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Hallituksen toimintakertomus
Kaupan yleinen toimintaympäristö 2004
Maailmantalouden kasvu oli vuonna 2004 vajaat viisi prosenttia.
Kasvu, joka voimistui vuoden 2003 lopulla, on keväästä 2004 lähtien tasaantunut. Alueittain kehitys on ollut epäyhtenäistä. Kasvu
on ollut ripeätä Yhdysvalloissa, Kiinassa ja myös Venäjällä. Näiden
kasvun vastapainona on ollut euroalueen ja Japanin talouskehityksen heikentyminen viime kesän ja syksyn aikana. Euron vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin heikensi euroalueen vientiteollisuuden näkymiä. Öljyn korkea hinta nousi loppuvuonna
kasvua jarruttavaksi tekijäksi.
Suomen bruttokansantuotteen kasvu voimistui vuoden 2004
aikana. Kokonaistuotannon arvo lisääntyi tammi-lokakuussa 3,2
prosenttia edellisvuodesta. Koko vuoden runsaan kolmen prosentin kasvu oli varsin hyvä verrattuna koko EU-alueeseen, jossa
kasvu jäänee alle 2,5 prosentin. Suomessa ei kuitenkaan ole koettu
perinteistä vientivetoista nousua, johon liittyvät sekä vientimäärien lisääntyminen että vientihintojen nousu ja niihin perustuva
teollisuuden investointien ripeä käynnistyminen. Suomen viennin
kehitys jäi heikoksi maailmankaupan kehitykseen nähden sekä arvoilla että määrillä mitattuna. Kasvua ovat tukeneet elektroniikkateollisuuden tuotanto, asuntoinvestoinnit ja yksityinen kulutus.
Kotitalouksien kulutus on ylläpitänyt ja lisännyt kansantalouden
tuotantoa.
Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on pysynyt hyvällä
tasolla, ja on ollut selvästi paremmalla tasolla kuin luottamus Suomen talouden kehitykseen. Työllisyyden lievä koheneminen loppuvuodesta vahvisti kuluttajien luottamusta selvästi. Teollisuuden
ja palvelujen luottamus tulevaan oli varsin hyvä ja selvästi paremmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
Vuoden 2004 keskimääräinen inﬂaatio oli vain 0,2 prosenttia.
Kuluttajahintojen nousua hillitsi eniten maaliskuussa toteutettu
alkoholiveron lasku. Myös puhelinmaksujen aleneminen pienensi
inﬂaatiota. Kuluttajahintoja nosti eniten polttoaineiden hintojen
nousu. Inﬂaatioon vaikuttivat myös kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden, vuokrien ja asuntojen kallistuminen. Hintatason vähäinen
nousu on osaltaan kasvattanut kuluttajien ostovoimaa. Kotitalouksien reaalitulojen nousun on arvioitu olleen yli viisi prosenttia
viime vuonna. Euroalueen alhainen inﬂaatio ja myös vaatimaton
talouskasvu ovat pitäneet korkotason alhaalla. Kotitalouksien supistuneet korkomenot ovat lisänneet ostovoimaa lähes 0,3 prosenttiyksiköllä.
Yksityisen kulutuksen kasvu säilyi hyvällä tasolla vuonna 2004.
Tavarakulutuksen rakenne tasapainottui autokauppaa toissavuonna kiihdyttäneen verovaikutuksen laantuessa. Kestokulutustavaroiden myynnin lisäykseksi koko vuoden osalta on arvioitu 4
prosenttia edellisen vuoden myynnin arvoon verrattuna. Puolikestävien ja lyhytikäisten tavaroiden myynti kasvoi 4,5 ja 3,5 prosenttia palvelujen kasvun jäädessä kahteen ja puoleen prosenttiin.
Vähittäiskaupan myynnin arvo ilman autokauppaa kasvoi marraskuun loppuun mennessä Tilastokeskuksen mukaan 4,2 prosenttia. Autokaupan myynnin kasvu oli 7,3 prosenttia. Autokaupassa uusien henkilöautojen rekisteröinti kuitenkin väheni 3,2
prosenttia. Kodinkoneiden ja huonekalujen kaupassa myynnin

kasvu oli yhdeksän prosentin tasolla lokakuun loppuun mennessä. Rautakaupassa kasvua oli 7,3 prosenttia. Tavaratalokaupan
myynnin lisäys oli marraskuun loppuun mennessä 4,8 prosenttia. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan sen jäsenyritysten vähittäismyynti vuonna 2004 kasvoi 0,3 prosenttia Tilastokeskuksen
vähittäiskauppatilaston mukaisen päivittäistavarakaupan myynnin kasvun ollessa 1,7 prosenttia marraskuun loppuun mennessä.
Alkoholijuomien veromuutos ja kiristynyt kilpailu laskivat päivittäistavarakaupan hintatasoa.
Maatalouskaupan arvo Suomessa kasvoi lievästi ollen noin 1,9
miljardia euroa. Maatiloilla käytettävien tuotantopanosten kauppa säilyi koko lailla ennallaan. Traktorikaupan kokonaismarkkinat
kappaleina laskivat 5 prosenttia, sen sijaan maataloustyökoneiden
volyymit pysyivät ainakin edellisvuoden tasolla. Maassa korjattu
viljasato 3,6 miljardia kiloa oli noin 5 prosenttia edellisvuoden satoa pienempi. Sateisesta kesästä johtuen viljasadossa on runsaasti
laatuongelmia.
Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 12,4 miljoonaa kertaa
marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten lukumäärä oli kaksi
prosenttia edellistä vuotta suurempi. Hotellien käyttöaste nousi
lievästi ja oli 48,4 prosenttia. Ravintola-alan myynti laski lievästi
edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernirakenteen muutokset
Katsauskauden muutokset
Vuoden 2004 alussa tehdyillä kaupoilla Porin Sokos Oy:n liiketoiminta myytiin Satakunnan Osuuskaupalle ja Sokotel Oy:n harjoittama Sokos Hotel Vaasan Vaakunan liiketoiminta Osuuskauppa KPO:lle. Kulutustavaroiden verkkokaupasta Netista.comissa
luovuttiin maalis-huhtikuun vaihteessa ja verkkokauppaa toteutetaan osana kutakin liiketoiminta-aluetta.
Uuden ryhmäpoikkeusasetuksen astuttua voimaan Automobiles Peugeot edellytti, että kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa
Peugeot-autojen maahantuontia ja vähittäiskauppaa on harjoitettava erillisissä yhtiöissä. Vuoden 2004 aikana Maan Auto Oy:n,
Virossa toimivan AS Kommest Auton ja Latviassa toimivan A/S
Lauva Auton vähittäiskauppatoiminnot siirtyivät ao. yhtiöiden
tätä varten perustetuille tytäryhtiöille.
SOK ja HOK-Elanto tekivät keskinäisiä liiketoimintajärjestelyjä, joihin liittyen toteutettiin myös kiinteistö- ja liiketilakauppoja.
HOK-Elanto osti maaliskuun lopussa SOK:lta Malmin ja Tikkurilan Prismojen liiketilat. Helsingin keskustan Sokos-tavaratalon
ja Järvenpään Emotion-myymälän liiketoiminnat myytiin HOKElannolle toukokuun alussa.
SOK:n tytäryhtiön Uudenmaan ABC Oy:n tavoitteena on
kattavan ABC-liikennemyymäläverkoston kehittäminen pääkaupunkiseudulle. Yhtiö avasi kesäkuussa ABC-automaattiaseman
Espoon Nihtisillassa ja marraskuussa ABC-liikennemyymälät
Järvenpäässä ja Helsingin Tuomarinkylässä. SOK perusti marraskuussa kaksi kiinteistöyhtiötä, jotka omistavat Järvenpään ja
Tuomarinkylän kiinteistöt. Uudenmaan ABC Oy jatkaa vuonna
2005 toimipaikkaverkostonsa kehittämistä avaamalla uusia ABCliikennemyymälöitä.
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SOK on päättänyt keskittää Baltian liiketoimintansa marketkauppaan, hotellitoimintaan ja autokauppaan. SOK:n tytäryhtiö
AS Prisma Peremarket ostaa alkuvuonna 2005 Tallinnassa toimivan Prisma Rocca al Maren liiketoiminnan paikalliselta ETK:lta.
Lisäksi yhtiö on tehnyt sopimuksen viidennen Prisman rakentamisesta Tallinnaan Lasnamäen kaupunginosaan. Yksikkö avaa
ovensa vuoden 2005 joulumarkkinoille. Maatalouskauppaa Virossa ja Latviassa harjoittavien Agribalt AS Viron ja SIA Agribalt
Latvian osakkeet myytiin marraskuussa virolaiselle AS Mecrolle.
Pietarissa autokauppaa harjoittavan ZAO Kom-Motorsin liiketoiminnasta luovuttiin lokakuussa AS Kommest Auton myytyä
osakkeet OÜ Baltic Business Associates -yhtiölle.
Elokuun lopussa Porin Sokos Oy ja Netista Oy sekä neljä kiinteistöyhtiötä sulautuivat SOK:hon. Yhtiöiden liiketoiminta on
loppunut.
SOK osti marraskuussa Oy Realinvest Ab:ltä Olarin Autokiinteistö Oy:n koko osakekannan. Automaa Oy harjoittaa kiinteistössä autojen vähittäismyyntiä. Joulukuussa SOK myi kiinteistöyhtiö
Chydenia Center Oy:n kaikki osakkeet Kokkolan NSA-Rakennus
Oy:lle ja Forsström Rakennus Oy:lle.
SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy luopui Sokos Hotel Klaus Kurjen
liiketoiminnasta vuoden 2004 lopussa, jolloin kiinteistön vuokrasopimus päättyi.
Katsauskauden jälkeiset muutokset
Vuoden alussa tehdyllä kaupalla Tampereen Sokos Oy:n liiketoiminta myytiin Pirkanmaan Osuuskaupalle. Samassa yhteydessä
SOK myi KOy Kauppahallin Pihan osakkeet Pirkanmaan Osuuskaupalle ja KOy Tampereen Valtakulma myi omistamansa kiinteistön Sampo Pankki Oyj:lle.
SOK:n ja HOK-Elannon välisiin liiketoimintajärjestelyihin liittyen SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy myi HOK-Elannolle 1.1.2005
Helsingin Sokos-kiinteistössä toimivat Ravintola Memphisin ja
Coﬀee Housen liiketoiminnat. Sokotel Oy harjoittaa em. kiinteistössä jatkossakin Sokos Hotel Vaakunan ja Ravintola Loisteen
liiketoimintaa. Sokotel Oy puolestaan osti 1.1.2005 HOK-Elannolta Hotelli Presidentin liiketoiminnan.
Tammikuussa tehdyllä kaupalla SOK myi Pohjois-Karjalan
Osuuskaupalle Joensuun Sokoksen kiinteistön omistavan yhtiön osakkeet.
SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy on tammikuussa tehnyt alustavan sopimuksen Turun Marina Palace Hotellin liiketoiminnan
aloittamisesta.
SOK on päättänyt rakentaa Hyvinkäälle Agrimarket-keskuksen
ja ABC-liikennemyymälän. Hankkija-Maatalous Oy siirtää toimitilansa Helsingin Vallilasta Hyvinkäälle. Uusi keskus aloittaa
toimintansa vuonna 2006.

Liikevaihto
SOK-yhtymän liikevaihto oli 3 781 miljoonaa euroa, jossa oli
lisäystä 21,5 prosenttia edellisen vuoden arvoon verrattuna. Liikevaihdon kasvusta valtaosa koostuu helmikuun alussa toimintansa aloittaneen polttonesteiden hankintayhtiö North European
Oil Trade Oy:n polttoainetoimituksista asiakkailleen, joita ovat
osuuskaupat ja Greeni Oy. SOK:n liikevaihtoon ei ole sisällytet-

ty osakkuusyhtiö Inex Partners Oy:n SOK:n kautta tapahtuvaa
OVT-laskutusta.
Maatalous- ja rautakaupan yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 7,4
prosenttia. Hankkija-Maatalous Oy:n liikevaihto vuonna 2004 oli
720,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 5,0 prosenttia. Myynti kehittyi myönteisesti kaikissa tuoteryhmissä viljakauppaa lukuun ottamatta, jossa huonon satovuoden seurauksena
myynti oli hieman aikaisempaa alhaisempi. Erityisesti kehitys oli
positiivista polttoöljy-, siemen-, työkone- ja rautakauppatuotteiden kaupassa.
SOK-yhtymässä hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavat Suomessa toimiva Sokotel Oy ja Virossa toimiva AS Sokotel Sokos
Hotels- ja Radisson SAS -brandien alla. Sokotel Oy:n liikevaihto laski edellisestä vuodesta 7,0 prosenttia. Liikevaihdon laskuun
vaikuttivat vuoden 2003 lopulla toteutettu Radisson SAS Hesperian toiminnan lopettaminen ja vuoden 2004 alussa tapahtunut
Sokos Hotel Vaasan Vaakunan myynti Osuuskauppa KPO:lle.
Vertailukelpoisesti liikevaihdon kasvu oli 2,9 prosenttia. Yhtiön
toiminnallinen tehokkuus pysyi likipitäen edellisen vuoden tasolla
huolimatta suurista investoinneista, jotka häiritsivät liiketoimintaa useissa Sokos Hotelleissa ja Radisson SAS Hotelleissa. Yhtiön
hotellihuoneiden keskihinnat laskivat hieman, mutta käyttöasteen
nousu kompensoi vaikutusta siten, että yhtiön hotellien huonetuotto nousi edelliseen vuoteen nähden ja ylitti valtakunnan keskiarvot selvästi.
Vuosi 2004 oli AS Sokotelin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Sokos Hotelli Virussa Tallinnassa. Yhtiön liikevaihto oli
16,9 miljoonaa euroa ylittäen asetetut tavoitteet selvästi. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikutti hyvin onnistunut kesäkauppa, mutta myös hyvät sääolosuhteet, joiden myötä nopeiden laivojen liikennöintikausi oli vuonna 2004 selvästi edellistä vuotta
pidempi.
Yhtymän autokaupan liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia vuoden
2003 tasoon verrattuna ollen 356,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto
kasvoi Maan Auto -konsernissa Suomessa 10,2 prosenttia ollen
294,3 miljoonaa euroa ja supistui Kommest Auto -konsernissa
Baltiassa 15,9 prosenttia ollen 61,7 miljoonaa euroa. Peugeot-henkilöautojen markkinaosuus kasvoi 6,7 prosentista 7,0 prosenttiin,
mikä on Peugeotin korkein markkinaosuus Suomessa kautta aikojen. Peugeot tavara-autojen markkinaosuus laski 4,9 prosentista
4,5 prosenttiin. Peugeot henkilöautojen markkinaosuus laski Virossa 12,2 prosentista 8,5 prosenttiin ja Latviassa 8,8 prosentista
7,2 prosenttiin.
SOK-yhtymä harjoitti Sokos-liiketoimintaa SOK:n ja alueosuuskauppojen yhteisesti omistamissa yhtiöissä Tampereella,
Helsingissä, Espoossa, Järvenpäässä sekä Turussa ja Raisiossa. Helsingin Sokos Oy:n (nykyinen Tapiolan Sokos Oy) Helsingin tavaratalon ja Järvenpään Emotion-kauneusmyymälän liiketoiminta
myytiin 1.5.2004 HOK-Elannolle. Tapiolan Sokos-tavaratalo jäi
yhtiön omistukseen. Lisäksi vuoden aikana tehtiin päätös Tampereen Sokos Oy:n liiketoiminnan myynnistä Pirkanmaan Osuuskaupalle 1.1.2005. Yhtiöiden liikevaihto oli 97,0 miljoonaa euroa
ja se supistui 27,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen
vuoden aikana tehdyistä Porin ja Helsingin tavaratalojen liiketoimintojen myynneistä. Vertailukelpoinen kehitys oli +7,9 prosenttia, mikä oli budjetoitua ja alan yleistä kehitystä parempi.
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SOK-yhtymän liikevoitto liiketoiminta-alueittain

SOK-yhtymän liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. €
Milj. €
1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
2004
2003
Maatalous- ja rautakauppa
827
770
Liikennemyymälät ja
polttonestekauppa
444
Hotellit ja ravintolat
169
168
Autokauppa
356
341
Sokokset
97
134
Marketkauppa
59
53
Käyttötavarahankinta
492
425
OVT-laskutus
1 304
1 212
Kiinteistö-, vuokraus- ja
muu palvelutoiminta
204
195
Eliminoinnit
-171
-186
Yhteensä
3 781
3 112

Milj. €
1.1.–31.12.
2004
Maatalous- ja rautakauppa
12,8
Liikennemyymälät ja polttonestekauppa -0,9
Hotellit ja ravintolat
10,6
Autokauppa
9,1
Sokokset
4,2
Marketkauppa
0,6
Käyttötavarahankinta
2,5
OVT-laskutus
0,3
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu
palvelutoiminta
12,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
1,8
Eliminoinnit
-0,3
Yhteensä
53,2

±ed. v.
%
7,4

0,7
4,4
-27,6
11,9
15,6
7,7
4,7
-7,7
21,5

Milj. €
1.1.–31.12.
2003
9,1
-0,2
9,9*
8,5
-0,5
0,1
-0,1
0,5
18,0
2,1
-1,0
46,4

*) Ei sisällä konsernin sisäisen liikearvon kertaluonteisia
poistoja v. 2003.

Tulos
SOK-yhtymän ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli 54,4 miljoonaa
euroa. Edellisenä vuonna vastaava tulos oli 51,8 miljoonaa euroa.
Em. 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 parempi. Yhtymän
sijoitetun pääoman tuotto oli 7,2 prosenttia (6,9 % ed.v.). SOK:n
tuki- ja palvelutoiminnoista puhdistetun varsinaisen liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 19,6 prosenttia.
Arvonalentumisia pysyvien vastaavien hyödykkeistä kirjattiin
6,2 miljoonaa euroa. Ne olivat pääasiassa arvonalentumisia liikearvoista ja muista pitkävaikutteisista menoista.
SOK-yhtymän nettorahoituskulut olivat positiiviset kuten edellisenäkin vuonna, mutta 4,2 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienemmät johtuen pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalentumisista.
Maatalous- ja rautakaupan liikevoitto oli sekä budjetoitua että edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Hotelli- ja ravintolatoimintaa Suomessa harjoittavan Sokotel Oy:n liikevoitto jäi hieman budjetoidusta mutta ylitti edellisen vuoden tason. Virossa
hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liikevoitto
oli selvästi sekä budjetoitua että edellistä vajaata toimintavuotta parempi. Yhtymän autokaupan liikevoitto sekä yhteenlaskettu
Sokos-yhtiöiden liikevoitto olivat budjetoitua ja edellistä vuotta
parempia. Kiinteistötoimintojen ja muun palvelutoiminnan liikevoitto oli budjetoitua parempi mutta edellisvuotta heikompi.

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
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.
SOK:n liikevaihto oli 2 187 miljoonaa euroa ja siinä oli lisäystä
29,2 prosenttia edellisen vuoden arvoon verrattuna. Liikevaihdon
kasvu johtuu lähinnä SOK:n kautta tapahtuvan OVT-laskutuksen kasvusta. OVT-laskutuksen kasvuun ovat vaikuttaneet helmikuussa 2004 toimintansa aloittaneen North European Oil Trade
Oy:n laskutus, HOK-Elannon fuusion myötä kasvanut myynti
sekä Hankkija-Maatalous Oy:n OVT-laskutuksen siirtäminen
SOK:n kautta tapahtuvan OVT-laskutuksen piiriin. SOK:n ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli 25 miljoonaa euroa, edellisenä
vuonna ylijäämä oli 28 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät vuokrat ovat pääosin
SOK-yhtymän tai muille S-ryhmän yrityksille edelleen vuokrattujen tilojen vuokrakuluja.
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Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit
SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat eli investoinnit
käyttöomaisuuteen vuonna 2004 olivat 53 miljoonaa euroa. Keskeisinä kohteina olivat eri toimintojen tietojärjestelmähankkeet
sekä investoinnit hotelli- ja ravintolatoimintaan.
Pysyvien vastaavien ja liiketoimintojen myynnit olivat vastaavasti 52 miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Malmin
ja Tikkurilan liiketilojen sekä Helsingin Sokoksen liiketoiminnan
myynti HOK-Elannolle.

Rahoitus
Euroalueen lyhyet korot pysyivät alhaisina koko vuoden. Pidemmät korot nousivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta
kääntyivät laskuun kesäkuun jälkeen ja päätyivät edellisvuotta alhaisemmille tasoille.
SOK-yhtymän rahoituslaskelman mukainen kassavirta ennen
rahoituseriä oli 95,8 miljoonaa euroa positiivinen.
SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden. Likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat vuoden lopussa
659,1 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtymällä oli 246,8 miljoonaa euroa käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä, joista 164,1 miljoonaa
euroa oli pitkäaikaisia.
SOK-yhtymän omavaraisuus pysyi edelleen hyvänä ja korolliset
nettovelat olivat tilikauden lopussa 103,8 miljoonaa euroa positiiviset, jossa oli parannusta edellisvuoteen 94,9 miljoonaa euroa.
SOK-yhtymän rahoitustuotot ja -kulut ilman pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalentumisia olivat 3,2 miljoonaa euroa positiiviset, tässä oli parannusta edellisvuodesta 0,8 miljoonaa euroa.

Henkilöstö
Tilikauden aikana SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä oli 4 494 henkilöä. SOK-yhtymän henkilömäärä oli vuoden 2004 lopussa 4 790 henkilöä, josta SOK:n
henkilöstöä oli 631 (13,2 %) ja tytäryhtiöiden 4 159 (86,8 %)
henkilöä. Henkilömäärä väheni edellisvuotisesta 159 henkilöllä
(-3,2 %). Henkilöstöstä työskenteli vuoden lopussa ulkomailla
yhteensä 877 henkilöä.
Henkilökunnan määrää vähensivät Porin Sokoksen liiketoiminnan myynti Satakunnan Osuuskaupalle 1.1.2004 sekä Helsingin Sokos-tavaratalon liiketoiminnan myynti HOK-Elannolle
1.5.2004. Myös Agribalt AS Viron ja SIA Agribalt Latvian liiketoiminnasta luopuminen 1.11.2004 vähensi henkilökunnan määrää
edellisvuotisesta.
Toisaalta henkilömäärää lisäsivät Oy Motortrans Ab:n liiketoimintojen siirtyminen SOK-yhtymälle sekä Uudenmaan ABC
Oy:n marraskuussa 2004 avatut liikennemyymälät Tuomarinkylässä ja Järvenpäässä.

Tietoja SOK:n johdosta ja tilintarkastajista
SOK:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut pääjohtaja Kari
Neilimo. Pääjohtajan lisäksi hallituksen muina jäseninä ovat vuonna 2004 toimineet toimitusjohtaja Esko Hakala, toimitusjohtaja
Arto Hiltunen, kenttäryhmän johtaja Kalle Lähdesmäki, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio, hallintojohtaja Jukka Salminen ja toimitusjohtaja Eero Saukkonen.
Tilintarkastajina ovat vuonna 2004 toimineet KHT Tomi Englund, KHT Juhani Heiskanen ja KHT Tapani Rotola-Pukkila.
SOK:n hallintoneuvosto on nimittänyt SOK:n hallitukseen
1.1.2005 alkavaksi vuoden toimikaudeksi: pääjohtaja Kari Neilimo puheenjohtaja, toimitusjohtaja Esko Hakala, toimitusjohtaja

Arto Hiltunen, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, toimitusjohtaja
Veli-Matti Puutio, hallintojohtaja Jukka Salminen ja toimitusjohtaja Ulla-Maija Tolonen.
SOK:n pääjohtajan apuna SOK-yhtymän ja S-ryhmän strategisessa johtamisessa on ollut SOK:n johtajisto, johon ovat vuoden
2004 aikana kuuluneet johtaja Taavi Heikkilä (31.5.2004 asti),
toimitusjohtaja Ensio Hytönen, asiakasomistajuus ja erikoisliikeryhmän johtaja Reijo Kaltea, viestintäjohtaja Suso Kolesnik,
kenttäryhmän johtaja Kalle Lähdesmäki, kehitys- ja henkilöstötoimintojen johtaja Harri Miettinen (1.6.2004 alkaen), hotelli- ja
ravintolaryhmän johtaja Matti Pulkki, hallintojohtaja Jukka Salminen, marketkaupan johtaja Antti Sippola, liikennemyymälä- ja
polttonestekaupan johtaja Heikki Strandén ja johtaja Aino Toikka
(31.8.2004 asti).

Alkaneen vuoden näkymät
Suomen bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan vuonna 2005
olevan lähes viime vuoden tasoa. Kasvun rakenne on muuttumassa
siten, että viennin kasvu voimistuu ja yksityisen kulutuksen kasvu
laantuu. Keskeiset epävarmuustekijät vakaalle talouskehitykselle
ovat edelleen öljyn hinta ja mahdolliset valuuttakurssien voimakkaat liikkeet. Yhdysvaltain mittava vaihtotaseen vaje lisää maailmantalouteen vaikuttavaa valuuttakurssien vaihteluriskiä.
Kuluvan vuoden vähittäiskaupan myynnin kehitysnäkymät
ovat hieman viime vuotta alhaisemmat. Kotitalouksien reaalitulot kasvanevat hitaammin kuin kahtena edellisenä vuotena. Osaltaan reaalitulojen kasvua hidastaa kuluttajahintojen arvioitu noin
puolentoista prosentin nousu. Yksityisen kulutuksen kasvun ennakoidaan jäävän alle kolmen prosentin. Korkotason on ennakoitu pysyvän vakaana ja matalana ainakin kuluvan vuoden syksyyn
saakka. Talouden vakaus ja kuluttajien korkealla pysynyt luottamus antavat kohtuullisen pohjan vähittäiskaupan kehitykselle.
SOK-yhtymän operatiivisen tuloksen arvioidaan jäävän vuoden
2004 tulosta pienemmäksi.
SOK-yhtymän liiketoimintayhtiöiden liikevaihdon arvioidaan
kasvavan kuluvana vuonna kaupan yleistä kasvua voimakkaammin. Suurimmat kasvuodotukset kohdistuvat SOK-yhtymän
harjoittamaan autokauppaan, Baltian liiketoimintoihin sekä hotelliliiketoimintaan. Maatalouskaupan kasvuodotus vastaa markkinakehitystä. SOK-yhtymän harjoittaman tavaratalokaupan liikevaihto alenee voimakkaasti viime vuonna tehtyjen S-ryhmän
sisäisten liiketoimintakauppojen vuoksi. SOK-yhtymän liiketoimintayhtiöiden tuloksen arvioidaan hyvästä kasvusta huolimatta
pienenevän hieman edellisestä vuodesta. Tuloskehitykseen vaikuttavat muun muassa tavaratalokaupan liiketoiminnan myynnit sekä Baltian investoinnit.
SOK:n vastuulle kuuluvien S-ryhmän ketjuohjaus- ja palvelutoimintojen volyymi kasvaa ja SOK jatkaa edelleen tänä vuonna
voimakkaita panostuksia S-ryhmän prosesseja tehostaviin kehittämisprojekteihin. Investoinnit järjestelmiin ja uusiin toimintamalleihin heikentävät kuluvana vuonna ketjuohjaus- ja palvelutoimintojen tulostasoa.
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Helsingissä
17. päivänä helmikuuta 2005
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA
Hallitus

Konsernituloslaskelma, milj. €
1.1.–31.12.2004

1.1.–31.12.2003

Muutos

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

3 781,1
13,1

3 111,5
11,0

669,6
2,1

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

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

2 708,4
149,0
34,2
186,6
2,1

653,7
6,1
6,2
-1,5
-0,3

Liikeylijäämä

53,2

46,4

6,8

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

-0,0
3,2
-2,0

-0,0
2,4
3,0

0,0
0,8
-5,0

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä

54,4

51,8

2,6

Ylijäämä ennen veroja

54,4

51,8

2,6

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

-14,1
-0,1

-16,7
0,2

2,5
-0,3

Tilikauden ylijäämä

40,2

35,3

4,8

Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Konsernitase, milj. €
31.12.2004

%

31.12.2003

%

58,4
272,7
92,0
136,7
389,8
573,1
86,1

3,6
17,0
5,7
8,5
24,2
35,6
5,3

60,9
302,9
109,1
134,8
337,3
478,1
25,7

4,2
20,9
7,5
9,3
23,3
33,0
1,8

1 608,8

100,0

1 448,7

100,0

31.12.2004

%

31.12.2003

%

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

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

83,4
361,2
17,0
9,2
42,4
935,5

5,8
24,9
1,2
0,6
2,9
64,6

Taseen loppusumma

1 608,8

100,0

1 448,7

100,0

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. €
31.12.2004

31.12.2003

Muutos

2,7
19,5
26,8

4,9
45,7
16,7

-2,2
-26,1
10,1

Osakkuusyritysten velasta
Takaukset

0,8

5,2

-4,4

Osuuskauppakonsernien velasta
Takaukset

7,4

6,3

1,1

Muiden velasta
Takaukset

0,2

0,2

0,0

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

16,7
97,4
71,2
0,4
13,5
55,2

-0,6
6,9
0,0
2,1
0,0
46,2

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, milj. €
Kohdeetuuden
arvo
31.12.2004

Käypä arvo
31.12.2004

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2004

Avoimien
käyvät arvot
31.12.2004

Kohdeetuuden
arvo
31.12.2003

Käypä arvo
31.12.2003

0,8

0,0

0,8

0,0

80,8

-0,0

75,2
75,2
268,5

0,2
-0,2
-1,3

133,4

-1,3

42,0
42,0
221,3

0,0
-0,0
-0,6

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut

19,1

-0,5

14,9

-0,5

29,4

-0,3

2,0

0,0

Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset

20,8

-0,7

7,9

-0,8

13,4

0,6

2,2

0,0

2,2

0,0

0,6
3,9

-0,0
0,1

3,3

0,1

0,4

0,0

0,4

0,0

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset

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 kymmeneen 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.
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

www.s-kanava.net
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