SOK-YHTYMÄ
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.– 30.6.2007

YLEISTÄ
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2007 on laadittu suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaisesti.
SOK-yhtymä siirtyy vuonna 2007 taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial
Reporting Standards, IFRS) mukaisiin laskenta- ja tilinpäätösperiaatteisiin. IFRS-standardien mukainen tilinpäätös julkaistaan
vuodelta 2007.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS
Vuoden 2007 alkupuolella maailmantalouden kasvu jatkui vahvana. Kuluvan vuoden talouskasvun ennakoitiin yleisesti heikkenevän selvästi viime vuoden ennätystasosta. Alkuvuoden talouskehityksen luvut näyttävät, että korkeasuhdanne on jatkumassa
aiemmin arvioitua voimakkaampana ja pidempään.
Yhdysvalloissa asuntomarkkinoiden ongelmat ja kotitalouksien
kulutusmahdollisuuksien kaventuminen ovat hidastaneet kasvua.
Kulutusvetoisen kasvun lievä vaimeneminen vahvistaa merkkejä
talouden tasapainoisemmasta kehityksestä. Julkisen talouden alijäämä on supistunut hyvän tulokehityksen seurauksena ja vaihtotaseen alijäämä alkaa supistua. Asuntomarkkinoiden tila on edelleen ongelmallinen.
Yhdysvaltojen talouden kasvuvauhdin heikentyminen ei ole hidastanut maailmantalouden kasvua. Kehittyvien talouksien vahva
kasvu tukee kokonaiskasvua edelleen. Kasvun seurauksena öljyn
hinta on vuoden alun jälkeen kääntynyt nousuun. Kasvava kysyntä pitänee vuoden keskimääräisen hintatason hieman alkuvuotta
korkeampana.
Euroalueen talouden tila koheni viime vuonna. Hyvä kehitys
on jatkunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Alueen sisäinen
kysyntä on vauhdittanut taloutta ja etenkin investoinnit ovat lähteneet liikkeelle. Hyvä työllisyyskehitys on innostanut kotitalouksia kuluttamaan ja luonut enemmän uskoa myös tulevaisuuteen.
Inﬂaatiopaineet ovat toistaiseksi pysyneet kurissa. Öljyn hinta ja
palkkapaineet ovat kuitenkin nostamassa inﬂaatio-odotuksia. Euroopan keskuspankki nosti ohjauskoron 4 prosenttiin kesäkuussa.
Hyvän taloudellisen tilanteen ja nousseiden inﬂaatiopaineiden takia ohjauskoron odotetaan nousevan 4,5 prosenttiin mahdollisesti
jo tämän vuoden aikana.
Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan 5,0 prosenttia. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu jatkui samaa
vauhtia. Vielä vuoden vaihteessa bruttokansantuotteen kasvuksi
ennustettiin kolmen prosentin tasoa. Nyt uusimmat ennusteet

ennakoivat vuotuiskasvun nousevan 4,5 prosentin tasolle. Osa
kasvuennusteen paranemisesta pohjautuu maailmanlaajuisestikin
odottamattomaan suhdannesyklin vahvuuteen osa kotitalouksien
kysynnän voimakkuuteen. Vuoden ensimmäisen neljänneksen lähes koko 5,5 prosentin BKT:n kasvu perustui kotimaiseen kysyntään. Viennissä tosin tavaravienti kasvoi hyvin, mutta palveluviennin supistuminen piti viennin kokonaiskasvun pienenä.
Yritysten suhdannenäkymät ovat pysyneet erittäin hyvinä. Yritysten tilauskirjat ovat laaja-alaisesti poikkeuksellisen paksut. Taloudellisen toimeliaisuuden seurauksena hyvä työllisyyskehitys on
jatkunut. Toukokuussa työllisiä oli 60 000 enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Koko vuoden osalta työttömyysaste painuu alle 7
prosentin.
Kuluttajien luottamus on säilynyt hyvänä koko alkuvuoden.
Kesäkuussa kuluttajien luottamusindikaattori nousi korkeimmalle
tasolleen seitsemään vuoteen. Työllisyyskehityksestä johtuva palkkasumman kasvu ja kuluttajien luottamus ovat vauhdittaneet kotitalouksien kulutusta. Vähittäiskaupan myynnin arvo kasvoi
toukokuun loppuun mennessä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 7,5 prosenttia.
Vähittäiskaupan kasvu on ollut alkuvuonna voimakasta lähes
kaikilla osa-alueilla. Päivittäistavarakaupassa ennakkotietojen mukaan kasvu oli 6,5 ja tavaratalokaupassa 8,4 prosenttia. Pukeutumisen ja jalkineiden kaupassa kasvua oli 6,3 prosenttia samoin
kuin huonekalujen kaupassa. Urheilukaupan kasvu oli 9,9 prosenttia. Kirjakaupat myivät alkuvuonna 4,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän.
Viiden ensimmäisen kuukauden ennakkotiedoissa autokaupan
kasvu oli 9,3 prosenttia. Uusien autojen rekisteröinti on kuitenkin
ollut selvästi edellistä vuotta vähäisempää.
Hotelli-, ravintola- ja matkailualan viime vuonna voimistunut
myyntikehitys on jatkunut suotuisana vuoden alkukuukausina.
Hotellien majoitusmyynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 10,8 prosenttia. Kasvusta kaksi kolmasosaa tuli huonemyynnin volyymista ja loput hintatason noususta. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi noin 6 prosenttia. Kasvun painopiste
on edelleen ollut ruokamyynnissä.
Maatalouskaupan alueella alkuvuonna rauta- ja puutarhakaupan myynti on kehittynyt hyvin seuraillen vähittäiskaupan yleistä
hyvää kehitystä. Rautakaupan 16,7 prosentin myynnin kehityksestä lähes puolet aiheutui hintatason noususta. Traktoreiden kappalemääräinen myynti on laskenut viime vuodesta, mutta myynnin arvo on pysynyt samana. Työkonekaupan myynnin kehitys on
ollut hyvä. Rehukaupassa tilanne on haasteellisempi.
Polttonesteiden vähittäiskaupan myynnin arvo laski huhtikuun
loppuun mennessä 4,1 prosenttia.
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S-ryhmän kehitys 1.1.–30.6.2007

SOK-YHTYMÄN TOIMINTA 1.1.–30.6.2007

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen.
S-ryhmän kotimaan vähittäismyynti tammi–kesäkuussa oli
4 999,4 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 8,6 prosenttia. Baltian liiketoiminnot mukaan luettuna myynti
oli 5 111,8 milj. euroa, jossa kasvua 9,0 prosenttia.
S-ryhmän vähittäismyynti (sisältää Baltian myynnin)
Milj. euroa
S-marketit
1 424,2
Prismat
1 092,1
Salet ja Alepat
320,6
Muut market-toimipaikat *)
19,7
Marketkauppa yhteensä
2 856,6
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 603,7
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
188,7
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
377,8
Auto- ja autotarvikekauppa
480,4
Maatalouskauppa
596,1
Muut yksiköt
8,6
S-ryhmä yhteensä
5 111,8

± % ed.v.
13,9
6,4
19,4
-78,8
8,3
12,6
8,5
13,7
8,9
6,6
4,6
9,0

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 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 marketkauppaa sekä hotellitoimintaa
tytäryhtiöidensä kautta Baltian alueella.

Konsernirakenteen muutokset

*) Pääosa Spar-liiketoiminnasta siirtynyt alueosuuskaupoille
S-ryhmässä oli kesäkuun lopussa 1 493 toimipaikkaa, kun niitä
oli 1 475 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.
Alueosuuskauppojen lukumäärä 30.6.2007 oli 22 ja paikallisosuuskauppojen 16.
Osuuskauppojen jäsensijoitusten yhteismäärä oli 703,8 milj.
euroa kesäkuun lopussa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 28,4 milj. euroa.
S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3 194,4 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 11,4
prosenttia. Bonusmyynnin osuus koko S-ryhmän myynnistä oli
63,9 prosenttia (62,3 %). Asiakasomistajille maksettiin Bonusta
121,8 milj. euroa, kasvu edelliseen vuoteen oli 14,0 milj. euroa
(12,9 %). Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi
tammi-kesäkuussa 55 528 uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 1 661 766.
S-ryhmän kuluvan vuoden vähittäismyynti tulee ylittämään
edellisen vuoden vähittäismyynnin noin kuudella prosentilla. Alkuvuoden tuloskehityksen perusteella arvioidaan, että S-ryhmän
tämän vuoden yhteenlaskettu operatiivinen tulos tulee olemaan
vuoden 2006 tasolla.

Katsauskauden muutokset
SOK myi 1.1.2007 Turun Sokos Oy:n liiketoiminnan sekä Kiinteistö Oy Turun Valtakulman osakkeet Turun Osuuskaupalle.
SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy osti 6.6.2007 Lännen Tehtaat Oyj:lta 51 prosenttia Suomen Rehu Oy:n osakkeista.
Kaupan yhteydessä sovittiin myös optiosta, jonka mukaan Lännen Tehtaat Oyj:llä on oikeus myydä loput 49 prosenttia Suomen
Rehu Oy:n osakkeista Hankkija-Maatalous Oy:lle enemmistökaupan toteutumisen jälkeen ja Hankkija-Maatalous Oy:llä on
puolestaan oikeus ostaa loput osakkeet aikaisintaan 15 kuukauden
kuluttua enemmistökaupan toteutumisesta.
Sokos Hotels St. Petersburg LLC osti tammikuussa Pietariin rakennettavan Holiday Club St. Petersburgin hotelli-, kylpylä- ja ravintolaliiketoimintoja Holiday Club Resorts Oy:ltä. Syksyllä 2007
valmistuvan kylpylähotellin lisäksi S-ryhmällä on kaksi vuosien
2007 ja 2008 aikana valmistuvaa hotellihanketta Pietarissa.
SOK myi 27.6.2007 Virossa toimivan AS Kommest Auton
osakkeet yhtiön toimitusjohtajana toimineelle Toomas Rüütmannille. Kaupan myötä SOK-yhtymän ulkopuolelle siirtyivät myös
AS Kommest Auton tytäryhtiöt Oü Kommest Autokeskused, A/S
Lauva Auto ja SIA Lauva Autocentrs.
Katsauskauden jälkeiset muutokset
SOK sopi joulukuussa 2006 ExxonMobil Holding Norway AS:n
kanssa sen tytäryhtiön, oy Esso ab:n, koko osakekannan ostamisesta. Jatkojärjestelynä SOK päätti myydä koko oy Esso ab:n osakekannan St1 Holding Oy:lle. Samassa yhteydessä oy Esso ab:n
polttonesteiden hankintatoiminnot sovittiin myytäväksi S-ryhmän polttonestehankintaa hoitavalle SOK:n tytäryhtiölle North
European Oil Trade Oy:lle (NEOT) ja S-ryhmän liiketoimin-
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tastrategiaan sopivat oy Esso ab:n liikepaikat myytäväksi S-ryhmän alueosuuskaupoille. Suomen Kilpailuvirasto hyväksyi järjestelyt tammikuussa 2007. Kaupan täytäntöönpanon edellytykset
täyttyivät alkuvuoden 2007 aikana ja lopulliset kaupat osapuolten
välillä allekirjoitettiin heinäkuun alussa.
SOK myi 31.7.2007 Vantaan Hakkilassa sijaitsevan Kiinteistö
Oy Mastolan keskusvaraston osakekannan Capman Real Estate I
-rahastolle. Kiinteistössä toimii Inex Partners Oy:n logistiikkakeskus, jonka toimintaan omistajanvaihdoksella ei ole vaikutusta.

Liikevaihto
SOK-yhtymän liikevaihto 1.1.–30.6.2007 oli 3 757 milj. euroa,
jossa oli lisäystä 15,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkomaisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,3 prosenttia.
SOK-yhtymän liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Milj. €
Milj. €
1.1.–30.6.2007 1.1.–30.6.2006
Marketkauppa *)
87
238
Polttonestekauppa
618
472
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 7
17
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 117
94
Auto- ja autotarvikekauppa
238
203
Maatalouskauppa
501
451
Hankintatoiminta
1 309
1 031
OVT-laskutus
915
771
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu
palvelutoiminta
129
121
Eliminoinnit
-165
-133
Yhteensä
3 757
3 265

± ed. v.
%
-63,5
31,1
-58,1
23,9
17,0
11,1
27,0
18,7

Auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto Suomessa kasvoi edellisestä vuodesta, mutta jäi tavoitetasosta merkittävästi. Tähän vaikutti
sekä kokonaismarkkinoiden jääminen ennakoitua pienemmäksi
(kokonaismarkkinat laskivat 10,3 prosenttia edellisestä vuodesta)
että Peugeotin ja Fordin myynnin lasku edellisestä vuodesta. Peugeot-myynti laski 9 prosenttia ja Ford-myynti 15 prosenttia.
Maatalouskaupan liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia. Erityisesti
vilja- ja työkonekaupan myynti kehittyi myönteisesti. Rauta- ja
puutarhakaupan kysyntä kasvoi myös voimakkaasti.
Hankintatoiminta koostuu Inex-konsernin harjoittamasta päivittäis- ja erikoistavaroiden valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalvelujen tuottamisesta sekä Intrade Partners Oy:n harjoittamasta
käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluista. Inex-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 997,1 milj. euroa. Toteutunut liikevaihto oli yli suunnitellun tason, mutta alkuvuotta 2006
alhaisempi. Tradeka Oy:n toimipaikat poistuivat Inex Partners
Oy:n päivittäistavaroiden toimitusten piiristä vuoden 2006 aikana. Inex Partners Oy:n liikevaihto oli 876, 4 milj. euroa ja Meira
Nova Oy:n 124,8 milj. euroa. Intrade Partners Oy:n liikevaihto
kasvoi 8,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvu tuli suhteellisen
tasaisesti kaikista asiakasketjuista.
Osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvän SOK:n OVT-laskutuspalvelun liikevaihto on kasvanut edellisvuodesta 144 milj.
euroa pääosin osuuskauppojen myynnin kasvun seurauksena.

Ylijäämä
SOK-yhtymän ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli tammi-kesäkuussa 46,7 milj. euroa. Edellisenä vuonna vastaava ylijäämä oli 29,3 milj. euroa. Ylijäämän kasvuun vaikuttivat pääosin
edellisvuotta vertailukelpoisesti merkittävästi suuremmat käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka on esitetty osana liiketoiminnan
muita tuottoja.

6,5
23,9
15,1

SOK-yhtymän liikevoitto liiketoiminta-alueittain

*) Sisältää Tallinnassa ja Riiassa harjoitettavan marketkaupan
liikevaihdon lisäksi Spar-konsernin liikevaihdon. Marketkaupan
liikevaihdon pienentyminen johtuu Spar-toimipaikkojen myynnistä
suunnitelmien mukaan alueosuuskaupoille.
Polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade Oy:n
harjoittaman polttonestekaupan liikevaihto kasvoi 31,1 prosenttia
edellisvuodesta johtuen toiminnan laajentumisesta ja öljytuotteiden kallistumisesta.
SOK-yhtymä harjoittaa erikoisliikekauppaa Tapiolan Sokostavaratalossa Espoossa. Muu tavaratalo- ja erikoisliikekauppa on
alueosuuskauppojen omistuksessa. Liikevaihdon pienentyminen
aiheutuu Turun Sokos Oy:n liiketoiminnan myynnistä Turun
Osuuskaupalle vuoden 2007 alussa. Tapiolan Sokos Oy:n liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 8,4 prosenttia.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 23,9 prosenttia, johon vaikutti osaltaan Holiday Club -hotellien liittyminen osaksi Sokotel Oy:n liiketoimintaa. Tallinnassa
hotellitoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liikevaihto pysytteli
viimevuoden tasolla ollen 8,5 milj. euroa.

Milj. €
Milj. €
1.1.–30.6.2007 1.1.–30.6.2006
Marketkauppa
-0,2
0,7
Polttonestekauppa
-0,5
3,3
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
0,0
-0,9
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
0,6
2,2
Auto- ja autotarvikekauppa
-3,3
-1,7
Maatalouskauppa
8,6
6,2
Hankintatoiminta
3,5
5,8
OVT-laskutus
0,1
0,0
Kiinteistö-, vuokraus- ym.
palvelutoiminta
25,8
14,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
0,3
1,6
Eliminoinnit
6,7
-5,2
Yhteensä
41,7
26,2
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Marketkauppa sisältää marketkaupan Tallinnassa ja Riiassa sekä
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 tulosvaikutusta 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.
Polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade Oy:n
liikevoitto pieneni johtuen pääosin edellisvuoden poikkeuksellisen hyvästä liiketoiminnan kehityksestä. Yhtiön tulos on budjetoidulla tasolla.
Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan eli SOK:n omistaman Tapiolan Sokos Oy:n liikevoitto oli edellisvuotta hieman parempi.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevoitto pieneni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen pääosin edellisvuodelle ajoittuneesta Rovaniemen Sokos Hotel Vaakunan myynnistä
syntyneestä myyntivoitosta sekä Sokos Hotels St. Petersburg LLC:n
toiminnan käynnistyskustannuksista. Matkailu- ja ravitsemiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuotta parempi.
Auto- ja autotarvikekaupan liikevoitto jäi tavoitteesta ja myös
edellistä vuotta heikommaksi ennakoitua huonommasta myyntikehityksestä johtuen. Lisäksi erityisesti Peugeotin maahantuonnin myyntikatteet heikkenivät edellisestä vuodesta tehdashintojen
nousun johdosta. Myöskään vähittäiskaupan myyntikatteet eivät
olleet tavoitteen mukaisia. Automaan osalta Konalan toimipisteen
tehokkuus ei yltänyt vielä muiden toimipisteiden tasolle.
Maatalouskaupan liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta johtuen
lähinnä rauta- ja puutarhakaupan kysynnän kasvusta.
Hankintatoiminta sisältää päivittäis- ja erikoistavarahankintatoimintaa harjoittavan Inex-konsernin sekä käyttötavarahankintayhtiö Intrade Partners Oy:n. Inex-konsernin liikevoitto oli budjetoitua parempi, mutta alle viime vuoden vastaavan ajankohdan
tason. Suunniteltua parempi tuloskehitys perustui hyvään volyymikehitykseen ja tehokkaaseen kustannushallintaan. Äänikeräysjärjestelmä on lisännyt työn tuottavuutta päivittäistavaralogistiikassa ja volyymin kasvu erikoistavaralogistiikassa. Intrade Partners
Oy:n liikevoitto oli lievästi budjetoitua alempi ja selvästi edellistä
vuotta alempi.
Kiinteistö-, vuokraus- ym. palvelutoiminnan liikevoitto oli selvästi edellistä vuotta parempi johtuen pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoista. Eliminoinnit koostuvat pääosin aiemmista
konsernin sisäisistä myyntivoitoista, jotka realisoituivat myytäessä
käyttöomaisuutta konsernin ulkopuolelle.

Realisoinnit olivat 68,2 milj. euroa, joista merkittävimmät kohteet olivat Suomen Sparin liiketoimintojen myynti osuuskaupoille, Sato Oyj:n osakkeiden myynti, AS Kommest Auton osakkeiden
myynti sekä kiinteistörealisoinnit.

Rahoitus
SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä alkuvuoden aikana.
Likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat kesäkuun lopussa 594,0 milj. euroa. Lisäksi yhtymällä oli käyttämättöminä
327,5 milj. euroa sitovia luottolimiittejä, joista pitkäaikaisia oli
320,0 milj. euroa.
Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 10,8 milj. euroa.
Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen verrattuna nettovelat vähentyivät 15,7 milj. euroa, mutta verrattuna joulukuun 2006 tilanteeseen lisääntyivät 132,6 milj. euroa. Alkuvuoden muutos selittyy
pääosin yhtymälle normaalilla kassavirran kausivaihtelulla.
SOK-yhtymän rahoitustuotot ja -kulut nettona ilman pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalentumisia olivat 5,0 milj. euroa positiiviset, tämä oli 1,8 milj. euroa edellisvuoden kesäkuuta
enemmän. Muutos johtui muun muassa nettovelkojen pienentymisestä.
SOK-yhtymän omavaraisuus oli 27,2 prosenttia, joka oli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.

Henkilöstö
SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskauden 1.1.–30.6.2007 aikana 7 731 henkeä.
Kesäkuun lopussa SOK-yhtymän henkilömäärä oli 9 582, josta
SOK:n henkilöstöä oli 870 (9,1 %) ja tytäryhtiöiden 8 712 (90,9
%) henkeä. Ulkomailla yhtymän henkilöstöstä työskenteli katsauskauden lopussa 1 151 (12,0 %) henkeä.
Edellisen vuoden loppuun verrattuna henkilömäärä kasvoi
1 019:llä (11,9 %) ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 244 hengellä (2,6 %). SOK-yhtymän henkilömäärän
kasvuun katsauskauden kuluessa vaikutti normaalin liiketoiminnan kasvun lisäksi Suomen Rehu Oy:n ja sen tytäryhtiöiden siirtyminen Hankkija-Maatalous Oy:n hallintaan. Myös kevään aikana
palvelukseen tulleet kesätyöntekijät kasvattivat jälleen henkilömäärää.
SOK:n tytäryhtiössä Suomen Spar Oy:ssä työskenteli katsauskauden lopussa 62 henkeä. Luku ei ole mukana yllä mainituissa
tilastoissa.

Muutoksia SOK:n hallinnossa
Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit
SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat eli investoinnit
käyttöomaisuuteen olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 63,9
milj. euroa. Merkittävimmät kohteet olivat Suomen Rehu Oy:n
osakkeiden hankinta ja panostukset hotellitoimialalle. Muita
keskeisiä kohteita olivat Meira Novan uusi logistiikkakeskus ja
S-Pankin tietojärjestelmät.

SOK:n pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Kari
Neilimo siirtyi eläkkeelle 31.7.2007. Hänen seuraajanaan aloitti
Helsingin Osuuskauppa Elannon toimitusjohtaja Arto Hiltunen
1.8.2007 alkaen.
SOK:n hallituksen uusina jäseninä aloittivat Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä 1.1.2007 ja Helsingin
Osuuskauppa Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi 1.8.2007.
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SOK:n hallintojohtaja Jukka Salminen jää pois hallituksesta
1.9.2007 alkaen jäädessään eläkkeelle.
SOK-yhtymän uusi konsernijohtoryhmä aloitti työnsä 1.8.2007.
Konsernijohtoryhmän tehtävänä on tukea pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän strategisessa johtamisessa. Konsernijohtoryhmään kuuluvat pääjohtajan lisäksi hallintojohtaja Jari Annala,
viestintäjohtaja Suso Kolesnik, kehitysjohtaja Harri Miettinen,
S-ryhmän liiketoimintojen ketjuohjaus- ja hankintatoimintojen
johtaja Risto Pyykönen, SOK:n liiketoimintajohtaja Antti Sippola
sekä pääsihteeri, lakiasiainjohtaja Markku Viljanen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
SOK-yhtymässä toteutetaan koko organisaation kattavaa riskienhallintaa SOK:n hallituksen vahvistaman S-ryhmän riskienhallintapolitiikan ja -strategian mukaisesti. Tavoitteena on integroida
riskienhallinta johtamisprosessiin ja sitä kautta osaksi päivittäistä
toimintaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallintaan sekä yhteisten riskienhallintatyövälineiden määrittelyyn. SOK-yhtymässä nähdään
riskienhallinta kilpailutekijänä, jolla tuetaan strategioiden toteutumista. Riskienhallinnan kokonaisvaltaista ohjausta ja valvontaa
toteuttaa yhtymän riskienhallintayksikkö.
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 eri osaalueille on asetettu numeeriset tavoitteet, joiden avulla pyritään
varmistamaan rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja edullisuus
kaikissa olosuhteissa.

SOK-yhtymän liiketoimintaan liittyvät ympäristöriskit tunnistetaan ja analysoidaan osana liikeriskianalyysiä vuosittain. Merkittävimmät liiketoiminnan ympäristöriskit liittyvät polttonesteen
hankintaan, kuljetuksiin ja jakeluun, kemikaalien käsittelyyn ja
varastointiin, korjaamo- ja huoltotoimintaan sekä kiinteistöjen
historiallisen toiminnan aiheuttamaan mahdolliseen maaperän
pilaantuneisuuteen.

Tilikauden 2007 näkymät
SOK-yhtymän koko tilikauden liikevaihto tulee kasvamaan viime vuoteen verrattuna hankintayhtiöiden volyymien kasvun ja
yhtymän uusien liiketoimintayksiköiden myötä. Toimialojen loppuvuoden tulosarvioiden perusteella odotetaan koko vuoden operatiivisen tuloksen jäävän edellistä vuotta pienemmäksi. Yhtymän
ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja tulee kuitenkin olemaan
edellistä vuotta parempi johtuen suuremmista käyttöomaisuuden
myyntivoitoista.
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Helsingissä 16.8.2007
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallitus

KONSERNITULOSLASKELMA, milj. €
1.1.–30.6.2007

1.1.–30.6.2006

Muutos

1.1.–31.12.2006

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

3 756,8
39,2

3 265,1
37,3

491,7
1,9

6 834,0
48,6

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

3 439,4
147,1
25,9
142,3
0,3

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

467,9
16,8
-8,1
0,2
-1,3

6 231,7
278,2
59,4
291,8
1,6

41,7

26,2

15,5

23,1

0,1
5,0

-0,1
3,2

0,2
1,8

-0,1
6,9
0,0

46,7

29,3

17,4

29,9

-5,1

5,1

-5,1

Liikeylijäämä
Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-)
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Ylijäämä ennen veroja

46,7

24,2

22,5

24,8

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

-10,0
-1,3

-7,3
-2,4

-2,7
1,1

-3,5
-2,4

Katsauskauden ylijäämä

35,4

14,5

20,9

18,9

30.6.2007

30.6.2006

Muutos

31.12.2006

134,8
273,6
55,1
300,1
738,7
458,6
135,3

101,5
276,9
77,5
257,7
664,5
512,8
49,2

33,3
-3,3
-22,4
42,4
74,2
-54,2
86,1

103,1
252,0
60,5
295,7
631,6
697,5
120,3

2 096,2

1 940,1

156,1

2 160,9

30.6.2007

30.6.2006

Muutos

31.12.2006

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

111,9
436,2
17,5
16,4
50,1
1 464,1

103,7
404,6
16,9
16,5
61,8
1 336,6

8,2
31,6
0,6
-0,1
-11,7
127,5

111,9
409,2
16,7
22,2
60,0
1 540,8

Taseen loppusumma

2 096,2

1 940,1

156,1

2 160,9

27,2

27,2

KONSERNITASE, milj. €
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihto-omaisuus
Saamiset *)
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Taseen loppusumma
VASTATTAVAA

*) sisältää laskennallisen verosaamisen
**) sisältää laskennallisen verovelan
Omavaraisuusaste %
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25,5

VASTUUSITOUMUKSET, Milj. €
30.6.2007

30.6.2006

Muutos

31.12.2006

2,2
56,2
6,7

1,9
42,7
8,2

0,3
13,5
-1,4

1,9
34,4
8,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Osuuskauppakonsernien velasta
Takaukset

14,2

4,6

9,6

4,9

Muiden velasta
Takaukset

12,0

3,1

8,9

2,2

34,2
108,0
59,1
0,8
0,0
118,8

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

5,4
-5,6
-13,1
-1,8
-0,3
22,8

25,9
104,9
67,6
4,4
0,0
96,5

Annetut pantit ja vastuusitoumukset
Omasta velasta
Pantit
Kiinnitykset
Takaukset
Osakkuusyritysten velasta
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 30.6.2007 oli 40,4 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
30.6.2007

Käypä arvo
30.6.2007

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
30.6.2007

Avoimien
käyvät arvot
30.6.2007

Kohdeetuuden
arvo
31.12.2006

Käypä arvo
31.12.2006

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95,2
95,2
206,5

0,3
-0,3
0,4

0,0
0,0
12,5

0,0
0,0
0,3

86,2
86,2
195,1

0,2
-0,2
-0,1

Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset

94,6

-0,3

84,0

-0,3

55,1

-0,3

104,5

5,2

57,3

3,6

81,2

0,0

25,6
27,6

0,8
0,1

13,2
15,3

0,4
0,2

9,3
3,7

0,1
0,0

Öljytuotejohdannaiset
Futuurisopimukset
Swapit
Optiosopimukset
Asetetut

38,9
13,5

-1,3
0,1

37,8
0,0

-1,3
0,0

40,9
0,0

1,0
0,0

2,5

-0,1

2,5

-0,1

2,9

0,0

Viljatuotejohdannaiset
Futuurisopimukset

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

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 kuudesta kuukaudesta kymmeneen vuoteen. Avoimet sähkötermiinisopimukset erääntyvät seuraavan
4 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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