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Hallituksen toimintakertomus

IFRS-säännösten käyttöönotto
SOK-yhtymä siirtyi 1.1.2007 konsernitilinpäätöksen laadinnassa
kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisiin laskenta- ja tilinpäätösperiaatteisiin. Tilinpäätöksen vertailutietoina on käytetty vuoden 2006
IFRS:n mukaisia lukuja. Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2007
julkaistiin vielä FAS:n mukaisena.
SOK-yhtymän siirtymätaseen loppusumma 1.1.2006 kasvoi
255 miljoonaa euroa IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen
vaikutuksesta. SOK-yhtymän tilikauden 2006 voittoon IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtymisellä ei sitä vastoin ollut merkittävää
vaikutusta.
IFRS-säännösten käyttöönoton merkittävimmät vaikutukset
kohdistuivat rahoitusleasingsopimusten käsittelyyn, autokaupan
sekä maatalouskaupan leasing- ja osamaksusopimusten käsittelyyn
sekä segmenttiraportointiin. IFRS-raportoinnin pääasialliset erot
verrattuna suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (FAS) vuodelta
2006 sekä IFRS-standardeihin siirtymispäivältä 1.1.2006 esitetään erikseen konsernitilinpäätöksen liitetietojen yhteydessä.

Kaupan yleinen toimintaympäristö 2007
Maailmantaloudessa on koettu poikkeuksellisen vahva nousujakso, kun globaali keskikasvu vuosina 2004–2007 oli 4,5–5 prosenttia. Aasian kehittyvät taloudet Kiinan johdolla ovat vahvistaneet asemaansa maailmantalouden kasvun lähteenä. Yhdysvaltain
kasvu hidastui jo viime vuoden aikana. Myös euroalueella kasvu
jäi viime vuonna hieman edellisvuotta heikommaksi, reiluun
kahteen ja puoleen prosenttiin. Kasvua alueella piti yllä viennin
vahva veto sekä kuluttajien vahva luottamus, joka on seurausta
hyvästä työllisyyskehityksestä. Suomen lähialueilla kasvu jatkui
edelleen voimakkaana vuonna 2007. Bruttokansantuotteen kasvu
oli Virossa yli seitsemän prosenttia. Latviassa ja Liettuassa kasvuluvut olivat vielä tätäkin korkeammat. Venäjällä kasvu nousi yli
seitsemän prosentin.
Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkonsa vuoden 2007 kesäkuussa 4 prosenttiin, minkä jälkeen ohjauskorko on pysynyt samana. Euroalueen inﬂaatio on kiihtynyt voimakkaasti. Euroopan
keskuspankki joutuukin tasapainoilemaan korkopäätöksissään
nousevan inﬂaation ja heikkenevän talouskasvun välillä. Useimmat ennusteet uskovat korkotason lähtevän Euroopassa lievään
laskuun inﬂaatiopaineista huolimatta. Yhdysvaltain voimakkaasti
heikkenevä talous asuntoluotto-ongelmineen on jo pakottanut
Yhdysvaltain keskuspankin laskemaan ohjauskorkoaan. Pyrkiessään estämään maan luisumisen taantumaan on keskuspankki
valmis käyttämään ohjauskorkoa voimakkaastikin. Tammikuun
2008 lopulla se laski ohjauskorkoaan kaksi kertaa yhteensä 1,25

prosenttiyksiköllä 3,00 prosenttiin. Korkoeron kasvu euroalueeseen verrattuna on vahvistanut euroa suhteessa dollariin, mikä
heikentää euroalueen vientimahdollisuuksia.
Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna yli neljän
prosentin vauhtia. Kasvu oli edelleen selvästi nopeampaa kuin
euroalueella keskimäärin. Tuotannon kasvua tukivat erityisesti
kulutuskysyntä ja vienti. Kotitalouksien tulokehitys on parantunut hyvän työllisyystilanteen ansiosta, ja palkankorotukset ovat
lisänneet tulo-odotuksia. Kuluttajien usko omaan talouteensa on
säilynyt hyvin luottavaisena, mikä on pitänyt yllä yksityistä kulutusta ja vähittäiskauppaa. Vuoden loppupuolella luottamus yleiseen talouskehitykseen kuitenkin heikkeni varsin voimakkaasti.
Kuluttajahintojen nousu kiihtyi viime vuoden aikana. Vuoden
2007 keskimääräinen inﬂaatio oli 2,5 prosenttia. Kuluttajahintoja
nosti eniten asumisen kallistuminen. Asumisen kustannustasoon
vaikuttivat etenkin asuntolainojen korkojen nousu, asuntojen hinnat ja vuokrankorotukset. Myös ajoneuvojen käyttökustannusten,
elintarvikkeiden, kulutusluottojen korkojen sekä ravintola- ja kahvilapalveluiden kallistuminen vaikutti inﬂaatioon.
Suomessa vähittäiskaupan myynnin arvo ilman autokauppaa
kasvoi marraskuun 2007 loppuun mennessä Tilastokeskuksen
mukaan 7,3 prosenttia. Kasvu oli selvästi edellisvuotta voimakkaampi. Autokaupassa myynnin kasvu oli 6,2 prosenttia, mutta
autoverouudistus pysäytti uusien autojen kaupan loppuvuonna.
Uusien henkilöautojen rekisteröinnit vähenivät 13,8 prosenttia.
Liikenteen polttonesteiden hintataso pysyi vuositasolla tarkastellen vakaana raakaöljyn suurista hinnan vaihteluista huolimatta.
Öljy- ja kaasualan keskusliiton mukaan bensiinin myyntimäärä
väheni 0,1 prosenttia marraskuun loppuun mennessä. Dieselin
myynnissä kasvua oli 6,0 prosenttia samana ajanjaksona.
Vähittäiskaupan kasvu oli vahvaa lähes kaikilla muilla toimialoilla. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kasvu oli kaikkein
voimakkainta. Lokakuun loppuun mennessä toimialan myynnin
arvo kasvoi 14,6 prosenttia. Toimialan hintataso jatkoi laskuaan
määrällisen kasvun ollessa 21,6 prosenttia. Rautakaupan myynnin arvo kasvoi 10,6 prosenttia. Suurin osa arvon kasvusta johtui
hintojen noususta, määrällisen kasvun jäädessä vajaaseen kahteen
prosenttiin. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden myynti kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2007. Tilastokeskuksen ennakkotieto elintarvikkeiden myynnistä marraskuun
loppuun mennessä on yli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi.
Päivittäistavarakauppa ry:n mittaama tavaratalokaupan kasvu
vuodelle 2007 oli 4,9 prosenttia.
Maatalouskaupan kokonaiskysyntää vuonna 2007 lisäsivät
hyvä viljasato ja kohonneet viljan ja puun hinnat. Viljasato nousi
edellisvuoden 3,8 miljardista kilosta 4,1 miljardiin kiloon. Traktorikaupassa kokonaismarkkinat laskivat noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
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Suomen hotelleissa kirjattiin 14,2 miljoonaa yöpymistä marraskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 5,2 prosentilla. Hotellihuoneiden käyttöaste nousi 1,8 prosenttiyksiköllä
53,9 prosenttiin. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi noin viisi
prosenttia syyskuun loppuun mennessä. Kasvu painottui selvästi
ruokamyyntiin.
Kaupan alan työllisten määrä kasvoi selvästi syyskuun loppuun
mennessä. Myös kaupan maksama palkkasumma jatkoi kasvuaan.
Osa-aikaisten työntekijöiden määrä laski. Hotelli- ja ravintolaalalla toissa vuonna alkanut työpanoksen kasvu on jatkunut.

Konsernirakenteen muutokset
Tilikauden muutokset
SOK myi 1.1.2007 Turun Sokos Oy:n liiketoiminnan sekä Kiinteistö Oy Turun Valtakulman osakkeet Turun Osuuskaupalle.
Kiinteistö Oy Turun Valtakulma omistaa Sokos Wiklundin kiinteistön. Turun Sokos Oy sulautui SOK:hon 31.8.2007.
OOO Sokotel (ent. Sokos Hotels St. Petersburg LLC) osti
tammikuussa 2007 Holiday Club Resorts Oy:ltä keskeneräisen
Pietarin Holiday Club Spa -hotelliprojektin. Hotelli avattiin tammikuussa 2008 ja kylpylätoiminta käynnistyy kevään 2008 aikana.
OOO Sokotelilla on myös kaksi muuta hotellihanketta Pietarissa.
Sokos Hotellit Olympic Garden ja Vasilievsky avataan vuoden
2008 aikana.
SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy osti 6.6.2007 Lännen Tehtaat Oyj:ltä 51 prosenttia Suomen Rehu Oy:n osakkeista.
Lännen Tehtaat Oyj:llä on oikeus halutessaan myydä loput 49
prosenttia Suomen Rehu Oy:n osakkeista Hankkija-Maatalous
Oy:lle. Hankkija-Maatalous Oy:llä on puolestaan oikeus ostaa
loput osakkeet aikaisintaan 15 kuukauden kuluttua enemmistökaupan toteutumisesta. Kaupan myötä myös Suomen Rehu
Oy:n tytäryhtiöt Lännen Rehu Oy, Hiven Oy, Rehu Eesti Oü,
SIA Baltic Feed ja UAB Baltijos Pasarai yhdistellään SOK-yhtymään. Suomen Rehu -konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi
eläinrehuja sekä lemmikkieläinten ruokia. Osakekaupan yhteydessä Movere Oy:stä tuli SOK-yhtymään yhdisteltävä HankkijaMaatalous Oy:n tytäryhtiö. Movere Oy oli aiemmin yhdistelty
SOK-yhtymään osakkuusyhtiönä. Movere Oy on logistiikkayritys,
jolla on erikoisosaamista maatalouden, rakennusaineteollisuuden
ja mekaanisen metsäteollisuuden tilaus- ja toimitusprosesseissa.
Kaupan myötä Suomen Rehu Oy:n osakkuusyhtiö Farmit Website
Oy:stä tuli SOK-yhtymään yhdisteltävä osakkuusyhtiö 50 prosentin omistusosuudella.
SOK myi 27.6.2007 Virossa toimivan AS Kommest Auton
osakkeet yhtiön toimitusjohtajana toimineelle Toomas Rüütmanille. Kaupan myötä SOK-yhtymän ulkopuolelle siirtyivät myös
AS Kommest Auton tytäryhtiöt Oü Kommest Autokeskused, A/S
Lauva Auto ja SIA Lauva Autocentrs.
SOK sopi joulukuussa 2006 ExxonMobil Holding Norway
AS:n kanssa sen tytäryhtiön, oy Esso ab:n, koko osakekannan
ostamisesta. Jatkojärjestelynä oy Esso ab:n koko osakekanta sovittiin myytäväksi St1 Holding Oy:lle. Samassa yhteydessä oy Esso
ab:n polttonesteiden hankintatoiminnot sovittiin myytäväksi
S-ryhmän polttonestehankintaa hoitavalle SOK:n tytäryhtiö
North European Oil Trade Oy:lle ja S-ryhmän liiketoimintastrategiaan sopivat oy Esso ab:n liikepaikat myytäviksi 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.
S-Etuluotto Oy sulautui S-pankki Oy:öön 31.7.2007. Elokuussa perustettiin uusi yhtiö, S-Asiakaspalvelu Oy, S-Pankin
tytäryhtiöksi. SOK-Business Oy sulautui SOK:hon 31.10.2007.
Canelokiinteistöt Oy sulautui Inex Partners Oy:öön 31.10.2007.
Automaa Oy sulautui Auto-Kivitila Oy:öön 31.12.2007. Samassa
yhteydessä Auto-Kivitilan nimeksi muutettiin Automaa Oy. Yhtiö
harjoittaa Peugeot- ja Ford-vähittäiskauppaa.
SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy myi 31.12.2007 omistamansa
33 prosenttia Hotelli Joensuun Kimmel Oy:n osakkeista Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle. SOK-yhtymään osakkuusyhtiönä
yhdistelty yhtiö siirtyi näin kokonaisuudessaan Pohjois-Karjalan
Osuuskaupan omistukseen.

Tilikauden jälkeiset muutokset
SOK osti 1.1.2008 tytäryhtiöltään Maan Auto Oy:ltä tämän tytäryhtiön Automaa Oy:n koko osakekannan.
SOK perusti tammikuussa 2008 kaksi uutta tytäryhtiötä, SOK
Real Estate Int. Oy:n ja SOK Retail Int. Oy:n.
SOK:n hallitus on 13.2.2008 hyväksynyt Tapiolan Sokos
Oy:n liiketoiminnan myynnin Helsingin Osuuskauppa Elannolle
1.1.2009.

SOK-yhtymän liikevaihto segmenteittäin
SOK-yhtymän liiketoiminta on jaettu IFRS-säännöstön edellyttämällä tavalla segmentteihin sivulla 4 olevan taulukon mukaisesti.
S-Pankin toiminnan käynnistymisen vuoksi liiketoiminnan tiedot
on jaettu edelleen kauppatoiminnan ja pankkitoiminnan tietoihin. Kauppatoiminnan tietoina esitetään kaikki muu liiketoiminta
pankkitoimintaa lukuun ottamatta. Kunkin segmentin liikevaihdoista on eliminoitu segmentin sisäinen liikevaihto. Näin ollen
kauppatoiminnan segmenttikohtainen liikevaihto eroaa hieman
tuloslaskelman kauppatoiminnan liikevaihdosta, josta on eliminoitu kaikki konsernin sisäinen liikevaihto. Erottamaan jäävät
kauppa- ja pankkitoiminnan väliset eliminoinnit.
Kauppatoiminnan liikevaihto vuonna 2007 oli yhteensä 7 808
miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä 14,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu 975 miljoonaa euroa aiheutuu pääosin hankintatoiminnan segmenttiin kuuluvan polttonestekaupan kasvusta sekä palvelutoiminnan segmenttiin kuuluvan
osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvän OVT-laskutuksen
kasvusta. Ulkomaisen liiketoiminnan osuus kauppatoiminnan
liikevaihdosta oli 2,4 prosenttia eli 186 miljoonaa euroa. Pankkitoiminnan liikevaihto oli 7 miljoonaa euroa (ed.v. 1 milj. €,
pankkitoiminta käynnistyi vasta vuonna 2007).
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SOK-yhtymän liikevaihto segmenteittäin
Milj. €
1.1.–31.12.
2007
Marketkauppa
134
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
245
Auto- ja autotarvikekauppa 378
Maatalouskauppa
987
Hankintatoiminta
4 160
Palvelutoiminta
5 301
Kauppatoiminnan sisäisten
erien eliminointi
-3 396
Kauppatoiminnan
liikevaihto
7 808
Pankkitoiminnan liikevaihto
7
Kauppa- ja pankkitoiminnan välisten erien
eliminointi
-2
SOK-yhtymä yhteensä
7 813

Milj. €
1.1.–31.12.
2006
99

± ed. v.
%

217
424
855
3 337
4 335

12,9
-10,9
15,4
24,7
22,3

-2 433

39,6

6 834
1

14,3
1 129,6

-1
6 834

303,8
14,3

35,1

Kauppatoiminnan liikevaihto
Marketkauppa sisältää Virossa ja Latviassa harjoitettavan marketkaupan. Marketkaupan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 35
miljoonaa euroa eli 35,1 prosenttia.
SOK-yhtymässä matkailu- ja ravitsemiskauppaa vuonna 2007
harjoittivat Suomessa toimiva Sokotel Oy ja Virossa toimiva AS
Sokotel. SOK-yhtymän hotelliliiketoiminta toimi Sokos Hotels,
Radisson SAS Hotels sekä Holiday Club Spa Hotels -brändien
alla. Yhtiöön kuului vuoden 2007 lopussa 13 Sokos Hotelia, 7
Radisson SAS -hotellia sekä 6 Holiday Club -hotellia. Yhtiön
liikevaihto oli 229 miljoonaa euroa ja se on kasvanut edellisen
vuoden tasosta. Huonetuotto on kehittynyt edelliseen vuoteen
nähden positiivisesti keskihinnan kehittymisen myötä. Tallinnassa
Sokos Hotel Virun hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavan AS
Sokotelin liikevaihto oli 18 miljoonaa euroa jääden edellisen vuoden tasosta. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti Tallinnan hotellikapasiteetin huomattava kasvu ja hotellimarkkinan merkittävästi
koventunut kilpailutilanne. Hotellin huonetuotto oli selvästi koko
maan ja Tallinnan keskiarvoa korkeampi.
Auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto Suomessa laski noin 7
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja jäi tavoitetasosta merkittävästi. Laskun aiheutti pääosin autoveromuutoksen aiheuttama kaupan pysähtyminen loppuvuodesta. Heikkoon myynnin
kehitykseen vaikutti henkilöautojen kokonaismarkkinan laskun
lisäksi myös sekä Peugeotin että Fordin jääminen markkinaosuustavoitteistaan. Henkilöautojen kokonaismarkkinat vuonna 2007
olivat 125 682 kappaletta, jossa oli laskua edellisvuoteen 13,8 prosenttia. Laskun aiheutti pääosin kaupan pysähtyminen loppuvuodesta autoveromuutoksen vuoksi. Peugeot-henkilöautojen myynti
laski markkinoiden kokonaislaskua merkittävästi enemmän 24,7
prosenttia, rekisteröintien ollessa 6 062 kappaletta. Peugeot-henkilöautojen markkinaosuus laski 5,5 prosentista 4,8 prosenttiin.

Pakettiautojen kokonaismarkkinat vuonna 2007 olivat 59 806
kappaletta, jossa oli kasvua edellisvuoteen 10,6 prosenttia. Peugeotin pakettiautojen rekisteröinnit sen sijaan markkinatrendin
vastaisesti laskivat 17,5 prosenttia. Peugeot-pakettiautoja rekisteröitiin 517 kappaletta. Pakettiautojen markkinaosuus laski 4,1
prosentista 3,1 prosenttiin.
Maatalouskaupan, joka sisältää rauta- ja rakennustukkukaupan,
liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia. Hankkija-Maatalous-konsernin
liikevaihto vuonna 2007 oli 894 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna 120 miljoonaa euroa ja 15,6 prosenttia. Tästä kasvusta Suomen Rehu Oy:n hankinnan vaikutus oli
53 miljoonaa euroa eli 44,1 prosenttia. Emoyhtiö Hankkija-Maatalous Oy:n liikevaihdon kasvu oli 8,7 prosenttia. Myynti kehittyi
myönteisesti rauta- ja puutarhakaupassa hyvän suhdannetilanteen
ja tehtyjen myymälälaajennusten myötä. Päättynyt vuosi oli myös
erittäin onnistunut työkonekaupassa. Viljan maailmanmarkkinahinnan nousu vaikutti myös osaltaan myynnin kasvuun. Naudanrehujen myynti laski markkinoiden kokonaiskysynnän laskun ja
lisääntyneen tarjonnan seurauksena. Rainex Yrityspalvelu Oy:n
harjoittaman rauta- ja rakennustukkukaupan liikevaihto kasvoi
edellisvuodesta 13,9 prosenttia ollen 94 miljoonaa euroa.
Hankintatoiminta koostuu Inex Partners -konsernin harjoittamasta päivittäis- ja erikoistavaroiden valikoima-, hankinta- ja
logistiikkapalvelujen tuottamisesta, Intrade Partners Oy:n harjoittamasta käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluista sekä
polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade Oy:n
harjoittamasta polttonestekaupasta. Inex-konsernin liikevaihto
oli 2 047 miljoonaa euroa, ollen hieman budjetoitua suurempi
ja lähes vuoden 2006 tasolla. Vertailuvuotena 2006 Inex Partners Oy:n omistus- ja asiakasrakenne muuttui. Inex Partners Oy:n
myynti S-ryhmän yksiköille kasvoi 12,9 prosenttia vuodesta 2006.
Intrade Partners Oy:n liikevaihto kasvoi 15,8 prosenttia edellisestä
vuodesta. Kaikkien merkittävien asiakasketjujen osalta liikevaihto
kasvoi ja voimakkainta kasvu oli Prisma-ketjussa ollen 20,0 prosenttia. Polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade Oy:n harjoittaman polttonestekaupan liikevaihto kasvoi 46,3
prosenttia edellisvuodesta johtuen markkinahintojen noususta ja
asiakasketjujen myynnin kasvusta.
Palvelutoiminta sisältää osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvän OVT-laskutuksen sekä SOK:n S-ryhmän yksiköille tuottamista palveluista syntyvän liikevaihdon. OVT-laskutus oli 5 039
miljoonaa euroa ja se on kasvanut edellisvuodesta 933 miljoonaa
euroa pääosin osuuskauppojen myynnin kasvun seurauksena.

Pankkitoiminnan liikevaihto
S-pankin toiminta käynnistyi lokakuussa 2007. Asiakkaat ovat
ottaneet S-Pankin vastaan hyvin, sillä loppuvuonna pankin ottolainaus henkilöasiakkailta kasvoi noin 160 miljoonaa euroa ollen
vuoden lopussa lähes 990 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti pankin tase rikkoi 1,2 miljardin euron rajan. Pankkitunnussopimuksia tehtiin lähes 200 000 kappaletta ja S-Pankin ensimmäisenä
Euroopassa liikkeeseen laskemia Visa Credit ja Debit -monisovelluskortteja myönnettiin noin 40 000 kappaletta. Pankkitoiminnan
nettokorkotuotot olivat 4,6 miljoonaa euroa (ed.v. 0,5 milj. €, jolloin toiminta ei vielä ollut käynnistynyt) ja nettopalkkiotuotot 1,2
miljoonaa euroa (ed.v. 0,0 milj. €). Pankkitoiminnan liikevaihto
6,9 miljoonaa euroa sisältää nettokorkotuottojen ja nettopalkkiotuottojen lisäksi pankkitoiminnan hallintopalvelutuotot.
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Eliminoinnit
Eliminoinnit sisältävät Suomen Spar Oy:n liikevaihdon, Tapiolan
Sokoksen liikevaihdon sekä segmenttien väliset eliminoinnit. Segmenttien väliset eliminoinnit sisältävät konsernin sisäistä OVTlaskutusta 3 158 miljoonaa euroa (ed.v. 2 484 milj. €). Suomen
Spar Oy:n liiketoiminta loppui pääosin vuoden 2007 aikana.

Tulos
SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli 51,6 miljoonaa euroa.
Edellisenä vuonna vastaava tulos oli 25,9 miljoonaa euroa. Tulos
ennen veroja sisältää liiketoiminnan muut tuotot, osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvonalentumiset pysyvien vastaavien
hyödykkeistä ja sijoituksista sekä niiden palautukset ja pakollisten varausten muutoksen. Tuloksen kasvu aiheutui muun muassa
käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta.
Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto, joka sisältää rahoitus- ja
hankintatoimintaan liittyvät osuuskauppoja palvelevat keskusliiketoiminnot, oli 2,6 prosenttia (ed.v. 1,9 %).
Arvonalentumisia pysyvien vastaavien hyödykkeistä kirjattiin
13,8 miljoonaa euroa. Ne olivat pääasiassa liikearvoista kirjattuja
arvonalentumisia.
SOK-yhtymän nettorahoituskulut mukaan lukien pysyvien vastaavien sijoitusten arvonalentumiset olivat 6,9 miljoonaa euroa
negatiiviset (ed.v. -3,9 milj. €).

Pankkitoiminnan operatiivinen tulos
Toiminnan käynnistäminen näkyi pankkitoiminnan tuloksessa.
Tilikauden operatiivinen tappio oli 8,6 miljoonaa euroa. Vuonna
2007 panostettiin voimakkaasti pankin käynnistämiseen, mikä
onnistuikin kaikin tavoin erinomaisesti.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos segmenteittäin
Milj. €
1.1.–31.12.
2007
2,5
0,1
-15,8
10,1
6,5
11,1

Milj. €
1.1.–31.12.
2006
1,9
9,0
-7,8
7,5
10,8
2,5

-8,0
6,6
-8,6
-2,1

-4,6
19,4
-2,0
17,4

Marketkauppa
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Auto- ja autotarvikekauppa
Maatalouskauppa
Hankintatoiminta
Palvelutoiminta
Kauppatoiminnan sisäisten erien
eliminointi
Kauppatoiminnan operatiivinen tulos
Pankkitoiminnan operatiivinen tulos
SOK-yhtymä yhteensä

kailu- ja ravitsemiskaupan tulosta rasittivat erityisesti Pietarissa
valmistelussa olevat hotellihankkeet.
Auto- ja autotarvikekaupan operatiivinen tulos oli tavoitetta
ja edellistä vuotta merkittävästi heikompi. Heikkoon tuloskehitykseen vaikutti sekä autoveromuutoksen aiheuttama kaupan
pysähtyminen loppuvuodesta että Peugeotin ja Fordin tavoiteltua
heikompi menestys Suomen automarkkinoilla.
Hankkija-Maatalous-konsernin operatiivinen tulos oli budjetoidulla tasolla ja edellisvuotta parempi. Kehitys johtui odotettua
paremmasta myynnin kehityksestä. Emoyhtiö Hankkija-Maatalous Oy:n operatiivinen tulos oli budjetoitua ja edellistä vuotta
parempi. Hankkija-Maatalous-konsernin tulokseen on yhdistelty
kesäkuun 2007 alusta alkaen Suomen Rehu Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tulokset 100 prosentin omistusosuuden mukaisina.
Inex Partners -konsernin operatiivinen tulos on ollut suunniteltua parempi. Hyvä tuloskehitys perustui toiminnan tehostumiseen sekä suunniteltua pienempiin kiinteisiin kustannuksiin.
Intrade Partners Oy:n operatiivinen tulos oli budjetoidulla tasolla
ja edellisvuotta alempi. Suunnitelman mukaisen liiketoimintakehityksen ansiosta polttonestekaupan operatiivinen tulos toteutui
budjetoidun mukaisena.
Palvelutoiminnan operatiivinen tulos oli budjetoitua ja edellisvuotta parempi.

Eliminoinnit
Eliminoinnit sisältävät Tapiolan Sokoksen operatiivisen tuloksen
sekä segmenttien väliset eliminoinnit.

SOK:n toiminta

Kauppatoiminnan operatiivinen tulos
Marketkauppa sisältää Virossa ja Latviassa harjoitettavan marketkaupan. Marketkaupan operatiivinen tulos oli hieman budjettia
ja edellisvuotta parempi.
Matkailu- ja ravitsemiskauppaa Suomessa harjoittavan Sokotel
Oy:n operatiivinen tulos jäi sekä tavoitteestaan että edellisen vuoden tasosta johtuen odotettua heikommin käyneestä ravintolakaupasta ja Holiday Club Spa Hotels -ketjun odotettua heikommasta
tuloskehityksestä. Tallinnassa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan AS Sokotelin operatiivinen tulos jäi edellisen vuoden
tasosta, johtuen liikevaihdon laskusta ja kunnossapitotöistä. Mat-

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 asiakasomistajille suunnattua palvelutarjontaa S-ryhmässä tehtyjen
päätösten mukaisesti. Lisäksi SOK harjoittaa tytäryhtiöidensä
kautta marketkauppaa ja hotelliliiketoimintaa Baltian alueella
sekä hotelliliiketoimintaa Pietarissa.
SOK:n liikevaihto oli 5 242 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä
22,4 prosenttia edellisen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu
aiheutuu pääosin osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvästä
OVT-laskutuksen kasvusta.
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SOK:n liikevoitto oli 45,3 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna
liiketappio oli 8,9 miljoonaa euroa. Liikevoiton kasvu johtuu
valtaosin käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvusta. SOK:n
ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli 59,0 miljoonaa euroa, kun se
edellisenä vuonna oli 6,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja käyttöomaisuuden myynnit
SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat eli investoinnit
käyttö-omaisuuteen vuonna 2007 olivat 115,9 miljoonaa euroa.
Merkittävimmät kohteet olivat Suomen Rehu Oy:n ja sen tytäryhtiöiden osake-enemmistön sekä oy Esso ab:n polttonesteiden hankintatoimintojen ostot. Huomattavia investointeja tehtiin myös
matkailu- ja ravitsemiskauppaan kotimaassa ja Pietarin alueella.
Meira Nova Oy:n uusi logistiikkakeskus avattiin syksyllä 2007.
Pysyvien vastaavien ja liiketoimintojen myynnit olivat vastaavasti 192,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät realisointikohteet
olivat Spar-liiketoimintojen myynnit osuuskaupoille, SATO Oyj:n
osakkeiden myynti, AS Kommest Auton osakkeiden myynti, Turun Sokos Oy:n liiketoiminnan myynti sekä kiinteistörealisoinnit, joista keskeisimpänä KOy Mastolan Keskusvaraston myynti
Capman Real Estate I -rahastolle ja KOy Turun Valtakulman
osakkeiden myynti

Rahoitus
SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden. Kauppatoiminnan likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat
vuoden lopussa 353,4 miljoonaa euroa. Lisäksi kauppatoiminnalla
oli käyttämättöminä 320,0 miljoonaa euroa pitkäaikaisia sitovia
luottolimiittejä. Kauppatoiminnan korolliset nettovelat olivat tilikauden vaihteessa 202,0 miljoonaa euroa (ed.v. 248,1 milj. €).
Kauppatoiminnan Gearing-tunnusluvun arvo oli 37,3 prosenttia
31.12.2007.
SOK-yhtymän omavaraisuus laski 16,4 prosenttiin edellisen
tilikauden 20,3 prosentista. Omavaraisuusasteen lasku johtui
pääasiassa S-Pankin toiminnan aloittamisen synnyttämästä taseen kasvusta. Pelkän kauppatoiminnan omavaraisuus oli 24,9
prosenttia.
Lokakuun 15. päivänä aloitti toimintansa Suomen ainoa kauppapankki. Pankin perustamisella haluttiin turvata osuuskaupan
asiakasomistajien rahoituspalveluiden jatkuvuus, sillä vuonna
2003 toteutunut osuuskuntalain muutos olisi johtanut niiden
loppumiseen. Pankin toiminnan aloituksen myötä S-ryhmän
osuuskauppojen asiakasomistajien säästökassasijoitukset, joita oli
yhteensä 829 miljoonaa euroa, siirrettiin S-Pankkiin. Samanaikaisesti SOK:n lyhytaikaisten velkojen määrä osuuskaupoille pieneni
merkittävästi.
Vuoden lopussa S-Pankin henkilöasiakastalletukset olivat 987,4
miljoonaa euroa, joista avistaehtoisilla tileillä oli 737,5 miljoonaa
euroa ja määräaikaisilla tileillä 249,9 miljoonaa euroa. Yritystalletuksia oli yhteensä 147,5 miljoonaa euroa. Pääomiaan S-Pankki
sijoitti valtaosin raha- ja pääomamarkkinoille siten, että keskuspankkirahoitukseen oikeuttaviin saamistodistuksiin kirjattiin
178,9 miljoonaa euroa ja saamistodistuksiin 769,6 miljoonaa
euroa. Saamisia luottolaitoksilta oli yhteensä 197,4 miljoonaa
euroa. Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä muodostuivat luottokorttisaamisista sekä tili- ja käyttöpääomalimiiteistä ja olivat 42,3
miljoonaa euroa.

Henkilöstö
Tilikauden aikana SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä oli 7 737 (7 096) henkeä.
SOK-yhtymän henkilömäärä oli vuoden 2007 lopussa 8 889,
josta SOK:n henkilöstöä oli 863 (9,7 %) ja tytäryhtiöiden 8 026
(90,3 %) henkeä. Henkilömäärä kasvoi edellisvuotisesta 326
henkeä (3,8 %). Henkilöstöstä työskenteli ulkomailla yhteensä
1 293 henkeä. Vuoden aikana henkilöstön määrää kasvattivat
muun muassa Suomen Rehu Oy:n siirtyminen tytäryhtiöineen
Hankkija-Maatalous Oy:n omistukseen, S-Asiakaspalvelu Oy:n
perustaminen sekä Holiday Club St. Petersburgin toiminnan
käynnistyminen.

SOK:n johto ja tilintarkastajat
SOK:n hallituksen puheenjohtajana toimi pääjohtaja Kari Neilimo 31.7.2007 asti, jolloin hän siirtyi eläkkeelle. SOK:n uusi
pääjohtaja Arto Hiltunen aloitti pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana 1.8.2007. Pääjohtajan lisäksi hallituksen muina jäseninä ovat vuonna 2007 toimineet toimitusjohtaja Esko Hakala,
toimitusjohtaja Taavi Heikkilä, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä,
toimitusjohtaja Matti Niemi (1.8.2007 alkaen), toimitusjohtaja
Veli-Matti Puutio, johtaja Jukka Salminen (31.8.2007 asti) ja toimitusjohtaja Kimmo Simberg.
Tilintarkastajina ovat vuonna 2007 toimineet KHT Tomi Englund, KHT Juhani Heiskanen ja KHT Tapani Rotola-Pukkila.
SOK:n hallintoneuvosto nimitti SOK:n hallitukseen 1.1.2008
alkavaksi vuoden toimikaudeksi seuraavat henkilöt: pääjohtaja
Arto Hiltunen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Taavi Heikkilä,
toimitusjohtaja Arttu Laine (uusi jäsen), toimitusjohtaja Matti
Niemi, toimitusjohtaja Antti Määttä (uusi jäsen), toimitusjohtaja
Veli-Matti Puutio ja toimitusjohtaja Kimmo Simberg.
SOK:n pääjohtajan Kari Neilimon apuna SOK-yhtymän ja
S-ryhmän strategisessa johtamisessa toimi 31.7.2007 asti SOK:n
johtajisto, johon kuuluivat toimitusjohtaja Ensio Hytönen,
asiakasomistajuus- ja erikoisliikeryhmän johtaja Reijo Kaltea
(eläkkeelle 1.5.2007), viestintäjohtaja Suso Kolesnik, kehitys- ja
henkilöstötoimintojen johtaja Harri Miettinen, hotelli- ja ravintolaryhmän johtaja Matti Pulkki, hallintojohtaja Jukka Salminen,
marketkaupan johtaja Antti Sippola, ABC-liiketoiminta-alueen ja
polttonestekaupan johtaja Heikki Strandén, SOK:n lakiasiainjohtaja Markku Viljanen ja toimitusjohtaja Reino Ylä-Autio.
Johtajiston korvaava uusi SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä aloitti työnsä uuden pääjohtajan Arto Hiltusen johdolla
1.8.2007. SOK:n konsernijohtoryhmään ovat kuuluneet SOK:n
liiketoiminnan johtaja ja pääjohtajan sijainen Antti Sippola,
hallintojohtaja Jari Annala, viestintäjohtaja Suso Kolesnik, kehitysjohtaja Harri Miettinen, henkilöstöjohtaja Leena Olkkonen
(19.11.2007 alkaen), S-ryhmän liiketoimintojen ketjuohjaus- ja
hankintatoimintojen johtaja Risto Pyykönen ja lakiasiainjohtaja
Markku Viljanen.

Riskit ja epävarmuustekijät
SOK-yhtymässä toteutetaan strategialähtöistä ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa osana johtamista ja toiminnan suunnittelua.
SOK-yhtymässä riskienhallintaa kehitetään S-ryhmän riskienhallintastrategian mukaisesti. SOK:n hallitus on lisäksi vahvistanut
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yhtymälle riskienhallintapolitiikan. Riskienhallinnan tavoitteena
on tukea strategisten ja operatiivisten liiketoimintatavoitteiden
toteutumista. SOK-yhtymässä riskienhallinnan kokonaisvaltaista
ohjausta toteuttaa yhtymän riskienhallintayksikkö.
SOK-yhtymän kauppatoiminnan rahoitus ja rahoitusriskien
hallinta on keskitetty SOK:n rahoitusyksikköön. Kauppatoiminnalla on SOK:n hallituksen vahvistamat rahoituspolitiikka,
-strategia ja riskienhallintaohjeet. Näissä määritellään periaatteet
rahoitusriskien hallinnalle ja sallitut enimmäismäärät rahoitusriskeille. Lisäksi rahoituksen eri osa-alueille on asetettu numeeriset
tavoitteet, joiden avulla pyritään varmistamaan rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja edullisuus kaikissa olosuhteissa. Yrityksen
hinta-, luotto-, likviditeetti- ja kassavirtariskien hallinta on kuvattu tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa.
S-Pankilla on pankin hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka, joka määrittelee S-Pankin keskeiset riskilajit, riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet sekä riskienhallinnan roolit ja
vastuut. Lisäksi hallitus vahvistaa riskilimiitit sekä päättää pankin
riskinoton tasosta ja riskinkantokyvystä kuten myös riskipääoman
allokoinnista ja tarvittavasta riskipääoman määrästä. Politiikan
mukaisesti riskejä mitataan ja raportoidaan tavalla, joka antaa päätöksentekijöille riittävää ja relevanttia tietoa toiminnan riskeistä
ja näiden hallinnasta.
S-Pankin hallitus on asettanut riskienhallintakomitean valvomaan riskejä. Operatiivisesti S-Pankin riskienhallinta on keskitetty
riskienvalvontatoimintoon, joka on liiketoiminnasta riippumaton yksikkö. Riskienhallintapolitiikassa määriteltyjen tehtävien
mukaan riskienvalvontatoiminto ylläpitää, kehittää ja valmistelee
riskienhallinnan periaatteita sekä laatii menetelmiä riskien mittaamiseen, arviointiin ja raportointiin riskienhallintakomitealle
ja hallitukselle. Lisäksi se valvoo riskienhallinnan periaatteiden ja
limiittien noudattamista sekä tuottaa riskiraportointia johdolle,
hallitukselle sekä viranomaisille. Riskienvalvontatoiminto tukee
myös liiketoimintoja uusien riskien tunnistamisessa. Kauppa- ja
pankkitoiminnan rahoitusriskien ja hyödykkeiden hintariskien
hallinta on kuvattu tilinpäätöksen liitetietojen yhteydessä.
SOK-yhtymän liiketoimintaan liittyvät ympäristöriskit tunnistetaan ja analysoidaan osana liikeriskianalyysiä vuosittain. Ilmastomuutoksen hillintään, energiatehokkuuden parantamiseen
ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen liittyvät velvoitteet
sisältävät sekä riskejä että mahdollisuuksia S-ryhmän liiketoiminnalle. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät
toimenpiteet kuvataan S-ryhmän vastuullisuusraportissa, joka
julkaistaan S-kanavan verkkosivuilla loppukeväällä 2008. Keskeisimmät SOK-yhtymän liiketoimintaa sekä taloudellista asemaa
ja tulosta kuvaavat tunnusluvut esitetään tunnuslukutaulukkona
SOK-yhtymän vuosikertomuksen liitetiedoissa.

jyrkkä, se vaikuttaa myös työllisyyttä heikentävästi. USA:n talouden vaikeudet heijastuvat myös Eurooppaan. Euroalueen talous
on kuitenkin paljon vahvempi ja tasapainoisempi kuin USA:n.
Euroalueelle ennustetaan lievää kasvua myös kuluvalle vuodelle.
Kasvu on kuitenkin viime vuotta heikompaa.
Suomen talous kasvaa euroaluetta voimakkaammin. Suomessakin kasvu hidastuu euron kallistumisen ja vientimarkkinoiden
kasvun hiipumisen takia. Talouden vahvin veturi on jatkossakin
yksityinen kulutus. Työllisyyskehitys on ollut hyvää, mikä luo
edellytyksiä kulutukselle. Reaaliansiot lisääntyvät inﬂaation kiihtymisestä huolimatta. Tämä lisää luottamusta oman talouden säilymiseen hyvänä. Ratkaisevaa on, säilyykö kuluttajien luottamus
uudessa taloustilanteessa.
Virossa kokonaiskysynnän ennustetaan pienenevän ja yleisen
kustannustason arvioidaan nousevan huomattavasti ja nopeammin kuin vuonna 2007 muun muassa veroluonteisten maksujen
sekä sähkön hinnan nousun vaikutuksesta. Yleisen työvoimatilanteen ennustetaan tasapainottuvan, mikä hidastaa palkkakulujen
nousua, mutta yleisen kustannustason ja korkean inﬂaation seurauksena paineet palkankorotuksiin pysyvät merkittävinä.
SOK-yhtymän liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana
vuonna yleistä kaupan kasvua voimakkaammin. Liiketoimintaalueista kasvua odotetaan erityisesti auto- ja autotarvikekaupasta,
matkailu- ja ravitsemiskaupasta sekä maatalouskaupasta. Matkailu- ja ravitsemiskaupassa kasvuun vaikuttaa merkittävästi Pietarin
liiketoiminnan käynnistyminen. Tavaratalokaupassa liikevaihdon
kasvu tulee olemaan yleisen alan kehityksen tasoa.
SOK:n vastuulle kuuluvien S-ryhmän hankinta-, ketjuohjausja palvelutoimintojen volyymi kasvaa vuonna 2008. SOK jatkaa
edelleen voimakkaita panostuksia S-ryhmän liiketoiminnan, palveluiden sekä prosessien kehittämiseksi. SOK-yhtymän operatiivisen tuloksen arvioidaan olevan edellistä vuotta parempi erityisesti
auto- ja autotarvikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan
paranevien tulosten ansioista.

Alkaneen vuoden näkymät
Alkaneen vuoden yleiset talousnäkymät ovat selvästi heikommat
kuin vuosi sitten. Yhdysvaltain talouden pelätään ajautuvan taantumaan. Keskuspankin aktiiviset toimet pehmentävät kehitystä,
mutta eivät pystyne ylläpitämään viime vuosina vallinnutta kasvun
tasoa. Tammikuun pörssikurssien voimakas lasku syö kuluttajien
varallisuutta. Samaan aikaan asuntovarallisuuden arvo laskee asuntolainaongelmien takia. USA:n talous on perustunut pitkään velkavetoiseen kulutukseen. Jos varallisuusarvojen pudotuksesta tulee
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Helsingissä
13. päivänä helmikuuta 2008
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA
Hallitus

Konsernin tuloslaskelma, IFRS
1.1.–31.12.
2007

% liikevaihdosta

1.1.–31.12.
2006

% liikevaihdosta

Muutos

7 806,0
6,8
145,6

99,9
0,1
1,9

6 833,2
0,4
49,5

100,0
0,0
0,7

972,9
6,4
96,1

-7 164,5
-308,8
-79,4

-91,7
-4,0
-1,0

-6 231,3
-278,2
-64,2

-91,2
-4,1
-0,9

-933,1
-30,6
-15,2

-348,0
0,0

-4,5
0,0

-281,0
1,1

-4,1
0,0

-67,0
-1,1

Liikevoitto

57,8

0,7

29,4

0,4

28,4

Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)
Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-)

-6,9
0,7

-0,1
0,0

-3,9
0,4

-0,1
0,0

-3,0
0,3

Tulos ennen veroja

51,6

0,7

25,9

0,4

25,6

-10,7

-0,1

-3,6

-0,1

-7,1

Tilikauden voitto

40,9

0,5

22,3

0,3

18,6

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle

39,6
1,3

Milj. €
Kauppatoiminnan liikevaihto
Pankkitoiminnan liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-)

Tuloverot (+/-)

20,0
2,4
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Konsernitase, IFRS
31.12.2007

%

31.12.2006

%

335,4
74,0
148,7
16,6
112,0
17,6
704,4

10,1
2,2
4,5
0,5
3,4
0,5
21,1

324,3
78,8
108,0
20,8
106,3
22,7
661,0

13,0
3,2
4,3
0,8
4,3
0,9
26,6

355,7
636,3
102,1
1 103,7
340,7
2 538,5
92,7
3 335,6

10,7
19,1
3,1
33,1
10,2
76,1
2,8
100,0

301,3
545,5
93,1
697,5
120,2
1 757,7
70,6
2 489,2

12,1
21,9
3,7
28,0
4,8
70,6
2,8
100,0

Oma pääoma
Osuuspääoma
Sidotut rahastot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Vähemmistöosuus
Oma pääoma yhteensä

107,3
19,2
395,0
521,5
15,8
537,4

3,2
0,6
11,8
15,6
0,5
16,1

95,0
17,8
365,4
478,2
16,7
494,9

3,8
0,7
14,7
19,2
0,7
19,9

Pitkäaikaiset velat
Lisäosuuspääoma
Pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset korottomat velat
Varaukset
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

16,8
283,9
22,7
7,9
24,5
355,9

0,5
8,5
0,7
0,2
0,7
10,7

16,8
277,3
19,8
0,1
18,7
332,7

0,7
11,1
0,8
0,0
0,7
13,4

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korottomat velat
Ostovelat
Varaukset
Tilikauden verovelka
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Myytävissä olevien toimintojen velat
Oma pääoma ja velat yhteensä

1 332,8
350,5
703,0
4,7
5,8
2 396,8
45,5
3 335,6

40,0
10,5
21,1
0,1
0,2
71,9
1,4
100,0

751,7
244,5
616,0
6,4
3,9
1 622,6
39,1
2 489,2

30,2
9,8
24,7
0,3
0,2
65,2
1,6
100,0

Milj. €
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Lyhytaikaiset sijoitukset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Myytävissä olevien toimintojen varat
Varat yhteensä
VASTATTAVAA
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Vastuusitoumukset
31.12.2007

31.12.2006

Muutos

Omasta velasta
Pantit
Kiinnitykset
Takaukset

2,2
10,7
3,2

1,9
34,4
8,5

0,3
-23,7
-5,2

Osuuskauppakonsernien velasta
Takaukset

11,7

4,9

6,8

0,7

2,2

-1,5

3,3
219,0

4,4
96,5

-1,1
122,5

Milj. €
Annetut pantit ja vastuusitoumukset

Muiden velasta
Takaukset
Muut omat vastuut:
Muut annetut pantit
Muut annetut takaukset

Lisäksi SOK on antanut tukikirjeet SOK-Takaus Oy:n myöntämille takauksille.
Tukikirjeiden määrä 31.12.2007 oli 115 543 893,63 euroa.

www.s-kanava.ﬁ

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
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