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Pääjohtajan katsaus

”Te olette vähäinen joukko, mutta teillä on tulevaisuus ja teillä on
kannattajia ja auttajia”, totesi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan, SOK:n perustavan kokouksen puheenjohtaja Viktor
Fagerström Tampereella 22.3.1904.

Juhlavuosi – Yhdessä eteenpäin
Vuosi 2004 oli Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan, SOK:n,
juhlavuosi. SOK täytti 100 vuotta. Koska SOK:n perustaminen loi
aikoinaan perustan koko S-ryhmän synnylle, voitiin vuotta 2004
juhlia myös koko S-ryhmän juhlavuotena. Juhlavuoden teemaksi oli valittu Yhdessä eteenpäin, joka ilmentää koko S-ryhmän,
osuuskauppojen ja niiden omistaman SOK:n toimintaa ja perusolemusta. Suomalaisena, alueellisena ja osuustoiminnallisena – jäsentensä omistamana yritysryhmänä S-ryhmä on koko satavuotisen
toimintakautensa halunnut olla ihmiskasvoista markkinataloutta
ja yhteiskunnallista vastuuntuntoa sekä suomalaisia perusarvoja
kunnioittava yritysryhmä, joka on samanaikaisesti myös liiketaloudellisesti tehokas ja menestyksellinen.
”Yhdessä eteenpäin” viittaa osuustoiminnalliseen yhdessä
yrittämiseen. Jäsenet, asiakasomistajat, ovat aikoinaan yhdessä
perustaneet osuuskaupat tuottamaan itselleen palveluita tehokkaasti sekä edullisesti. Yhdessä eteenpäin -teema kuvaa myös nykyistä
S-ryhmää, osuuskauppojen ja SOK:n muodostamaa yritysten
yhteistoimintaverkostoa, joka pyrkii keskinäisen yhteistyön avulla
liiketoiminnallisesti kilpailukykyisesti toteuttamaan S-ryhmän
toiminta-ajatusta – palveluiden ja etujen tuottamista sitoutuneille
asiakasomistajille.
Sadan vuoden aikana S-ryhmä on kasvanut pienten osuuskauppojen ja niiden vaatimattoman keskusliikkeen, SOK:n,
muodostamasta väljästä yritysten yhteistyöryhmästä merkittäväksi
ja uudenaikaiseksi vähittäiskaupan ja palveluliiketoimintojen
yritysverkostoksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhä tänäänkin
– vuonna 2005 – SOK ja osuuskaupat pyrkivät edelleen toteuttamaan S-ryhmän toiminta-ajatusta ja toimimaan modernilla tavalla
nykyisten asiakasomistajiensa hyväksi. Yhdessä eteenpäin voi siten
hyvin olla S-ryhmän tunnuslause myös siirryttäessä toimimaan
S-ryhmän toiminnan uudella vuosisadalla.
SOK:n juhlavuosi koostui lukuisista juhlatapahtumista työpaikoilla ja juhlasaleissa. Sadat s-ryhmäläiset, lukuisat juhlavieraamme
Suomesta ja ulkomailta sekä kymmenet tuhannet asiakasomistajamme ovat työskennelleet juhliemme hyväksi, osallistuneet
juhlatilaisuuksiimme vierainamme ja näin tehneet juhlistamme
todelliset osuuskauppajuhlat. Pyydän saada lämpimästi kiittää
Teitä kaikkia mukanaolostanne.

S-ryhmän toiminta-ajatus ja
onnistuminen sen toteuttamisessa
Koko S-ryhmän menestymistä voidaan ensisijaisesti arvioida sen
mukaan, kuinka hyvin S-ryhmän osuuskaupat ja SOK ovat onnistuneet toteuttamaan S-ryhmän toiminta-ajatusta. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen on samanaikaisesti lähtökohta ja päämäärä koko
S-ryhmän toiminnalle. Toiminta-ajatus ohjaa S-ryhmän strategista
4

kehittämistä, käytännön liiketoimintaratkaisuja ja arkipäivän
liiketoimintaa kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa.
S-ryhmä onnistui vuoden 2004 aikana toteuttamaan toiminta-ajatustaan hyvin. Asiakasomistajat keskittivät yhä enemmän
hankintojaan S-ryhmän palveluyksiköihin ja osoittivat näin
luottamustaan S-ryhmän toimintaa kohtaan yhä tiukemmaksi
käyneessä kilpailutilanteessa. S-ryhmän asiakasomistajille maksettu
bonus nousi vuoden 2004 aikana yhteisarvoltaan 167 miljoonaan
euroon, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 27 prosenttia. Lisäksi
monet osuuskaupat tulevat jakamaan jäsenilleen vuodelta 2004
ylijäämän palautuksia ja osuuspääoman korkoa yhteisarvoltaan
noin 15–20 miljoonaa euroa. Koko S-ryhmän myynnistä asiakasomistajille kohdistuvan bonusmyynnin osuus oli vuonna 2004 lähes
60 prosenttia. Bonusmyynti oli yli 75 prosenttia marketkaupan,
liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä tavaratalokaupan
kokonaismyynnistä
S-ryhmän yritykset ovat monella tavalla olleet mukana useissa
merkittävissä valtakunnallisissa ja alueellisissa elinkeinoelämän,
kulttuurin ja urheilun kehittämisprojekteissa. Näiden projektien
kautta on kehitetty omien toimialueiden taloudellista, kulttuurista
ja sosiaalista hyvinvointia S-ryhmän yhteiskuntavastuullisuutta
korostavien toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti. Osa
S-ryhmän osuuskauppojen ja SOK:n liiketoiminnan tuloksesta
käytetään jäsenistön ja alueiden muiden asukkaiden hyväksi välillisesti tämänkaltaisen yhteistoiminnan kautta.
S-ryhmän osuuskauppojen jäsenmäärä kasvoi vuoden 2004
aikana merkittävästi. Vuoden lopussa oli S-ryhmän osuuskaupoissa
jäseniä, osuuskauppojen asiakasomistajia, 1 468 572. Tämä on 62
prosenttia kaikkien Suomen kotitalouksien lukumäärästä. Uusia
jäseniä liittyi S-ryhmän osuuskauppoihin vuoden 2004 aikana yli
282 000. Jo neljänä perättäisenä vuonna S-ryhmän osuuskauppojen jäseniksi on liittynyt vuosittain yli 100 000 jäsentä. S-ryhmän
toiminta ja laaja palvelutarjonta näyttävät kiinnostavan suomalaisia.

S-ryhmän ja SOK-yhtymän myynti- ja
tuloskehitys
S-ryhmän vähittäismyynti Suomessa nousi vuonna 2004 yhteensä
7 929 miljoonaan euroon. Tässä oli lisäystä edellisen vuoden vastaavaan arvoon 10,9 prosenttia, mikä ylittää huomattavasti koko
Suomen vähittäiskaupan keskimääräisen kasvun. Kasvun voimakkuus johtui suurelta osin HOK-Elanto -fuusion toteutumisesta
ja sitä kautta S-ryhmään tulleesta myynnin kasvusta sekä muiden
osuuskauppojen ja SOK-yhtymän myyntien hyvästä kehityksestä.
HOK-Elanto -fuusio on positiivisella tavalla kasvattanut koko
S-ryhmän toiminnallista voimaa S-ryhmän keskeisillä liiketoiminta-alueilla.
S-ryhmän myynnistä vuonna 2004 oli osuuskauppojen osuus
6 653 miljoonaa euroa eli 83,9 prosenttia koko S-ryhmän myynnistä. SOK-yhtymän, SOK-osuuskunnan ja sen tytäryhtiöitten
osuus S-ryhmän myynnistä oli 16,1 prosenttia.
S-ryhmän kotimaan päivittäistavarakauppa kasvoi vuoden 2003
arvosta 11,4 prosenttia ja oli yhteensä 3 963 miljoonaa euroa. Kos-
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ka S-ryhmän päivittäistavarakaupan kasvu oli selvästi nopeampaa
kuin vähittäistavarakaupan kasvu Suomessa keskimäärin, kasvatti
S-ryhmä päivittäistavarakaupan markkinaosuuttaan merkittävästi
vuoden 2004 aikana. Myös ABC-liikennemyymälöiden ja Sokostavaratalojen myynnit kasvoivat vuoden 2004 aikana S-ryhmän
keskimääräisiä myynnin kasvulukuja nopeammin.
SOK-yhtymän liikevaihto oli vuonna 2004 yhteensä 3 781
miljoonaa euroa. Se kasvoi vuoden 2004 aikana käynnistyneiden
uusien liiketoiminta-alueitten mukanaan tuoman lisämyynnin
seurauksena peräti 21,5 prosenttia edellisen vuoden myynnin
arvoon verrattuna.
SOK:n Baltian liiketoimintojen myynti oli vuonna 2004 yhteensä 151 miljoonaa euroa, joka ei sisälly edellä esitettyyn
S-ryhmän kokonaismyyntiin. Erityisen hyvin myynti kasvoi
Baltian päivittäistavarakaupan yksiköissä, joissa myynnin lisäys oli
edelliseen vuoteen verrattuna 15,7 prosenttia.
SOK-yhtymän ylijäämä ennen satunnaiseriä oli 54,4 miljoonaa
euroa ja se kasvoi 2,6 miljoonaa euroa vuoden 2003 vastaavasta
arvosta. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli koko SOK-yhtymässä vuodelta 2004 7,2 prosenttia. SOK:n liiketoimintayhtiöitten vastaava tunnusluku oli 19,6 prosenttia. SOK-yhtymän kannattavuus- ja rahoitusasema pysyi vuoden 2004 aikana vakaana.
Omavaraisuusaste oli vuoden 2004 lopussa 30,2 prosenttia.
S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 321
miljoonaa euroa. Tulos kasvoi edellisestä vuodesta 38 miljoonaa
euroa. Osuuskauppojen tulos oli 267 miljoonaa euroa, ja se lisääntyi 38 miljoonaa euroa edellisen vuoden arvosta.
S-ryhmän kokonaisinvestoinnit olivat vuonna 2004 yhteensä
323 miljoonaa euroa, josta SOK-yhtymän osuus oli 52,5 miljoonaa euroa.
Liiketaloudellisesti vuosi 2004 oli yksi S-ryhmän historian
parhaista vuosista.

S-ryhmän henkilöstön kokonaismäärä oli vuonna 2004 yhteensä
26 353 henkilöä, josta SOK-yhtymän palveluksessa oli 4 790.
Henkilöstön määrä kasvoi S-ryhmässä vuoden aikana 2 916 henkilöllä HOK-Elanto -fuusion, kasvaneen liiketoiminnan sekä uusien
liiketoiminta-alueiden ja -yksikköjen perustamisen myötä.

S-ryhmä ja lähivuosien haasteet
Markkinakilpailu tulee lisääntymään lähivuosina kaikilla S-ryhmän
liiketoiminta-alueilla sekä kotimaisen että ulkomaisen kilpailun
kiristymisen johdosta. S-ryhmän on kyettävä kohtaamaan liiketoiminnan uudet haasteet. Merkittävänä kansallisena toimijana
kaikilla liiketoiminta-alueillaan on S-ryhmän, osuuskauppojen ja
SOK-yhtymän oltava aktiivinen tulevaisuuden liike- ja palvelutoimintojensa kehittämisessä. Tulevaisuutta on pyrittävä luomaan
aktiivisesti toimintoja kehittämällä.
Vuoden 2004 aikana S-ryhmässä on jatkettu pitkäjänteistä strategista kehittämistyötä, jotta olisi mahdollista turvata ja kehittää
osuuskauppojen ja SOK-yhtymän kilpailukykyä tulevaisuuden
vaatimukset huomioiden. S-ryhmän kaikkien liiketoiminta-alueitten strategiat tähtäävät kasvuhakuisuuteen.
Tulevaisuuden strategiset menestystekijät tulevat rakentumaan
neljän vahvan perustekijän varaan. S-ryhmän liiketoimintaketjujen
on oltava hyvin johdettuja ja kilpailuympäristöön suhteutettuina
toiminnoiltaan kustannustehokkaita. Osuustoiminnalliseen yrittämiseen liittyvä asiakasomistajuus ja arvoperusteinen päätöksenteko
yhdistyneenä alueellisen osuuskaupparakenteen mukanaan tuomaan kykyyn hallita alueellisia markkinoita, on toinen S-ryhmän
strateginen menestystekijä. S-ryhmän laaja palvelutarjonta ja kattava palveluverkosto asiakasomistajilleen ja muillekin asiakkailleen
useilla liiketoiminta-alueilla on kolmas menestymisen kulmakivi.
Kuitenkin yritystoiminnassa menestyksen ratkaisee viime kädessä
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yrityksen osaava johto, taitavat esimiehet ja toimintaan motivoitunut henkilöstö sekä moderneissa yrityksissä usein myös uudenaikaiset johtamis- ja tietojärjestelmät – tiedolla johtaminen. Nämä
edellä mainitut tekijät muodostavat yhdessä S-ryhmän menestymisen neljännen peruskiven.
Tulevien vuosien haasteet koko S-ryhmän johtamisen ja toiminnan alueilla tulevat liittymään omien liiketoiminta-alueittemme
liiketoiminta- ja palveluprosessien pitkien arvoketjujen kustannustehokkaaseen, asiakaslähtöiseen ja täsmäjohdettuun hallintaan.
Entistä parempi omien toimintaprosessien hallinta merkitsee
huomattavia kustannussäästöjä ja tulojen kasvumahdollisuuksia
kaikilla S-ryhmän liiketoiminta- ja tukipalveluiden alueilla.
S-ryhmän toimintayksikköjä, niin osuuskauppoja kuin SOKyhtymääkin, on tarpeen kehittää myös niin, että ne ovat kooltaan
ja voimavaroiltaan kyllin suuria saavuttaakseen riittävän vahvat
taloudelliset ja muut osaamis- sekä kehittämisresurssit tulevan
menestymisen varmistamiseksi. On oltava kykyä ja rohkeutta arvioida S-ryhmän tulevaisuuden optimaalista osuuskaupparakennetta
sekä hankinta- ja tukipalveluiden kehittämisen ja keskittämisen
tarvetta.
S-ryhmä on strateginen yritysten yhteistoimintaverkosto palvelujen ja etujen tuottamiseksi asiakasomistajille. Osuuskauppojen
ja SOK-yhtymän yhteistoiminnan sekä erikoistumisen avulla on
saatu luoduksi omaperäinen ja liiketaloudellisesti kilpailukykyinen
toimintamalli. Yritysverkostossa samanaikaisesti esiintyvä yhteistyö
ja erikoistuminen, monet päätöksentekijät ja päätöksenteko-organisaatiot sekä osuustoimintaan liittyvä demokraattinen hallintomalli vaativat S-ryhmässäkin päätöksentekojärjestelmän jatkuvaa
kehittämistä. Päämäärähakuinen päätöksenteko, sitoutuminen
tehtyihin päätöksiin kaikissa toimintayksiköissä sekä yhteisen edun
ymmärtäminen ovat haasteita, jotka on huomioitava kehitettäessä
S-ryhmän johtamisjärjestelmää tulevien vuosien johtamistarpeita
varten.
Vaikka S-ryhmän toiminta-ajatus määritteleekin ryhmän
vähittäiskauppa- ja palvelutoimintojen painopistealueen olevan selkeästi suomalaisten asiakasomistajien palvelemisen, on S-ryhmän
tulevina vuosina kyettävä lisäämään harkitusti liiketoimintojaan
myös lähialueillamme. Liiketoiminnallisten, ulkomailta tulevien
tulovirtojen kasvattaminen tukemaan kotimaista asiakasomistajia
palvelevaa liiketoimintaa, oman osaamisen ja omien liiketoimintamallien hyödyntäminen kansainvälisillä markkinoilla sekä kansainvälisiin hankintaorganisaatioihin osallistuminen ja synergiaetujen
saavuttaminen ovat eräitä perusteita kasvattaa S-ryhmän kansainvälistä liiketoimintaa lähivuosien aikana.
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Lähivuosina edellä mainitut strategiset linjaukset ja toimenpiteet
tulevat muuntumaan liiketoiminta-, hankinta- ja tukitoimintojen
käytännöksi S-ryhmässä. Strategioiden onnistuminen testataan
eri liiketoimintapaikoissa henkilöstön ja asiakkaiden arkipäivän
kohtaamistilanteissa. S-ryhmän toiminta-ajatuksen totuuden hetki
on tässä kohtaamisessa ja siinä onnistumisessa. Johdon, esimiesten
ja henkilöstön osaaminen, asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja
huomiointi sekä ystävällinen palvelualttius muodostavat perustan
tälle menestymiselle myös tulevaisuudessa. S-ryhmällä on hyvä
ja osaava henkilöstö. Kiitän Teitä kaikkia lämpimästi työstänne
S-ryhmän hyväksi!
S-ryhmän osuustoiminnallinen omistajahallinto on ollut ja
tulee varmasti myös tulevaisuudessa olemaan eräs vahvuustekijä
ryhmässämme. Demokraattinen ja laajaa osallistumista edellyttävä
päätöksenteko, asioiden laaja-alainen ja monipuolinen tarkastelu
sekä sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ovat S-ryhmän päätöksenteon ominaispiirteitä, joita kannattaa ylläpitää ja kehittää. Haluan
kiittää kaikkia S-ryhmän hallinnossa mukana olleita tekemästänne
arvokkaasta työstä.
Lämmin kiitos myös bonusyhteistyökumppaneillemme hyvästä
ja yhä kasvavasta kumppanuusyhteistyöstä. Hyvät bonusyhteistyökumppanit ovat olleet vahva perusta vuoden 2004 menestymisellemme. Kiitos niin ikään kaikille muillekin liikekumppaneillemme
yhteistyöstä vuoden 2004 aikana.
Asiakasomistajiamme, osuuskauppojen jäseniä, haluan aivan
erityisesti kiittää vahvasta ja yhä kasvavasta sitoutumisesta S-ryhmän palveluiden käyttämiseen. S-ryhmä on halunnut olla visionsa
mukaisesti ”Kumppaninne Suomessa” ja Te olette olleet S-ryhmän
osuuskauppojen asiakkaina, omistajina ja rahoittajina toteuttamassa tätä visiota. Lämmin kiitokseni Teille kaikille.
Helsinki 26.1.2005

Kari Neilimo

SOK 100 vuotta 22.3.2004

Henkilökunta juhli satavuotiasta
SOK:ta herkkupöytien äärellä 29.3.2004
Sokos Hotel Vantaassa.

Ässäkeskuksen juhlavastaanotto 22.3.2004
kokosi pääjohtajat yhteen. Kuvassa (vas)
pääjohtaja Kari Neilimo, vuorineuvos Viljo
Luukka, vuorineuvos Juhani Pesonen ja
vuorineuvos Jere Lahti.

Kuvat Petteri Kitti

Pääjuhlassa tasavallan presidentti
Tarja Haloselle luovutettiin SOK 100
vuotta -juhlamitali. Mitalia luovuttamassa SOK:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja Otto Mikkonen.

Oopperatalon pääjuhlassa 20.3.2004 sali täyttyi juhlavieraista.
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Mikä on S-ryhmä?
S-ryhmä on merkittävä vähittäiskaupan ja palvelualan liiketoimintojen yritysryhmä Suomessa. Se tuottaa market-, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan, tavaratalo- ja erikoistavarakaupan,
hotelli- ja ravintolatoiminnan, auto- sekä maatalous- ja rautakaupan palveluja. S-ryhmällä on Suomessa noin 1400 toimipaikkaa.
Lisäksi ryhmä harjoittaa Baltian alueella marketkauppaa, hotelli- ja
ravintolatoimintaa sekä autokauppaa.

S-ryhmä vuonna 2004
Liiketoiminnallisesti vuosi 2004 oli yksi S-ryhmän satavuotisen
historian parhaita. Vähittäismyynti oli 8 080 miljoonaa euroa,
josta päivittäistavarakaupan osuus oli 4 016 miljoonaa euroa.
Kilpailun kiristymisestä huolimatta S-ryhmän osuus Suomen
päivittäistavaramarkkinoista kasvoi vuonna 2004 ja on nyt 34,3
prosenttia. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti kohosi
vuodesta 2003 noin 19,2 prosenttia ja oli 594 miljoonaa euroa.
Tavaratalo- ja erikoistavarakaupassa myynti kohosi 346 miljoonaan
euroon. S-ryhmä on markkinajohtaja hotelli- ja ravintolatoiminnassa. Vuonna 2004 liiketoiminta-alueen myynti oli 601 miljoonaa euroa.
S-ryhmän autokaupan myynti oli vuonna 2004 noin 719
miljoonaa euroa, kasvua vuoteen 2003 oli reilut 4 prosenttia.
Maatalous- ja rautakaupassa S-ryhmän myynti kasvoi myös lähes 4
prosenttia ja oli 997 miljoonaa euroa.
Osuuskauppojen osuus ryhmän myynnistä oli 83,9 prosenttia ja
SOK-yhtymän 16,1 prosenttia.
S-ryhmän investoinnit vuonna 2004 olivat 323 miljoonaa euroa.

S-ryhmän arvot
Tuloksellisuus
Tuloksellisuus on hyvän toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen
sekä onnistuneiden aikaansaannosten arvostamista.

S-RYHMÄN BONUSMYYNTI
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JÄSENMÄÄRÄ

Vastuullisuus
Vastuullisuus on vastuun tuntemista asiakasomistajista, henkilöstöstä, muista sidosryhmistä ja ympäristöstä.
Uudistuminen
Uudistuminen on huolehtimista S-ryhmän yritysten kilpailukyvystä sekä asiakasomistajien palveluiden ja etujen ajanmukaisuudesta.
Kumppanuus
Kumppanuus on kattavan ja tehokkaan yhteistyön arvostamista ja
hallitsemista.

S-ryhmän visio ja toiminta-ajatus
S-ryhmän tavoitteena on olla johtava, uudistuva ja asiakasomistajien sekä alueen hyvinvointia edistävä suomalainen kaupparyhmä.
Visionsa mukaisesti S-ryhmä pyrkii olemaan asiakasomistajiensa
kumppani Suomessa. Osuustoiminnalliset S-ryhmän yritykset ovat
samanaikaisesti tehokkaita liikeyrityksiä ja jäsentensä hallitsemia
yhteisöjä. S-ryhmän toiminta-ajatuksena on tuottaa etuja ja palveluita sitoutuneille asiakasomistajille.

Verkostomainen yrityskokonaisuus
S-ryhmä muodostuu 22 itsenäisestä alueosuuskaupasta ja niiden
omistamasta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK)
tytäryhtiöineen.
S-ryhmässä työskentelevistä 26 353 henkilöstä SOK-yhtymän
palveluksessa on 4 790 ja loput 21 563 osuuskaupoissa.
Suurimmat muutokset osuuskauppaverkostossa vuonna 2004
koskivat Helsingin Osuuskaupan (HOK) ja Osuusliike Elannon
päätöstä yhdistää toimintansa Helsingin Osuuskauppa Elannoksi.
Vastaavasti Salon Seudun Osuuskauppa ja Osuuskauppa Seutu
yhdistyivät Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:ksi. Sekä HOK-Elanto että SSO aloittivat toimintansa 1.1.2004.

S-RYHMÄN VÄHITTÄISMYYNTI

S-ryhmä

Alueosuuskauppojen lisäksi S-ryhmään kuuluu 20 paikallisosuuskauppaa, joiden myynti vuonna 2004 oli noin 134 miljoonaa
euroa eli noin 1,7 prosenttia koko S-ryhmän kotimaan myynnistä.
SOK huolehtii yhdessä tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kanssa
osuuskauppojen hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluista sekä
harjoittaa sille määriteltyä liiketoimintaa.

S-ryhmän alueosuuskaupat 1.1.2005
Andelslaget Varuboden, Kirkkonummi
Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Lappeenranta
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki
Helsingin Osuuskauppa Elanto, Helsinki
Jukolan Osuuskauppa, Nurmes
Keskimaa Osk, Jyväskylä
Koillismaan Osuuskauppa, Kuusamo
Osuuskauppa Arina, Oulu
Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti
Osuuskauppa Keula, Rauma

Osuuskauppa KPO, Kokkola
Osuuskauppa Maakunta, Kajaani
Osuuskauppa Osla Handelslag, Porvoo
Osuuskauppa PeeÄssä, Kuopio
Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli
Osuuskauppa Ympyrä, Hamina
Osuuskauppa Ympäristö, Kouvola
Pirkanmaan Osuuskauppa, Tampere
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu
Satakunnan Osuuskauppa, Pori
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Salo
Turun Osuuskauppa, Turku

S-ryhmän valtakunnalliset ketjubrändit
Prisma, S-market, Sale, Alepa
ABC
Sokos, Emotion
Sokos Hotels, Radisson SAS Hotels
Rosso, Rosso Express, Fransmanni, Amarillo, Sevilla, Memphis,
Night, Corner, Coﬀee House, Presso
Agrimarket

S-RYHMÄN VÄHITTÄISMYYNTI TOIMIALOITTAIN 2004

Asiakkaiden omistama
S-ryhmän toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja sitoutuneille asiakasomistajille. Vuonna 2004 asiakasomistajien määrä
kasvoi yli 282 000 uudella jäsenellä ja kokonaisjäsenmäärä oli
vuoden lopussa 1 468 572.
Vuonna 2004 asiakasomistajien bonusostot muodostivat noin
60 prosenttia koko S-ryhmän vähittäismyynnistä. Asiakasomistajille maksettiin 167 miljoonaa euroa Bonusta ostojen keskittämisestä
S-ryhmän toimipaikkoihin.
Bonuksen lisäksi asiakasomistajat saavat kuukausittain vaihtuvia palveluja ja etuja sekä Yhteishyvä-lehden. S-ryhmän oman ja
bonusyhteistyökumppanien palvelut kattavat hyvin kaikki jäsenten
arjessa ja juhlassa tarvitsemat palvelut. Liittyessään osuuskaupan
jäseneksi henkilöstä tulee osuuskaupan omistaja, joka voi vaikuttaa
koko ryhmän toimintaan oman osuuskauppansa kautta.
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S-ryhmä numeroin
Milj. €

2000

2001

2002

2003

2004

±%

2 915
35
35
-3

2 998
35
55
-1

3 112
34
46
2

3 781
40
53
3

21,5
18,2
14,6
32,3

39
32

55
44

52
35

54
40

1 327
542
140
645
403
16
20
887

1 337
530
129
678
435
16
21
865

1 372
496
133
742
457
17
12
887

1 449
473
135
841
445
17
9
978

1 609
423
137
1 049
456
17
6
1 130

482
337
145

413
324
89

465
421
44

495
504
-9

555
659
-104

5 062

4 537

4 645

4 949

4 790

-3,2

1 230
1 118

1 494
1 399

1 669
1 579

1 693
1 597

2 194
2 086

29,6
30,6

10
15

-9
11

4
14

28
23

25
30

401

494

505

538

631

17,3

4 790
43
854 067

5 340
43
987 037

5 640
43
1 078 649

5 894
43
1 187 074

6 652
42
1 468 572

12,9
-2,3
23,7

16 817

18 078

18 169

18 488

21 563

16,6

6 083
1 177

6 554
1 216

6 858
1 222

7 149
1 252

7 929
1 371

10,9
9,5

21 879

22 615

22 814

23 437

26 353

12,4

SOK-YHTYMÄ
2 754
Liikevaihto
32
Poistot ja arvonalentumiset
57
Liikeylijäämä
-5
Rahoitustuotot ja -kulut (ilman arvonalentumisia)
Tulos ennen satunnaisia eriä,
54
tilinpäätössiirtoja ja veroja
39
Tilikauden tulos
Taseen loppusumma
Pysyvät vastaavat
Vaihto-omaisuus
Vaihtuvat vastaavat (ilman vaihto-omaisuutta)
Oma pääoma (sis. pääomalainan)
Vähemmistöosuus
Pakolliset varaukset
Vieras pääoma
Korolliset velat
Rahoitusvarat
Korolliset nettovelat
Henkilökunta 31.12.
SOK
Myynti (alv 0 %)
Myynti osuuskaupoille
Tulos ennen satunnaisia eriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilikauden tulos
Henkilökunta 31.12.
OSUUSKAUPAT TYTÄRYHTIÖINEEN
Myynti
Osuuskauppojen lukumäärä
Osuuskauppojen jäsenmäärä
Henkilökunta 31.12.
S-RYHMÄ
Vähittäismyynti
Toimipaikkojen lukumäärä
Henkilökunta 31.12.
LASKENTAKAAVAT

Rahoitusvarat
= rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit
Korolliset nettovelat = korolliset velat - rahoitusvarat

10

3 milj. €
5 milj. €
11,1
-10,5
1,4
24,7
2,6
2,0
-39,2
15,5
12,2
30,9
-95 milj. €

-3 milj. €
8 milj. €

S-ryhmä

S-ryhmän vähittäismyynti toimipaikoittain 31.12.2004
Määrä

Muutos

Vähittäismyynti, milj. €

46
369
242
657

5
22
37
64

1 895,7
2 283,4
463,9
4 643,0

Muut market- ja lähimyymälät

25

-2

16,9

Sokokset
Emotion-erikoisliikkeet
Muut käyttötavaratoimipaikat
Tavaratalot ja muut käyttötavaramyymälät

20
7
12
39

1
-1
-

299,0
9,7
36,9
345,6

Sokos Hotels
Radisson SAS
Muut hotellit
Hotellit

36
6
6
48

1
2
3

260,9
57,0
18,4
336,3

Ruokaravintolat
Juoma- ja seurusteluravintolat
Viihderavintolat
Muut ravintolat
Kahvilat
Erillisravintolat

68
100
7
24
33
232

2
19
-1
8
7
35

108,4
83,3
15,8
31,5
25,5
264,5

Hotellit ja ravintolat yhteensä

280

38

600,8

Agrimarketit
Konekeskukset
Viljakauppa
Muut maatalous-rautamyymälät
Maatalous-rautatoimipaikat

132
8

-1
-

14
154

2
1

706,2
133,9
105,2
51,3
996,6

Autokaupat

45

2

719,3

ABC-liikennemyymälät
Muut liikennemyymälät
ABC-automaattiasemat
Muut automaattiasemat
Polttoöljypalvelu
Liikennemyymälät ja polttonestekauppa 1)

62
37
60
3

20
-10
5
-5

162

10

331,8
147,8
96,4
6,0
12,4
594,4

9

6

12,6

1 371

1 252

7 929,3

Prismat
S-marketit
Salet ja Alepat
Market-ketjut

Muut toimipaikat
S-ryhmän toimipaikat yhteensä
1)

Toimipaikkalukumäärä ei sisällä muiden toimipaikkojen yhteydessä olevia myymälöitä tai asemia.

ABC-liikennemyymälöiden kokonaislukumäärä
Muiden liikennemyymälöiden kokonaislukumäärä
ABC-automaattiasemien kokonaislukumäärä
Muiden automaattiasemien kokonaislukumäärä
Yhteensä

62
32
168
18
280

20
-13
28
-8
27

11
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SOK-yhtymän muodostavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja sen omistamat tytäryhtiöt: hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittava Sokotel Oy, autokauppaa harjoittava Maan
Auto -konserni, maatalouskauppaa harjoittava Hankkija-Maatalous Oy, tavaratalokauppaa harjoittavat Sokos-yhtiöt, käyttötavaroiden hankinnasta ja logistiikasta vastaava Intrade Partners Oy,
rauta- ja rakennustukkukauppaa harjoittava Rainex Yrityspalvelu
Oy, polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade Oy
(NEOT) sekä pääkaupunkiseudun polttonestekauppaa kehittävä
Uudenmaan ABC Oy. Lisäksi Baltiassa liiketoimintaa harjoittavat
tytäryhtiöt AS Prisma Peremarket, AS Sokotel ja Kommest Auto
-konserni.
Päivittäistavaroiden valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluja
tuottava Inex Partners Oy -konserni on SOK:n osakkuusyhtiö.

SOK-yhtymän tehtävät
SOK:n tehtävänä on tukea ja palvella osuuskauppoja ja liiketoimintaa harjoittavia omia tytäryhtiöitään niin, että ne pystyvät
tuottamaan kilpailukykyisesti palveluja ja etuja S-ryhmän asiakasomistajille sekä harjoittaa sille määriteltyä S-ryhmän palvelutarjontaa täydentävää liiketoimintaa.
SOK:n vastuulle kuuluvat S-ryhmän työnjaossa:
Yhteiset kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät
Strateginen ohjaus
Ketjuohjaus ja kehittäminen
Asiakasomistajuuden vahvistaminen
Uusien liiketoimintamallien kehittäminen
Henkilöstö- ja luottamusjohdon kehittäminen
Etujen ja toiminnan valvonta
Tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito tuottamalla koko S-ryhmän kilpailukykyä lisääviä liiketoimintamalleja ja tuottaa niiden
avulla kustannustehokkaasti palveluja S-ryhmän käyttöön
– Finanssi- ja muu varallisuuden hallinta
–
–
–
–
–
–
–

Yhteiset hankinta- ja logistiikkapalvelut
– Hankinta- ja logistiikkapalvelujen tuottaminen tai järjestäminen
S-ryhmän tarjontaa täydentävä kannattava liiketoiminta
– Kotimaassa
– Lähialueella
– Uusien liiketoimintamallien suunnittelu yhteistyössä alueosuuskauppojen kanssa
SOK:n tuottamia koko S-ryhmää palvelevia keskeisimpiä ohjausja tukitoimintoja ovat talous-, rahoitus-, tietohallinto-, kiinteistö-,
viestintä-, koulutus- ja henkilöstöpalvelut. Tarkempi lista tuki- ja
palvelutoiminnoista ja niiden organisoinnista on nähtävissä SOKyhtymän organisaatiokaaviossa sivulla 15.
Tukitoimintojen osalta tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja prosesseja niin, että S-ryhmän liiketoiminnoille tuotetaan
mahdollisimman paljon lisäarvoa. Tukitoimintojen tehtävänä
on kehittää ja ylläpitää koko S-ryhmän kilpailukykyä lisääviä
liiketoimintamalleja ja tuottaa niiden avulla kustannustehokkaas-

ti palveluja S-ryhmän käyttöön. Tukitoimintojen hoidettavaksi
määritellään S-ryhmän muiden yksiköiden niitä palvelutoimintoja, joiden keskittämisestä on saatavissa kustannussäästöjä ja/tai
toiminnan laadullista paranemista. SOK:n tavoitteena on toteuttaa
sille määritellyt tehtävät asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti
ja kilpailukykyisesti vahvistaen S-ryhmän toiminnan tehokkuutta,
laatua ja resursseja.
SOK vastaa S-ryhmän liiketoimintojen tarvitsemien hankinta- ja
logistiikkapalvelujen tuottamisesta tai järjestämisestä tytäryhtiöittensä tai osakkuusyhtiöittensä avulla. Merkittävä osa päivittäistavarakaupan hankintavastuusta on organisoitu SOK:n ja Tradekayhtymän tasaomisteiselle Inex Partners Oy:lle. Inex Partners Oy
vastaa laajasti S-ryhmän eri toimialojen logistiikkapalveluista. Inex
Partnersin tytäryhtiö Meira-Nova vastaa HoReCa-alan valikoima-,
hankinta- ja logistiikkapalveluista. SOK:n tytäryhtiöistä North
European Oil Trade Oy (NEOT) huolehtii polttonestekaupan
hankinnoista ja Intrade Partners Oy S-ryhmän käyttötavaroiden
hankinnasta ja logistiikasta.
S-ryhmän strategia ohjaa kaikkien liiketoiminta-alueiden kilpailustrategioiden suunnittelua. S-ryhmän strategisesti merkittäviä
liiketoiminta-alueita ovat marketkauppa, liikennemyymälä- ja
polttonestekauppa, tavaratalo- ja erikoistavarakauppa, hotelli- ja
ravintolatoiminta, autokauppa ja maatalouskauppa.
SOK:n ketjuohjaus- ja tukitoiminnot varmistavat, että koko
S-ryhmä toimii yhteisten tavoitteiden mukaisesti ja että kaikki
ryhmän eri yksiköt toteuttavat omalla strategiallaan koko ryhmän
strategiaa. Omat ketjuohjausyksikkönsä on marketkaupalla, polttoneste- ja liikennemyymäläkaupalla, hotelli- ja ravintolatoiminnalla,
maatalous- ja rautakaupalla sekä tavaratalokaupalla. S-ryhmän autokaupan strategian kehittämiseksi on perustettu kehittämisryhmä.
S-ryhmän hankinta- ja tukipalvelustrategiat tukevat liiketoiminta-alueiden kilpailustrategioita. Alueosuuskauppojen ja SOK-yhtymän strategiat määrittelevät näiden roolin ja tehtävät ryhmästrategian toteuttamisessa.

SOK-yhtymän tulos vuonna 2004
SOK-yhtymän liiketulos vuonna 2004 oli 53,2 miljoonaa euroa
(46,4 M€). Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 14,7 prosenttia. SOK-yhtymän tulos ennen satunnaisia eriä oli 54,4 miljoonaa
euroa (51,8 M€). Edellä mainittu tulos sisältää liiketoiminnan
muut tuotot, osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksista, arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja sijoituksista sekä niiden
palautukset ja pakollisten varausten muutoksen. SOK-yhtymän
operatiivinen tulos, joka ei sisällä edellä mainittuja eriä, oli edellistä vuotta parempi. SOK-yhtymän investoinnit vuonna 2004 olivat
yhteensä 53 miljoonaa euroa (56 M€). Tarkempaa tietoa SOK-yhtymän liiketoiminnallisesta menestyksestä vuonna 2004 voi lukea
hallituksen toimintakertomuksesta vuosikertomuksen loppuosasta.

Merkittäviä tapahtumia SOK:n ohjaus- ja
tukitoiminnoissa vuonna 2004
S-ryhmän taloustoimintojen kehittämistä on toteutettu S-ryhmän taloustoimintojen kehittämisohjelmalla (Talke). Talouden
kehittämistoiminnan tavoitteena on liiketoiminnan päätöksenteon
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tukeminen entistä tehokkaammin, talousprosessien kustannustehokkuuden lisääminen, päätöksenteon tukeminen liiketoimintayksiköissä ja konkreettisten kustannussäästöjen aikaansaaminen.
Kehittämisohjelma on toteutusvaiheessa ja tavoitetilan mahdollistavien uusittujen talousjärjestelmien käyttöönotto aloitettiin
vuoden 2004 aikana. Toiminnan kehittämiseen liittyen päätettiin
Hankkija-Maatalous Oy:n ja Sokotel Oy:n taloushallintojen peruspalveluprosessien toiminta liittää SOK Talouden palvelukeskukseen. S-ryhmän taloustoimintojen tavoitetoimintamalli kokonaisuudessaan on aikataulun mukaan käytössä vuonna 2006.
SOK:n tuottamien asiakasomistaja- ja markkinointipalveluiden
tehtävänä on huolehtia siitä, että asiakasomistajuus kehittyy ja vahvistuu S-ryhmän keskeisenä menestystekijänä. Suurin yksittäinen
kehittämishanke vuonna 2004 oli tietojärjestelmien ja tiedonanalysointivälineiden uudistaminen. S-ryhmässä otettiin loppuvuodesta
2004 käyttöön uusi asiakasomistajatietojärjestelmä. Järjestelmässä
hoidetaan keskitetysti osuuskauppojen asiakasrekisteri, jäsenasiat,
sekä bonustapahtumien käsittely, laskenta ja Bonuksen maksatus
sekä näihin liittyvät kirjanpitotapahtumat.
Tietojärjestelmä mahdollistaa kasvavien ja monipuolistuvien
asiakastietojen käsittelyn ja se on käyttökustannuksiltaan aikaisempaa järjestelmää kustannustehokkaampi. Lisäksi se tukee liiketoimintoja mahdollistamalla entistä paremmin kokonaisasiakkuuden
hallinnan ja asiakastietojen hyödyntämisen. Selainpohjainen
käyttöliittymä ohjaa käyttäjää ja tukee siten työprosesseja asiakaspalvelutilanteissa.
Vuoden 2004 aikana SOK Rahoituksessa toteutettiin useita
järjestelmähankkeita prosessien tehostamiseksi ja palveluiden
parantamiseksi. SAP:n In-House Cash -moduuli otettiin käyttöön
S-ryhmässä alkusyksystä. Rekla Oy:ssä kehitettiin rahahuollon
ohjausjärjestelmää tehostamaan rahaliikennepalveluprosesseja.
Syksyllä käynnistyi rahoitus-/treasuryjärjestelmän käyttöönottoprojekti. Järjestelmä mahdollistaa uusien yritysrahoituspalveluiden
tuottamisen S-ryhmälle.
Sähkömarkkinakaupan tueksi otettiin käyttöön sekä markkinariskien että sähkösopimusten hallintajärjestelmä. Tilikauden aikana
solmittiin useita sähkön toimitussopimuksia eli ns. Kimppasähkösopimuksia S-ryhmän eri yksiköiden kanssa. SOK Rahoitus
hankkii vuoden 2005 aikana runsaan kolmanneksen S-ryhmän
kuluttamasta sähköstä.
Tilikauden aikana selvitettiin vaihtoehtoisia asiakasrahoituspalveluiden tulevaisuuden toimintamalleja mm. säästökassatoiminnan
osalta. S-Etuluotto Oy:ssä otettiin käyttöön uudistettu scoringsovellus.
SOK Kiinteistötoiminnoissa aktiviteetit ja resurssit kohdistettiin
vuonna 2004 S-ryhmän kiinteistöjen ja toimitilojen palvelustrategian toteutukseen. Tukitoiminnan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa
liiketoiminnalle toimipaikkaverkoston elinkaaren hallinnalla.

S-ryhmän yhteistä viestintää kehitettiin vuonna 2004 useissa
projekteissa. Koordinoidun viestintätoiminnan tavoitteena on
viestinnän sisältöjen, visuaalisen ulkoasun ja toimintamallien yhtenäistäminen. Suurimmat hankkeet vuonna 2004 olivat
SOK:n 100-vuotisjuhlaviestinnän toteutus ja koordinointi,
S-ryhmän ensimmäinen vastuullisuusraportti, Yhteishyvä-lehden
ulkoasu-uudistus ja osuuskauppa HOK-Elannon oman Yhteishyvän lanseeraaminen.

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

Milj. €
1.1.–31.12.
2003
770

± ed. v.
%

168
341
134
53
425
1 212

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

195
-186
3 112

4,7
-7,7
21,5

7,4

SOK-yhtymän liikevoitto liiketoiminta-alueittain
Milj. €
1.1.–31.12.
2004
12,8

Milj. €
1.1.–31.12.
2003
9,1

-0,9
10,6
9,1
4,2
0,6
2,5
0,3

-0,2
9,9*
8,5
-0,5
0,1
-0,1
0,5

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

18,0
2,1
-1,0
46,4

Maatalous- ja rautakauppa
Liikennemyymälät ja
polttonestekauppa
Hotellit ja ravintolat
Autokauppa
Sokokset
Marketkauppa
Käyttötavarahankinta
OVT-laskutus
Kiinteistö-, vuokraus- ja
muu palvelutoiminta
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
Eliminoinnit
Yhteensä

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

Marketkauppa
S-ryhmässä marketkaupassa toimitaan kolmella myymäläkonseptilla: hypermarket (Prisma), supermarket (S-market) ja pienmyymälä
(Sale ja Alepa). Market-ketjuihin kuului vuoden 2004 lopussa
yhteensä 657 toimipaikkaa. Virossa market-kauppaa harjoittaa
SOK-yhtymän tytäryhtiö AS Prisma Peremarket.
Toimintaympäristö vuonna 2004
Toimialan kilpailutilanne muuttui vuonna 2004, kun päivittäistavarakaupan ensimmäinen ulkomainen kilpailija, Lidl, kaksinkertaisti toimipaikkojensa määrän. K-ryhmä tehosti omaa liiketoimintarakennettaan ja perusti aktiivisesti uusia myymälöitä, erityisesti
Baltiassa. Vuonna 2004 päivittäistavarakaupan kilpailutilanteen
kiristyminen näkyi toimialalla merkittävänä hintatason laskuna.
Päivittäistavarakaupan hintatason laskuun vaikuttivat kilpailun
kiristymisen lisäksi Baltian maiden EU-jäsenyys ja kaupan omien
merkkituotteiden myynnin kasvu.
Kilpailutilanteen kiristymisen myötä hinnan merkitys ostopaikan valintaan vaikuttavana tekijänä vahvistui. Hintavertailututkimuksissa S-ryhmän marketkaupan ketjut menestyivät edelleen
parhaiten.
Vuosi 2004 S-ryhmän marketkaupassa
S-ryhmän marketketjut menestyivät hyvin kiristyneessä kilpailutilanteessa ja kasvattivat päivittäistavarakaupan markkinaosuuttaan.
Se oli vuoden 2004 lopussa 34,3 prosenttia. Suurin yksittäinen
tekijä vuoden 2004 markkinaosuuden kasvuun oli Osuusliike
Elannon ja Helsingin Osuuskauppa HOK:n fuusio. Pääkaupunkiseudulla marketketjujen markkina-asema vahvistui voimakkaasti sulautumisen seurauksena. Uusi osuuskunta, Helsingin
Osuuskauppa Elanto, aloitti toimintansa 1.1.2004. Yhteensä
40 Elannon Maxia, Siwaa ja Valintataloa muutettiin S-ryhmän
ketjukonseptien ja järjestelmien mukaisiksi kevättalveen 2004
mennessä. Markkinaosuuden kasvuun vaikuttivat myös myymälöiden voimakas uusperustanta, prosessitoiminnan kehittäminen ja
arvoketjuyhteistyö. Myös Pirkanmaan Osuuskaupan Etujätti-hankinnat nostivat valtakunnallista markkinaosuutta.
S-ryhmän marketkaupan vähittäismyynti vuonna 2004 oli 4660
miljoonaa euroa. Kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna 12,2
prosenttia. Marketkauppa on S-ryhmässä keskeisessä asemassa
asiakasomistajien palvelemisessa. Asiakasomistajien ostoista 74
prosenttia tehdään marketkaupan toimipaikoissa. Päivittäistavaramyynti kasvoi 11,6 prosenttia ja käyttötavaramyynti 13,7 prosenttia. Ketjuista eniten myyntiään kasvatti S-market-ketju. Kaikki
marketkaupan ketjut olivat voitollisia.
S-market-ketju on S-ryhmän ja koko maan suurin päivittäistavaraketju. Siihen kuului vuoden 2004 lopussa 369 toimipaikkaa,
lisäystä 22 edelliseen vuoteen. Ketjun vähittäismyynti oli 2 283
miljoonaa euroa. Myynti kasvoi edellisestä vuodesta 10,7 prosenttia.
Prisma-ketju vahvistui yhteensä viidellä myymälällä vuonna
2004 ja niitä oli vuoden lopussa 46. Tallinnassa toimii lisäksi neljä
Prismaa. Ketjun myynti oli 1 896 miljoonaa euroa, jossa oli 12
prosenttia kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.
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Sale- ja Alepa-ketjujen yhteenlaskettu myynti oli 464 miljoonaa
euroa, jossa oli kasvua 21,6 prosenttia. Toimipaikkojen määrä
lisääntyi 37:llä ja oli vuoden lopussa 242.
Kilpailustrategia ja prosessien tehostaminen
Marketkaupan kilpailustrategia päivitettiin vuonna 2004. Uudessa
strategiassa on pyritty ottamaan huomioon kehitysnäkymät
vuoteen 2007 saakka. Vuoden 2004 aikana päivitettiin Prisma-,
S-market- ja Sale-konseptit ja liikeideat vastaamaan strategiaa.
Uudistetussa Prisma-konseptissa asumisen, vapaa-ajan ja kodintekniikan tuoteryhmät tulevat saamaan lisätilaa. Tämä on merkittävä
painopistemuutos. Asiakkaalle konseptiuudistus näkyy myös
selkeämpänä visuaalisena ilmeenä. S-market-konseptin päivityksessä tuoretuotteiden roolia vahvistettiin liikeidean mukaisesti.
Myös Sale-pienmyymäläkonseptin uudistuksessa painotettiin
tuoretuotteiden valikoimaa ja huomioitiin tulevat EU-normistot ja
kilpailurajoitusten poistuminen, muun muassa aukioloaikojen vapautuminen. Prosessien ja IT:n kehittämissuunnitelma päivitettiin
tukemaan kilpailustrategian painotuksia.
Vuonna 2003 käynnistetyt marketkaupan koko arvoketjua ja
sen prosesseja koskevat tehostamishankkeet jatkuivat, samoin niitä
tukevien uusien järjestelmäominaisuuksien kehittäminen. Tavoitteena on parantaa tavaroiden saatavuutta ja valikoimien osuvuutta
sekä saada koko prosessi tavarantoimittajalta vähittäiskauppaan
toimimaan kustannustehokkaasti. Osana prosessien tehostamista
kehitettiin ja lisättiin partneritoimintaa tavarantoimittajien kanssa
sekä päivittäis- että käyttötavarakaupassa.
S-marketeissa ja Saleissa tehtiin alkuvuonna esillepanouudistus,
joka mahdollisti valikoimien kasvattamisen. Pääsääntöisesti teollisia elintarvikkeita ja hygieniatuotteita koskeva uudistus tehosti
tilankäyttöä. Tilanhallintaa ja -jakoa uudistettiin entistä parem-
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min kysyntää vastaavaksi. Tavoitteena oli sijoittaa tuotteet entistä
kuluttajalähtöisemmin ja uudistaa esillepanoryhmiä selkeämmin
tuotteiden valmistus- ja käyttötarkoituksen mukaisesti.
Myymälän tilanhallintaan tarkoitetun uuden tietojärjestelmän
teknistä ja periaatteellista toimivuutta pilotoitiin kymmenessä
eri kokoisessa myymälässä. Tilanhallintahankkeen tavoitteena on
toteuttaa tilan täsmähallinta sekä analysointi ketjuittain, myymälöittäin, kysyntäalueittain ja esillepanoryhmittäin jatkuvana
ajantasaisena prosessina. Lisäksi tavoitteena on tuottaa automaattisesti kunkin myymälän kalusteisiin sovitetut täsmälliset hyllykartat
myymälän proﬁloidulle valikoimalle. Hyllykarttatietojen ja toteutuneen myyntitiedon avulla tehostetaan tuotekohtaista tilankäyttöä
ja parannetaan saatavuutta.
S-ryhmän puutarhan, sisustamisen ja rakentamisen suurmyymäläkonsepti, Kodin Terra, valmistui vuonna 2004. Ensimmäinen
pilottimyymälä avataan Lahden Renkomäkeen keväällä 2005.
Market-ketjuohjaus
Market-ketjuohjaus on S-ryhmän market-toimialan ohjaus- ja
kehitysyksikkö. Sen keskeisenä tehtävänä on toimialan strategian ja
ketjuliikeideoiden kehittäminen sekä alueosuuskauppojen avustaminen ja ohjaus liiketoiminta-alueen kehittämisessä.
Vuoden 2004 aikana päivitettiin Prisma-, S-market- ja Sale-konseptit ja liikeideat vastaamaan strategiaa.
Myös myymälän tilanhallintaan tarkoitetun uuden tietojärjestelmän teknistä ja periaatteellista toimivuutta pilotoitiin.

Toimintaympäristö vuonna 2004
Raakaöljyn hinta on noussut vuoden 2004 aikana huomattavasti.
Tämä on pitänyt polttonesteiden vähittäishinnat varsin korkeina.
Markkinaosuuksien muuttuminen voimakkaasti ABC:n markkinoille tulon myötä on aiheuttanut alueellista hintakilpailua
polttonesteiden vähittäismyynnissä eri puolilla Suomea.
Ympäristölain asettamat vaatimukset ovat kasvaneet, mikä on
tuonut uusia haasteita myös osuuskaupoille uusien liikepaikkojen
löytämiseen ja toiminnan harjoittamiseen. Ala vastaa ympäristöhaasteisiin entistä turvallisemmilla polttonestekaupan teknisillä
ratkaisuilla.
Suomalaisten kotimaan matkustaminen on jatkanut kasvuaan.
Myös kulutuskäyttäytyminen on muuttunut nopean asioinnin
suuntaan. Tätä on edesauttanut tienvarsipalveluiden yleinen
paraneminen ja liikennemyymäläkaupan kehittyminen myös
taajamissa. Kun palveluja on opittu käyttämään, niiltä myös odotetaan selkeästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Autoilijoiden
virkistäytyminen ja rentoutuminen matkan aikana on noussut
merkittäväksi tekijäksi. Kasvanut kysyntä on toisaalta lisännyt
liikennemyymäläkaupan tarjontaa. Vuoden 2004 aikana ABC:n
kilpailijat ovat tulleet markkinoille omilla uusilla palvelukokonaisuuksillaan.
24h-yhteiskunta asettaa paineita kaupan aukioloajoille. Aukioloaikojen mahdollinen vapautuminen tuo mukanaan uusia haasteita
ja mahdollisuuksia koko huoltamokaupalle.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
ABC-ketjuun kuuluu 62 liikennemyymälää, jotka sijaitsevat
valtaväylien varsilla ja taajamissa sekä 168 ABC-automaattiasemaa,
jotka toimivat pääasiassa Prismojen, S-marketien ja Sale-myymälöiden yhteydessä. ABC-liikennemyymälöiden keskeisiä palveluja
ovat monipuoliset ja edulliset kahvila-ravintola- ja marketkaupan
palvelut sekä polttonesteet. Asiakkaan kannalta merkittävää on,
että ne palvelevat vuoden jokaisena päivänä ja että ruokailu, ostokset ja auton tankkaus voidaan hoitaa yhdellä pysähdyksellä. Pitkät
aukioloajat 24 h tai 6–24 vuoden jokaisena päivänä helpottavat
asiointia. ABC-automaattiasemien palvelut keskittyvät polttonesteisiin. ABC-verkosto toimii jo kaikkien 22 alueosuuskaupan
alueella ja lisäksi 4 paikallisosuuskaupan alueella.
ABC-ketjun kasvu vuonna 2004 oli huomattava. Ketjun
yksiköitä avattiin eri puolilla Suomea, pohjoisin ABC-liikennemyymälä avattiin Kuusamoon ja eteläisin Helsinkiin. Valtakunnallinen saavutettavuus autoileville asiakkaille parani oleellisesti, kun
ABC-liikennemyymälöitä perustettiin liikenteellisesti vilkkaiden
valtateiden varsille. Vuoden aikana avattiin 21 ABC-liikennemyymälää ja 28 ABC-automaattia. Toimialan strategiana on kasvattaa
ABC-verkostoa edelleen voimakkaasti. 250 yksikön raja ylitetään
vuoden 2005 aikana.
S-ryhmän osuuskaupoilla oli yhteensä 280 polttonesteitä myyvää yksikköä vuoden 2004 lopussa. Näistä oli liikennemyymälöitä
94 ja muita, pääosin automaattiasemia 186. Nettolisäys edelliseen
vuoteen oli 27 yksikköä.
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Vuosi 2004 S-ryhmän liikennemyymälä- ja
polttonestekaupassa
S-ryhmän panostus liikennemyymälä- ja polttonestekauppaverkoston kehittämiseen jatkui vuonna 2004 erittäin voimakkaana.
Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan vähittäismyynti
S-ryhmässä oli 796 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna 19,6 prosenttia (luku sisältää market-yksiköiden yhteydessä olevien polttonesteautomaattien myynnin).
S-ryhmän bensiinikaupan markkinaosuus oli 15,8 prosenttia.
Se oli 1,6 prosenttiyksikköä edellistä vuotta suurempi. Kasvuun
vaikuttivat erityisesti ABC-verkoston valtakunnallinen laajentuminen ja asiakasomistajien polttonesteostojen keskittyminen entistä
enemmän S-ryhmän polttonesteitä myyviin yksiköihin. Erityisesti
bonusmyynti kehittyi merkittävästi. ABC-liikennemyymälöiden
kahvila-ravintolat ovat tulleet suosituiksi, mikä näkyi erittäin
huomattavana myynnin kehityksenä.
Polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade
Oy (NEOT) käynnisti polttonestetoimitukset osuuskaupoille
1.2.2004.
SOK:n ja HOK-Elannon omistaman Uudenmaan ABC Oy:n
liiketoiminnan aloitti Espoon Nihtisillassa kesäkuussa avattu ABCautomaattiasema. Marraskuussa avattiin ABC-liikennemyymälät
pääkaupunkiseudulle Helsingin Tuomarinkylään ja Järvenpäähän.
Uudenmaan ABC Oy:n liikevaihto ensimmäiseltä tilikaudelta
oli 2,4 miljoonaa euroa ja liiketappio 0,7 miljoonaa euroa käynnistysinvestoinneista johtuen.
ABC-ketjulle myönnettiin kesällä Suomen ensimmäisenä huoltamotoimialan yrityksenä Suomalaisen Työn Liiton Avainlippumerkin käyttöoikeus. Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki, jota voidaan käyttää suomalaisissa tuotteissa ja palveluissa,
jotka täyttävät merkin myöntämiskriteerit.
ABC-ketjuohjaus
ABC-ketjuohjaus on S-ryhmän liikennemyymälätoimialan ja
polttonestekaupan kehitysyksikkö. Sen keskeisenä tehtävänä
on toimialan strategian ja ketjuliikeideoiden kehittäminen sekä
alueosuuskauppojen avustaminen ja ohjaus liiketoiminta-alueen
kehittämisessä.
Ketjuohjauksen toiminta keskittyi ABC-liikennemyymälöiden
ja ABC-automaattiasemien konseptinmukaiseen suunnitteluun,
toteutukseen ja toiminnan ohjaukseen sekä liikepaikkahankintaan.

Tavaratalo- ja erikoistavarakauppa
S-ryhmällä on 20 Sokos-tavarataloa ja 7 kosmetiikan ja naisten
aluspukeutumiseen erikoistunutta Emotion-myymälää. Lisäksi
S-ryhmän erikoisliiketarjontaa laajentavat 6 Pukumies-muotimyymälää ja 6 muuta erikoisliikettä. Sokos-tavaratalot palvelevat
asiakasomistajia ja muita asiakkaita 15 alueosuuskaupan alueella.
Erikoisliikkeitä on lisäksi viiden alueosuuskaupan alueella.
S-ryhmän tavaratalojen ja erikoisliikkeiden vähittäismyynti oli
346 miljoona euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 15,8 prosenttia.
Kasvusta vajaan puolet selittää uusi Hakaniemen Sokos ja yksi uusi
erikoisliike. Asiakasomistajat ovat Sokos-tavaratalojen ja S-ryhmän
erikoisliikkeiden ylivoimaisesti suurin asiakasryhmä. Sokos-tavaratalojen myynnistä noin 80 prosenttia oli asiakasomistajien ostoja.
Alueosuuskaupat omistavat kaikki S-ryhmän Emotion-erikoisliikkeet. Sokoksista vuoden 2004 lopussa 16 on kokonaan
alueosuuskauppojen omistamaa. Vuoden alussa Porin Sokos Oy:n
liiketoiminta siirtyi Satakunnan Osuuskaupalle. Toukokuun alussa
Helsingin Sokoksen liiketoiminta siirtyi HOK-Elannon omistukseen. Samassa yhteydessä Helsingin Sokos Oy:n omistukseen
jääneen Tapiolan Sokoksen liiketoiminnan johtamisesta sovittiin
HOK-Elannon kanssa. SOK:n ja alueosuuskauppojen yhteisesti
omistamia yhtiöitä ovat Tampereen Sokos Oy ja Turun Sokos Oy.
SOK:n omistusosuus edellä mainituissa yhtiöissä on 90 prosenttia.
Tampereen Sokos Oy:n liiketoiminta siirtyi 1.1.2005 Pirkanmaan
Osuuskaupalle.
Tavaratalokaupan ja erikoisliikkeiden kannattavuus oli liikeideoittain yhteenlaskettuna tavoitellulla tasolla. Asiakastyytyväisyys
parani sekä tavaravalikoiman osuvuuden että sen hintatason
suhteen. Myös tavaratalojen esillepanojen virikkeellisyyden ja
asiakkaiden saaman palvelun ystävällisyyden koettiin parantuneen.
Toimintaympäristö vuonna 2004
Muutokset liiketoimintaympäristössä valtakunnallisesti olivat maltilliset vuonna 2004. Sen sijaan paikkakuntakohtaiset kilpailutilannemuutokset ja tuotealakohtaiset muutokset esimerkiksi teknisissä
ratkaisuissa olivat merkittäviä.
Asiakkaiden luottamus oman taloutensa kehitykseen pysyi vakaana julkisuudessa paljon esillä olleista työpaikkojen vähennysuutisista huolimatta. Ostovoiman kehitys oli parempi kuin etukäteen
ennustettiin ja työmarkkinat pysyivät rauhallisina. Vuosi oli hyvä,
tasaisen kehityksen vuosi.
Vuosi 2005 tulee olemaan liiketoiminnalle haasteellisempi kuin
edeltäjänsä. Hintojen odotetaan edelleen laskevan kansainvälisen
säätelyn vähentyessä. Toisaalta kova kysyntä on nostanut muun
muassa raaka-aineiden hintoja.
Suomen erikoistavarakaupassa monet suuret kauppakeskushankkeet, erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös monissa
maakunta-kaupungeissa, merkitsevät paikallista markkinoiden uudelleen ryhmittelyä. Asiakkaiden mielenkiintoa, aikaa ja rahaa on
jakamassa yhä useampi toimija. Samoin asiakaspalveluhenkilöstön
ja tulosvastuullisten esimiesten työmarkkinat vilkastuvat selvästi.
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Vuosi 2004 S-ryhmän tavaratalo- ja
erikoistavarakaupassa
Sokos-tavaratalot
Sokos-tavaratalojen käyttötavaramyynti vuonna oli 299 miljoonaa
euroa vuonna 2004. Kasvua oli 14,1 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna. Kasvusta noin kolmanneksen toi uusi Hakaniemen
Sokos.
Sokos-tavaratalojen vertailukelpoinen kasvu käyttötavarakaupassa oli kaksinkertainen tavaratalokaupan valtakunnalliseen vertailukelpoiseen kasvuun verraten. Pukeutumiskaupassa Sokokset
ylsivät myös kaksinkertaiseen kasvuvauhtiin pukeutumiskaupan
valtakunnalliseen kehitykseen verrattuna. Paras myynninkehitys
oli naisten pukeutumisessa ja kauneuden maailman tuotealueilla.
Myös monet kodin maailman ja jalkineiden tuotealueet kehittyivät
hyvin.
Asiakkaiden asiointia helpottavia ja virikkeitä lisääviä esillepanouudistuksia tehtiin kaikissa Sokoksissa. Sokos-ketjun käyttötavarakaupan liiketulos oli positiivinen ja selvästi parempi kuin edellisenä vuonna. Sokos-liikepaikkojen (käyttötavara + ruokakauppa)
liiketulos oli voitollinen ja parani samoin selvästi.
Emotion-ketju
Emotion-ketjun yksiköt ovat kosmetiikan ja naisten aluspukeutumiseen keskittyneitä suurten kauppakeskusten ja suurehkojen
kaupunkikeskustojen erikoisliikkeitä. Liikkeet monipuolistavat
S-ryhmän käyttötavaratarjontaa sijaintipaikkakunnillaan. Seitsemän Emotion-yksikön myynti oli 9,7 miljoonaa euroa, jossa oli
kasvua edelliseen vuoteen 5,2 prosenttia.
SOK-yhtymän omistamien Sokos-yhtiöiden
liiketoiminnan kehitys
Sokos-yhtiöissä toimi vuonna 2004 koko tilikauden neljä Sokostavarataloa ja neljä kuukautta viisi Sokos-tavarataloa ja yksi Emotionerikoisliike. Tampereen Sokoksen siirryttyä 1.1.2005 Pirkanmaan
Osuuskaupalle, SOK:n yhtiössä toimii vain kolme Sokosta;
Wiklund Turussa, Mylly Raisioissa ja Tapiola Espoossa.
Sokos-yhtiöiden liikevaihto vuonna 2004 oli 97 miljoonaa euroa
ja supistui yksiköiden omistussiirtojen vuoksi 27,6 prosenttia
edellisestä vuodesta.
Sokos-yhtiöiden liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (2003
tappio oli 0,5 M€). Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2004
keskimäärin 371 henkilöä (588).
Sokos-ketjuohjaus
Sokos-ketjuohjauksen tehtävänä on Sokos-tavaratalojen ja
Emotion-erikoisliikkeiden valikoimarakenteen ja myyntivalikoiman määrittely sekä ketjujen liikeideoiden, konseptien ja
tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Ketjuohjaus tuottaa
sovitut markkinointi-, logistiikka- ja tietojärjestelmäpalvelut sekä
valmistelee ketjujen toimintaa ohjaavat kannanotot ketjujen päätöksentekoelimille.
Ketjuohjaus keskittyi vuonna 2004 eri tuotealueiden liikeideoiden ja konseptien kehittämiseen ja jalkauttamiseen sekä
tuotevalikoiman sisällön ja sen ohjausmenetelmien kehittämiseen.
Sokoksessa asioiville asiakasomistajille jaettava Sokos-kuvasto
uudistettiin.
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Hotelli- ja ravintolaliiketoiminta
S-ryhmän hotelli- ja ravintolaliiketoiminta koostuu kattavasti
ympäri Suomea sijaitsevista 46 hotellista sekä 480 ravintolasta,
joista 350 toimii erillisinä ravintoloina ja loput hotellien yhteydessä. Hotelleista 36 kuuluu Sokos Hotels -ketjuun, 6 Radisson SAS
-ketjuun. SOK:lla on yksinoikeus Radisson SAS -liikemerkillä harjoitettavaan liiketoimintaan Suomessa. Näiden lisäksi ryhmällä on
6 hotellia, jotka eivät toimi ketjuliikeidealla. Ravintolayksiköistä
reilut 200 palvelee asiakasomistajia ketjuliikeideoiden alla. Suomen
ulkopuolella S-ryhmä harjoittaa hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa Virossa, jossa Sokos Hotel Viru ravintoloineen ja Sikupillin
Prisma-keskuksen yhteydessä toimiva ravintolamaailma palvelevat
asiakkaitamme.
S-ryhmän ravintolatoiminnan liikevaihdosta noin puolet
koostuu ketjuravintoloitten myynnistä. Suurimmat valtakunnalliset ravintolaketjut ovat Rosso, Fransmanni, Night-iltaravintolat,
Amarillo, Memphis ja Public Corner. Alueellisesti toimivia ravintolaketjuja ovat mm. Chico’s, Mr. Pickwick ja Ale-Pub. Kahvila- ja
pikaruokaketjut Coﬀee House, Presso ja Rosso Express täydentävät
ravintolatarjontaa. Lisäksi Hesburger-ketjun kanssa harjoitetaan
yhteistyötä pikaruokabisneksessä.
S-ryhmän hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan omistus jakautuu
SOK-yhtymän ja alueosuuskauppojen kesken. SOK-yhtymän
hotelli- ja ravintolaryhmän muodostavat SOK:n liiketoimintatytäryhtiöt Sokotel Oy ja Virossa toimiva AS Sokotel sekä SOK:n
sisällä toimivat S-ryhmän hotelli- ja ravintolatoimintojen ohjausja tukiyksiköt. Alueosuuskauppojen omistuksessa on useissa eri
yhtiöissä hotelli- ja ravintolatoimintaa. Alueosuuskauppojen omistamat hotelli- ja ravintolayksiköt muodostavat noin 70 prosenttia
toimialan koko liikevaihdosta S-ryhmässä.
Hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan tavoitteet
Kilpailustrategioiden mukaisesti S-ryhmän hotelli- ja ravintolaliiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja
S-ryhmän asiakasomistajille ja muille sitoutuneille asiakkaille.
Liiketoiminta-alueen tavoitteena on hyvä kannattavuus, joka
takaa resurssit toiminnan kehittämiselle ja hallitulle kasvulle.
Riittävillä taloudellisilla resursseilla kyetään varmistamaan parhaat
liikepaikat ja niiden myötä laaja kysyntälähtöinen markkinapeitto
sekä Suomessa että jatkossa myös lähialueilla. Hotellitoiminnassa
S-ryhmän tavoitteena on varmistaa jatkossakin asiakkailleen alan
laadukkaimmat tuotteet ja palvelut, tuoda tarjontaa kasvavaan
vapaa-ajan segmenttiin ja säilyttää selkeä markkinajohtajuus
Suomessa. Ravintolatoiminnan osalta tavoitteena on edelleen
kasvattaa palvelukirjoa erilaisilla tuote- ja ketjukonsepteilla ja sen
myötä kasvattaa aluekohtaisia markkinaosuuksia päämarkkinoilla,
valituissa segmenteissä.
Tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi on toimialalla
käynnissä useita hankkeita uusien liikepaikkojen hankkimiseksi
taajamista ja vapaa-ajan keskuksista. Asiakkaiden asiointia helpottamaan on kehitteillä uusia verkkopalveluita perinteisten kanavien
rinnalle ja prosessien kehittäminen on käynnistänyt laajoja tietojärjestelmähankkeita useilla eri osa-alueilla. Palvelun tason kehittämiseksi on käynnistetty laaja henkilöstön koulutusohjelma.
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Toimintaympäristö vuonna 2004
Hotellitoimialaa Suomessa leimaa kansainvälistyminen; tarjonta
kasvaa, asiakasyritykset kansainvälistyvät ja kansainvälinen työmatkustus lisääntyy. Laajentuva EU tuo alalle vakavasti otettavia
kilpailijoita, mutta myös uusia asiakkaita. Ihmisten odotukset vapaa-ajalta kasvavat ja lyhyet viikonloppulomat yleistyvät. Asiakkaat
vaativat myös lisää yksilöllisyyttä. Teknologian kehittymisen myötä
sähköinen ostaminen kasvaa ja tekniikka muuttaa osittain myös
työmatkustusta. Toimintaympäristön muutokset asettavat suuria
haasteita alalla toimijoille; tarjonnan kasvu, ketjuuntuminen ja
verkostoituminen lisäävät jatkossa hintakilpailua. Ammattimainen
ostaminen lisääntyy ja kokonaisprosessin hallinta korostuu. Hotellitoimialan kysynnän kehitys on ollut vaatimatonta viime vuosina,
mutta kuluvana vuonna kysynnän oletetaan kuitenkin lisääntyvän
edellisiä vuosia enemmän. S-ryhmässä kuitenkin uskotaan hotellitoiminnan menestysmahdollisuuksiin lähivuosina. Kannattavuuden odotetaan paranevan jatkossakin.
Ravintolatoiminnassa muutoksia tapahtuu lainsäädännössä, kuluttajien käyttäytymisessä ja kilpailutilanteessa. Alkoholin kulutus
on siirtynyt ravintoloista koteihin; ravintoloissa kulutetaan enää
viidennes alkoholista. Anniskelumyynnin vähentymisen ohella
hintapaineita luo ravintolaruuan korkea, 22 prosentin arvonlisävero. Mahdollinen täydellinen tupakointikielto aiheuttaa muutospaineita liiketoimintakonsepteihin ilta- ja seurusteluravintoloissa.
Ongelmia voi syntyä myös harmaan talouden kasvun myötä.
Kilpailu kiristyy ja kysyntä pirstaloituu entisestään, joten alalla toimijoiden on valittava segmenttinsä tai toimittava yhä laajemmalla
kirjolla. Ravintolatoiminta edustaa hotelli- ja ravintolatoimialalla
noin 70 prosenttia koko alan volyymista. Tästä ja markkinoiden
koosta johtuen S-ryhmä keskittyy jatkossa yhä vahvemmin suuriin
yksiköihin keskihintaisilla markkinoilla kaikilla neljällä kategorialla
(juoma, seurustelu, ruoka ja nopea syöminen). Tavoitteena on saavuttaa paikallinen markkinajohtajuus vahvan aluerakenteen kautta.
Paitsi hotelli-, myös ravintolakaupan volyymin odotetaan kasvavan
lähitulevaisuudessa ja ne toimijat, jotka kykenevät kehittämään
tehokkuutta, työn tuottavuutta ja kykyään reagoida muutoksiin,
menestyvät jatkossakin.
Vuosi 2004 S-ryhmän hotelli- ja
ravintolatoimialalla
S-ryhmän hotelli- ja ravintolatoimipaikkojen myynti vuonna
2004 oli 601 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen
11,2 prosenttia. Kasvusta valtaosan selittää HOK-Elannon fuusio,
mutta vertailukelpoisestikin kasvu oli 4 prosenttia. S-ryhmän
kasvu ylitti selvästi alan keskimääräisen kasvun, joka tilastotietojen
mukaan on noin puolen prosentin luokkaa. S-ryhmän hotelli- ja
ravintolatoiminnan tulos kehittyi hyvin ylittäen 7 prosenttia
liikevaihdosta.
S-ryhmän markkinaosuus hotellien liikevaihdolla mitattuna
oli 23,5 prosenttia, millä osuudella S-ryhmä on Suomen suurin
yksittäinen hotelliliiketoiminnan harjoittaja. Asiakasomistajia
palvelevan vapaa-ajan kaupan osuus S-ryhmän hotelleissa kasvoi
selvästi edellisestä vuodesta Sokos Hotels -ketjuun liittyneiden
vapaa-ajan yksiköiden myötä. S-ryhmän hotellien käyttöaste oli
edellistä vuotta suurempi ollen 63,1 prosenttia, kun koko maassa
käyttöasteet jäivät reiluun 47 prosenttiin.
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Ravintolaliiketoiminnan markkinaosuus, 18,2 prosenttia, oli myös
suurin Suomessa. S-ryhmä kasvatti ravintolatoiminnoillaan markkinaosuutta tasaisesti juoma-, seurustelu-, ruoka- ja pikaruokasektoreilla vaikka alue- ja kaupunkikohtaisissa markkinaosuuksissa
onkin jonkin verran osuuskauppakohtaisia eroja. Ravintolakapasiteetin käyttöaste ei alan päinvastaisesta kehityksestä huolimatta ole
S-ryhmässä laskenut. Markkinaosuuden kehittäminen ja tiiviimmän verkostopeiton rakentaminen on työllistänyt useita osuuskauppoja liikepaikkahankinnoissa.
Vuoden 2004 aikana Sokos Hotels -ketjuun liittyi kolme yksikköä, Tahkovuori, Koli ja Viru. Nämä kolme kohdetta muodostavat ketjun vapaa-ajan verkoston rungon. Vuoden 2004 lopussa
ketjusta poistui Helsingissä sijaitseva Sokos Hotel Klaus Kurki.
Lisäksi SOK:n omistama Sokotel Oy on tehnyt alkuvuodesta 2005
esisopimuksen hotelli- ja ravintolatoiminnan aloittamisesta Marina
Palacen kiinteistössä Turussa.
S-ryhmän hotelliverkostossa tehtiin vuoden 2004 aikana merkittäviä peruskorjauksia/laajennuksia useissa yksiköissä. Sokos Hotelleista mm. Torni, Joensuun Vaakuna, Lahden Seurahuone, Vantaa,
Joensuun Kimmel ja Vaakuna, Rikala Salossa, Vaasan Vaakuna ja
Alexandra Jyväskylässä saivat uutta ilmettä ja toiminnallisuutta
saneerausten myötä. Radisson SAS Hotelleista Royal Helsingissä
ja Radisson SAS Hotel Oulu kokivat perusteellisen uudistuksen.
Oulussa muutostyöt jatkuvat kevääseen 2005.
Vuonna 2004 S-ryhmään avattiin noin viisikymmentä uutta
ravintolaa, joista 26 oli ketjuravintoloita (25 Suomessa ja yksi Virossa). Lisäksi useita kymmeniä vanhoja ravintoloita uudistettiin.
Isoilla yksiköillä ja useiden konseptien kokonaisuuksilla jatketaan
vahvaa toimintokohtaista ja alueellista markkinaosuuden kasvattamista. Vuonna 2004 laajempia kokonaisuuksia tehtiin mm.
Ouluun ja Kotkaan (Amarillo, Night, Pub, Bepop ja Fransmanni).
Lahteen avattiin syyskuussa pilottiyksikkö uudesta espanjalaisesta pihviravintolakonseptista. Vuoden vaihteessa Lahden lisäksi
Torero-konseptilla toimivat yksiköt Kajaanissa ja Oulussa. Nopean
syömisen Food Court -yksikköjä eri konseptiyhdistelmillä tehtiin
useiden osuuskauppojen alueelle.
Vuoden 2004 aikana Ässäravintolat lanseerasi kaksi uutta
ravintolakonseptia ja kaksi tuotekonseptia. Lisäksi ravintolatoiminnoissa käynnistettiin uusi sisäisen ketjutoiminnan toimintamalli
ruoka-, juoma- ja iltaravintolatoimintojen ympärille. Ravintoloihin kohdistettiin S-ryhmässä investointeja noin 20 miljoonaa
euroa. Ravintolatoiminnoissa vuotta 2005 tulevat leimaamaan
vahva verkostoituminen, tiivistyvä markkinapeitto, synergioiden
hakeminen ja uudet konseptit.
Hotelli- ja ravintolatoiminnan ketjuohjaus
Sokos Hotels -ketjuohjausyksikkö ohjaa ja kehittää Sokos Hotels
-ketjun toimintaa. Ketjuohjaus huolehtii kilpailustrategian, liikeidean ja hotellikonseptien kehittämisestä. Vuonna 2004 jatkettiin
vapaa-ajan verkostoon liittyvien hankkeiden kehittämistä ja käynnistettiin useampivuotinen henkilöstöön kohdistuva palveluvalmiuksia kehittävä ohjelma.
Radisson SAS -hotellien ketjuohjaus tapahtuu ketjun pääpaikalta Brysselistä.
Ässäravintolat ohjaa ja kehittää S-ryhmän ketjuravintoloita, vastaa ketjubrändien päivityksestä, valvoo ravintolaketjujen
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kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä huolehtii kilpailustrategian
toteutumisesta ja ketjuttamattomien ravintoloiden logistiikan ja
kilpailukyvyn kehittämisestä.
Vuonna 2004 ketjuohjaus keskittyi ketjuverkoston ja konseptimäärän laajentamiseen, kannattavuuden ja laadun kehittämiseen,
sekä uuden ketjutoimintamallin lanseeraukseen. Hotra:n järjestelmäkehitystä jatkettiin käynnistämällä Tuhti DW:n pilottiyksikkö
Keskimaa Osk:hon.
Sokotel Oy
Sokotel Oy on SOK:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö,
joka vastaa SOK-yhtymän Suomen hotelli- ja ravintolaliiketoiminnasta. Vuonna 2004 Sokotel Oy:n liiketoiminta kehittyi suotuisasti
vaikka yhtiön liikevaihto edellisvuodesta hieman pieneni. Yhtiön
liikevaihto oli 152 miljoonaa euroa (164 M€). Vertailukelpoinen
liikevaihto oli kuitenkin hieman edellistä vuotta parempi kun poistuneiden yksiköiden vaikutukset eliminoidaan. Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2004 keskimäärin 1280 henkilöä.

S-RYHMÄN HOTELLIEN HUONEMYYNNIN
MARKKINAOSUUS

Autokauppa
S-ryhmässä autokauppaa harjoittaa 12 alueosuuskauppaa sekä
SOK-yhtymä, jonka yhtiöistä Maan Auto -konserni täydentää
alueosuuskauppojen palvelutarjontaa kotimaassa sekä AS Kommest
Auto -konserni, joka toimii Baltian alueella. Yhteensä S-ryhmän
autoliikkeillä oli Suomessa vuoden lopussa 45 (43) toimipaikkaa.
S-ryhmän autoliikkeet edustivat 13 (18) eri automerkkiä, joista
Peugeot on S-ryhmän oma maahantuontimerkki.
Toimintaympäristö vuonna 2004
Vuonna 2003 toteutettu autoveron alennus säilytti autokaupan
volyymit korkealla tasolla myös vuonna 2004, mutta samalla se
aiheutti haasteita vaihtoautokaupalle varastojen kasvaessa ja vaihtoautojen hintojen laskiessa koko vuoden ajan.
Käytettyjen autojen tuonnissa suurin kasvuvaihe on jo saavutettu ja samalla tuontiautojen laatutaso on noussut ja autokanta
nuorentunut. Käytettyjen autojen tuontiin ja kauppaan on viime
vuosien aikana tullut useita kymmeniä välittäjiä, joille tuontimäärien kasvuvaiheen loppuminen ja asiakkaiden vaatimustason nousu
aiheuttavat uusia haasteita toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
EU:n 1.10.2003 voimaan tullut ryhmäpoikkeusasetus ei
aiheuttanut autokaupan toimintaympäristössä suuria muutoksia
vielä vuoden 2004 aikana, mutta odotettavissa on muutoksia niin
uusien autojen kuin niiden korjaamo- ja varaosakaupankin osalta.
Eniten muutoksia tuonee sijaintilausekkeen poisto, joka astuu
voimaan 1.10.2005. Tällä muutoksella EU:n komissio haluaa
mahdollistaa automerkkien jälleenmyyjille uusien myyntipisteiden
perustamisen mihin tahansa EU:n alueelle. Sijaintilausekkeen poistuminen ei kuitenkaan vapauta uusien autojen myyntiä täysin, sillä
jälleenmyyjien mahdollisuuksia rajoittavat edelleenkin useat muut
määräykset ja kriteerit. Tavoitteena oleva kilpailun vapauttaminen
merkitsisi toimialan rakennemuutosta ja samalla autojen maahantuojien ja jälleenmyyjien aseman uudelleenarviointia.
Vuosi 2004 S-ryhmän autokaupassa
Autokaupan kokonaismarkkinat laskivat hieman edellisestä vuodesta, jolloin autoveron alennus vauhditti uusien autojen kauppaa.
Vuonna 2004 myytiin uusia henkilöautoja 142 642 kappaletta,
mikä oli 3,2 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Myyntimäärien
pienestä laskusta huolimatta pysyi uusien henkilöautojen myynti
edelleenkin korkealla tasolla, sillä vuosi 2004 oli henkilöautokaupassa kuudenneksi paras myyntivuosi. Käytettyjä autoja tuotiin
Suomeen vuoden 2004 aikana 31 381 kappaletta, mikä oli 1,8
prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. S-ryhmän autokaupan vähittäismyynti Suomessa oli 719 miljoonaa euroa, jossa
oli kasvua edellisestä vuodesta 4,2 prosenttia.
SOK-yhtymän autokaupan liikevaihto oli 356 miljoonaa euroa
(341 M€), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 4,4 prosenttia. Liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa (8,5 M€). Autokaupan keskimääräinen henkilömäärä oli 614 (523).
Maan Auto -konserni
Maan Auto Oy on SOK:n tytäryhtiö, joka tuo Suomeen Peugeotautoja, -varaosia ja lisätarvikkeita ja markkinoi niitä tytäryhtiöidensä, Automaa Oy:n ja Hämeen Leijona Auto Oy:n, sekä muun
valtakunnallisen jälleenmyyjäverkostonsa välityksellä. Maan Auton
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jälleenmyyjäverkostoon kuului 36 täyden palvelun autoliikettä.
Näistä 7 oli Maan Auto -konsernin omia, 15 alueosuuskauppojen
ja 14 yksityisten yrittäjien omistuksessa.
Maan Auto Oy yhtiöitti 1.1.2004 oman vähittäiskauppansa
Automaa Oy:ksi, joka harjoittaa Peugeot-liiketoimintaa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Raisiossa ja Tampereella. Hämeen Leijona
Auto Oy:llä on toimipisteet Lahdessa ja Hämeenlinnassa.
Maan Auto Oy:n tytäryhtiönä toimii myös Oy Motortrans Ab.
Yritys toimii Hangossa autojen maahantuontikunnostamona, jonka toiminnasta Peugeot-autojen maahantuontikunnostus on muodostanut pääosan. Vuonna 2004 yhtiö kunnosti 11 496 ajoneuvoa,
joista Peugeot ajoneuvojen osuus oli 94,3 prosenttia.
Peugeot-henkilöautoja rekisteröitiin 9 996 kappaletta, joka oli
1,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Peugeot-henkilöautojen
markkinaosuus kasvoi 6,7 prosentista 7,0 prosenttiin, mikä on
Peugeotin korkein markkinaosuus Suomessa. Markkinaosuuden kasvu perustui ensisijaisesti Peugeot 206 ja 307 -mallistojen
hyvään menestykseen sekä loppuvuonna markkinoille tulleeseen
407-mallistoon.
Peugeot-tavara-autojen rekisteröinti kasvoi 8,2 prosenttia ollen
964 kappaletta. Tavara-autojen markkinaosuus laski 4,9 prosentista
4,5 prosenttiin.
Automaan toimialueella kokonaismarkkinat laskivat 1,1 prosenttia. Automaa luovutti Peugeot-autoja 4 504 kpl, jossa lisäystä
oli 0,7 prosenttia. Vaihtoautoja myytiin 4 958 kpl.
Maan Auto sai päätökseen vuonna 2003 aloitetun autoalan laatuohjelman ja yhtiölle luovutettiin ensimmäisenä maahantuojana
AKL:n laatusertiﬁkaatti syyskuussa 2004.
Maan Auto -konsernin tuloskehitys oli myönteinen. Siihen
vaikuttivat kasvanut uusien autojen volyymi sekä toiminnan laajentuminen autojen maahantuontikunnostukseen.
Asiakasomistajat saivat Bonusta automyynti-, huolto- ja varaosatoiminnoista. Asiakasomistajat muodostivat noin 85 prosenttia
uusia ajoneuvoja ja 80 prosenttia vaihtoautoja ostaneista yksityisasiakkaista.

Maatalous-, rauta- ja puutarhakauppa
S-ryhmän maatalouskauppaliiketoiminta-alueeseen kuuluvat
maatalouskauppa, konekauppa, rautakauppa ja puutarhakauppa.
Maatalouskauppaan kuuluvat kasviravinteet, kasvinsuojeluaineet,
säilöntäaineet, rehut, maataloustyökoneet, poltto- ja voiteluaineet sekä siemenet ja vilja. Konekauppaan kuuluvat traktorit,
leikkuupuimurit, viherrakentamiskoneet, kiinteistönhoitokoneet,
golfkentänhoitokoneet, varaosat, konetarvikkeet ja sopimushuolto.
Rautakaupan tärkeän kehittämisalueen maatilarakentamisen palveluiden lisäksi ovat kuluttajille suuntautuva rautakaupan palvelu.
Puutarhakauppa tarjoaa tuotteita pihan kunnostajille ja puutarhaharrastajille.
S-ryhmässä maatalouskauppaliiketoimintaa harjoitetaan 132 Agrimarketissa, 7 Agrimarket Konekeskuksessa ja yhdessä John Deere
Keskuksessa. Agrimarket-ketjun muodostavat Hankkija-Maatalous
Oy, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Suur-Seudun Osuuskauppa
ja Kymenlaakson Agrimarket Oy. Agrimarket-ketjulla on yhteensä
31 000 Agribonus-kanta-asiakasta.
Toimintaympäristö vuonna 2004
Maatalouden kokonaismarkkinat pysyttelivät Suomessa edellisen
vuoden noin 1 900 miljoonan euron tasolla. Vähittäisrautakaupassa kokonaiskysyntä kasvoi noin 6 prosenttia ja myös puutarhakaupassa kasvu oli 6 prosentin luokkaa. Maatiloilla käytettävien
tuotantopanosten kauppa säilyi lähes ennallaan. Traktorikaupassa
kokonaismarkkinat laskivat 5 prosenttia. Maataloustyökonekauppa säilyi edellisvuosien tasolla, mutta erityisesti suorakylvöön
tarkoitettujen kylvölannoitinten ja erilaisten lautasmuokkaimien
kysyntä kasvoi. Maassa korjattu viljasato 3,6 mrd. kiloa oli noin 5
prosenttia edellisvuoden satoa pienempi. Sateisesta kesästä johtuen
viljasadossa oli runsaasti laatuongelmia.
Vuosi 2004 S-ryhmän maatalous, rauta- ja
puutarhakaupassa
Vuonna 2004 S-ryhmän maatalouskauppa säilytti markkinajohtajan aseman 42 prosentin osuudellaan. Rauta- ja puutarhakaupan
valikoimia ja toimintatapaa kehitettiin kuluttajalähtöisemmiksi ja
vastaamaan erityisesti S-ryhmän asiakasomistajien tarpeita.
S-ryhmän rauta-maatalouskaupan vähittäismyynti vuonna 2004
oli 997 miljoonaa euroa. Muutosta edelliseen vuoteen oli 3,8 prosenttia. Agrimarket-ketjun vähittäismyynti vuonna 2004 oli 971
miljoonaa euroa, missä oli kasvua 5 prosenttia edelliseen vuoteen.
Agrimarket-ketjun rauta- ja sisustustarvikekauppa kasvoi noin 9
prosenttia ja puutarhakauppa noin 7 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna.
Hankkija-Maatalous Oy
Hankkija-Maatalous Oy on SOK:n 100-prosenttisesti omistama
tytäryhtiö, joka harjoittaa maatalous-, kone-, rauta- ja puutarhakauppaa tuottamalla palveluja ja etuja sitoutuneille kanta-asiakkaille ja asiakasomistajille. Hankkija-Maatalous Oy:n liikevaihto
vuonna 2004 oli 720 miljoonaa euroa (686 M€), jossa on kasvua
edelliseen vuoteen 5 prosenttia. Hankkija-Maatalous Oy:n osuus
Agrimarket-ketjun liikevaihdosta on noin 90 prosenttia.
Traktoreiden kokonaismarkkinat laskivat edellisestä vuodesta
5 prosenttia 5 046 traktoriin. Hankkija-Maatalous Oy:n yksin25
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myyntimerkin John Deeren asema vahvistui vuoden aikana ja sen
markkinaosuus oli vuoden lopussa 18,6 prosenttia.
Suomessa myytiin vuonna 2004 noin 450 leikkuupuimuria.
Niistä noin 2/3 on Agrimarket-ketjun toimittamia suomalaisia
Sampo Rosenlew -leikkuupuimureita. Viherrakennus-, kiinteistötraktori- ja golfkenttäkonekaupassa päästiin tavoitteisiin.
Vuoden 2004 aikana uudistettiin runsaasti myymälöitä.
Keminmaan Agrimarketia laajennettiin ja Laitilan Agrimarket sai
uudet toimitilat. Kokkolassa avattiin uusi Agrimarket Konekeskus
ja Hämeenlinnaan rakennettiin kokonaan uusi täyden palvelun
Agrimarket.
Osuuskauppa Osla Handelslagin maatalous- ja rautakaupan liiketoiminnot siirtyivät Hankkija-Maataloudelle 1.1.2004. Siirrosta
johtuen Agrimarketit Hardomissa, Porvoossa ja Vakkolassa (Askolassa) siirtyivät yhtiölle. Myös viljavarasto Vakkolassa ja viljalaitos
Porvoossa siirtyivät Hankkija-Maatalouden omaan käyttöön
Vuoden aikana lopetettiin Kälviän ja Sipoon Agrimarketit.
Kälviän toiminta yhdistettiin Kokkolan Agrimarketiin ja Sipoon
Porvoon Agrimarketiin.
Vuoden 2005 alussa ostettiin Haapavedellä sijaitsevan Veijo
Niku Oy:n rauta- puutarhakauppan liiketoiminta sekä liikekiinteistö Hankkija-Maataloudelle.
Hankkija-Maatalouden liiketoiminnat Baltiassa eli AS Agribalt
ja SIA Agribalt -yhtiöt myytiin virolaiselle AS Mecrolle.
Palveluverkostoon ja tietojärjestelmiin investoitiin vuoden aikana yhteensä 3,4 miljoonaa euroa.
Hankkija-Maatalous Oy:n liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa
(7,7 M€). Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2004 aikana keskimäärin 874 henkilöä (869).

Rainex Yrityspalvelu Oy
Rainex Yrityspalvelu Oy on SOK:n 100-prosenttisesti omistama
tytäryhtiö. Rainex Yrityspalvelu on rauta- ja rakennustukkukauppa, joka harjoittaa myös väestönsuojelun, turvallisuuden, työvaatteiden, suurtaloustuotteiden ja tekstiilien suurtalouskauppaa.
Yhtiöllä on kuusi myyntipistettä: Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Yhtiön pääkonttori ja hallinto toimivat Helsingin Pukinmäessä. Varastot sijaitsevat Vantaan
Hakkilassa ja Maantiekylässä, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa.
Rainex Yrityspalvelu Oy panosti yrityksen kehittämiseen runsaasti vuonna 2004. Kaikki työasemat uusittiin, Kuopion konttori
muutti uusiin tiloihin ja Jyväskylään rakennettiin uudet varastotilat, sekä konttoritilat. Vuonna 2004 jatkettiin edelleen panostusta
sähköiseen laskutukseen, etenkin verkkolaskuun, joka saavutti
laajan mielenkiinnon.
Yhtiön liikevaihto oli 91,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen
vuoteen oli 8,8 prosenttia. Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa
(1,5 M€).
Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2004 keskimäärin 44 henkilöä
(43).
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Intrade Partners
Intrade Partners Oy on S-ryhmän ketjujen käyttötavaroiden
hankinta- ja logistiikkayhtiö, jonka hankintavastuulla ovat pukeutumisen, kosmetiikan, vapaa-ajan ja asumisen tuotealueet. Yhtiön
suurimmat asiakasketjut ovat Prisma-, Sokos-, S-market- ja Agrimarket. Lisäksi muita asiakasketjuja ovat Sale-, Alepa-, Emotionsekä ABC. Käyttötavaroiden lisäksi Intrade Partners Oy toimittaa
myymäläkalusteita S-ryhmän toimipaikoille.
Intrade Partners Oy on SOK:n 100-prosenttisesti omistama
tytäryhtiö. Intrade Partners Oy:n liikevoitto oli 2,5 miljoonaa
euroa (-0,1 M€). Yhtiön liikevaihto oli 491,5 miljoonaa euroa.
Kasvua edelliseen vuoteen oli 15,6 prosenttia. Yhtiön palveluksessa
oli vuonna 2004 keskimäärin 235 henkilöä (234).
Intrade Partners Oy:n tehtävänä on tuoda lisäarvoa asiakasketjuilleen niiden liikeideaan sopivalla tuotteistuksella, tehokkaalla asiakasketjuihin integroituneella toimintaprosessilla ja
tietojärjestelmillä sekä hankintojen keskittämisellä saavutettavalla
volyymiedulla. Vuoden 2004 aikana Intrade Partners Oy:n hankintavolyymi on kasvanut ja kustannustehokkuus on parantunut
merkittävästi. Kaikkien asiakasketjujen käyttötavarakauppa on
kehittynyt suotuisasti.
Vuoden 2004 aikana toimintaprosesseja on kehitetty tiiviissä
yhteistyössä asiakasketjujen kanssa ja otettu käyttöön uusia tehokkaampia toimintamalleja. Tavoitteena on kustannustehokkuuden
parantaminen, läpimenoaikojen lyhentäminen ja päätöksentekoprosessin nopeuttaminen.
Toimittajayhteistyössä painopisteenä on ollut saatavuuden ja toiminnallisen laadun parantaminen sekä konekielisten yhteyksien lisääminen. Toimintavuoden aikana Intrade Partners Oy on liittynyt
kansainväliseen BSCI-järjestelmään (Business Social Compliance
Initiative), jonka tavoitteena on varmistaa ja kehittää ulkomaisten
tavarantoimittajien yhteiskuntavastuullisuutta.
Vuoden 2005 näkymät ovat positiiviset ja tulevalla tilikaudella Intrade Partners Oy:n hankintavolyymin odotetaan edelleen
kasvavan.

North European Oil Trade Oy
North European Oil Trade Oy (NEOT) on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ja Greeni Oy:n yhteisesti omistama
polttonesteiden hankintayhtiö. NEOT aloitti polttoainetoimitukset 1.2.2004. Ensimmäisen toimintavuoden liikevaihto nousi 442
miljoonaan euroon, josta yhtiö kirjasi 0,2 miljoonaa euroa liiketappiota toiminnan aloitusinvestoinnit huomioiden.
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on suhteellisen kilpailukyvyn
luominen asiakasketjuille (S-ryhmän ABC-ketju ja Greeni Oy:n
St1-ketju). Yhteishankinta nostaa NEOT:in jakeluasemille toimittamien polttonesteiden markkinaosuuden noin 25 prosentin
tasolle koko Suomen polttonesteen vähittäiskaupan markkinoista
vuonna 2005. Tämä antaa yhtiölle vahvan aseman polttonesteiden
hankintahinnoista neuvoteltaessa. Asiakasketjuille hankinnan keskittäminen luo merkittäviä logistisia etuja ja pitää hankinnan sekä
toiminnan kiinteiden kulujen osuuden erittäin kilpailukykyisenä.
Vuoden 2004 aikana tehtiin sopimuksia, jotka takaavat maahantuontivalmiuden kaikkiin NEOT:n käytössä oleviin öljyterminaa-
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leihin. Maahantuontivalmiuden ylläpito on yksi yhtiön keskeisimmistä strategisista tehtävistä.
NEOT:n organisaation rakentaminen saatiin vuonna 2004
hyvään vauhtiin. Kansainvälisen öljykaupan hallinta on yhtiössä
hyvällä tasolla mutta osaamispohjan laventaminen on silti yksi
yhtiön keskeisimpiä tavoitteita. Tavoite saavutetaan jatkuvalla
koulutuksella ja rekrytoinneilla. Tilikauden päättyessä yhtiön
palveluksessa oli 5 henkilöä.

Inex-konserni
Inex-konserniin kuuluivat vuoden 2004 päättyessä emoyhtiö Inex
Partners Oy ja sen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Meira
Nova Oy. Inex Partners Oy:n omistavat tasaosuuksin Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunta ja Osuuskunta Tradeka-yhtymä.
Pakastelogistiikkaa hoidetaan yhteistyössä osakkuusyhtiö Finnfrost
Oy:n kanssa.
Inex-konsernin liiketoiminta kehittyi hyvin viime vuonna. Tähän vaikuttivat asiakasketjujen hyvä menestys ja oma tuloksellinen
toiminta. Kokonaisuutena viime vuosi oli erittäin hyvä. Toiminnasta syntynyt lisäarvo on vahvistanut suoraan asiakasketjujen
kilpailukykyä.
Konsernin kokonaismyynti kasvoi edellisestä vuodesta 5 prosenttia ollen 1 928 miljoonaa euroa. Inex Partners Oy:n, Meira
Nova Oy:n ja Finnfrost Oy:n myynnin kehitys on edelleen alan
yleistä kehitystä korkeampi. Tästä johtuen Inexin hankinta- ja
logistiikka-asema on vahvistunut.
Vuoden 2004 aikana Inexin toimintaa organisoitiin uudelleen
toimintoihin ja prosesseihin perustuvaksi toimintamalliksi, jota
tuettiin myös tilajärjestelyin. Vuoden 2005 alusta Inexin yhtiötoiminnot sekä päivittäistavaroiden valikoimiin, hankintaan ja
logistiikkaan liittyvät toiminnot ovat lähellä toisiaan Espoon
Kilossa. Liiketoimintaprosesseja vahvistavalla muutoksella varmistetaan Inexin edellytykset vastata myös lähivuosina vähittäiskaupan
ketjujen odotuksiin ja haasteisiin.
Liiketoiminnan kehittäminen kohdistui lisäksi valikoimiin
– erityisesti kaupan omiin merkkeihin – kansainväliseen hankintayhteistyöhön, toimintaprosesseihin, tiedonhallintaan, toimintavarustukseen ja ihmisiin. Yhteistyö pohjoismaisen Coop Norden
-hankintaorganisaation kanssa tiivistyy tammikuusta 2005 alkaen.
Päivittäis- ja erikoistavarakaupan valikoima-, hankinta- ja
logistiikkapalveluja tuottavan Inex Partners Oy:n hyvä kehitys
jatkui viime vuonna. Yhtiön myynti oli 1 734 miljoonaa euroa.
Kasvua edellisestä vuodesta oli 5 prosenttia. Kehittämishankkeet
toteutettiin suunniteltua paremmin, mikä mahdollisti tehokkuuden, toimintavarmuuden, laadun ja tuloksen paranemisen. Yhtiön
kilpailuedut asiakkaille ja asema markkinoilla vahvistuivat.
HoReCa-alan valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluja tuottavan Meira Nova Oy:n erittäin hyvä kehitys jatkui. Myynti oli
200 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 2 prosenttia.
Varastotoimitukset kasvoivat 5 prosenttia. Meira Novan osuus HoReCa-alan toimitustukkukaupasta on noin 30 prosenttia. Vuonna
2007 valmistuvan uuden logistiikkakeskuksen rakennushanke
käynnistettiin.
Pakasteiden hankinta- ja logistiikkapalveluja tuottavan osakkuusyhtiö Finnfrost Oy:n myynti oli erinomainen, 182 miljoonaa

euroa, jossa oli kasvua 10 prosenttia. Logistiikkakeskuksen kapasiteettia merkittävästi lisännyt toimitilalaajennus otettiin käyttöön.
Inex-konsernin ja sen asiakasketjujen hyvä kehitys jatkuu
pääosin vuonna 2005. Kilpailutekijöinä korostuvat hintakilpailukyky, kustannustehokkuus, toimitusvarmuus, erityisesti kaupan
omat merkit sekä kuluttajalta tuotantoon ulottuvan arvoketjun
tehokkuus.
Inex-konsernin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 2 376
henkilöä. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 162 henkilöä.
Emoyhtiön ja konsernin toimitusjohtaja on 1.5.2004 lähtien
ollut ekonomi Risto Pyykönen. Hän seurasi tehtävässään edeltäjäänsä teollisuusneuvos Martti Haamania.
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Lähialueet

S-ryhmä toimii Baltiassa marketkaupassa, hotelli- ja ravintolatoimialalla sekä autokaupassa.
SOK:n hallintoneuvoston vahvistaman lähialuestrategian mukaisesti S-ryhmän lähialueliiketoiminnasta vastaa SOK. Vuonna
2004 myynti ja tulosvastuu Baltiassa keskitettiin maajohtajalle.
Vuonna 2004 jatkettiin Baltian alueelle kohdistuvaa investointisuunnittelua market-, auto- ja hotelli- ja ravintolatoimialalla sekä
panostettiin uuden strategian mukaisen johtamismallin kehittämiseen.
Baltian liiketoiminta saavutti toimintavuonna sille asetetut
tavoitteet ja teki voitollisen tuloksen. Baltian liiketoimintojen
kokonaismyynti vuonna 2004 oli 151 miljoonaa euroa.

AS Prisma Peremarket
SOK:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö AS Prisma Peremarket harjoittaa vähittäiskauppaa Tallinnassa Sikupillin, Kristiinen
ja Mustamäen kaupunginosissa. Lisäksi ketjuun kuuluu ketju- ja
management sopimuksin Tallinnassa Rocca al Maren kauppakeskuksessa toimiva Eesti Tarbijateühistute Keskühistun (ETK) tytäryhtiön AS Ramaren omistama Prisma. Viru-kauppakeskuksen ja
Ülemiste-keskuksen vaikutus Prisma-ketjun myyntiin jäi selkeästi
oletettua pienemmäksi. Prisma-ketjun onnistui säilyttää markkinajohtajan asema ketjuuntuneesta super- ja hypermarketkaupasta
Tallinnassa reilun 20 prosentin markkinaosuudella. Vuonna 2004
tehtiin vuokrasopimus viidennen Prisman avaamiseksi Tallinnan
Lasnamäen kaupunginosaan.
Yhtiö harjoittaa myös ravintolatoimintaa Sikupillin Prisman
yhteydessä toimivalla foodcourt-tyyppisessä ravintolamaailmassa
Rosso-, Rosso Express-, Coﬀee House- ja Hesburger-konsepteilla.
AS Prisma Peremarketin liikevaihto vuonna 2004 oli 59 miljoonaa euroa (52,7 M€) ja liikevoitto 0,6 miljoona euroa (0,07 M€).
Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2004 keskimäärin 433 henkilöä.

ton tytäryhtiö Oü Kommest Autokeskused toimii myyntiyhtiönä
Virossa, Latviassa maahantuojana toimii AS Lauva Auto ja myyntiyhtiönä SIA Lauva Autocenters. Vuonna 2004 myytiin Pietarin
markkinoilla toimineen ZAO Kom Motorsin osakkeet liittyen
Peugeotin uudelleenorganisoitumiseen Venäjällä.
Viron autokaupan kokonaismarkkinat vuonna 2004 olivat
18574 uutta henkilö- ja pakettiautoa. Kasvua edelliseen vuoteen
oli 3,5 prosenttia. Latvian autokaupan kokonaismarkkinat olivat
12 623 henkilö- ja pakettiautoa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 29,1 prosenttia.
Kommest Auto myi Peugeot-autoja Virossa yhteensä 1 581
kappaletta ja Latviassa 907. Peugeot henkiöautojen markkinaosuus
oli Virossa 8,5 prosenttia ja Latviassa 7,2.
Kommest Auto -konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 59,7
miljoona euroa (73,7 M€) ja liikevoitto oli 1,0 miljoona euroa
(1,5 M€).
Konsernin henkilömäärä oli vuonna 2004 keskimäärin 210
henkilöä.

Agribalt Oy
Agribalt Oy myi vuoden 2004 aikana omistamansa maatalous- ja
konekauppaa käyvät tytäryhtiönsä AS Agribaltin ja SIA Agribalt
Latvian virolaiselle AS Mecrolle.

AS Sokotel
AS Sokotel on SOK:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö,
joka operoi Sokos Hotel Virua Tallinnassa. Vuosi 2004 oli yhtiön
ensimmäinen täysi toimintavuosi liiketoiminnan siirryttyä AS
Sokotelille 1.9.2003. Sokos Hotel Viru ravintoloineen palvelee
S-ryhmän asiakasomistajia, liikematkustajia ja muita asiakkaita
Viron suurimmassa hotellissa. Keväällä 2004 valmistuneen laajennuksen jälkeen hotellissa on 516 huonetta, viisi ravintolaa ja täysin
uudistetut kokoustilat. Vuoden aikana panostettiin uusien tilojen
ohella Sokos Hotel -konseptimuutokseen.
AS Sokotelin liikevaihto vuonna 2004 oli 16,9 miljoona euroa
(4,2 M€) ja liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa (-0,4 M€).
Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2004 keskimäärin 242 henkilöä.

Kommest Auto -konserni
AS Kommest Auto on SOK:n tytäryhtiö, jolla on Peugeot-autojen
edustus Virossa ja Latviassa. SOK:n omistusosuus yhtiöstä on
90 prosenttia. EU-jäsenyyden myötä Baltiassa eriytettiin autojen
maahantuonti ja vähittäiskauppa eri yhtiöihin. AS Kommest Au29
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Sovellettavat säännökset
SOK on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja
hallinnossa noudatetaan Osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa
koskevia muita säännöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden
toimintaa säätelee osakeyhtiölaki sekä eri säädöksiin ja ohjeisiin
perustuvat yhtymän toimintaa ohjaavat konserniperiaatteet.
Yhtymän hallinnossa pyritään noudattamaan HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton
antamaa suositusta listayhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmistä
(Corporate Governance). Osuustoiminnallisen yhteisömuodon ja
ryhmän rakenteen vuoksi kaikkien suositusten käyttöönottoa ei
pidetä perusteltuna.

Osuuskunnan kokous
Osuuskunnan kokous on SOK:n ylin päättävä elin. Kukin
osuuskauppa on oikeutettu lähettämään osuuskunnan kokoukseen
äänimääräänsä vastaavan määrän kokousedustajia. Kokousedustajilla on puheoikeus, mutta yhdellä on oikeus käyttää osuuskaupan
äänivaltaa. Omistajien omistajaoikeuksien käyttö perustuu osuuskunnan sääntöihin.
Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tehtävänä on käsitellä
säännöissä määrätyt asiat kuten tilinpäätöksen vahvistaminen,
ylijäämän/tappion käsittely, vastuuvapaus, hallintoneuvoston sekä
tilintarkastajien valinta ja palkkiot. Ylimääräinen osuuskunnan
kokous voidaan kutsua tarvittaessa koolle.

Hallintoneuvosto
Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista, mutta
SOK:n säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa yhtymän hallintomallia. Hallintoneuvoston roolina on edustaa laajaa
omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Tehtävänä on
toimia suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojina.
Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset. Varsinaiset
operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat kuuluvat osuuskunnan
hallitukselle ja toimivalle johdolle.
Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskunnan ja SOK-yhtymän
hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen, osuuskunnan kokouksen ja
hallintoneuvoston päätösten sekä osuuskunnan edun mukaisesti.
Hallintoneuvosto hyväksyy ja erottaa osuuskunnan jäsenet ja
nimittää ja vapauttaa pääjohtajan ja muut hallituksen jäsenet sekä
päättää muiden kuin osuuskunnan palveluksessa olevien hallitusten jäsenten palkkiot.
Lisäksi hallintoneuvosto päättää S-ryhmän toimintaa koskevista
yhteistoimintaperiaatteista ja pitkän tähtäyksen suunnitelmista.
Hallintoneuvostolla on vahvistettu työjärjestys. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa muodostavat
puheenjohtajiston, joka avustaa hallintoneuvostoa sen tehtävissä. Pääjohtaja osallistuu puheenjohtajiston kokouksiin. Lisäksi
puheenjohtajisto päättää mm. pääjohtajan palkkaeduista. Lisäksi
hallintoneuvosto on asettanut pysyvän johdon palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.
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Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet osuuskauppojen tekemien ehdotusten perusteella. Hallintoneuvostoon
kuuluu 12–25 jäsentä. Jäseneksi valittavan tulee olla Suomen
kansalainen, osuuskaupan jäsen ja alle 65-vuotias. Osuuskunnan
kokous päättää hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.
Hallintoneuvostossa oli 22 jäsentä sekä 2 henkilöstön edustajaa
vuonna 2004. Hallintoneuvosto kokoontui 6 kertaa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio vuonna 2004
oli 1 350 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien palkkio oli
420 euroa kuukaudessa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio
vuonna 2004 oli 320 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään
kuuluvalta toimitukselta päivässä.

Hallitus
Hallituksen valinta ja kokoonpano
SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvosto valitsee hallituksen
jäsenet vuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston puheenjohtajiston
tekemän valmistelun perusteella. Sääntöjen mukaan hallituksen
muodostaa puheenjohtajana osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.
Vuonna 2005 SOK:n hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista viisi
jäsentä on osuuskauppojen toimitusjohtajia ja kaksi on työsuhteessa Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaan.
Sääntöjen mukaan valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja
alle 65-vuotias. Tavoitteena on varmistaa riittävä rotaatio, mutta
toisaalta jatkuvuutta pidetään tärkeänä.
Hallituksen tehtävät
Hallituksen toimintaa ohjaavat osuuskunnan säännöt, konserniperiaatteet ja hallituksen työjärjestys. Hallitus vahvistaa mm.
tytäryhtiöiden tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja voimavarojen
kohdentamisen sekä valvoo näiden päätösten toteutumista. Hallitus valvoo SOK-yhtymän ja koko S-ryhmän etuja osakkuusyhtiöiden toiminnassa. Hallitus valvoo myös osuuskauppojen harjoittamaa säästökassatoimintaa.
Hallitus päättää pääjohtajan esityksestä johtajiston asettamisesta
sekä hallitukseen kuulumattomien johtajiston jäsenten nimityksistä ja palkkaeduista sekä muista johdon nimityksistä.
Osuuskaupan palveluksessa tai sen luottamushenkilönä oleva
hallituksen jäsen ei osallistu osuuskauppojen tilintarkastusta ja
tilintarkastajia koskevien päätösten valmisteluun tai päätösten
tekoon eikä osuuskauppojen säästökassatoiminnan valvontaan.
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui 16 kertaa vuoden 2004 aikana ja jäsenten
osallistumisprosentti oli 95,3 prosenttia. SOK:n hallitus arvioi
vuosittain toimintaansa itsearviointimenetelmällä. Hallituksen
jäsenille maksettiin vuonna 2004 yhteensä 60 000 euroa palkkiota. SOK:hon työsuhteessa olevat hallituksen jäsenet eivät saaneet
korvausta hallitustyöskentelystä.
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Pääjohtaja
Pääjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen ja osuuskunnan
toimintaa lain, SOK:n sääntöjen ja hallintoelinten päätösten
mukaisesti. SOK:n pääjohtaja on professori, taloustieteen tohtori
Kari Neilimo.

Johtajisto
Johtajiston tehtävänä on avustaa pääjohtajaa ja hallitusta hallituksen määrittämien puitteiden mukaisesti. Johtajisto valmistelee hallitukselle esiteltävät koordinointia vaativat S-ryhmän ja SOK-yhtymän liiketoimintastrategioita, tavoitetasoja, toimintasuunnitelmia
ja budjetteja koskevat asiat. Johtajisto kokoontui vuonna 2004 10
kertaa. SOK:n johtajistolle maksettiin palkkoja ja tulospalkkioita
2 262 000 euroa. Tässä summassa ovat mukana myös luontaisedut.

Tytäryhtiöiden hallitus
Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti
ao. toiminnasta vastaava SOK:n palveluksessa oleva hallituksen
tai johtajiston jäsen. Tytäryhtiön hallitus päättää yhtiön strategiasta, toimintasuunnitelmista ja budjeteista sekä toimitusjohtajan
ottamisesta, työehdoista ja erottamisesta. Päätöksissään hallitus
ottaa huomioon konserniperiaatteet, SOK:n hallituksen päätökset yhtiön tavoitteista, toimintasuunnitelmista ja voimavarojen
jakamisesta.

Ketjuohjaus
Toimialakohtainen ketjuohjausorganisaatio johtaa ja koordinoi
ketjutoimintaa SOK:n hallituksen valvonnassa. Ketjuohjausorganisaatio muodostuu ketjuhallituksesta, ketjuohjausyksiköstä ja sitä
avustavasta ohjausryhmästä. Ketjuohjausorganisaatio on osuuskauppojen ja SOK-yhtymän keskeinen kaupallinen yhteistoimintaorganisaatio.
Ketjuohjausorganisaatio vastaa itsenäisesti oman toimialansa
strategisesta ja taktisesta ketjutoiminnan ohjaamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Se toimii yhteistyössä osuuskauppojen ja eri
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Ketjuhallitus tekee toimivaltansa puitteissa keskeiset omaa toimialaansa ja ketjuja koskevat
päätökset. Sen päätökset ovat ketjusopimuksen perusteella sitovia.
Ketjuhallitukset koostuvat osuuskauppojen toimitus- ja
toimialajohtajista sekä SOK:n palveluksessa olevista hallituksen
tai johtajiston jäsenistä. SOK:n hallitus päättää ketjuhallitusten
kokoonpanot.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä
SOK-yhtymän koko henkilökunta on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Johdon (johtajisto) osalta tulospalkkiojärjestelmän perusteet
hyväksytään vuosittain hallintoneuvostossa. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat mm. tulos, prosessien tehokkuus, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys. Tulospalkkiomittareita on
asetettu sekä oman yksikön näkökulmasta että SOK:n ja koko
S-ryhmän näkökulmista määriteltynä.

Hallintoneuvosto on asettanut palkitsemisvaliokunnan määrittämään tulospalkkiojärjestelmän perusteet.

Tilintarkastus ja hallinnon tarkastus
Tilintarkastus
Osuuskunnan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja
hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heille
kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajilla ja varatilintarkastajilla
tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys.
Hallinnon tarkastus, tarkastuskomitea
Tarkastuskomitean perustamisella ja hallinnon tarkastajien valinnalla halutaan mahdollistaa SOK-yhtymän omistavien osuuskauppojen luottamushallintohenkilöiden osallistuminen tilintarkastukseen. Tarkastuskomitea on osa yrityksen omistajavalvontaa.
Tarkastuskomiteaan kuuluvat kaksi osuuskunnan kokouksen
valitsemaa hallinnon tarkastajaa ja osuuskunnan kokouksen valitsemat SOK:n tilintarkastajat.
Tarkastuskomitea on valvontaelin ja yhdysside tilintarkastajien
ja omistajien välillä. Komitean ja erityisesti hallinnon tarkastajien
tehtävänä on tuoda valvontaan omistajahallinnon ja perusjäsenistön näkökulma. Tarkastuskomitea laatii varsinaiselle osuuskunnan
kokoukselle tarkastuskomitean kertomuksen, joka luovutetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja hallitukselle ja joka merkitään
tiedoksi ja liitetään osuuskunnan kokouksen pöytäkirjaan. Tarkastuskomitean kertomus jaetaan hallintoneuvostolle, hallitukselle ja
tarpeen mukaan myös muille yksiköille.
Hallinnon tarkastajille maksetaan palkkio samoin perustein kuin
hallintoneuvoston jäsenille. Puheenjohtajan palkkio maksetaan 50
prosentilla korotettuna.
Vuosi 2004
Osuuskunnan kokous valitsi 24.4.2004 SOK:n varsinaisiksi tilintarkastajaksi vuodelle 2005 KTM, OTK Tomi Englundin (KHT)
Helsingistä, toimitusjohtaja Tapani Rotola-Pukkilan (KHT)
Kauhajoelta ja KTT Juhani Heiskasen (KHT) Huittisista. Varatilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy sekä ekonomi Eero
Huusko (KHT) Kajaanista. Tarkastuskomiteaan vuodelle 2005
valittiin hallinnon tarkastajiksi talousjohtaja Matti Suokas (HTM)
Kotkasta, asianajaja Marja Pappila Laitilasta sekä heidän varamiehikseen asianajaja Risto Tuori Vammalasta ja konsernin lakimies
Seppo Ehanti Porvoosta.
Suomessa ja Baltian maissa maksettiin vuonna 2004 palkkioita
SOK-yhtymän yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta 645 000 euroa
ja konsultoinnista yhteensä 61 000 euroa. Hallinnon tarkastajille
maksettiin tarkastustyöstä yhteensä 17 700 euroa.

Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja
riskienhallinta
SOK:n hallituksella on vastuu toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, yhtiön hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja
juoksevan hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi
pääjohtaja, SOK:n yksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset
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toimitusjohtajineen toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa omalla vastuualueellaan.
SOK-yhtymän Controller-toiminnot vastaa yhtymän sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta ja strategisen tuloksellisuuden
arvioinnista. Sen toiminta kattaa kaikki konsernin liiketoiminnot ja tukipalvelut. SOK:n hallitus käsittelee vuosittain sisäisen
valvonnan painopisteet ja Controller-toiminnot suorittaa sisäisen
tarkkailun toimivuuden ja riittävyyden arviointia sekä sisäistä
valvontaa asetetuissa puitteissa.
Controller-toiminnot raportoi säännöllisesti pääjohtajalle,
hallitukselle sekä hallintoneuvoston puheenjohtajistolle riskienhallintaan liittyvistä asioista. Yhtymässä on vuonna 2004 otettu
käyttöön kokonaisvaltainen riskienhallintamalli. Saatujen tulosten
perusteella on tunnistettu yhtymän toiminnan ja strategisten
tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävimmät riskit. Kokonaisvaltaisen riskienhallintamallin lisäksi valituissa toiminnoissa on
käytössä yksityiskohtaisempia riskienhallintamalleja (mm. rahoitus
ja rahanlaskentatoiminto). Liiketoiminnan omaisuus-, keskeytysja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu vakuutuksin.

Taloudellinen raportointi
Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan SOK-yhtymän ja myös S-ryhmän kattavalla taloudellisten tunnuslukujen,
trendien ja ennusteiden raportoinnilla. Kattavan sisäisen raportoinnin lisäksi yhtymä julkistaa säännöllisesti tiedot taloudellisesta
menestyksestä ja liikevaihdon kehityksestä.

Tiedottaminen
SOK:n viestintäyksikkö huolehtii siitä, että asiakkaiden ja
sidosryhmien käytössä on riittävästi oikeaa tietoa yrityksestä ja
sen toiminnasta. Tietoa on saatavilla pyydettäessä kirjallisesti sekä
internetissä olevien kotisivujen välityksellä.

SOK:n hallintoneuvosto 2004
Otto Mikkonen (s. 1949)
Joensuu
dipl. ins.
puheenjohtaja 2002–
KM-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001–
erovuorossa 2007
Håkan Smeds (s. 1948)
Vaasa
kauppaneuvos
ensimmäinen varapuheenjohtaja
2001–24.4.2004 saakka
Andelslaget Varubodenin
toimitusjohtaja 30.6.2004 saakka
hallintoneuvoston jäsen 1991–
24.4.2004
Jouko Vehmas (s. 1956)
Kouvola
ekonomi
ensimmäinen varapuheenjohtaja
24.4.2004 alkaen
Osuuskauppa Ympäristön
toimitusjohtaja
SOK:n hallituksen jäsen 2001–2003
hallintoneuvoston jäsen 1994–2000,
24.4.2004–
erovuorossa 2007
Max van der Pals (s. 1945)
Lohja
maanviljelijä
toinen varapuheenjohtaja 2003–
Osuuskauppa Suur-Seutu SSO:n
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001–
erovuorossa 2007
Marcus H. Borgström (s. 1946)
Sipoo
maanviljelysneuvos
Andelslaget Varubodenin
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 24.4.2004–
erovuorossa 2007
Jouko Härkönen (s. 1939)
Kajaani
maanviljelijä
Osuuskauppa Maakunnan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2003–
erovuorossa 2006
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Heikki Ikonen (s. 1943)
Nurmes
kunnallisneuvos
maanviljelijä
Jukolan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1985–
erovuorossa 2005
Pekka Kangasmäki (s. 1945)
Porvoo
ekonomi
Osuuskauppa OSLA Handelslagin
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1994–
erovuorossa 2006
Kimmo Koivisto (s. 1956)
Pertteli
maanviljelijä
Salon Seudun Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
31.12.2003 saakka
hallintoneuvoston jäsen 2003–
24.4.2004
Simo Kutinlahti (s. 1957)
Keuruu
maanviljelijä
Keskimaa Osk:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1998–
erovuorossa 2007
Eino Laaksonen (s. 1936)
rehtori
opetusneuvos
Pohjankartanon yläaste
Osuuskauppa Arinan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
31.12.2003 saakka
hallintoneuvoston jäsen 1995–
24.4.2004
Leo Laukkanen (s. 1947)
Mikkeli
kauppaneuvos
Osuuskauppa Suur-Savon
toimitusjohtaja
SOK:n hallituksen jäsen 1998–2002
hallintoneuvoston jäsen 1987–97,
2003–
erovuorossa 2006
Jouko K. Leskinen (s. 1943)
Helsinki
varatuomari
Helsingin Osuuskauppa Elannon
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2002–
erovuorossa 2005
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Maija-Liisa Lindqvist (s. 1951)
Lahti
kansanedustaja
Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1997–
erovuorossa 2005

Timo Sonninen (s. 1948)
Iisalmi
yrittäjä
Osuuskauppa PeeÄssän hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1985–
erovuorossa 2005

Seppo Linjakumpu (s. 1958)
Kuusamo
agrologi
Koillismaan Osuuskaupan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001
erovuorossa 2006

Antero Taanila (s. 1941)
Kokkola
maakuntaneuvos
Boliden Kokkola Oy:n hallintojohtaja
Osuuskauppa KPO:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1991–
erovuorossa 2005

Ahti Manninen (s. 1950)
Lappeenranta
Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1989–91, 2000–
erovuorossa 2006
Jorma Niiniaho (s. 1945)
Hamina
kauppaneuvos
kauppat. maist.
Osuuskauppa Ympyrän toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1991–97, 2002–
erovuorossa 2006
Matti Ojanperä (s. 1941)
Pori
kauppaneuvos
Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja
31.12.2003 saakka
hallintoneuvoston jäsen 1995–24.4.2004
Matti Pikkarainen (s. 1953)
Oulu
rovasti
kristillisen kasvatuksen johtaja
Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Osuuskauppa Arinan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 24.4.2004–
erovuorossa 2007
Jorma Sieviläinen (s. 1954)
Rauma
tal. maist.
Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1991–
erovuorossa 2005
Kimmo Simberg (s. 1959)
Seinäjoki
restonomi
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 24.4.2004–
erovuorossa 2007

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Tapani Tikkala (s. 1947)
Helsinki
asiakasomistajapalvelujen tietohallinnon
projektipäällikkö
hallintoneuvoston jäsen 2001–
erovuorossa 2005
Annikki Heikkinen (s. 1942)
Helsinki
kiinteistöhuollon sihteeri
hallintoneuvoston jäsen 1997–
erovuorossa 2005

Ulla-Maija Tolonen (s. 1951)
Tampere
ekonomi
Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2002–31.12.2004
Eeva Ukkola (s. 1941)
Anjalankoski
emäntä
Osuuskauppa Ympäristön
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001–24.4.2004
Hanna Valtari (s. 1948)
Seinäjoki
koulutusjohtaja
Seinäjoen ammattioppilaitos
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001–24.4.2004
Matti Vanto (s. 1945)
Raisio
varatuomari
Naantalin kaupungin lakimies
Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1998–
erovuorossa 2007
Juha Vuorenhela (s. 1944)
Pori
varatuomari
Lakiasiaintoimisto Juha Vuorenhela Ky
Satakunnan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 24.4.2004–
erovuorossa 2006

33

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta

SOK:n hallitus 2004 ja 2005

Kari Neilimo (s. 1944)
pääjohtaja 1.8.2002 alkaen
taloustiet. tri.
liiketaloustieteen professori
Tampereen yliopistossa
Lapin yliopistossa ja
Lappeenrannan teknillisessä
korkeakoulussa vuosina
1983–2002
Neiconsulting Oy:n
toimitusjohtaja vuosina
1991–2002
Pirkanmaan Osuuskaupan
hallituksen jäsen 1988–1991
ja hallintoneuvoston
puheenjohtaja 1992–2002
SOK:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja vuosina
1991–2002
S-ryhmässä 1988–
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Esko Hakala (s. 1952)
Osuuskauppa Maakunnan
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2003–
S-ryhmässä 1975–

Arto Hiltunen (s. 1958)
ekonomi, Helsingin
Osuuskauppa Elannon
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen
2000–2001, 2003–
S-ryhmässä 1980–

Kalle Lähdesmäki (s. 1952)
kauppat. maist.,
SOK Kenttäryhmän johtaja
2003–2004
hallituksen jäsen 2001–2004
S-ryhmässä 1975–2004

Kuisma Niemelä (s. 1958)
ﬁl. maist., Keskimaa Osk:n
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2002–
S-ryhmässä 1983–

Veli-Matti Puutio (s. 1961)
kauppat. maist., Osuuskauppa
Arinan toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2004–
S-ryhmässä 1986–

Jukka Salminen (s. 1947)
tal. maist., kauppaneuvos
SOK Hallintoryhmän
johtaja 1993–
hallituksen jäsen 1988–
S-ryhmässä 1974–

Eero Saukkonen (s. 1947)
ekonomi, kauppaneuvos,
Osuuskauppa PeeÄssän
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen 2002–2004
S-ryhmässä 1971–

Ulla-Maija Tolonen (s. 1951)
ekonomi
Pirkanmaan Osuuskaupan
toimitusjohtaja
hallituksen jäsen
vuodesta 2005–
S-ryhmässä 1974–
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SOK:n johtajisto

Kari Neilimo (s. 1944)
pääjohtaja
taloustiet. tri
liiketaloustieteen professori
Tampereen yliopistossa
hallituksen jäsen
elokuusta 2002–
johtajiston jäsen
elokuusta 2002–
keskeisimmät
luottamustoimet:
Elinkeinoelämän keskusliitto,
edustajiston jäsen 2004–
Kaupan Keskusliitto,
hallituksen jäsen 2003–
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan
hallintoneuvoston jäsen
2003–
Keskuskauppakamari 2003–
Luottokunta,
hallintoneuvoston
varapuheenjohtaja 2003–
Suomen Kaupan Liitto,
hallituksen jäsen 2004–,
puheenjohtaja 2005–
Tampereen yliopiston
hallituksen jäsen 2004–

Taavi Heikkilä (s. 1962)
johtaja
SOK Kehitystoiminnot
kauppat. maist.
johtajiston jäsen
2000–31.5.2004 saakka

Ensio Hytönen (s. 1952)
toimitusjohtaja
Hankkija-Maatalous Oy
maat. ja metsät. lis.
johtajiston jäsen 2003–

Reijo Kaltea (s. 1946)
johtaja
SOK Asiakasomistajuus ja
erikoisliikeryhmä
ekonomi
johtajiston jäsen 2002–

Suso Kolesnik (s. 1961)
viestintäjohtaja
SOK Viestintä ja julkaisut
yht. maist.
johtajiston jäsen 2003–

Kalle Lähdesmäki (s. 1952)
johtaja
SOK Kenttäryhmä
kauppat. maist.
hallituksen jäsen 2001–2004
johtajiston jäsen 2003–2004

Harri Miettinen (s. 1962)
johtaja
SOK Kehitys- ja
henkilöstötoiminnot
kauppat. maist.
johtajiston jäsen
1.6.2004 alkaen

Matti Pulkki (s. 1947)
toimialajohtaja
SOK Hotelli- ja
ravintolaryhmä
ekonomi, MBA
johtajiston jäsen 2002–

Jukka Salminen (s. 1947)
johtaja
SOK Hallintotoiminnot
tal. maist., kauppaneuvos
hallituksen jäsen 1988–
johtajiston jäsen 1998–
pääjohtajan sijainen

Antti Sippola (s. 1955)
marketkaupan johtaja
SOK Market-ketjuohjaus
kauppat. maist.
johtajiston jäsen
vuodesta 2003–

Heikki Strandén (s. 1954)
ketjunjohtaja
merkonomi
SOK ABC-ketjuohjaus
johtajiston jäsen 2003–

Aino Toikka (s. 1947)
johtaja
SOK Henkilöstötoiminnot ja koulutus
ﬁl. maist.
johtajiston jäsen 1998–
31.8.2004 saakka
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Henkilöstö
S-ryhmässä henkilöstöä johdetaan S-ryhmän arvojen mukaan.
Henkilöstötoimintaa ohjaa HR-strategia, joka perustuu S-ryhmän
toiminta-ajatukseen, visioon ja arvoihin. HR-strategian tavoitteena on luoda henkilöstöstä S-ryhmälle kilpailuetu sekä tukea ja
varmistaa kilpailustrategioiden toteutumista henkilöstöresurssien ja
yhtenäisten toimintatapojen kautta.
SOK-yhtymän kehitys- ja henkilöstötoiminnot yhdistettiin syyskuussa 2004. Uuden organisointimallin tavoitteena on tehostaa
ja aktiivisemmin hyödyntää S-ryhmän strategisen kehittämisen ja
johtamisen sekä henkilöstötoimintojen välistä yhteyttä. Uudella
organisoinnilla S-ryhmän strategioita pystytään entistä joustavammin viemään käytäntöön jokaisen s-ryhmäläisen kautta.
SOK-yhtymän henkilöstö
Kokonaisuudessaan SOK-yhtymässä oli vuoden 2004 lopussa
työsuhteessa 5 065 henkilöä (sis. poissaolijat). Suomessa toimivasta
henkilöstöstä perhevapailla oli 141, opintovapaalla 30 ja pitkällä,
yli 3 päivän sairaslomalla 91 henkilöä.
Vakituisten työntekijöiden osuus (93 %) säilyi ennallaan viime
vuoteen verrattuna. Kaikista työsuhteista valtaosa (74 %) oli kokoaikaisia. Naisten osuus SOK-yhtymän henkilöstöstä oli yli puolet
(59 %). Keski-ikä 39 vuotta on sama kuin edellisenä vuonna.
Suurimman henkilöstöryhmän muodostivat hotelli- ja ravintolaalalla työskentelevät henkilöt.
Henkilöstöasioiden organisointi
Henkilöstöasioiden organisoinnissa sovelletaan liiketoimintojen
ketjuohjausmallin periaatteita. S-ryhmän HR-toimintoa ohjaa ja
valvoo HR-hallitus sekä ohjausryhmä, joissa on edustajia alueosuuskaupoista ja SOK-yhtymästä. Varsinaisena HR-prosessien
ohjausyksikkönä toimii SOK Henkilöstöhallinto ja kehittäminen
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-yksikkö. Ketjuohjausyksikön tavoitteena on yhteisten työkalujen
ja toimintamallien avulla tukee ja kehittää paikallistason HR-asioita hoitavien henkilöiden töitä. Työmarkkinakysymyksissä vaikuttaa
S-ryhmän Työnantajat SOKTA ry.
Hyvinvointi
S-ryhmän yksi keskeinen henkilöstöä koskeva tavoite on työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. SOK-yhtymän työpaikkaterveydenhuolto on järjestetty pääosin omien ja yritysten yhteisten
työterveysyksiköiden avulla. Toiminta sisältää ennaltaehkäisevän ja
työhyvinvointia kehittävän työviretoiminnan lisäksi yleislääkäritasoista työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa.
Syksyllä 2004 SOK:n Helsingin työterveyshuolto täytti 80
vuotta. Painopiste on vuosien mittaan muuttunut tapaturmien ja
sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen.
Työyhteisöjen työviretoimintaa kehitetään ja tuetaan yhteistyössä HR-toimintojen ja henkilöstön valmennuskeskuksen, Jollas
Instituutin kanssa. Yhteistyön tuloksena syntynyt ja vuonna 2000
alkanut ohjelma koki vuonna 2004 uuden kehitysaallon yksiköissä
käynnistettyjen erilaisten uusien aktiviteettien myötä. Toimintaa
tuettiin seminaarien sekä viestintä- ja työvirediplomi-kilpailun
muodossa.
Työtyytyväisyyden mittaamisessa SOK-yhtymässä käytetään
koko S-ryhmä tasoista Hyvä s-ryhmäläinen työpaikka -kyselyä.
Tulokset on jaettu neljään pääkohtaan: SOK-yhtymä työnantajana,
työyhteisön tavoitteellisuus, esimiestoiminta sekä kehittyminen ja
oppiminen. Henkilöstötutkimuksen mittarit ovat myös osa S-ryhmän johtamisen mittaristoa.
Yritysturvallisuus
SOK-yhtymän yritysturvallisuustoiminnan päämääränä on tukea
SOK-yhtymän keskeisten toimintojen ja prosessien häiriöttömyyt-
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tä ja jatkuvuutta liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi yritysturvallisuuden keinoin ja menetelmin. Tavoitteena
on turvata henkilöstö, asiakkaat, omaisuus, tiedot sekä ympäristö
onnettomuuksilta, vahingoilta ja väärinkäytöksiltä ennaltaehkäisevän ja kustannustehokkaan turvallisuustyön avulla.
Vuonna 2004 yritysturvallisuuden ohjaus S-ryhmätasolla päätettiin toteuttaa ketjutoimintamallin mukaisesti. SOK-yhtymän
yritysturvallisuustoimintaa ohjaavat S-ryhmän yritysturvallisuuspolitiikka sekä yritysturvallisuuden hallintamalli. SOK:n yritysturvallisuusyksikkö kehittää ja määrittelee yritysturvallisuustoimintaa
koskevia periaatteita, pelisääntöjä ja tavoitteita sekä tukee, ohjaa ja
seuraa niiden soveltamista ja toteutumista S-ryhmässä.
Turvallisuusjohtamisen osa-alueella keskeiset kehityshankkeet
olivat kriisitilanteiden johtamisvalmiuksien kehittäminen, S-ryhmän keskeisten vahinkouhkien tunnistaminen ja priorisointi,
S-ryhmän yritysturvallisuuden tietojärjestelmän kehittäminen,
benchmarking toiminnan kehittäminen ja turvallisuustoiminnan
tason vertailusta sopiminen Rezidor SAS:n ja Sokotel Oy:n kesken.
Helsingin Pelastuslaitoksen turvallisuuskumppanuussopimukseen
sisältyvä turvallisuusjohtamisen auditointi suoritettiin pelastustoimen näkökulmasta.
SOK:n kriisinhallinta organisaation vuosittainen toimintaharjoitus järjestettiin yhteistyössä Osuuskauppa Hämeenmaan kanssa.
Harjoituksen aiheena oli onnettomuus liikennemyymälässä. Osana
riskienhallintaa suoritettiin yritysturvallisuusyksikön ja Vakuutusyhtiö Tapiolan toimesta merkittävä määrä turvallisuusauditointeja
alueosuuskaupoissa ja SOK:n tytäryhtiöissä, yksiköissä sekä uusia
liiketoimintoja suunniteltaessa.
Henkilöturvallisuutta lisättiin S-ryhmässä Jollas-instituutin
järjestämien koulutusten ja avausvalmennusten yhteydessä toteutetuilla turvallisuusvalmennuksilla. Turvallisuuskoulutukset moduloitiin ja laajennettiin koskemaan uusia pitkiä valmennusohjelmia,
turvallisuuskoulutusten peittoasteen noustessa 65 prosenttiin.

Yritysturvallisuusyksikön henkilöstö käytti S-ryhmän henkilöstön
turvallisuuskoulutukseen 292 tuntia. Tämän lisäksi organisaatioissa toteutettiin omaehtoisia turvallisuuskoulutuksia. E-jollaksen
verkkoavusteisen perehdyttämisen turvallisuusmoduulin suoritti
1 210 opiskelijaa.
Rikosturvallisuutta kehitettiin jatkamalla Kaupan Keskusliiton
Turvasuojattu-kampanjaan liittyviä toimipaikkojen turvallisuustason tarkastuksia. Asetettu 20 prosentin kasvutavoite edelliseen
vuoteen saavutettiin ja vuoden lopulla hyväksyttyjä toimipaikkoja
oli 252. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuutta kehitettiin päivittämällä S-ryhmän tekniset ja rakenteelliset turvallisuuden omavalvontastandardit.
Pelastustoiminnassa päivitettiin turvallisuussuunnitelmamallit
pelastussuunnitelmiksi uuden pelastuslain ja pelastustoimiasetuksen vaatimusten mukaisesti. Toimipaikoissa järjestettiin alkusammutuskoulutusta, ensiapukoulutusta sekä evakuointiharjoituksia.
Tietoturvallisuuden kehittämisessä keskityttiin tietojärjestelmiin.
Erityisiksi painopisteiksi asetettiin tietojärjestelmien kartoittaminen ja kriittisyysluokitteluvaatimusten määrittäminen sekä
luokittelun aloittaminen ja uhkakuvien arviointi. Työasemien käyttöjärjestelmä ja virustorjuntaohjelmisto päivitettiin sekä otettiin
käyttöön roskapostin suodatus. Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaa kehitettiin. Käyttäjien vahvan tunnistamisen mahdollistava
julkisen avaimen infrastruktuuri (Public Key Infrastructure, PKI)
toteutettiin ja otetaan käyttöön vaiheittain. Riskienhallinnan osalta
AS Prisma Peremarketissa Tallinnassa tehtiin tietoturvallisuusauditointi keskeisten tietoriskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
Työturvallisuuden edistämiseksi mallinnettiin S-ryhmän henkilöstölle suunnattu Turvapassi-koulutus turvallisen työskentely-ympäristön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Turvapassi koulutukset
toteutetaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin, Jollas Instituutin, yritysturvallisuusyksikön sekä palo- ja poliisiviranomaisten
kesken.
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Toiminnan turvallisuutta kehitettiin päivittämällä S-ryhmän
henkilöstön turvallisuusohjeet. Ässäkeskuksessa kartoitettiin
liiketoimintojen kannalta kriittisiä prosesseja, tietojärjestelmiä ja
henkilöitä. ABC-ketjussa toteutettiin yhteistyössä VTT:n kanssa
laaja mittarikentän turvallisuuden kehittämishanke.
Ulkomaantoimintojen turvallisuustyötä edistettiin mallintamalla
kriisinhallintatoimintaa Sokos Hotel Virussa. Liiketoimintayhtiöissä suoritettiin vuosittaiset kriisijohtamisharjoitukset sekä turvallisuusjohtamisen auditoinnit.
Ympäristöturvallisuutta kehitettiin tarkastamalla ympäristölle
vaarallisten aineiden suojausjärjestelyt osana ABC-ketjun, Hankkija-Maatalous Oy:n sekä Automaa Oy:n toimipaikkojen turvallisuusauditointeja.

on tukea esimiehiä tehokkaan toiminnan ja laadukkaan palvelukokemuksen johtamisessa. Uusina valmennuksina toteutettiin
myös mm. talousjohdon ja HR-asiantuntijoiden valmennukset,
Sokos-ketjun palveluvalmennus sekä S-ryhmän viestintästrategiaan
liittyviä valmennuksia.
Vuoden 2004 aikana Jollas Instituutissa toteutettiin kiinteistön
peruskorjaus, jonka yhteydessä parannettiin opetustilojen soveltuvuutta nykypäivän valmennustarpeisiin tilojen muunneltavuutta ja
tekniikkaa parantamalla.
HR-toimintoja tukevia sähköisiä työvälineitä kehitettiin
edelleen. Uutena ja keskeisenä hankkeena käynnistyi HR-järjestelmän kehittämisprojekti. Lisäksi kuluneena vuonna toteutettiin
HR-osaamisproﬁilien kartoitus, jonka tarkoituksena on hahmottaa
henkilöstöasioista vastaavien omia osaamisen kehittämistarpeita.

Koulutus ja kehittäminen
S-ryhmässä henkilöstön osaaminen varmistetaan jatkuvalla kehittämisellä ja koulutuksella. Haastavien ja selkeiden tavoitteiden avulla
pidetään henkilöstö myös motivoituneena.
S-ryhmän koulutus- ja valmennustoiminta on keskitetty Jollas
Instituuttiin, jonka kautta SOK-yhtymän henkilöstö pääosin
koulutetaan. Koulutustoiminta jatkui vilkkaana myös vuoden
2004 aikana. Jollas Instituutti on ammatillinen erikoisoppilaitos,
joka tarjoaa valmennuksia kaikille S-ryhmän henkilöstöryhmille ja
yksiköille. Toiminnan tavoitteena on osaamisen kehittäminen, joka
tukee strategioiden toteutumista. Keskeistä on esimiesten valmiuksien kehittäminen, konseptien mukaisen toiminnan vahvistaminen
ja parhaiden käytäntöjen levittäminen. Valmennukset suunnitellaan yhteistyössä SOK:n ketjuohjausten ja asiakasyritysten kanssa.
Instituutissa järjestetään myös ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta oppisopimuskoulutuksena. Vuoden 2004 aikana
Jollas Instituutissa toteutettiin 1 200 valmennuspäivää, joihin
osallistui yli 16 000 opiskelijaa.
Syksyllä 2004 käynnistyi S-ryhmän henkilöstölle laajasti suunnattu Sinulle Asiakas 2004 Into -valmennus, jonka tavoitteena

Työnantajakuva ja rekrytointi
S-ryhmätasoisen HR-strategian toteutumisen yhdeksi mittariksi on
määritelty työnantajakuva, jota seurataan esimerkiksi Universumja työnantajakuvatutkimusten avulla. Universum-tutkimus mittaa
korkeakouluopiskelijoiden työnantajamielikuvia.
Ulkoisen työnantajakuvaproﬁilin määrittelemiseksi tehtiin
vuosien 2003–2004 aikana tutkimus 11 alueosuuskaupan alueella.
Yhteneväistä tuloksissa oli se, että alueosuuskaupat koettiin luotettaviksi, rehellisiksi ja ihmisläheisiksi yrityksiksi, joissa korostuivat
hyvä työilmapiiri ja hyvät työskentelyolosuhteet.
Vuoden 2004 tutkimuksen tulosten mukaan S-ryhmän vahvuuksia olivat mm. menestyminen liiketoiminnassa, vakavaraisuus,
vahva yrityskulttuuri ja turvallisuus työnantajana. S-ryhmällä
työnantajana uskottiin olevan monenlaisia haastavia tehtäviä ja
hyvät sisäiset kehittymismahdollisuudet.
SOK Henkilöstöhallinto ja kehittäminen -yksikkö rekrytoi yhteistyössä alueosuuskauppojen kanssa kaksi kenttäkoulutusryhmää.
Helmikuussa aloittaneeseen kaupallisen kenttäkoulutuksen tiedekorkeakouluryhmään rekrytoitiin 12 koulutettavaa. Kesäkuussa
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aloittaneeseen kaupallisen kenttäkoulutuksen ammattikorkeakouluryhmään rekrytoitiin 15 koulutettavaa. Kenttäkoulutusryhmillä
varmistetaan tulevaisuuden avainresurssien riittävyys esimies- ja
asiantuntijatehtävissä S-ryhmän eri toimialoilla ja yksiköissä.
Palkkaus ja kannustaminen
Vuonna 2004 tulospalkkaus laajennettiin koskemaan koko SOKyhtymän henkilöstöä. Tulospalkkauksen tavoitteena on tukea
toimintasuunnitelmien toteuttamista sekä kannustaa ja palkita
henkilöstöä tuloksellisuudesta ja osaamisen kehittämisestä.
SOK-yhtymässä maksettiin vuoden 2004 toiminnan perusteella
muodostuneita tulos- ja kannustepalkkoja 4 614 504 euroa.
Tulevaisuuden näkymät
Vuoden 2005 painopistealueisiin HR-toiminnoissa kuuluu S-ryhmätasoisen HR-ketjuohjaustoimintamallin kehittäminen edelleen
mm. HR-prosesseja ja työnjakoja selkiyttämällä. HR-tietojärjestelmähanke konkretisoituu käyttöönoton valmistelun myötä.
Palkitsemis- sekä kehityskeskusteluiden toimintamallia yhtenäistetään ja niiden sisällölliseen laatuun kiinnitettään entistä enemmän
huomiota.
ABC-liiketoiminnan vahva kehitys näkyy myös Jollas Instituutin laajentuvana valmennustarjontana liikennemyymälätoimialan
henkilöstölle. Teknologian hyväksikäytön tehostamista S-ryhmässä
edistetään uusilla järjestelmäkoulutuksilla sekä verkkoavusteisen
valmennuksen jatkokehittämisellä.
Yritysturvallisuudessa kiinnitetään ensi vuonna erityistä huomiota kokonaisvaltaisen riskienhallintamallin kehittämiseen sekä
riskienhallintatoimenpiteiden suunnitteluun.

VAIHTUVUUS (vakituiset Suomessa)

TAPATURMIEN MÄÄRÄ (Suomessa)
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Ympäristö
Lähtökohdat
Vuonna 2004 S-ryhmän ympäristöasioiden kehittämistyö ja raportointi laajeni kattamaan ympäristövastuun lisäksi myös yhteiskuntavastuun taloudellisten ja sosiaalisten vastuiden kuvaamiseen
liittyvien tunnuslukujen kehittämistyön ja raportoinnin.
Tässä katsauksessa pääpaino on SOK-yhtymän ympäristöasioiden kehittämistyössä vuonna 2004.
Ympäristöjohtaminen
Ympäristöjohtamisessa tärkeintä on S-ryhmän ympäristöpolitiikan
käytäntöön vieminen. Ympäristöpolitiikan keskeisiä periaatteita
ovat jatkuva parantaminen ja henkilöstön ympäristötiedon ylläpito
ja kehittäminen. Selkeänä tavoitteena on kehittää S-ryhmän toimintoja kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta.
S-ryhmässä ympäristöasioiden hoito ja käytännön toteutus ovat
sekä SOK-yhtymän yksiköiden että osuuskauppojen vastuulla.
SOK:n kehitys- ja henkilöstötoiminnoilla on ohjausvastuu ympäristöpolitiikan viemisestä käytäntöön eri liiketoimintayksiköissä.
Ympäristöpolitiikan pohjalta on johdettu ympäristönäkökohdat,
joiden perusteella jokainen yksikkö on asettanut selkeät päämäärät
ja tavoitteet. Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi on kuvattu
aikataulut, vastuuhenkilöt sekä toimenpiteet, jotka on päätetty
tehdä. Edellä kuvattu järjestelmällinen toimintatapa liittää ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä päätöksentekoprosessia.
Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan tunnuslukuja ja vertailutietoa,
siksi S-ryhmässä on käytännön ympäristötekojen kuvaamiseksi
käytössä yhtenäiset ympäristötunnusluvut. Tunnuslukujen käytön
kautta siirrytään kohti ympäristölaskentaa, joka on ympäristöinformaation tuottamisjärjestelmä yrityksen ympäristövaikutusten
mittaamiseen. S-ryhmätasoisen ympäristölaskennan kehittämistyössä vuonna 2004 on keskitytty ympäristövastuuta kuvaavien
tunnuslukujen ja niihin liittyvien laskentasääntöjen käyttöönoton
lisäksi automatisoimaan tiedon saanti lukuisista lähdejärjestelmistä.
Henkilöstön ympäristöosaaminen
Henkilökunnan ympäristöosaamisen kehittäminen ja ylläpito on
tärkeä osa käytännön ympäristötyötä. Tietoa on välitetty koulutuksen, seminaarien, viestinnän, raportoinnin, pilotointien ja viranomaisyhteistyön avulla. Ympäristöalan koulutusta on toteutettu
yhteistyössä Jollas Instituutin ja S-ryhmän yksiköiden kanssa. Jollaksessa ympäristöasiat ovat olleet mukana mm. avausvalmennuksissa, hallinnon koulutuspäivillä, kaupallisessa kenttäkoulutuksessa
sekä myynnin ja liikennemyymälämyynnin ammattitutkinnoissa.
Vuonna 2004 pääpaino on ollut voimakkaasti kasvavan ABC-ketjun liikennemyymälöiden avausvalmennuksissa.
Lisäksi yksiköillä on ollut omaa sisäistä koulutusta mm.
yhteistyössä tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Ympäristöasioita on markkinoitu henkilökunnalle Ässä-lehden,
nettisivujen ja S-ryhmän vastuullisuusraportin välityksellä. Myös
erilaiset ammattilehdet, oppaat, esitteet, konseptit, messut ja
työryhmät ovat olleet tärkeitä tiedonlähteitä. Vuonna 2004 päivitettiin hallintohenkilön käsikirja Osuuskaupan hyvä hallintotapa,
joka sisältää katsauksen mm. ympäristövastuusta ja siihen liittyvistä
tunnusluvuista.

Kiinteistöt
SOK Kiinteistötoiminnot on aktiivisesti mukana kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijäohjelmissa. Ympäristöohjelma ProGresSissa
määriteltiin olemassa oleville rakennuksille toimiala- ja yrityskohtaiset tunnusluvut. Vuodesta 2002 on ollut koekäytössä PromisE,
jota käytetään rakennusten ympäristöominaisuuksien luokitteluun
ja vertailuun. SOK Kiinteistötoiminnot on osallistunut hankkeen
ohjausryhmän työhön kauppakiinteistöjen asiantuntijana.
S-ryhmässä on käytössä rakennuttamisen elinkaaritavoitteet, jotka toimivat rakennuttamisessa suunnittelun ohjauksen työkaluna.
Elinkaaritavoitteet määritetään rakennuspaikalle, rakennukselle ja
rakentamisprosessille. Vuonna 2004 elinkaaritavoitteet ovat olleet
keskeisesti käytössä ABC-ketjun liikennemyymälöiden rakennuttamisessa.
Syksyllä 2004 päättyi Rakennusteollisuuden vetämä rakennus- ja
kiinteistöalan ekotehokkuus- ja elinkaarimittaristo-hanke (REM).
Pilottikohteena on Lohjan keskustaan rakennettava Suur-Seudun
Osuuskauppa SSO:n Prisma. Prisman rakentaminen käynnistyy
vuonna 2005.
Joulukuussa 2004 avattiin Viitasaaren ABC-liikennemyymälä,
jonka energiaratkaisut ovat uraauurtavia suomalaisessa liikerakentamisessa. Liikennemyymälä toimii lähes sataprosenttisesti
uusiutuvalla energialla. Osuuskauppa Keskimaa toteutti monipalvelukeskuksen ympäristötekniset ratkaisut yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston, Viitasaaren kaupungin sekä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa.
SOK on mukana kaupunkien ja rakennetun ympäristön
kestävä-kehitys-hankkeessa (TISSUE), jossa laaditaan kestävän
kehityksen mittarit mm. kauppapaikoille.
Energian ja veden käyttö
SOK Kiinteistötoiminnot on mukana vapaaehtoisessa kiinteistö- ja
rakennusalan energiansäästösopimuksessa (KRESS). Energiankäyttöä tehostamalla on voitu vähentää merkittävästi energiakustannuksia ja samalla ympäristön kuormitusta.
Sähkön yhteishankinnan eli kimppasähkön laajentaminen koko
kaupparyhmää koskevaksi edellyttää toimipaikkakohtaista kulutustietojen seurantaa. Vuoden 2004 aikana on selvitetty mahdollisuuksia tuottaa keskitetysti sähköenergian kulutustietoja S-ryhmän
toimipaikoista. Keskitetty tiedontuottaminen palvelee yhteishankinnan lisäksi kiinteistöjen käyttöä ja ylläpitoa, vastuullisuusraportointia ja erityisesti muutaman vuonna 2006 voimaan astuvan
energiatehokkuusdirektiivin pakollisia vaatimuksia. Kimppasähköä
käyttivät vuonna 2004 SOK, SOK:n kotimaiset tytäryhtiöt ja
Osuuskauppa Varuboden.
SOK Kiinteistötoiminnot on mukana rakennusten ekotehokkuuden laskentahankkeessa (RET), jossa asetetaan vähimmäisvaatimukset uudis- ja korjausrakentamiselle. Laskentavaihtoehtojen
avulla voidaan arvioida suunnitteluvaihtoehtojen energiatehokkuutta.
Hankinta ja logistiikka
Yli puolet S-ryhmän ketjujen myymästä päivittäistavarasta kulkee
myymälöihin Inex Partners Oy:n hankinnan, varastoinnin ja
jakelun kautta. S-ryhmän ja Inexin yhteistyö ympäristöasioissa
on tärkeä osa koko logistiikkaketjua. Vuonna 2004 on tehostettu
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ympäristöasioihin liittyvää yhteistyötä ja tiedon tuottamista Inexin
uudistettujen toimintamallien näkökulmasta.
Pakkausvaatimuksissa korostetaan liiallisen pakkaamisen välttämistä ja kierrätettävien tai muuten hyödynnettävien pakkausmateriaalien käyttämistä. Pakkausmateriaali ja sen kierrätettävyys
on merkittävä EU-käytännön mukaisesti. Ympäristöä vähemmän
kuormittavilla tuotteilla on oltava kansallisesti tai kansainvälisesti
hyväksytty ympäristömerkintä. Tavarantoimittajille on ohjeissa
kohdistettu ympäristö- ja eettiset vaatimukset, jotka otetaan huomioon uuden toimittajan arvioinnissa. Intrade Partners Oy vastaa
siitä, että hankitut tuotteet ja niistä annetut informaatiot ovat
ympäristölainsäädännön ja -vaatimusten mukaisia.
Vuonna 2004 Intrade Partners Oy liittyi jäseneksi Business
Social Compliance Iniative (BSCI) -yhteistyömalliin, jolla pyritään
selkeyttämään ja yhtenäistämään tavarantoimittajien työolojen
valvontaa.
Ympäristömerkityt ja Reilun kaupan tuotteet
valikoimissa
Valikoimissa ympäristömerkityt ja luomutuotteet ovat vakiinnuttaneet asemansa. Valtakunnallisissa ketjuvalikoimissa oli vuoden
2004 lopussa noin 500 luomutuotetta. Alueosuuskauppojen oma
hankinta paikallisilta luomutuottajilta kasvattaa luomutuotteiden määrää entisestään. Vuoden 2004 lopulla käynnistyi Maa- ja
metsätalousministeriön rahoittama Luomu-tutkimushanke, johon
osallistuvat S-ryhmästä SOK ja HOK-Elanto.
Käyttötavarapuolen ympäristömerkityt tuotteet koostuvat
Pohjoismaisella Joutsenmerkillä, EU:n kukalla ja FSC-metsäsertiﬁkaatilla merkityistä tuotteista. Vuonna 2004 noin 650 tekstiilivalikoimatuotteella oli Öko-Tex 100 -standardin mukainen
tuoteturvallisuusmerkki Turvallinen tekstiili – tutkitusti haitta-aineeton. Rakennustarvikkeissa ovat yleistyneet tuotteiden ympäristöselosteet.
Jo yli 5 vuotta on markkinoilla ollut Reilun kaupan tuotteita,
joiden kriteereistä tunnetuin on lapsityövoiman kielto. Reiluilla
tuotteilla on myös tiukat ympäristökriteerit; torjunta-aineita käytetään mahdollisimman vähän ja vesistöjä ja maaperää
suojellaan tarkkojen määräysten mukaan. Osa Reilun kaupan
tuotteista täyttää myös luomutuotteille asetetut vaatimukset, mistä
maksetaan viljelijöille lisähintaa. Marketkaupan valikoimissa on
Reilun kaupan kahvia, teetä, kaakaota, hunajaa, suklaata, sokeria,
ananasta, appelsiinia ja banaania. Reilun kaupan tuotteita on tehty
tunnetuksi Reilun kaupan viikkojen aikana. S-ryhmä on johtavia
Reilun kaupan tuotteiden myyjiä Suomessa.
Jätehuolto
Kaupan toiminnassa syntyvät jätteet ovat pääsääntöisesti tuottajan
vastuun piiriin kuuluvia pakkausjätteitä. Pakkausjätteiden syntyä
on voitu ehkäistä ja määrää on voitu vähentää mm. kierrätettävien kuljetusyksiköiden kehittämisellä ja käyttöönotolla. Syntyvät
pakkausjätteet ohjataan mahdollisuuksien mukaan kierrätykseen
tai muuhun hyötykäyttöön. Hyvin toimiva jätehuolto merkitsee kaatopaikalle menevän jätteen määrän vähentämistä alle 10
prosenttiin koko jätemäärästä. Päivittäistavarakaupan toiminnoissa
syntyvien jätteiden lajittelussa keskitytään neljään pääjätelajiin:
biojäte, pahvi, energiajäte ja kaatopaikkajäte. Parhaiten on hyö-
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dynnetty aaltopahvi, jonka osuus Prismojen ja S-marketien koko
jätemäärästä on noin 35 painoprosenttia.
Raisiossa lokakuussa 2001 avatussa Kauppakeskus Myllyssä
on pilotoitu uudentyyppistä keskitettyä jätehuoltojärjestelmää,
jossa kaikki jätehuoltoon liittyvät palvelut hankitaan yhdeltä
operaattorilta. Myllyn kokemusten perusteella uusi toimintamalli
laajeni vuonna 2003 Osuuskauppa Arinan noin 60 toimipaikkaan,
vuonna 2004 Hankkija-Maatalous Oy:n yli 100 Agrimarketiin ja
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n noin 60 toimipaikkaan.
Uutta tekniikka on otettu käyttöön myös Helsingissä Kauppakeskus Arabiassa, jossa jätteiden punnitus- ja tunnistetietojen
keräys perustuu viivakoodeihin. Järjestelmän ansiosta esim.
S-market Arabiassa pystytään tarkasti seuraamaan jätemäärien ja
-kustannusten kehitystä.
Jätteiden syntyä voidaan ehkäistä, jätemääriä vähentää ja hyötykäyttöä tehostaa myös tuotteiden myyntikunnostuksen keskittämisellä. Pääkaupunkiseudulla on toteutettu käyttötavaroiden
myyntikunnostusta Inex Partners Oy:n Hakkilan logistiikkakeskuksessa Vantaalla.
Syksyllä 2004 jätelainsäädännössä astui voimaan romuajoneuvoja koskeva valtioneuvoston päätös. Vuoden 2004 aikana on
varauduttu eläinten sivutuoteasetuksen ja sähkö- ja elektroniikkaromupäätöksen velvoitteiden vaikutusten arviointiin S-ryhmän eri
liiketoiminta-alueilla.
Asiakkaille tarjottavat kierrätyspalvelut
Pullon- ja tölkinpalautusjärjestelmä on tunnetuin asiakkaille
tarjottavista kierrätyspalveluista. Vastaanotto hoidetaan pääasiassa pullon- ja tölkinpalautusautomaateilla. Pantillisten lasi- ja
muovipullojen palautusaste on yli 95 prosenttia ja alumiinitölkkien vastaavasti yli 90 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkaromun
talteenotto tulee pakolliseksi elokuussa 2005. SOK-yhtymästä
Hankkija-Maatalous Oy ja Maan Auto Oy ovat tehneet sopimuksen Suomen Rengaskierrätys Oy:n kanssa. Käytettyjen renkaiden
kierrätystoiminta rahoitetaan uusien renkaiden oston yhteydessä
perittävällä kierrätysmaksulla. Maan Auto Oy teki vuonna 2004
lisäksi sopimuksen Suomen Autokierrätys Oy:n kanssa EU:n
romuautodirektiivin soveltamisesta.
Viestintä
Sidosryhmille suunnattua ympäristöviestintää on toteutettu
S-ryhmän vastuullisuusraportin, vuosikertomuksen ympäristösivujen ja S-ryhmän internetsivujen välityksellä. Raportin tilaaminen
internetin kautta on osoittautunut erittäin suosituksi.
Ympäristöviestiä on viety kotitalouksiin Yhteishyvän kautta.
Alueosuuskaupat ovat välittäneet ympäristötietoa esitteiden,
ekoasiantuntijoiden, infotaulujen ja erilaisten tapahtumien kuten
S-Etukorttiristeilyjen välityksellä. S-ryhmän sisäisen viestinnän
työkaluina ovat olleet Ässä-lehti ja S-Intranet.
Sidosryhmät
SOK on jatkanut aktiivista vuoropuhelua kansainvälisessä ympäristöyhteistyössä Euro Coop:in ympäristötyöryhmässä. Keskeisiä
teemoja ovat olleet EU:n kestävän kehityksen strategiaa, sähkö- ja
elektroniikkaromun kierrätystä, pakkausten hyödyntämistä ja
ympäristömerkintää, Reilua kauppaa ja luomutuotantoa koskevat
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asiat. SOK on aktiivisesti johtanut Kaupan Keskusliiton ympäristövaliokuntaa sekä osallistunut Päivittäistavarakauppa ry:n
logistiikka- ja ympäristöjaoksen työhön. SOK on ollut edustettuna
myös seuraavissa työryhmissä: Ympäristöministeriön jäteasiainneuvottelukunta ja jätehuollon pelisääntötyöryhmä, Maa- ja
metsätalousministeriön elintarvikkeiden laatustrategia-työryhmän
ympäristöjärjestelmätyöryhmä, Kauppa- ja teollisuusministeriön
ympäristömerkinnän johtoryhmä, TEKESin yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa -hankkeen (Streams) johtoryhmä.

S-ryhmän vastuullisuusraportti osoitteessa
www.s-kanava.net/vastuullisuus

Sidosryhmäyhteistyö ja kansainväliset
yhteydet
Sponsorointi
Sponsorointia ja sidosryhmäyhteistyötä ohjataan SOK-yhtymässä
ja koko S-ryhmässä sponsoroinnin pelisääntöjen avulla. Pelisäännöillä varmistetaan, että sponsorointipanokset käytetään tavoitteenmukaisesti ja ohjataan kohteisiin, jotka koskettavat tavalla tai
toisella jokaisen asiakasomistajan elämää.
SOK:n painotukset sponsoroinnissa ovat muuttuneet viime
vuosina. Perinteisesti voimakkaan huippu-urheilun panokset ovat
vähenemässä ja korkeakulttuurin kohteita on monipuolistettu.
Kaiken kaikkiaan koko S-ryhmän tasolla ollaan siirtymässä yhä
vahvemmin lapsia ja nuoria tukevan toiminnan mahdollistamiseen.
Vuoden 2004 aikana SOK-yhtymän sponsorointiyhteistyötä
ohjattiin voimakkaasti yhteiskunnallisen vastuullisuuden suuntaan. Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa
solmitut mittavat sopimukset ovat hyvä esimerkki sponsoroinnin
uusista linjauksista. Yhteistyötä jatkettiin myös Pori Jazzin, Svenska
Teaternin, Taidekeskus Salmelan, Neste Rally Finlandin, Sirkus
Finlandian ja Suomen Freestyle-maajoukkueen kanssa. S-ryhmän
tuki mahdollisti 18 eri puolilla Suomea toimivan freestyle-koulun
toiminnan koko talveksi. Yhteistyö Suomen Kansallisoopperan
kanssa päättyi ja uusina yhteistyökumppaneina mukaan tulivat
Helsingin Juhlaviikot ja Raumanmeren Juhannus -festivaali.
Keskitetyn ryhmätason toiminnan lisäksi alueosuuskaupoilla
on runsaasti yhteistyötä oman alueensa paikallisten järjestöjen,
seurojen ja tapahtumien kanssa.
Valtakunnalliset kumppanit – SPR ja MLL
S-ryhmä on solminut valtakunnallisen yhteistyösopimuksen kahden suuren järjestön: Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Valtakunnalliset sopimukset kattavat yhteistyön
maanlaajuisesti ja alueosuuskaupat tekevät yhteistyötä paikallisjärjestöjen kanssa.
Yhteistyösopimus Punaisen Ristin kanssa solmittiin joulukuussa
2002. S-ryhmä toi yhteistyöhön verkostonsa, alueosuuskaupat,
marketit ja tavaratalot, hotellit ja ravintolat, liikennemyymälät,
auto- ja rauta-maatalouskaupan. Yhteistyön kautta S-ryhmän
tavoitteena on tuoda Punainen Risti nykyistä lähemmäksi asiakasomistajaperheitään ja henkilökuntaansa. Näin SPR:n on mahdollista tavoittaa yli 2 miljoonaa suomalaista ja sitä kautta saada lisää
resursseja paikalliseen auttamiseen.
Punaisen Ristin ja S-ryhmän yhteistyösopimus on voimassa
vuosina 2003–2005. S-ryhmä tukee SPR:n jäsenhankintaa ja tarjoaa Punaisen Ristin toiminnalle näkyvyyttä omissa julkaisuissaan.
Myös SPR-tuotteiden myyntiä S-ryhmän ketjuissa on tehostettu.
Sopimukseen sisältyy runsaasti SPR:n piirien ja osastojen sekä
S-ryhmän alueosuuskauppojen paikallista yhteistyötä.
S-ryhmän valtakunnallinen yhteistyö Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa aloitettiin vuonna 2000. Alueosuuskaupoilla
on ollut yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa jo tätä aikaisemminkin muiden muassa Hyvä alku koulutielle -kampanjan
puitteissa. SOK:n 100-vuotisjuhlan kunniaksi S-ryhmä lahjoitti
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tammikuussa 2004 Mannerheimin Lastensuojeluliitolle 200 000
euroa. Tämä lahjoitussumma jakautuu vuosille 2004–2006 ja se
suunnataan vanhempien tukemiseen tarkoitetun nettipalvelun
kehittämiseen sekä alueellisten Yhdessä vanhempana -tapahtumien
järjestämiseen.

Smeds (24.4. saakka), kunnanjohtaja Heikki Taimi (24.4. saakka),
koulutusjohtaja Hanna Valtari (24.4. alkaen), varatuomari Juha
Vuorenhela sekä SOK:n edustajina kehitysjohtaja Taavi Heikkilä
(24.4. saakka), kentän ohjauksen johtaja Jorma Koistinen (24.4.
alkaen) ja pääjohtaja Kari Neilimo.

Kansainväliset yhteydet
SOK-yhtymän kansainvälisiä osuustoiminnallisia järjestöyhteyksiä
hoidetaan SOKL r.y:n nimissä. Liitto on Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n, sekä Brysselissä toimivan kuluttajaosuustoiminnan etujärjestön Euro Coopin jäsen.
ICA:aan kuuluu 236 jäsenyhteisöä yli 100 maasta ja sillä on
jäsenyhteisöissään yli 760 miljoonaa jäsentä. ICA onkin maailman
toiseksi suurin järjestö heti YK:n jälkeen. Euro Coopissa on jäsenenä 15 Euroopan maan kuluttajaosuustoiminta. Euro Coop edustaa
yhteensä yli 3 200 osuuskuntaa ja niiden 21 miljoonaa jäsentä.
Vuonna 1957 perustetun Euro Coopin toiminnan tavoitteena
on ylläpitää ja kehittää kuluttajaosuuskuntien toiminnan aktiivisuutta ja arvopohjaa muuttuvassa Euroopassa. Tärkeimpiä työkaluja tavoitteen toteuttamiselle ovat Euro Coopin työryhmät,jotka
työskentelevät tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. Työryhmissä
pureudutaan ajankohtaisiin kuluttajia ja kuluttajaosuuskuntia
koskettaviin muutoksiin. Omat työryhmänsä on koottu niin tuoteturvallisuudelle, elintarvikkeiden turvallisuudelle kuin ympäristöasioillekin. Yksi Euro Coopin tärkeimmistä tavoitteita on vaikuttaa
lainsäädäntöön EU-tasolla niin, että kuluttajien ja kuluttajaosuuskuntien edut tulevat huomioonotetuiksi ja turvatuiksi jo uutta
lainsäädäntöä valmisteltaessa.
Euro Coopilla on EU-status ja sen painoarvo lausunnonantajana ja vaikuttajana on Brysselissä voimakkaassa kasvussa. SOK:
n yhteysjohtaja Anne Santamäki on sekä ICA Euroopan että Euro
Coopin varapuheenjohtaja.

Osuustoiminnan neuvottelukunta
S-ryhmä on mukana osuustoiminnallisten yritysten perustamassa
Osuustoiminnan neuvottelukunnassa. Sen tarkoituksena on toimia
suomalaisten osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten yhteistyöelimenä. Neuvottelukunta toteuttaa tarkoitustaan toimimalla
osuustoiminnan yleisenä edunvalvojana ja keskustelufoorumina
sekä koordinoimalla tai muulla tavalla toteuttamalla osuustoiminnallisten yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita. Neuvottelukunnan jäseniä ovat Pellervo-Seura ry, Osuuskunta
Tradeka-yhtymä, Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y.
ja Osuuspankkikeskus Osk. S-ryhmän edustajina neuvottelukunnassa toimivat laamanni Jukka Huiskonen, toimitusjohtaja Otto
Mikkonen ja professori Kauko Mikkonen.

Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto
SOKL r.y.
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n hallitus keskittyy toiminnassaan S-ryhmän toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision
kehittämiseen ja tarkasteluun sekä analysoi, nostaa esille ja esittää
osuustoiminnallisten periaatteiden ja arvojen toteuttamiseen liittyviä linjauksia ja näkemyksiä S-ryhmän eri päättäville elimille ja
valvoo niiden käytännön toteuttamista. Liiketoiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon liitto ei osallistu.
SOKL on S-ryhmän edustaja kansainvälisessä osuustoiminnassa,
erityisesti Kansainvälisessä Osuustoimintaliitossa eli ICA:ssa sekä
EuroCoopissa.
SOKL:n käytännön toiminnasta vastaa SOK Kentän ohjaus
-yksikkö. Liitolla ei ole omia toimihenkilöitä. Liiton jäseninä
ovat edelleen kaikki S-ryhmän osuuskaupat ja SOK. SOKL:n
hallitukseen kuuluivat vuonna 2004 osuuskauppojen edustajina
puheenjohtajana varatuomari, laamanni Jukka Huiskonen, varapuheenjohtajana lehtori Tytti Isohookana-Asunmaa (24.4. saakka),
toimistopäällikkö Raili Palmi (varapuheenjohtaja 4.5. alkaen) sekä
jäseninä sijoitusjohtaja Tuula Entelä (24.4. saakka), varatuomari
Ulla Karvo (24.4. alkaen), toimitusjohtaja Pekka Kangasmäki,
maanviljelijä Simo Kutinlahti, professori Kauko Mikkonen, talouspäällikkö Leena Pelkonen (24.4. alkaen) kauppaneuvos Håkan
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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.
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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 ABC-liikennemyymälöitä.
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
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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 sisällytetty
osakkuusyhtiö Inex Partners Oy:n SOK:n kautta tapahtuvaa OVTlaskutusta.
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 seurauk-

sena 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.

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
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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 hotellija 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, muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 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.

Tilinpäätös

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 VeliMatti 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).

mintakauppojen 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.

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 liiketoi-
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Tilinpäätös

SOK-yhtymän konsernituloslaskelma

Milj. €

Viite

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

(1)
(2)

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut

(3)

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

(4)

Poistot ja arvonalentumiset

(5)

Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat
Muut kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-)
Liikeylijäämä
Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-)
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)

(6)

Tilikauden ylijäämä
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3 781,1
13,1

3 111,5
11,0

3 362,2

2 620,2
88,2

2 708,4

155,1

119,9
29,0

149,0
34,2

40,5

65,7
119,5

185,1
1,8

66,8
119,8

186,6
2,1

53,2

46,4

(8)

-0,0
1,2

-0,0
5,4

54,4

51,8

54,4

51,8

-14,1
-0,1

-16,7
0,2

40,2

35,3

(9)

Ylijäämä ennen veroja
Välittömät verot (+/-)
Vähemmistön osuus (+/-)

125,5
29,6

1.1.–31.12.2003

(1)

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät (+/-)

3 266,7
95,5

1.1.–31.12.2004

(11)

Tilinpäätös

SOK-yhtymän konsernitase

VASTAAVAA Milj. €

Viite

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Osakkuusyritysosakkeet
Muut sijoitukset

(12)
(12)
(12)
(13)
(13)

57,8
0,7
272,7
56,0
35,9

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

136,7
3,9
2,9
383,0
573,1
86,1

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennallinen verosaaminen
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA Milj. €
OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Arvonkorotusrahasto
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä

31.12.2003

31.12.2004

423,1

59,7
1,2
302,9
72,5
36,6

472,9

1 185,6

134,8
3,8
4,4
329,0
478,1
25,7

975,8

1 608,8

1 448,7

31.12.2004

31.12.2003

(20)
71,1
16,8
25,4
14,8
0,0
287,7
40,2

VÄHEMMISTÖOSUUS
PAKOLLISET VARAUKSET

(22)

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Lyhytaikainen vieras pääoma

(23)
(24)
(25)

456,0

68,6
14,8
51,5
12,8
0,2
261,4
35,3

17,0
9,2

17,3
5,6

30,2
9,8
1 089,9

1 129,9
1 608,8

444,6

32,0
10,4
935,5

978,0
1 448,7
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SOK-yhtymän konsernirahoituslaskelma

Milj. €

Viite

1.1.–31.12.2004

1.1.–31.12.2003

LIIKETOIMINTA
Liikeylijäämä
Oikaisut liikeylijäämään
(1)
Käyttöpääoman muutos
(2)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta

53,2
23,2
20,5
96,8
-16,1
17,3
5,1
-6,0
97,0

46,4
21,7
21,3
89,3
-13,9
15,1
3,5
-13,0
81,0

INVESTOINNIT
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Muun käyttöomaisuuden ostot
Myydyt tytäryhtiöosakkeet
Muun käyttöomaisuuden myynnit
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos
Suoriteperusteisten erien oikaisu
Myytyjen ja hankittujen tytäryhtiöiden likvidit varat
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta

-5,2
-47,3
5,4
46,2
-0,9
0,1
-0,5
1,0
-1,2

-1,5
-54,9
6,1
18,4
5,1
0,2
0,4
0,9
-25,3

RAHOITUS
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten sijoitusten muutos
Vähemmistöjen sijoitus tytäryhtiöihin
Osuuspääoman ja lisäosuuspääoman lisäys
Maksetut osuus- ja lisäosuuspääoman korot
Muu oman pääoman vähennys
Rahoituksen rahavirta

4,0
-0,9
59,2
-0,6
-14,5
0,5
4,5
-6,4
-0,7
45,1

1,5
-39,8
66,5
0,1
-10,0
0,1
5,0
-5,9
-0,4
17,1

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)

140,9

72,9

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

493,7
634,6

420,9
493,7

-11,4
40,5
-5,9
23,2

-8,6
34,2
-4,0
21,7

-61,5
-9,8
91,8
20,5

-15,2
0,0
36,5
21,3

Oikaisut liikeylijäämään
(1)
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+)
Poistot ja arvonalentumiset
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Käyttöpääoman muutos
(2)
Liikesaamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
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SOK-YHTYMÄN LIIKEVAIHTO
2000–2004

TULOS ENNEN SATUNNAISA ERIÄ
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO-%

HENKILÖSTÖ 31.12.
2000–2004

LIIKETULOS
2000–2004

NETTOKORKOKULUT 2000–2004
(% liikevaihdosta)

BRUTTOINVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN 2000–2004

KOROLLISET NETTOVELAT 31.12.
2000–2004

OMA PÄÄOMA* 31.12.
2000–2004 (omavaraisuusaste, %)

GEARING, %
2000–2004

* ei sisällä pääomalainaa
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SOK:n tuloslaskelma

Milj. €

Viite

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

(1)
(2)

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut

(3)

2 026,3
42,7

26,4
6,3

1.1.–31.12.2004

1.1.–31.12.2003

2 187,4
4,5

1 693,0
3,8

2 068,9

1 533,6
36,9

1 570,5

32,6

21,9
6,4

28,3

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

(4)

Poistot ja arvonalentumiset

(5)

Liiketoiminnan muut kulut
Vuokrat
Muut kulut

(6)

Liikeylijäämä (-tappio)

(1)

-4,3

6,5

Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)

(8)

29,5

21,3

25,2

27,8

17,7

5,2

42,8

33,0

-2,0
-10,7

-0,5
-10,0

30,2

22,5

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät (+/-)

(9)

Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot (+/-)
Välittömät verot (+/-)
Tilikauden ylijäämä
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(10)
(11)

4,8

6,5

54,9
33,1

88,0

58,1
28,5

86,7

Tilinpäätös

SOK:n tase

VASTAAVAA Milj.€

Viite

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut sijoitukset

(12)
(12)
(13)
(13)

29,5
9,6
273,4
206,3

(15)
(16)
(18)
(19)

2,5
3,1
312,4
582,9
70,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

31.12.2003

31.12.2004

518,8

22,4
9,5
256,9
245,4

534,2

971,4

14,1
2,4
258,2
496,6
8,1

779,4
1 313,6

1 490,2

VASTATTAVAA Milj.€

31.12.2003

31.12.2004

OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä

(20)

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET

(21)
(22)

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

(23)
(25)

71,1
16,8
14,8
0,0
317,4
30,2

450,3

68,6
14,8
12,8
0,2
303,8
22,5

3,4
6,1

5,3
3,5

6,8
1 024,3

1 031,1
1 490,2

422,7

9,6
871,9

881,5
1 313,6
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SOK:n rahoituslaskelma

Milj. €

Viite

1.1.–31.12.2004

1.1.–31.12.2003

LIIKETOIMINTA
Liikeylijäämä
Oikaisut liikeylijäämään
(1)
Käyttöpääoman muutos
(2)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Rahavirta ennen satunnaisia eriä
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta

-4,3
-0,4
8,9
4,2
-14,5
23,0
5,0
-1,0
16,8
0,1
16,8

6,5
-0,6
1,1
7,0
-12,8
20,9
3,5
-11,6
7,0
-0,7
6,3

INVESTOINNIT
Käyttöomaisuuden ostot
Käyttöomaisuuden myynnit
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta

-26,6
20,9
24,0
2,1
20,4

-20,6
12,7
-14,5
3,7
-18,7

RAHOITUS
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)
Lyhytaikaisten sijoitusten muutos
Osuuspääoman ja lisäosuuspääoman lisäys
Maksetut osuus- ja lisäosuuspääoman korot
Muu oman pääoman vähennys
Saadut konserniavustukset
Maksetut konserniavustukset
Fuusiossa tulleet rahavarat
Rahoituksen rahavirta

0,0
106,0
-14,5
4,5
-6,4
-0,7
13,8
-5,9
0,1
97,0

-31,4
104,9
-10,0
5,0
-5,9
-0,4
29,1
-13,3

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)

134,2

65,7

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

494,7
628,9

429,0
494,7

-4,4
6,5
-2,6
-0,4

-2,6
4,8
-2,8
-0,6

-43,0
0,0
51,9
8,9

-10,2
-5,8
17,1
1,1

Oikaisut liikeylijäämään
(1)
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+)
Poistot ja arvonalentumiset
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Käyttöpääoman muutos
(2)
Liikesaamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
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Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
SOK-konsernista käytetään SOK:n sääntöjen mukaan nimeä
SOK-yhtymä. SOK-yhtymän muodostavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja sen tytäryhtiöt.
SOK:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on laadittu Suomen
tilinpäätöksen laadintaa säätelevän lainsäädännön edellyttämällä
tavalla. Rahoituslaskelma on laadittu kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen.

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emo-osuuskunnan lisäksi kaikki
ne yhtiöt, joissa emo-osuuskunnalla on tilikauden päättyessä omistuksensa perusteella suoraan tai tytäryhtiöidensä kanssa enemmän
kuin puolet osakkeiden tuottamista äänistä. Em. yhtiöistä neljä
tytäryhtiötä toimii Virossa ja kaksi Latviassa.
Osakkuusyhtiöiden (äänivalta 20 %–50 %) tilinpäätöstiedot on
yhdistelty konsernitilinpäätökseen
Tytäryhtiöistä on jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle
2 liiketoimintaa harjoittamatonta nimenkantoyhtiötä. Lisäksi
yhdistelemättä on jätetty 5 asunto-osakeyhtiötä, joista 4 yhtiötä on
aravasäännösten alaista. Em. tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden
poisjättämisellä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja
omaan pääomaan.

Konsernitilinpäätöksen
laskentaperiaatteet
Konsernitilinpäätös on laadittu konserniyritysten tuloslaskelmien
ja taseiden sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konserniyhtiöiden tilinpäätökset ovat ajalta 1.1.–31.12.2004. Tilivuoden aikana
hankitut tai perustetut yhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankinta- tai perustamisajankohdasta alkaen. Myydyt tytär- ja
osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen myyntihetkeen saakka.
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernin sisäinen tytäryritysosakkeiden omistus on eliminoitu
hankinta-menomenetelmän mukaan. Konsernin sisäinen osakkeiden omistus on eliminoitu vähentämällä niiden hankintameno
sekä tytäryritysten omasta pääomasta määrä, joka vastaa konsernin
omistusosuutta. Hankittujen tytäryritysten omaan pääomaan on
luettu myös laskennallisella verovelalla vähennettynä poistoero ja
vapaaehtoiset varaukset. Eliminoinneissa syntyneet erot siltä osin
kuin ne ovat johtuneet kiinteistöjen käypien ja kirjanpitoarvojen
erosta on jaettu ao. käyttöomaisuus-erille ja muu osa on esitetty
taseen konserniliikearvona.
Konserniaktiivan rakennuksiin kohdistetusta osasta on tehty ao.
rakennuksen suunnitelman mukainen poisto. Konserniliikearvot
poistetaan suunnitelman mukaan tasapoistoina 5 vuodessa.
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset tuotot ja kulut, voitonjako, saamiset ja velat sekä
sisäisten tapahtumien realisoitumattomat katteet on eliminoitu
konsernitilinpäätöksen yhdistelyssä.

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuus tuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa omana
eränään. Vähemmistön osuus omasta pääomasta on esitetty myös
omana eränään konsernin taseessa.
Muuntoerot
Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset on muutettu euroiksi
tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Oman pääoman eliminoinneissa syntyneet muuntoerot on kohdistettu konsernitaseen edellisten
tilikausien ylijäämään.

Osakkuusyritykset
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuus-menetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus
osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta oikaistuna mahdollisilla
liikearvon poistoilla ja saaduilla osingoilla on esitetty konsernituloslaskelmassa liikeylijäämän jälkeen. Sitä vastoin konsernin
varsinaista liiketoimintaa palvelevien osakkuusyhtiöiden tulos on
esitetty liikeylijäämään sisältyen ennen liikeylijäämää. Inex Partners Oy:n SOK:n kautta tapahtuva OVT-laskutus ei sisälly
SOK:n liikevaihtoon.
Konsernitaseessa osakkuusyhtiöiden hankintamenoon ja konsernin omaan pääomaan on lisätty konsernin osuus hankinnan
jälkeen kertyneestä osakkuusyhtiön nettovarallisuudesta sisältäen
myös tilinpäätössiirtojen kertymän laskennallisella verovelalla
vähennettynä.
Konserniyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden väliset sisäiset katteet
on eliminoitu omistusosuuden suhteessa. Ne on vähennetty
konsernin edellisten tilikausien ylijäämästä ja osakkuusyhtiöiden
osakkeiden hankintamenosta. Eliminoidut myyntivoitot tuloutetaan poistojen tahdissa.

Ulkomaanrahan määräiset erät ja
johdannaissopimukset
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi EKP:n
tilikauden päättymispäivänä noteeraamaan kurssiin ja kurssierot
on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Suojaustarkoituksessa solmitut
johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Valuuttatermiinien korkoerot on jaksotettu sopimuskaudelle
korkokuluksi tai sen oikaisuksi. Suojaustarkoituksessa tehtyjen valuuttatermiinien kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti suojauksen kohteesta syntynyttä kurssieroa vastaan sen tilikauden aikana,
jolloin suojauksen kohteen kurssiero on syntynyt. Realisoitumatonta kurssivoittoa on kirjattu tulosvaikutteisesti enintään suojauksen kohteesta syntyneen tappion verran, tämän ylittävä osuus
on kirjattu tasevaikutteisesti. Tase-eriä suojaavien johdannaisten
57

Tilinpäätös

realisoitumattomat kurssitappiot on kirjattu täysimääräisesti tulosvaikutteisesti. Tulevia kassavirtoja suojaavien valuuttatermiinien
realisoitumattomat kurssierot on kirjattu taseeseen.
Korkotermiinit ja koronvaihtosopimukset
Korkotermiinien realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu
taseeseen, realisoituneet arvonmuutokset on jaksotettu tulosvaikutteisesti sopimusajalle. Tilinpäätöksessä ei ollut avoimia suojaustarkoituksessa tehtyjä korkotermiineitä.
Koronvaihtosopimusten korot on jaksotettu sopimuskaudelle
oikaisemaan korkotuottoja tai -kuluja. Suojaustarkoituksessa
tehtyjen koronvaihtosopimusten arvonmuutokset on kirjattu
tasevaikutteisesti.
Osaketermiinit
Realisoituneet voitot ja tappiot on kirjattu tulosvaikutteisesti.
Osakejohdannaiset on arvostettu tilikauden viimeisen pörssipäivän
kursseilla. Osaketermiinien arvostusvoittoa on tuloutettu enintään
suojattavasta kohteesta kuluksi kirjatun tappion verran, tämän
ylittävä osuus on kirjattu taseeseen. Negatiiviset arvonmuutokset
on kirjattu tasevaikutteisesti suojauksen kohteen kirjaamattomaan
arvostusvoittoon asti, tämän ylittävä osuus on kirjattu tulosvaikutteisesti. Tilinpäätöksessä ei ollut avoimia osaketermiineitä.
Korko-, valuutta-, osake- ja osakeindeksioptiot
Optioiden saadut ja maksetut preemiot on kirjattu taseeseen.
Korko-optioiden preemiot ja realisoituneet voitot tai tappiot on
jaksotettu sopimuskaudelle oikaisemaan kirjattuja, suojattuja
korkoja. Realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu taseeseen. Valuuttaoptioiden kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti
suojauksen kohteesta syntynyttä kurssieroa vastaan sen tilikauden
aikana, jolloin suojauksen kohteen kurssiero on syntynyt. Osakeja osakeindeksioptioiden arvostusvoittoa on tuloutettu enintään
suojattavasta kohteesta kirjatun tappion verran, tämän ylittävä
osuus on kirjattu tasevaikutteisesti. Negatiiviset arvonmuutokset
on kirjattu tasevaikutteisesti suojauksen kohteen kirjaamattomaan
arvostusvoittoon asti, tämän ylittävä osuus on kirjattu tulosvaikutteisesti. Tilinpäätöksessä ei ollut avoimia suojaustarkoituksessa
tehtyjä optiosopimuksia.
Sähköjohdannaiset
Sähköjohdannaisia käytetään pääasiassa sähkön hintariskiltä
suojautumiseen. Suojaustarkoituksessa tehtyjen sähkötermiinien
realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu taseeseen, realisoituneet arvonmuutokset on jaksotettu sopimusajalle. Katsauskauden aikana käytettiin suojausinstrumentteina ainoastaan sähkötermiineitä.

kaurafutuurien realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu
taseeseen. Realisoituneet arvonmuutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti myynteihin, mikäli suojauksen kohde on jo realisoitunut
tai muutoin tasevaikutteisesti.

Muussa kuin suojaustarkoituksessa
solmitut sopimukset
Johdannaissopimuksia tehdään pääasiassa suojaustarkoituksessa. Muussa kuin suojaustarkoituksessa sopimuksia tehdään vain
SOK:n hallituksen hyväksymissä yhtymän riskienhallintaohjeissa
määriteltyjen riskilimiittien sallimissa puitteissa. Muussa kuin
suojaustarkoituksessa solmittujen johdannaissopimusten tilinpäätöshetkellä avoimena olevien positioiden negatiiviset arvonmuutokset on kirjattu kuluksi. Avoimien positioiden arvostusvoitot on
tuloutettu vain siltä osin kuin positioon kuuluvista sopimuksista
on aikaisemmin kirjattu tappiota, tämän ylittävä osuus on kirjattu
tasevaikutteisesti. Suljettujen positioiden arvonmuutokset on
kirjattu tulosvaikutteisesti 31.12.2004. Muussa kuin suojaustarkoituksessa solmittujen avointen sopimusten käypä-arvo 31.12.2004
oli -61 tuhatta euroa.

Pysyvät vastaavat ja poistot
Pysyvät vastaavat on taseessa arvostettu hankinnasta aiheutuneiden
muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä
kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Lisäksi eräisiin
maa-alueisiin ja rakennuksiin sisältyy aikaisempina vuosina tehtyjä
arvonkorotuksia, joista ei ole tehty poistoja. Tilinpäätöstä laadittaessa on suunnitelman mukaisesti peruutettu arvonkorotuksia 26,1
milj. euroa. Konsernitaseen 31.12.2004 arvonkorotusrahasto on
25,4 milj. euroa.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun
poisto-suunnitelman mukaan tasapoistona käyttöomaisuuden
alkuperäisestä hankintamenosta. Poistot on laskettu kohteen käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Poistoajat, jotka perustuvat
arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin, ilmenevät tuloslaskelman
liitetietojen poistokohdasta.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on ﬁfo-periaatteen mukaisesti merkitty taseeseen
hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen tai jälleenhankintamenojen tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä alinta
arvoa käyttäen.

Rahoitusomaisuus

Öljytuotejohdannaiset
Öljytuotejohdannaisia käytetään polttonestekaupan hintariskiltä
suojautumiseen. Suojaustarkoituksessa solmittujen futuurien
realisoituneet ja realisoitumattomat arvonmuutokset on kirjattu
tulosvaikutteisesti ostoihin. Suojaustarkoituksessa solmittujen
optioiden preemiot on kirjattu taseeseen ja niiden arvonmuutokset
tulosvaikutteisesti ostoihin. Asetetut optiot on käsitelty tilinpäätöksessä muussa kuin suojaustarkoituksessa tehtyinä.

Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan.

Kaurajohdannaiset
Kaurajohdannaisia käytetään tulevaisuudessa toteutuvan myynnin hintatason varmistamiseen. Suojaustarkoituksessa tehtyjen

Vastaiset menot ja menetykset, joihin on sitouduttu tai joiden
toteutumista pidetään todennäköisenä, on kirjattu kuluksi
luonteensa mukaisesti asianomaiseen kuluerään. Taseessa kyseiset
kuluvaraukset on esitetty pakollisina varauksina.
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Leasing
Leasingmaksut on esitetty tuloslaskelmassa vuokrakuluina.

Vastaiset menot ja menetykset
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Laskennalliset verot
Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi, omaksi pääomaksi
ja vähemmistö-osuudeksi sekä niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Ns. hyllypoistot on otettu em. laskennallista
verovelkaa laskettaessa huomioon vähentävänä tekijänä. Konserniyhtiöiden pakollisista varauksista ja vahvistetuista tappioista
johtuva laskennallinen verosaaminen on esitetty konsernitaseessa ja
sen muutos konsernituloslaskelmassa.
Yhdistelytoimenpiteistä aiheutuva laskennallinen verovelka ja
-saaminen sisältyy konsernitaseen laskennalliseen verovelkaan ja
-saamiseen sekä niiden muutos konsernituloslaskelman laskennallisen verovelan ja -saamisen muutokseen.

Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy
laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen
verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu käyttäen vuodelle
2005 vahvistettua 26 prosentin verokantaa.

Eläkejärjestelyt
SOK-yhtymän yhtiöiden eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. SOK-yhtymän palveluksessa oleville
entisen Elonvaran jäsenille on otettu lisäeläkevakuutus, jolla turvataan eläkekassan sääntöjä vastaavat ansaitut ja tulevat eläke-edut.

Rahoitusriskien ja sähkön hintariskin hallinta 2004

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.
Likviditeettiriski
SOK-yhtymä pyrkii minimoimaan maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman ja riittävien
rahoitusreservien avulla. Riittävää likviditeettiä ylläpidetään
kassavaroilla, tililimiiteillä, likvideillä rahamarkkinasijoituksilla
ja pitkäaikaisilla sitovilla luottolimiiteillä. SOK-yhtymä pyrkii
rahoitusstrategiansa mukaisesti pitämään likvidien varojen ja
käyttämättömien pitkäaikaisten sitovien luottolimiittien määränä
vähintään 10 prosenttia taseensa loppusummasta lisättynä käyttämättömän luottolimiitin määrällä. Likvidit varat olivat vuoden
lopussa 659,1 milj. euroa ja käyttämättömät pitkäaikaiset sitovat
luottolimiitit 164,1 milj. euroa, yhteensä 46 prosenttia. Quick-ratiolle on määritelty tavoitteeksi yli 1 mukaan luettuna pitkäaikaiset
käyttämättömät luottolimiitit. Vuoden lopussa edellä mainitulla
tavalla laskettu quick-ratio oli 1,16.
Korkoriski
SOK-yhtymän korkoriskiä tarkastellaan 12 kuukauden ja kolmen
vuoden aikajänteillä. Yhden prosenttiyksikön lineaarinen markkinakorkotason muutos ei saa aiheuttaa yli 0,5 prosenttiyksikön
lisäystä SOK-yhtymän keskimääräisten korollisten nettovelkojen
korkotasoon.
Valuuttariski
SOK-yhtymän liikevaihto kertyy pääosin kotimaasta. Kaupalliset
valuuttakurssiriskit ovat SOK-yhtymässä kaupan tekevän yksikön
vastuulla. Vuoden aikana SOK:n valuuttamääräisillä lainoilla rahoitettiin ainoastaan oman pääoman sijoituksia Baltian tytäryhti-

öihin. SOK:n suomalaisilla tytäryhtiöillä ei ollut valuuttamääräisiä
lainoja. Baltian tytäryhtiöiden taseeseen liittyvää valuuttariskin
suuruutta tarkastellaan taseen lähde-käyttöanalyysin pohjalta.
Valuuttariskiä pienennetään rahoittamalla yhtiöiden toimintaa samassa valuutassa kuin rahan käyttökin on ja johdannaisten avulla.
Luottoriski
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on osa
liiketoimintayksiköiden toimintaa. Sijoitustoimintaa ja johdannaiskauppaa käydään ainoastaan SOK:n hallituksen hyväksymien
vastapuolten kanssa, hallituksen hyväksymän limiitin puitteissa.
Sähkön hintariski
Sähkön hintariskiä tarkastellaan SOK-yhtymässä kolmen vuoden
aikajänteellä. Minimisuojautumisasteet kullekin seuraavalle
vuodelle on määritelty SOK:n hallituksen hyväksymässä sähkön
hintariskin hallintaohjeistuksessa. Tilinpäätöstä seuraavan kalenterivuoden arvioidusta kulutuksesta ja sitovista sähkön toimituksista
on suojattu 100 %, sitä seuraavasta 40 % ja kolmannen vuoden
osalta 20 %. Suojausinstrumentteina voidaan käyttää kiinteähintaisia toimitussopimuksia, futuureita, termiineitä, optioita tai
muita vastaavia sähköjohdannaisia.
Polttonestekaupan hintariski
S-ryhmän polttonesteiden hankintaa hoitaa SOK:n tytäryhtiö
North European Oil Trade Oy. Polttonesteiden hankinnassa North
European Oil Trade Oy:lle syntyy polttonesteiden varastojen myötä hintariski, jonka hallinnan määrittelee yhtiön riskienhallintapolitiikka. Hintariskin hallintaan käytetään suojausinstrumentteja
kuten Lontoon ja New Yorkin öljypörsseissä tehtäviä futuureita ja
optioita sekä OTC-markkinoilla tehtäviä swapeja.
Viljakaupan hintariski
Katsauskauden aikana aloitettiin SOK:n tytäryhtiössä HankkijaMaatalous Oy:ssä kaurajohdannaisten kaupankäynti kauran basis
-kaupan hintariskin suojaamiseksi.
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Liitetiedot

SOK-YHTYMÄ
Milj. €

SOK

2004

2003

826,8
444,5
169,2
356,0
97,0
59,0
491,5
2 031,6
204,4
-898,9
3 781,1

769,8

2004

2003

2 031,6
155,8

1 539,2
153,8

2 187,4

1 693,0

0,3
-4,6

0,5
6,1

-4,3

6,5

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1a. Liikevaihto toimialoittain
Maatalous- ja rautakauppa
Liikennemyymälät ja polttonestekauppa
Hotellit ja ravintolat
Autokauppa
Sokokset
Marketkauppa
Käyttötavarahankinta
OVT-laskutus *)
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu palvelutoiminta
Eliminoinnit *)
Yhteensä

167,9
341,0
134,0
52,7
425,1
1 539,2
195,2
-513,4
3 111,5

*) sisältää konsernin sisäistä OVT-laskutusta 727 milj. € (ed. v. 328 milj. €)
Liikevaihdosta 95,3 % muodostuu kotimaan liiketoiminnasta.
1b. Liikevoitto toimialoittain
Maatalous- ja rautakauppa
Liikennemyymälät ja polttonestekauppa
Hotellit ja ravintolat *)
Autokauppa
Sokokset
Marketkauppa
Käyttötavarahankinta
OVT-laskutus
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu palvelutoiminta
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
Eliminoinnit
Yhteensä

9,1
-0,2
9,9
8,5
-0,5
0,1
-0,1
0,5
18,0
2,1
-1,0
46,4

12,8
-0,9
10,6
9,1
4,2
0,6
2,5
0,3
12,4
1,8
-0,3
53,2

*) ei sisällä konsernin sisäisen liikearvon kertaluonteisia poistoja v. 2003
2. Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Goodwill-tuotot
Muut liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä
3. Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos (+/-)
Yhteensä
4. Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

8,9
3,1
1,2
13,1

10,0

4,4

1,0
11,0

0,1
4,5

2,5
1,2
0,1
3,8

3 269,9
-3,2
3 266,7

2 622,1
-1,9
2 620,2

2 014,7
11,6
2 026,3

1 539,4
-5,8
1 533,6

125,5
20,5
9,1
155,1

119,9
19,6
9,5
149,0

26,4
4,1
2,1
32,6

21,9
4,6
1,8
28,3

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty jäljempänä kohdassa 26.
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SOK-YHTYMÄ

SOK

Milj. €

2004

2003

2004

2003

5. Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Yhteensä

34,3
6,2
40,5

33,8
0,4
34,2

5,1
1,4
6,5

4,8
4,8

Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen
kertymän erittelykohtiin.
Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat käyttöomaisuuden alkuperäiseen hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen pitoaikaan.
Poistoja ei ole tehty arvonkorotuksista. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Vuosia
Rakennukset
30–35
Kevyet rakennelmat ja rakennusten laitteet
10–15
Konttori- ja varastokalusto
10
Varasto-, huolto- ja jalostuskoneet
7
Ravintola- ja hotellikalusto
5–10
Myymäläkalusto
5–7
Moottoriajoneuvot ja tietokoneet (muut kuin mikrotietokoneet)
5
Liikearvot
5–10
Muut aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
verolain sallimissa rajoissa
6. Liiketoiminnan muut kulut
Käyttöomaisuuden myyntitappiot
Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

0,6
118,9
119,5

1,5
118,3
119,8

-0,1
2,6
-0,6
1,6
3,6

-1,5
2,8
-2,3
3,6
2,6

33,1
33,1

1,0
27,5
28,5

Vuokrakulut on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa.
7. Pakollisten varausten lisäykset (-) tai vähennykset (+)
Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat lisäykset
Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat vähennykset
Muiden vastaisten menojen ja menetysten lisäys
Muiden vastaisten menojen ja menetysten vähennys
Yhteensä

0,2
2,6

-1,4
2,8
-0,0
1,4
2,8
3,9
4,9
1,2
10,0

-0,1
2,4

8. Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä
Osinkotuotot muilta
Osinkotuotot pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä

1,4
1,4

1,3
1,3

1,5
7,0
1,4
9,9

Korkotuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta

0,8

0,9

9,9
0,8

9,9
0,8

16,7
17,4

16,4
17,3

1,3
11,5
23,5

1,9
10,5
23,2

2,0

1,4

-3,0

-13,0

-4,0

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Arvonalentumisten palautukset pysyvien vastaavien
sijoituksista
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien muista
arvopapereista

-0,0

0,0

-0,0

0,0

Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä

15,6
15,6

16,1
16,1

1,2
13,6
14,8

1,2
13,4
14,6

1,2

5,4

29,5

21,3

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

2,0
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SOK-YHTYMÄ
Milj. €

SOK
2003

2004

2003

28,7
6,0
0,1
34,9

13,8
0,1

17,2
17,2

7,9
0,7
8,6

Satunnaiset erät yhteensä

17,7

5,2

10. Tilinpäätössiirrot
Poistoerojen lisäys (-) / vähennys (+)

-2,0

-0,5

6,1
1,3
3,4

4,1
4,4
1,5

10,7

10,0

2004

9. Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Saadut konserniavustukset
Fuusiovoitto
Muut
Yhteensä
Satunnaiset kulut
Annetut konserniavustukset
Fuusiotappio
Yhteensä

11. Välittömät verot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta ed. tilikausilta
Tuloverot satunnaisista eristä
Yhdistelytoimenpiteiden vaikutus
Laskennallisen verovelan / -saamisen muutos
Yhteensä

10,1
4,8
-0,4
-2,5
4,7
16,7

14,3
1,4
0,0
-2,4
0,9
14,1

13,8

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
12. SOK-yhtymän aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, milj. €
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat
oikeudet

Liikearvo

Muut
pitkävaikutteiset
menot

Hankintameno 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2004

53,8
4,2
-2,7
11,4
66,7

22,1
0,9
-0,0
23,0

36,3
0,8
-4,8
4,2
36,6

Kertyneet poistot 1.1.2004
Hankitut yhtiöt
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2004

31,0
0,0
-2,5
7,7
0,0
36,2

11,3
0,0
-0,0
2,7
3,2
17,2

22,0
0,1
-4,3
3,6
1,5
22,9

Ennakkomaksut

Aineettomat
hyödykkeet
yhteensä

Konserniliikearvo

Konsernireservi

11,9
12,2
-0,4
-15,7
7,9

124,0
18,0
-7,9
0,0
134,2

19,7
0,2

2,3
0,0
-0,7

19,9

1,6

64,4
0,1
-6,8
14,0
4,7
76,4

18,4
0,6
0,2
19,2
2,3
-0,7
0,0
1,6

Kertyneet tuloutukset 1.1.2004
Vähennysten ja siirtojen kertyneet tuloutukset
Tilikauden tuloutus
Kertyneet tuloutukset 31.12.2004
Kirjanpitoarvo 31.12.2004

30,5

5,7

13,6

7,9

57,8

0,7

0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2003

22,8

10,8

14,3

11,9

59,7

1,2

0,0
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Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja
vesialueet

Rakennukset
ja
rakennelmat

Koneet
ja
kalusto

Muut
aineelliset
hyödykkeet

30,7
1,9
-3,6
1,2
30,1

289,4
9,2
-27,3
8,0
279,2

75,5
6,4
-8,7
5,0
78,2

3,7
0,3
-0,3
0,2
3,9

1,9

0,5
2,4

111,0
1,3
-19,1
9,5
0,5
103,3

38,5
0,0
-5,1
9,8
0,4
43,7

1,2
0,1
-0,2
0,3
0,0
1,4

25,1
-13,5
11,6

27,1
-12,6
14,5

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

39,3

190,5

34,5

2,4

6,0

272,7

Kirjanpitoarvo 31.12.2003

53,9

205,4

36,9

2,5

4,1

302,9

Hankintameno 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2004
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.2004
Hankitut yhtiöt
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2004

-0,0

Arvonkorotukset 1.1.2004
Vähennykset
Arvonkorotukset 31.12.2004

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

4,1
19,2
-2,9
-14,4
6,0

Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä

403,3
36,9
-42,9
0,0
397,3
152,7
1,4
-24,4
19,7
1,3
150,7
52,2
-26,1
26,1

Koneiden ja kaluston kirjanpitoarvosta koneiden ja laitteiden osuus 0,3 milj. € (ed.v. 0,4 milj. €)
13. SOK-yhtymän sijoitukset, milj. €

Hankintameno 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2004

Osakkeet
omistusyhteysyrityksissä

Muut
osakkeet
ja osuudet

Osakkeet
yhteensä

73,8
0,9
-15,3
59,4

8,7
0,1
-0,0
8,8

82,5
0,9
-15,3
68,2

1,3

0,2
-0,0
0,2

1,5
0,0
2,0
3,5

Kertyneet arvonalennukset 1.1.2004
Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset
Arvonalennukset
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2004

2,0
3,3

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

56,0

8,6

64,7

Kirjanpitoarvo 31.12.2003

72,5

8,5

81,0

Osakkuusyrityksistä johtuvan konserniaktiivan poistamatta oleva määrä 1,1 milj. € (ed.v. 1,7 milj. €)
Osakkuusyrityksistä johtuvan konsernireservin tulouttamatta oleva määrä 0,0 milj. € (ed.v. 0,0 milj. €)
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Pääomalainasaamiset
omistusyhteysyrityksiltä

Määrä 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Määrä 31.12.2004

1,6

-0,8
0,8

Saamiset
omistusyhteysyrityksiltä

1,5

-0,2
1,3

Pääomalainasaamiset
muilta

Muut
saamiset
muilta

Muut
sijoitukset
yhteensä

2,6

22,5
24,5
-21,8
-0,7
24,4

28,1
24,5
-23,5
-1,7
27,3

-1,7
0,9

Kertyneet arvonalennukset 1.1.2004
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2004

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

0,8

1,3

0,9

24,4

27,3

Kirjanpitoarvo 31.12.2003

1,6

1,5

2,6

22,5

28,1
92,0
109,1

SOK-yhtymän sijoitukset yhteensä 31.12.2004
SOK-yhtymän sijoitukset yhteensä 31.12.2003
12. SOK:n aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, milj. €
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat
oikeudet

Muut
pitkävaikutteiset
menot

5,8
0,0

Ennakkomaksut

Aineettomat
hyödykkeet
yhteensä

9,5
9,1
-0,2
-10,9
7,4

37,7
12,6
-0,3
0,0
50,0

Hankintameno 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2004

22,4
3,6
-0,1
10,6
36,5

Kertyneet poistot 1.1.2004
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2004

12,2
-0,1
3,7
0,0
15,8

0,2
1,3
4,7

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

20,7

1,4

7,4

29,5

Kirjanpitoarvo 31.12.2003

10,2

2,7

9,5

22,4

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset
ja
rakennelmat

Koneet
ja
kalusto

Muut
aineelliset
hyödykkeet

2,5
0,0
-0,0
0,1
2,6

10,6

0,3
0,1

-0,1
10,5

11,9
1,1
-0,3
0,0
12,7

0,1

7,0

0,3
6,1
3,1

15,3
-0,1
3,9
1,4
20,5

Aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2004
Kertyneet poistot
ja arvonalennukset 1.1.2004
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.2004

0,1

Kirjanpitoarvo 31.12.2004
Kirjanpitoarvo 31.12.2003
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0,4

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

0,0
3,1
-2,9
-0,0
0,2

25,4
4,2
-3,2
0,0
26,4

7,3

8,8
-0,3
0,9
0,1
9,4

0,0

2,6

3,2

3,3

0,4

0,2

9,6

2,4

3,6

3,2

0,3

0,0

9,5

0,3

0,0

Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä

15,8
-0,3
1,1
0,1
16,7
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13. SOK:n sijoitukset, milj. €
Osakkeet
saman
konsernin
yrityksissä

Osakkeet
omistusyhteysyrityksissä

Muut
osakkeet
ja osuudet

Osakkeet
yhteensä

60,2
0,9
-12,5
48,6

10,2
0,0
-0,0
10,2

319,8
9,7
-18,6
310,8

20,9
-1,0
0,0
-2,1
17,9

7,8

0,0
-0,0

9,8

0,0

28,7
-1,0
2,0
-2,1
27,7

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

234,2

38,8

10,2

283,2

Kirjanpitoarvo 31.12.2003

228,5

52,4

10,2

291,1

Pääomalainasaamiset
saman
konsernin
yrityksiltä

Saamiset
saman
konsernin
yrityksiltä

Pääomalainasaamiset
omistusyhteysyrityksiltä

Hankintameno 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2004

249,4
8,8
-6,2
252,1

Kertyneet arvonalennukset 1.1.2004
Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset
Arvonalennukset
Arvonalennusten palautus
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2004

Määrä 1.1.2004
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Määrä 31.12.2004
Kertyneet arvonalennukset 1.1.2004
Arvonalennukset
Arvonalennusten palautus
Kertyneet arvonalennukset 31.12.2004

2,0

41,1
0,7
-0,9

155,7
38,4
-62,4

41,0

131,7

12,6
0,0
-10,9
1,8

0,8

Saamiset
omistusyhteysyrityksiltä

Pääomalainasaamiset
muilta

Muut
saamiset
muilta

Muut
sijoitukset
yhteensä

1,3

2,6

22,5
22,7
-21,7
-0,7
22,7

223,9
61,8
-86,7
-0,7
198,3

-1,7
0,8

1,3

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

12,7
0,0
-10,9
1,8

Kirjanpitoarvo 31.12.2004

39,2

131,7

0,8

1,3

0,9

22,7

196,5

Kirjanpitoarvo 31.12.2003

28,4

155,7

0,8

1,3

2,6

22,5

211,2

SOK:n sijoitukset yhteensä 31.12.2004
SOK:n sijoitukset yhteensä 31.12.2003

479,7
502,3

Sitoumukset saman konsernin yritysten lainojen vakauttamiseksi 31,3 milj. €
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14. SOK-yhtymän ja SOK:n omistamat yritykset 31.12.2004
Konserniyritykset
Kaupalliset
AS Kommest Auto -konserni
AS Sokotel
Hankkija-Maatalous Oy -konserni
Intrade Partners Oy
Jollas-Opisto Oy
Maan Auto Oy -konserni
North European Oil Trade Oy
Prisma Peremarket AS
Rainex Yrityspalvelu Oy
Rekla Oy
S-Etuluotto Oy
SOK-Business Oy
SOK-Invest Oy
Sokotel Oy -konserni
SOK-Takaus Oy
Tampereen Sokos Oy
Tapiolan Sokos Oy
Turun Sokos Oy
Uudenmaan ABC Oy
Kiinteistöyhtiöt (24 kpl)
Vaihto-omaisuuskiinteistötytäryhtiöt (10 kpl)
Konserniyritykset yhteensä 61 kpl

Kotipaikka

Viro
Viro
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Viro
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Tampere
Helsinki
Turku
Helsinki

äänivalta
osuus-%

SOK:n
omistus
osuus-%

90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
90,0
100,0
90,0
96,67

90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
90,0
100,0
90,0
96,67

90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
90,0
100,0
90,0
96,67

38,6
22,2
33,0
33,3
50,0
50,0
31,5
42,5
49,7
40,0
50,0
38,6
50,0
33,3
21,9
45,1

38,6
22,2
33,0
33,3
50,0
50,0
31,5
42,5
40,2
40,0
50,0
38,6
50,0
33,3
21,9
30,0

38,6
22,2

omistusosuus-%

SOK-yhtymän

Omistusyhteysyritykset
Osakkuusyhtiöt
Asunto Oy Kauniaisten Kirkkomäki
Elielin Pysäköinti Oy
Hotelli Joensuun Kimmel Oy
Hotellipankki Oy
Inex Partners Oy -konserni
Kauppakeskus Mylly Oy
Keskuskorttelin Huolto Oy
Kiinteistö Oy Asematie 8
Kiinteistö Oy Pysäköintiveturi
Kiinteistö Oy Rytilahden Maja
Kiinteistö Oy Turun Brahenkatu 8
Kiinteistö Oy Turun Toripaikoitus
Kiinteistö Oy Vainihaka
Movere Oy
Oy Realinvest Ab -konserni
Tullin Parkki Oy
Osakkuusyritykset yhteensä 16 kpl

Kauniainen
Helsinki
Joensuu
Helsinki
Helsinki
Turku
Vaasa
Vantaa
Tampere
Helsinki
Turku
Turku
Rauma
Lahti
Helsinki
Tampere

50,0
50,0
31,5
42,5
49,7
40,0
50,0
28,6
50,0
21,9
45,1

Emoyhtiön omistamat muut osakkeet ja osuudet
Sato-Yhtymä Oyj
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SOK-YHTYMÄ

SOK

Milj. €

2004

2003

15. Vaihto-omaisuus
Tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Yhteensä

135,6
0,4
0,7
136,7

133,3
0,4
1,1
134,8

16. Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

3,1
0,7
0,0
0,1
3,9

3,8

17. Laskennallinen verosaaminen
Jaksotuseroista
Yhdistelytoimenpiteistä
Yhteensä

2,1
0,8
2,9

3,6
0,8
4,4

0,1
3,8

2004

2003

2,5

14,1

2,5

14,1

2,4
0,7

2,4

3,1

2,4

225,0

188,3

7,9
3,3
28,8
7,7
47,7

4,0
2,5
18,8
25,3

Konserniyritysten jaksotuseroista johtuva laskennallinen verosaaminen on
yhdistelty ja esitetty konsernitaseessa, ei konserniyritysten taseissa.
18. Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

291,2

242,6

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

0,6
0,0
27,2
27,7

0,7
2,8
25,0
28,5

0,4

0,5

27,1
27,5

25,0
25,4

Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

16,8
9,0
38,3
383,0

20,2
12,6
25,2
329,0

0,5
11,8
312,4

4,0
0,0
15,1
258,2

6,1
59,5
65,6

6,3
44,0
50,2

6,1
40,5
46,5

5,9
52,9
58,8

24,5

10,0

548,6
573,1

468,1
478,1

24,5
9,9
548,6
582,9

10,0
18,5
468,1
496,6

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Rahoituserät
Muut
Siirtosaamiset yhteensä
19. Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit saman konsernin yrityksiltä
Rahamarkkinasijoitukset
Yhteensä
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TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
SOK-YHTYMÄ

SOK

Milj. €

2004

2003

2004

2003

20. Oma pääoma
Osuuspääoma 1.1.
Lisäys
Osuuspääoma 31.12.

68,6
2,5
71,1

65,8
2,8
68,6

68,6
2,5
71,1

65,8
2,8
68,6

Osuuspääoma koostuu osuuskauppojen osuuksista maksamista osuusmaksuista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupan osuuksien lukumäärä määräytyy osuuskaupan jäsenmäärän ja vuotuisten ostojen perusteella.
Lisäosuuspääoma 1.1.
Lisäys
Lisäosuuspääoma 31.12.

14,8
2,0
16,8

12,6
2,2
14,8

14,8
2,0
16,8

12,6
2,2
14,8

Lisäosuuspääoma koostuu osuuskauppojen vapaaehtoisista sijoituksista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupoilla on oikeus lisäosuusmaksujensa palautukseenosuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin tavoin ja edellytyksin.
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Vähennys
Arvonkorotusrahasto 31.12.

51,5
-26,1
25,4

77,6
-26,1
51,5

Arvonkorotusten kohteena olevat hotellikiinteistö sekä tavaratalokiinteistö sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa sekä logistiikkakeskus Espoossa.
Kaikki em. kohteet on vuokrattu konsernin tai S-ryhmän liiketoimintaa välittömästi tai välillisesti palvelevaan käyttöön. Tehdyn päätöksen
mukaisesti arvonkorotukset tullaan peruuttamaan kokonaisuudessaan käyttöomaisuuden hankintahintaiseen arvostusperiaatteeseen siirtymiseksi.
Arvonkorotuksia on peruutettu tässä tilinpäätöksessä 26,1 milj. €.
Vararahasto 1.1.
Lisäys
Vararahasto 31.12.

12,8
2,0
14,8

11,8
1,0
12,8

12,8
2,0
14,8

11,8
1,0
12,8

Hallintoneuvoston käyttörahasto 1.1.
Lisäys
Vähennys
Hallintoneuvoston käyttörahasto 31.12.

0,2
0,5
-0,7
0,0

0,4
0,2
-0,4
0,2

0,2
0,5
-0,7
0,0

0,4
0,2
-0,4
0,2

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto vararahastoon
Siirto hallintoneuvoston käyttörahastoon
Osuuspääoman ja lisäosuuspääoman korko
Muuntoero
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.

296,7
-2,0
-0,5
-6,4
-0,0
287,7

268,4
-1,0
-0,2
-5,9
-0,0
261,4

326,3
-2,0
-0,5
-6,4

310,8
-1,0
-0,2
-5,9

317,4

303,8

Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

40,2
456,0

35,3
444,6

30,2
450,3

22,5
422,7

261,4
35,3
-0,4

317,4
30,2
-0,1

303,8
22,5
-0,4

-30,9
265,4

347,4

326,0

4,2
0,4
0,3
0,4
5,3

1,8
0,7
0,4
0,4
3,4

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä
287,7
Tilikauden ylijäämä
40,2
Sääntöjen mukaan vararahastoon siirrettävä vähimmäismäärä
-0,1
Tilinpäätössiirtojen kertymästä omaan
pääomaan merkitty osuus
-33,2
Yhteensä
294,5
21. Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalustot
Yhteensä
68

Tilinpäätös

SOK-YHTYMÄ
Milj. €
22. Pakolliset varaukset
Vajaakäytössä olevat tilat
Muut vastaiset menot
Yhteensä
23. Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalaina
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Ostovelat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

SOK

2004

2003

2004

2003

3,3
2,3
5,6

5,8
3,4
9,2

3,3
0,3
3,5

5,6
0,5
6,1

5,8
16,9
0,4
0,3
6,8
30,2

5,8
18,6
0,4
0,3
6,9
32,0

10,4
-0,6
9,8

11,1
-0,7
10,4

2,9
0,0
42,2
300,9

2,7
0,0
44,5
254,9

2,7
0,0
6,8
6,8

6,9
9,6

Prisma Peremarket AS:n joukkovelkakirjalaina
Olennaisimmat lainaehdot:
• Pääoma 90 milj. EEK
• Nostopäivä 27.9.2002
• Eräpäivä 27.9.2005
• Korko kiinteä 4,75 %
• Vakuutena SOK:n takaus
24. Laskennallinen verovelka
Tilinpäätössiirroista
Jaksotuseroista
Konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvät
Yhteensä
25. Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Yhteensä
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstökulut
Rahoituserät
Muut
Siirtovelat yhteensä

2,7
6,9
132,2

6,3
121,3

50,0
184,0
5,8
239,8

26,1
146,2
7,7
180,1

65,9
2,7
0,0
68,7

55,4
7,7
0,0
63,1

63,5
2,7
0,0
66,3

53,5
7,7
0,0
61,1

553,8
121,4
1 089,9

480,2
90,0
935,5

523,4
53,0
1 024,3

454,9
48,2
871,9

29,7
9,6
82,2
121,5

26,3
10,2
53,6
90,0

7,6
7,2
43,9
58,8

5,3
6,9
43,8
55,9
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TULOVEROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Esitetty edellä kohdassa 11.
LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ
SOK-YHTYMÄ
Milj. €

SOK

2004

2003

Maatalous- ja rautakauppa
Liikennemyymälät ja polttonestekauppa
Hotellit ja ravintolat
Autokauppa
Sokokset
Marketkauppa
Käyttötavarahankinta
Kiinteistö-, vuokraus- ja muu palvelutoiminta
Yhteensä

953
12
1 232
614
371
433
235
644
4 494

950
1 309
523
588
372
234
581
4 557

SOK
Tytäryhtiöt
Yhteensä

558
3 936
4 494

496
4 061
4 557

2004

2003

26a. Henkilöstön lukumäärä keskimäärin ryhmittäin

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on laskettu keskiarvona kuukausien lopussa lasketuista kokoaikaiseksi muutetuista
henkilökunnan lukumääristä. Ulkomaisissa toimipaikoissa olevien henkilömäärä 31.12.2004 oli 877 henkilöä.
26b.
Palkat ja palkkiot:
Toimitusjohtajat sekä hallitusten jäsenet
Hallintoneuvoston jäsenet

3,0
0,1

3,0
0,1

0,9
0,1

1,1
0,1

1,7
1,9
1,9

1,7
1,9
1,9

Johdon eläkesitoumukset:
SOK:hon työsuhteessa olevilla hallituksen jäsenillä ja osalla tytäryhtiöiden toimitusjohtajista
on eläkeoikeus täytettyään 60–63 vuotta.
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
27. Vastuusitoumukset
Annetut pantit ja vastuusitoumukset
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta
Kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä

0,0
0,1
0,1

7,8
7,8

Lainat rahoituslaitoksilta
Pantatut osamaksusopimukset

0,0
0,7

0,1
3,0

Muut velat
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Vakuudeksi annetut pantit yhteensä

1,7
1,9
2,7

1,7
1,9
4,9

Velat, joiden vakuudeksi annettu pantteja
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SOK-YHTYMÄ
Milj. €

SOK

2004

2003

Lainat rahoituslaitoksilta
Annetut takaukset
Annetut takaukset yhteensä

26,8
26,8
26,8

16,7
16,7
16,7

Yleisvakuudet, jotka annettu velkojen vakuudeksi
Kiinnitykset

19,5

37,9

2,6
13,5
101,3
117,4

0,4
13,5
55,2
69,0

2004

2003

2,6

0,4

2,6

0,4

113,8

56,9

0,2
0,2

0,2
0,2

Velat, joiden vakuudeksi annettu takauksia

Muut annetut vakuudet
Pantit
Kiinnitykset
Takaukset
Yhteensä
Saman konsernin yritysten puolesta annetut vakuudet
Takaukset
Muiden velasta annetut vakuudet
Takaukset osakkuusyritysten velasta
Takaukset osuuskauppojen velasta
Takaukset muiden velasta
Yhteensä

0,8
7,2
0,2
8,2

5,2
6,1
0,2
11,5

Muut muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset osuuskauppojen vastuista

0,2

0,2

104,3
71,2
175,5

97,4
71,2
168,6

37,0
37,0

37,0
37,0

5,0
11,2
16,2

5,1
11,6
16,7

1,4
1,3
2,7

1,8
1,5
3,3

Muut vastuut
Takaisinostovastuut:
Osamaksukannan takaisinostovastuut
Muut takaisinostovastuut
Yhteensä
Leasingvastuut:
– Seuraavana vuonna maksettavat
– Yli vuoden kuluttua maksettavat
Yhteensä

Vuokravastuut:
S-ryhmän käytössä olevat vuokratut liikepaikat on turvattu pääsääntöisesti
pitkäaikaisilla sopimuksilla, joista SOK-yhtymällä on vuokravastuita.
Muut taloudelliset vastuut:
Konserniyhtiöiden kiinteistöjen perusparannuksiin ja uudisrakennuksiin liittyy AVL 33 §:n mukainen
vähennetyn arvonlisäveron palautusvastuu. Palautusvastuu realisoituu, mikäli toimitilat, joiden osalta
vähennyksiä on tehty, poistuvat vähennykseen oikeuttavasta käytöstä em. lain tarkoittaman viiden vuoden
määräajan kuluessa.
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SOK-YHTYMÄ

Kohde-etuuden
arvo
31.12.2004

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2004

Kohde-etuuden
arvo
31.12.2003

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2003

0,8

0,8

80,8

20,8

75,2
75,2
268,5

133,4

42,0
42,0
221,3

149,5

19,1

14,9

29,4

24,4

2,0

2,0

13,4

4,3

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu,
kohde-etuuden arvo, milj. €

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset

20,8

7,9

Öljytuotejohdannaiset
Futuurisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut

2,2

2,2

0,6
3,9

3,3

Kaurajohdannaiset
Futuurisopimukset

0,4

0,4

Käypä arvo
31.12.2004

Josta avoimien
sopimusten
käyvät arvot
31.12.2004

Käypä arvo
31.12.2003

Josta avoimien
sopimusten
käyvät arvot
31.12.2003

0,0

0,0

-0,0

-0,0

0,2
-0,2
-1,3

-1,3

0,0
-0,0
-0,6

-0,6

-0,5

-0,5

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,6

0,4

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu,
käypä arvo, milj. €

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset
Öljytuotejohdannaiset
Futuurisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Kaurajohdannaiset
Futuurisopimukset
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-0,7

-0,8

0,0

0,0

-0,0
0,1

0,1

0,0

0,0
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SOK

Kohde-etuuden
arvo
31.12.2004

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2004

Kohde-etuuden
arvo
31.12.2003

Josta avoimien
sopimusten
kohde-etuuden
arvot
31.12.2003

45,8

45,8

80,8

20,8

75,2
75,2
268,5

133,4

42,0
42,0
221,3

149,5

31,5

3,9

49,3

8,1

2,0

2,0

13,4

4,3

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu,
kohde-etuuden arvo, milj. €

Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset

20,8

7,9

Käypä arvo
31.12.2004

Josta avoimien
sopimusten
käyvät arvot
31.12.2004

Käypä arvo
31.12.2003

Josta avoimien
sopimusten
käyvät arvot
31.12.2003

0,1

0,1

-0,0

-0,0

0,2
-0,2
-1,3

-1,3

0,0
-0,0
-0,6

-0,6

0,1

0,0

-0,1

-0,1

0,0

0,0

0,6

0,4

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu,
käypä arvo, milj. €
Korkojohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Asetetut
Koronvaihtosopimukset
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset
Optiosopimukset
Ostetut
Sähköjohdannaiset
Termiinisopimukset

-0,7

-0,8

Kokonaisriskiasemaa tarkasteltaessa on johdannaisten lisäksi huomioitava suojattavien tase-erien positio.
Tilikauden lopussa avoimena olleita johdannaissopimuksia on käytetty pääasiassa konsernin valuutta-, korkoja hintariskien hallintaan.
Avoimet koronvaihtosopimukset ovat pituudeltaan yhdestä kuukaudesta kymmeneen vuoteen.
Avoimet sähkötermiinisopimukset erääntyvät seuraavan 3 vuoden kuluessa.
Muut avoimet johdannais-sopimukset ovat alle vuoden mittaisia.
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat markkina-arvoihin tai tulevien kassavirtojen nykyarvoihin.
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SOK-yhtymän tunnusluvut 2000–2004

2000

2001

2002

2003

2004

2 754

2 915

2 998

3 112

3 781

Liikeylijäämä
Milj. €
%:a liikevaihdosta

57
2,1

35
1,2

55
1,8

46
1,5

53
1,4

Tulos ennen satunnaisia eriä
Milj. €
%:a liikevaihdosta

54
2,0

39
1,3

55
1,8

52
1,7

54
1,4

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Milj. €
%:a liikevaihdosta

52
1,9

33
1,1

55
1,8

52
1,7

54
1,4

10,2

7,5

9,9

7,0

9,0

9,2

6,4

8,4

6,9

7,2

30,9

33,2

34,1

32,9

30,2

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
Milj. €
%:a liikevaihdosta

61
2,2

31
1,1

43
1,4

56
1,8

53
1,4

Gearing, %

36

21

10

-2

-22

4 500

4 203

4 126

4 557

4 494

Liikevaihto

Oman pääoman tuotto-%
Sijoitetun pääoman tuotto-%
Omavaraisuusaste, %

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana kokoaikaiseksi muutettuna

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto-%

=

tulos rahoituserien jälkeen + arvonalentumiset sijoituksista (netto) - verot
x 100
oma pääoma + vähemmistöosuus, keskim.

Sijoitetun pääoman tuotto-%

=

tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut + arvonalentumiset sijoituksista (netto)
x 100
taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, keskim.
Korottomat velat, milj. €

2000
425

2001
472

2002
442

oma pääoma + vähemmistöosuus
x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Omavaraisuusaste, %

=

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

= tytäryhtiöosakkeiden ja muun käyttöomaisuuden hankintamenot

Gearing, %

=

Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä tilikauden aikana
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korolliset velat - rahoitusvarat
x 100
oma pääoma + vähemmistöosuus
Laskettu keskiarvona kuukausien lopussa kokoaikaiseksi
muutetuista henkilökunnan lukumääristä

2003
483

2004
575
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Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden ylijäämän
käyttämisestä
Tuloslaskelman osoittama ylijäämä
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä

30 188 282,05 €
317 364 959,81 €
347 553 241,86 €

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 30 188 282,05 euroa
käytetään seuraavasti:
– siirretään vararahastoon sääntöjen mukaisesti

500 000,00 €

– maksetaan lisäosuuspääoman korkoa

584 008,59 €

– jaetaan osuusmaksun korkona tilikauden alkuun mennessä
osuuskauppojen suorittamille osuusmaksuille
– siirretään hallintoneuvoston käyttörahastoon
– jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille

10 175 395,00 €
120 000,00 €
18 808 878,46 €

SOK:n omat pääomat tulevat olemaan, jos osuuskunnan
kokous hyväksyy yllä olevan ehdotuksen
Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä

71 092 500,00 €
16 830 000,00 €
15 273 154,85 €
141 634,97 €
336 173 838,27 €
439 511 128,09 €

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2005

Kari Neilimo

Jukka Salminen

Esko Hakala

Arto Hiltunen

Kuisma Niemelä

Veli-Matti Puutio

Ulla-Maija Tolonen
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Tilintarkastuskertomus

Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunnan jäsenille
Olemme tarkastaneet Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.–31.12.2004. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, konsernin ja osuuskunnan tuloslaskelman, taseen,
rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen
perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä
ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen
toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puut-

teita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta osuuskuntalain
säännösten perusteella.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten
ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin ja osuuskunnan
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös
konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus
myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys kertyneen ylijäämän käyttämisestä on osuuskuntalain ja osuuskunnan sääntöjen mukainen.

Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 2005
Tomi Englund
KHT
Tapani Rotola-Pukkila
KHT

Juhani Heiskanen
KHT

Hallintoneuvoston lausunto
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan sääntöjen 13 §:n 1 momentin 2. kohdan mukaisesti hallintoneuvosto on tänään tarkastanut hallituksen laatiman tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vuodelta 2004 sekä perehtynyt tilintarkastuskertomukseen.
Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja että tilivuoden tulosta ja omaa pääomaa koskeva hallituksen
ehdotus hyväksytään.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa jäsenet Timo Sonninen,
Heikki Ikonen, Antero Taanila, Jorma Sieviläinen, Maija-Liisa
Lindqvist ja Jouko K. Leskinen. Ulla-Maija Tolosen jäsenyys hallintoneuvostossa on päättynyt 1.1.2005 hänen tultuaan valituksi
SOK:n hallituksen jäseneksi. Edellä lueteltujen tilalle esitetään
varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valittavaksi vastaava määrä
jäseniä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2005
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallintoneuvoston puolesta
Otto Mikkonen
puheenjohtaja
Markku Viljanen
sihteeri
76
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