuodenvaihteessa ja perusti Kiinteistö
Oy Päiväläisentie 1–6 -nimisen yhtiön.
SOK perusti tammikuussa 2006 A/S Prisma Latvija -nimisen
yhtiön harjoittamaan Prisma-liiketoimintaa Latviassa. Lisäksi
SOK perusti tammikuussa Kiinteistö Oy Tampereen Tornihotellin sekä SOK Holding Oy:n. SOK Holding Oy perusti 14.6.2006
Pietariin Sokos Hotels St. Petersburg LLC:n.
SOK osti 28.2.2006 Tradekalta kaikki sen omistamat Inex
Partners Oy:n osakkeet. Kaupan jälkeen Inex Partners Oy:stä tuli
SOK:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy osti 17.3.2006 Holiday Club
Finland Oy:ltä kuuden Holiday Club -kylpylähotellin (Turun Caribia, Vuokatin Katinkulta, Kuusamon Tropiikki, Oulun Eeden,
Tampereen Kylpylä sekä Saariselkä) liiketoiminnat. Sokotelin kylpylät jatkavat toimintaansa osana Holiday Club -brändiä ja muodostavat Holiday Club Spa Hotels -nimisen ketjun.
SOK myi 27.4.2006 Kemira GrowHow Oyj:lle 19 prosenttia
Hankkija-Maatalous Oy:n osakekannasta. Kaupan jälkeen SOK:n
omistusosuus Hankkija-Maatalous Oy:stä on 81 prosenttia.
Vuoden 2006 alkupuolella toteutettiin muutamia kiinteistökauppoja. Tammikuussa SOK myi Imatran kaupungissa sijaitsevan Kiinteistö Oy Imatran Koskenhelmen osakkeet HS-Välitys
Oy:lle. Helmikuussa SOK myi Kiinteistö Oy Tullintorin osakkeet
Citycon Oyj:lle. Maaliskuussa SOK myi Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Paroistentien koko osakekannan Osuuskauppa Hämeenmaalle. Toukokuussa SOK myi Kiinteistö Oy Savonlinnan Cityn
koko osakekannan Osuuskauppa Suur-Savolle.
Sokotel Oy myi kesäkuussa Sokos Hotel Vaakunan liiketoiminnan Rovaniemellä Osuuskauppa Arinalle.
SOK:n tytäryhtiö S-Pankki Oy osti tammikuussa S-Crosskey
Ab:n osakkeita. Yhtiö on S-Pankki Oy:n osakkuusyhtiö 40 prosentin omistusosuudella. Yhtiön toiminta liittyy S-Pankki Oy:n
tuottamien rahoituspalveluiden järjestämiseen asiakasomistajille.
S-Pankki Oy perustettiin viime vuoden lopulla kehittämään ja
hoitamaan S-ryhmän asiakasomistajien rahoituspalveluita. Päätöksen taustalla oli osuuskuntalain uudistus, jonka vaikutuksesta säästökassatoiminta loppuu vaiheittain vuoteen 2013 mennessä. Yhtiö on saanut rahoitustarkastukselta luottolaitostoimiluvan
toimintansa harjoittamiseen. Talletuspankin toiminta käynnistyy
varsinaisesti vuoden 2008 alussa.
Katsauskauden jälkeiset muutokset
AS Prisma Peremarketin uusi yksikkö valmistuu Tallinnaan Lasnamäen kaupunginosaan lokakuussa 2006. A/S Prisma Latvijan
ensimmäinen Riikaan, kauppakeskus Dominaan sijoittuva Prisma-yksikkö avaa ovensa syksyllä 2006. Myös toisen Prisma-yksikön rakentamisesta Riikaan on tehty sopimus.

Liikevaihto
SOK-yhtymän liikevaihto 1.1.–30.6.2006 oli 3 265 milj. euroa,
jossa oli lisäystä 60,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu 1 236 milj. euroa aiheutuu pääosin Inex Partners Oy:n osakkeiden ostosta, jonka seurauksena Inex-konserni on 1.3.2006 lähtien huomioitu SOK:n
tytäryhtiönä (1–2/2006 SOK:n osakkuusyhtiö). Ulkomaisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,0 prosenttia.
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SOK-yhtymän liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. €
Milj. € ± ed. v.
1.1.–30.6.2006 1.1.–30.6.2005
%
Marketkauppa *)
238
36
569,2
Polttonestekauppa
472
328
43,9
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 17
16
6,8
Hotelli- ja ravintolakauppa
94
84
12,9
Auto- ja autotarvikekauppa
203
187
8,5
Maatalouskauppa
451
433
4,3
Hankintatoiminta
1 031
244
321,7
OVT-laskutus
771
673
14,4
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu
palvelutoiminta
121
106
14,0
Eliminoinnit
-133
-78
69,9
Yhteensä
3 265
2 029
60,9

Teollisuuden suoraan ketjuyksiköille toimittamien tavaroiden laskutus (OVT) kasvoi 14,4 prosenttia ja kiinteistö- ja vuokrauspalvelujen liikevaihto 12,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Muun palvelun liikevaihto kasvoi 14,9 prosenttia, mihin vaikutti
pääosin SOK:n lisääntynyt palvelutoiminta.

Ylijäämä
SOK-yhtymän ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli tammi-kesäkuussa 29,3 milj. euroa. Edellisenä vuonna vastaava ylijäämä oli 54,0 milj. euroa.
Ylijäämän pienentyminen aiheutui pääosin käyttöomaisuuden
myyntivoittojen pienentymisestä sekä eräiden liiketoimintayhtiöiden edellistä vuotta heikommasta tuloksesta. Tähän vaikutti
osaltaan alkuvuoden aikana hankittujen uusien liiketoimintojen
käynnistäminen.

*) Sisältää Tallinnassa harjoitettavan marketkaupan liikevaihdon
lisäksi Spar-konsernin liikevaihdon.
Marketkaupan liikevaihtoa on kasvattanut tammikuussa tehty
Suomen Sparin osakkeiden osto. Spar-konsernin hankinnan tarkoituksena on S-ryhmän liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittäminen palveluverkostoa vahvistamalla. Hankittu liiketoiminta
myydään sovituilta osin S-ryhmän alueosuuskaupoille.
Polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade Oy:n
harjoittaman polttonestekaupan liikevaihto kasvoi 45,7 prosenttia
edellisvuodesta johtuen toiminnan laajentumisesta ja öljytuotteiden tuntuvasta kallistumisesta.
SOK-yhtymä harjoittaa tavaratalo- erikoisliikekauppaa kolmessa Sokos-tavaratalossa. Muu tavaratalo- ja erikoisliikekauppa on
alueosuuskauppojen omistuksessa. Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia ja oli siten hieman valtakunnallisen tason yläpuolella.
Hotelli- ja ravintolatoiminnan liikevaihto kasvoi 12,9 prosenttia edellisestä vuodesta, mikä johtui osaltaan Holiday Club -hotellien liittymisestä osaksi Sokotel Oy:n liiketoimintaa. Tallinnassa hotellitoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liikevaihto oli 8,4
milj. euroa ylittäen asetetut tavoitteet ja edellisen vuoden toteuman. Liikevaihdon kasvuun on vaikuttanut etenkin hyvä ravintolamyynnin kehitys.
Auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia
edellisestä vuodesta jääden kuitenkin tavoitetasosta Peugeotin
heikon markkinaosuuskehityksen vuoksi. Suomessa autokauppaa
harjoittavan Maan Auto -konsernin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 178,2 milj. euroa. Maan Auto -konsernin liikevaihto on
kasvanut liiketoimintaostojen ansiosta 22,5 milj. euroa edellisvuodesta. Baltiassa harjoitettavan autokaupan liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna.
Maatalouskaupan liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia. Erityisesti
vilja- ja polttoöljykaupan myynti kehittyi myönteisesti.
Hankintatoiminta koostuu Inex-konsernin tuottamista päivittäis- ja erikoistavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluista sekä
Intrade Partners Oy:n tuottamista käyttötavaroiden hankinta- ja
logistiikkapalveluista. Kevään aikana tapahtuneet Tradeka Oy:n pakasteiden hankinnan ja Euromarketien hankinnan siirtymiset pois
Inex Partners Oy:n hankintavastuusta eivät ole merkittävästi vaikuttaneet yhtiön myynnin kehitykseen. Loppuvuoden aikana Tradekan Valintatalo- ja Siwa-yksiköt poistuvat kokonaisuudessaan
Inex Partners Oy:n toimitusten piiristä.

SOK-yhtymän liikevoitto liiketoiminta-alueittain
Milj. €
Milj. €
1.1.–30.6.2006 1.1.–30.6.2005
Marketkauppa
0,7
0,5
Polttonestekauppa
3,3
0,4
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
-0,9
0,4
Hotelli- ja ravintolakauppa
2,2
5,2
Auto- ja autotarvikekauppa
-1,7
2,2
Maatalouskauppa
6,2
7,3
Hankintatoiminta
5,8
0,4
OVT-laskutus
0,0
0,2
Kiinteistö-, vuokraus- ym. palvelutoiminta
14,2
13,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
1,6
0,6
Eliminoinnit
-5,2
19,3
Yhteensä
26,2
49,9
Marketkauppa sisältää marketkaupan Tallinnassa ja Suomen Spar
Oy:n. Spar-konsernin hankinnasta sekä omistuksesta aiheutuvat
taloudelliset vaikutukset on sopimuksin siirretty liiketoiminnat
vastaanottaville alueosuuskaupoille. SOK saa järjestelyn vuoksi
sitoutuvalle pääomalle korkotuoton, joka on esitetty rahoitustuotoissa. Muuta taloudellista vaikutusta SOK-yhtymälle ei Spar
Oy:n järjestelyistä synny. Liiketoiminnan siirroista ja muista vastuista vielä maksamaton osuus sekä Spar-konsernin tuloksen oikaisu SOK-yhtymän tuloksesta on esitetty pitkäaikaisena saamisena alueosuuskaupoilta.
Polttonestekauppa sisältää polttonesteiden hankintayhtiö North
European Oil Trade Oy:n liiketoiminnan. Hyvän liiketoimintakehityksen ansiosta liikevoitto oli sekä budjetoitua että edellistä
vuotta huomattavasti parempi.
Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan eli SOK:n omistaman kolmen
Sokos-tavaratalon liikevoitto jäi edellisen vuoden alapuolelle.
Hotelli- ja ravintolatoiminnan liikevoittoa heikensivät muutamat suurten hotelliyksiköiden uudistukset sekä Holiday Club
-kylpylähotellien oston ja käynnistyksen aiheuttamat alkukauden
rasitteet. Liikevoitto oli kuitenkin lähes budjetoidulla tasolla.
Autokaupan liikevoitto jäi selvästi edellistä vuotta heikommaksi. Liikevoittoa rasittivat Automaa Oy:n uuden toimipisteen käynnistäminen Konalassa, uusien Ford-edustusten osto sekä Peugeotmyynnin jääminen huomattavasti volyymitavoitteistaan.
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Maatalouskaupan liikevoitto heikkeni jonkin verran edellisestä
vuodesta lähinnä traktorimarkkinoiden laskun ja Hankkija-Maatalous Oy:n uuden toimintakeskuksen käynnistymisen johdosta.
Hankintatoiminta sisältää käyttötavarahankintayhtiö Intrade
Partners Oy:n sekä päivittäis- ja erikoistavarahankintatoimintaa
harjoittavan Inex-konsernin, joka tuli SOK-yhtymään 1.3.2006.
Molempien liikevoitot olivat edellistä vuotta parempia.
Kiinteistö-, vuokraus- ym. palvelutoiminnan liikevoitto oli hieman edellistä vuotta parempi. Erä sisältää pääosan käyttöomaisuuden myyntivoitoista. Edellisenä vuonna merkittävä osa käyttöomaisuuden myyntivoitoista toteutui eliminointien kautta.
Eliminointien tulosvaikutus oli negatiivinen johtuen pääosin
Hankkija-Maatalous Oy:n myytyihin osakkeisiin liittyvistä vähemmistöosuuksien eliminoinneista. Edellisenä vuonna eliminointien tulosvaikutus oli positiivinen johtuen pääosin konsernissa tuloutumattomista myyntivoitoista, jotka realisoituivat
myytäessä käyttöomaisuutta konsernin ulkopuolelle.

Satunnaiset kulut
Satunnaiset kulut 5,1 milj. euroa koostuvat pääosin Helsingin
hovioikeuden 14.2.2006 antaman tuomion perusteella kirjatuista
koroista ja oikeudenkäyntikuluista. Tuomio koski SOK:n ja YITYhtymä Oyj:n vuonna 1998 solmimaa urakkasopimusta SOK:n
Vilhonkadulla sijaitsevan vanhan pääkonttorin muuttamisesta
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. SOK
on hakenut päätökseen muutosta korkeimmasta oikeudesta.

Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit
SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat eli investoinnit
käyttöomaisuuteen olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 164,1
milj. euroa (34,9 milj. €). Merkittävimmät kohteet olivat Suomen
Spar Oy:n ja Inex Partners Oy:n osakkeiden hankinnat. Muita
keskeisiä kohteita olivat Holiday Club -ketjun Suomen liiketoimintojen osto sekä autokaupassa toteutetut Auto-Kivitila Oy:n
osakkeiden, Stockmann Auto Oy Ab:n Turun ja Espoon sekä EteläSuomen Autotalo Oy:n liiketoimintojen hankinnat.
Realisoinnit olivat 75,6 milj. euroa (51,1 milj. €), joista merkittävimmät kohteet olivat alkuvuonna toteutuneiden Suomen
Sparin liiketoimintojen myynnit osuuskaupoille, vähemmistöosuuden myynti Hankkija-Maatalous Oy:stä sekä kiinteistörealisoinnit.

SOK-yhtymän omavaraisuus laski 27,0 prosenttiin viime vuoden kesäkuun 32,1 prosentista. Omavaraisuusasteen lasku johtui
taseen voimakkaasta kasvusta erityisesti suurten yrityskauppojen
seurauksena.

Henkilöstö
SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskauden 1.1.–30.6.2006 aikana 6 862 henkilöä.
Kesäkuun lopussa SOK-yhtymän henkilömäärä oli 9 338, josta
SOK:n henkilöstöä oli 739 (7,9 %) ja tytäryhtiöiden 8 599 (92,1 %)
henkilöä. Ulkomailla yhtymän henkilöstöstä työskenteli katsauskauden lopussa 1 141 (12,2 %) henkilöä.
Edellisen vuoden loppuun verrattuna henkilömäärä kasvoi
4 290 henkilöllä (85,0 %) ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3 935 henkilöllä (72,8 %). SOK-yhtymän henkilömäärän kasvuun katsauskauden kuluessa vaikutti eniten kevään
aikana tapahtuneet yrityskaupat. Holiday Club -kylpylähotellien
siirtyminen Sokotel Oy:n omistukseen toi huhtikuussa 423 uutta työntekijää. Inex Partners Oy:n siirtyminen SOK:n kokonaan
omistamaksi tytäryhtiöksi toi helmikuun lopussa 2 432 työntekijää. Myös Maan Auto konsernin henkilömäärä nousi yritysostojen
myötä yli 250 henkilöllä. Lisäksi henkilömäärän kasvuun vaikutti
kevään aikana palvelukseen tulleet kesätyöntekijät.
SOK:n tytäryhtiössä Suomen Spar Oy:ssä työskenteli katsauskauden lopussa 460 henkilöä. Luku ei ole mukana yllä mainituissa tilastoissa.

Muutoksia SOK:n hallinnossa
SOK:n hallituksen uutena jäsenenä aloitti Etelä-Pohjanmaan
Osuuskaupan toimitusjohtaja Kimmo Simberg 1.1.2006.
Johtajiston uusiksi jäseniksi nimitettiin Maan Auto Oy:n toimitusjohtaja Reino Ylä-Autio ja pääsihteeri, lakiasiain johtaja Markku
Viljanen 1.6.2006 alkaen.

Tilikauden 2006 näkymät
SOK-yhtymän koko tilikauden liikevaihto tulee kasvamaan merkittävästi viime vuoteen verrattuna johtuen kuluneen vuoden
aikana toteutetuista yritysjärjestelyistä. Liiketoiminta-alueiden
loppuvuoden tulosarvioiden perusteella tulee koko vuoden operatiivinen tulos jäämään edellistä vuotta pienemmäksi. Yhtymän
ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja jää myös edellistä vuotta
heikommaksi johtuen em. operatiivisesta tuloksesta ja edellistä
vuotta pienemmistä käyttöomaisuuden myyntivoitoista.

Rahoitus

Helsingissä 17.8.2006

SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä alkuvuoden aikana.
Likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat kesäkuun lopussa 562,0 milj. euroa. Lisäksi yhtymällä oli käyttämättöminä
327,5 milj. euroa pitkäaikaisia sitovia luottolimiittejä. SOK allekirjoitti kesäkuussa uuden 200,0 milj. euron syndikoidun luottolimiitin.
Korolliset nettovelat lisääntyivät 131,5 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna ja olivat kesäkuun lopussa 40,4 milj. euroa.
SOK-yhtymän rahoitustuotot ja -kulut nettona ilman pysyvien
vastaavien sijoitusten arvonalentumisia olivat 3,2 milj. euroa positiiviset, tämä oli 1,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Muutos
johtui pääasiassa korollisten nettovelkojen kasvusta.
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SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallitus

KONSERNITULOSLASKELMA, milj. €
1.1.–30.6.2006

1.1.–30.6.2005

Muutos

1.1.–31.12.2005

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

3 265,1
37,3

2 028,8
34,8

1 236,3
2,6

4 209,4
36,2

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

2 971,4
130,3
34,0
142,1
1,6

1 822,8
76,8
18,8
95,9
0,6

1 148,6
53,5
15,2
46,2
0,9

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

Liikeylijäämä

26,2

49,9

-23,7

62,3

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

-0,1
3,2

-0,1
4,2

0,0
-1,0

0,0
6,8
0,0

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä

29,3

54,0

-24,7

69,0

Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

-5,1

Ylijäämä ennen veroja

24,2

54,0

-29,8

69,0

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

-7,3
-2,4

-9,3
-0,2

1,9
-2,2

-11,3
-0,3

Katsauskauden ylijäämä

14,5

44,6

-30,1

57,4

30.6.2006

30.6.2005

Muutos

31.12.2005

101,5
276,9
76,8
257,7
660,0
512,8
49,2

68,5
259,4
90,5
155,0
450,1
529,4
35,5

33,0
17,5
-13,7
102,6
209,9
-16,6
13,7

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

1 934,8

1 588,4

346,4

1 826,7

30.6.2006

30.6.2005

Muutos

31.12.2005

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

103,7
399,0
16,9
16,5
62,1
1 336,6

87,9
401,9
13,9
4,2
38,2
1 042,3

15,8
-2,9
3,0
12,3
24,0
294,3

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

Taseen loppusumma

1 934,8

1 588,4

346,4

1 826,7

-5,1

KONSERNITASE, milj. €
VASTAAVAA
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, milj. €
30.6.2006

30.6.2005

Muutos

31.12.2005

1,9
42,7
8,2

2,3
19,5
16,9

-0,4
23,2
-8,7

1,9
18,9
11,1

Osakkuusyritysten velasta
Takaukset

0,0

0,8

-0,8

1,7

Osuuskauppakonsernien velasta
Takaukset

4,6

6,3

-1,7

5,9

Muiden velasta
Takaukset

3,1

0,2

2,9

0,2

28,9
113,6
72,2
2,6
0,3
96,0

16,4
109,2
69,5
0,7
13,5
108,1

12,5
4,4
2,7
1,9
-13,2
-12,1

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

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

Lisäksi SOK on antanut tukikirjeet SOK-Takaus Oy:n myöntämille takauksille. Tukikirjeiden määrä 30.6.2006 oli 25, 6 milj. euroa.
Vuokravastuut:
S-ryhmän käytössä olevat vuokratut liikepaikat on turvattu pääsääntöisesti pitkäaikaisilla sopimuksilla,
joista SOK-yhtymällä on vuokravastuita.

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu, milj. €
Kohdeetuuden
arvo
30.6.2006

Käypä arvo
30.6.2006

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
30.6.2006

Avoimien
käyvät arvot
30.6.2006

Kohdeetuuden
arvo
31.12.2005

Käypä arvo
30.12.2005

40,0

0,0
0,1
-0,1
-1,0

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset

75,2
75,2
197,7

0,2
-0,2
-0,2

52,6

-0,2

75,2
75,2
246,8

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

51,5

-0,3

45,1

-0,4

30,3

0,2

66,4

6,4

19,2

3,6

22,6

2,9

20,6
12,3

0,1
0,2

4,1
4,1

0,3

Öljytuotejohdannaiset
Futuurisopimukset
Optiosopimukset
Asetetut

33,7

-2,5

32,1

-2,5

24,3

0,4

6,3

0,0

5,0

0,0

3,1

-0,1

Viljatuotejohdannaiset
Futuurisopimukset

0,1

0,0

0,1

0,0

1,1

0,1

Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut

Kokonaisriskiasemaa tarkasteltaessa on johdannaisten lisäksi huomioitava suojattavien tase-erien positio.
Tilikauden lopussa avoimena olleita johdannaissopimuksia on käytetty pääasiassa konsernin valuutta-, korko- ja hintariskin hallintaan.
Kaikkien johdannaisten arvonmuutokset on käsitelty tulosvaikutteisesti, koska suojauslaskentaa ei sovelleta. Avoimet koronvaihtosopimukset ovat pituudeltaan yhdestä kuukaudesta yhdeksään vuoteen. Avoimet sähkötermiinisopimukset erääntyvät seuraavan 3 vuoden
kuluessa. Muut avoimet johdannaissopimukset ovat alle vuoden mittaisia.
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat markkina-arvoihin tai tulevien kassavirtojen nykyarvoihin.
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA (SOK)
Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 S-RYHMÄ, puh. 010 76 8011, telefax 010 76 82390, www.s-kanava.ﬁ
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