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S-ryhmä on tuulivoiman edelläkävijä
Suomessa. Tavoitteena on, että tuotamme
50 % tarvitsemastamme sähköstä
omalla tuulivoimallamme.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo
Tehostamme palvellaksemme paremmin	

4

Osuustoiminta on tätä päivää 	

5

Ruokakauppa uuden edessä	

6

Monikanavaisuus on hyvää palvelua 

10

ABC:n tarinassa kääntyy uusi lehti	

14

Yksilöllisyyttä monille	

18

Liiketoimintapaletti elää	

22

Kilpailuetua logistiikasta	

23

S-ryhmässä osaava henkilöstö	

24

Entistä läheisempään vuorovaikutukseen	

26

S-Pankilla suurten päätösten vuosi	

28

Mikä on S-ryhmä?	

30

S-ryhmä numeroin 2009–2013	

33

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta	

34

SOK:n hallintoneuvosto 2013	

38

SOK:n hallitus 2014	

40

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä 2014	

41

SOK-yhtymän organisaatio 1.3.2014	

42

SOK-yhtymän tilinpäätös 2013	

43

3
S-ryhmän vuosi 2013

Pääjohtajan katsaus

S-ryhmän taloudellinen tulos
säilyi vuonna 2013 edellisen vuoden
tasolla. Vuonna 2014 tavoittelemme
hieman parempaa, vaikka yleinen
taloustilanne pysyy haasteellisena.

Tehostamme

palvellaksemme paremmin

V

uosi 2013 oli Suomelle ja
kaupan alalle yleisesti vaikea, eikä S-ryhmänkään taival ollut aivan helppo. Vähittäismyyntimme pysyi silti kasvu-uralla ja ryhmän yhteenlaskettu tulos
säilyi edellisvuoden tasolla.
Talousennusteet eivät lupaa
paljon parempaa vuodelle 2014,
ja lisäksi näyttää siltä, että olemme siirtyneet pysyvästi hitaamman kasvun kauteen. Siitä huolimatta meillä on perusteltu syy
olla toiveikkaita.
Kaupan toimintaympäristö
muuttuu vauhdilla, ja se edellyttää
meiltäkin jatkuvaa kehittymistä.
Jatkossa tarvitsemme lisää kustannustehokkuutta, erilaisten asiakastarpeiden parempaa ymmärrystä ja uusia innovaatioita.
S-ryhmälle vuosi 2014 on
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monen muutoksen alku. Tehostamme edelleen toimintaamme,
jotta voimme taata hintakilpailukykymme. Samalla kehitämme
palveluitamme täyttääksemme
asiakasomistajiemme muuttuvia
toiveita.
Verkkokaupan osuus on kasvanut myös Suomessa, erityisesti
käyttötavarakaupassa. Me vastaamme sen asettamaan haasteeseen
kehittämällä digitaalisia palveluja ja sisältöjä. Näin haluamme sekä palvella asiakkaitamme entistä yksilöllisemmin että rakentaa
heihin tiiviimmän yhteyden. Samalla kytkemme yhdeksi kokonaisuudeksi asioinnin verkossa ja
kivijalkakaupassa.
Uusien palveluiden kehittäminen edellyttää meiltä aiempaa parempaa kekseliäisyyttä. Lisäksi se

vaatii uudenlaista uskallusta ottaa oma henkilöstömme mukaan
uusien innovaatioiden rakentamiseen, ja aikaa myöten myös ulkopuolisia kumppaneita.
S-ryhmän suurin kilpailuetu
on myös uudenlaisessa maailmassa kuluttajien etuja ajava osuustoiminnallisuus. Siksi meidän pitää keskittyä toimintamme ytimeen eli tuottamaan vastuullisesti
asiakasomistajillemme kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Tässä
toiminnassa menestystämme mitataan muillakin kuin taloudellisilla mittareilla.

Taavi Heikkilä
pääjohtaja
SOK

Osuustoiminta

Osuustoiminta
on tätä päivää
O

suustoiminta rantautui
Suomeen reilusti yli sata
vuotta sitten. S-ryhmän
perusväitteisiin kuuluu, että
osuustoiminnan periaatteet eivät ole sen jälkeen muuttuneet.
Väitämme jopa, että vain pitämällä jatkuvasti mielessämme
osuustoiminnan perustan voimme menestyä.
S-ryhmän nykyiset arvot pohjaavat osuustoiminnan perusperiaatteisiin. Arvoista taas on suoraan johdettu vastuullisuusperiaatteemme. Niitä ohjenuorana
pitämällä S-ryhmän tavoite on
olla vastuullisuuden edelläkävijä.
Haluamme todistaa käytännön
teoin, että moderni osuustoiminta luo parhaan perustan vastuul-

liselle toiminnalle.
Olemme asiakasta varten tarkoittaa muun muassa laadukkaiden
tuotteiden ja palveluiden, kilpailukykyisten hintojen ja kattavan
verkoston tarjoamista sekä asiakasomistajien palkitsemista parhailla eduilla. Voit lukea esimerkiksi ABC:n osuudesta, kuinka
toimintaa kehitetään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kannamme vastuuta ihmisistä
ja ympäristöstä velvoittaa meidät
erinomaiseen henkilöstötyöhön,
jonka ytimessä on esimerkillinen
esimiestyö. Ympäristövastuu taas
heijastuu lähes kaikkeen toiminnan kehittämiseen, mutta erityisesti se näkyy hankintojemme ja
investointiemme koko elinkaaren

Osuustoiminta

hallinnassa. Tutustumalla päivittäistavarakaupan kuulumisiin saat
tietoa työstä, jota teemme hankintatoimintamme vastuullisuuden varmistamiseksi.
Uudistamme jatkuvasti toimintaamme tarkoittaa, että otamme
huomioon asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä saamamme palautteet. Se vaatii aktiivista vuoropuhelua, halukkuutta kohdata vaikeastikin ratkaistavia haasteita ja
valmiutta nopeisiin korjausliikkeisiin. Liiketoiminnan tarvittaessa
ketteräänkin kehittämiseen voit
tutustua tarkemmin vaikkapa matkailu- ja ravitsemiskaupan osuudessa.
Toimimme tuloksellisesti kuvastaa
kokonaisvaltaista vastuutamme
tehdä pitkällä aikajänteellä taloudellisesti kannattavaa toimintaa,
joka hyödyttää koko ympäröivää
yhteiskuntaa. Emme ole hakemassa pikavoittoja, vaan suunnittelemme muun muassa investointimme
jopa kymmenien vuosien perspektiivillä. Tästä toimivat ajankohtaisina esimerkkeinä mittavat
logistiikkakeskushankkeemme.
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Päivittäistavarakauppa

Ruokakauppa
uuden edessä
P

äivittäistavarakaupassa vuosi 2013 oli myynnillisesti
nihkeä. Volyymillä mitattuna Suomen koko päivittäistavarakaupan myynti laski edelliseen
vuoteen verrattuna. Tilastoissa
näkyvä pieni myynnin arvon kasvu johtuu ruokatuotteiden hintojen kallistumisesta.
Hintojen nousuun olivat syynä
päivittäistavarakauppaan vahvasti
kohdistuneet välillisten verojen
korotukset. Kansalaisten ostovoimaa nakersi tuloverotuksen samanaikainen kiristyminen.

S-ryhmä menestyi kuitenkin
olosuhteisiin nähden hyvin. Päivittäistavarakaupan markkinaosuus pysyi edellisen vuoden
tasolla.
Myös lähivuosina päivittäistavarakaupan kysyntänäkymät ovat
vaimeat, sillä kansantalouden uskotaan toipuvan taantumasta hitaasti. Kauppa ei laskevan kysynnän olosuhteissa voi enää olla
sellainen kansantalouden veturi,
jollaisena sitä on viime vuosina
totuttu pitämään.
Käytännössä koko kaupan

alan rakennusinvestoinnit vähenevät. Pääpaino siirtyy uusinvestoinneista korjaus- ja korvaaviin
investointeihin.
Vuoden 2013 lopussa S-ryhmällä oli 99 Prismaa, 437 S-marketia, 275 Salea, 87 Alepaa ja 106
ABC-liikennemyymälää. Kokonaisinvestoinnit päivittäistavarakaupan kehittämiseen sekä asiakasomistajien palvelun ja tarjonnan parantamiseen olivat edelleen
sangen merkittävät.

S-ryhmässä päivittäistavaroita myyvät Prismat, S-marketit ja Salet ja Alepat sekä
ABC-liikennemyymälöiden marketit.
Päivittäistavarakauppaa harjoitetaan myös Venäjällä Pietarissa sekä Baltiassa.
Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 64 Prismaa, 437 S-marketia, 275 Salea, 87 Alepaa
ja 106 ABC-liikennemyymälää.
Venäjällä toimi 17 Prismaa ja Baltiassa 17.
S-ryhmä on Suomen päivittäistavaramyynnin markkinajohtaja 45,7 prosentin
markkinaosuudellaan.
Päivittäistavaramyynti vuonna 2013 oli 6 960 miljoonaa euroa.

6
S-ryhmän vuosi 2013
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S-ryhmän ruokakaupat haluavat tarjota asiakkaille
kotimaisen vaihtoehdon aina, kun se on mahdollista.
Keväällä 2013 myyntiin tulivat edulliset suomalaiset
rasvattomat ja kevyt Rainbow-maidot. Maito kerätään
tuottajilta ympäri Suomen ja valmistetaan Arla
Ingmanin Sipoon meijerissä ja Hämeenlinnan osuusmeijerissä.

Kansainvälistyminen tuo
kasvua
Siinä missä kysyntänäkymät kotimaassa ovat heikohkot, ovat kasvumahdollisuudet idässä lähes
rajattomat. Koko S-ryhmälle ja
sen kaikille asiakasomistajille on
selvää hyötyä siitä, että S-ryhmä
kansainvälistyy.
Joulukuussa 2013 SOK avasi
16. ja 17. Prisman Pietariin. Vuonna 2014 tarkoituksena on avata
kahdesta kolmeen yksikköä lisää.
Prismojen liikevaihto Pietarissa
oli 242 miljoonaa euroa, ja vuonna 2014 sen uskotaan nousevan
noin 300 miljoonaan euroon.
Tämän lisäksi Baltian yksiköistä
Virosta, Liettuasta ja Latviasta
(yhteensä 17 Prismaa) kertyi
myyntiä yhteensä 279 miljoonaa
euroa.
Jo nyt ulkomailla toimivien
Prismojen hankintamäärät mahdollistavat sen, että asiakasomistajat Suomessa saavat tiettyjä tuotteita halvemmalla. Viron Prismat
tekevät plusmerkkistä tulosta, ja
alkuinvestointien jälkeen voitollisia ovat pian kaikki ulkomailla

toimivat yksiköt. Tämä vahvistaa koko S-ryhmän kilpailukykyä
myös kotimaassa.
Kansainvälistyvä suomalainen
kauppa tuo kansantalouteemme
kipeästi kaivattuja vientituloja.
Palveluiden vienti vahvistaa samalla suomalaisen elintarviketeollisuuden asemaa kaupan tarjotessa sille erinomaiset jakelukanavat todella isoille markkinoille.
Kulutus polarisoituu
Taantuma ja sitä seuraava hitaan
kasvun aika, kuluttajien lisääntynyt epävarmuus omasta toimeentulostaan, kiristyvä verotus ja
tuloerojen kasvu sekä väestön
ikääntyminen ja pienenevät taloudet ovat muutoksia ja haasteita, joihin S-ryhmän päivittäistavarakaupan on kyettävä vastaamaan. Kuluttajien suhtautuminen
ruokaan muuttuu yhä kriittisemmäksi. Uudet palvelut ja kanavat
muuttavat kaupan rakenteita ja
toimintatapoja.
Edullisia tuotteita, kuten omia
merkkejä, myydään yhä enemmän. Samanaikaisesti lähellä

tuotetun ruuan kysyntä kasvaa,
samoin kuin luomun, puhtaan ja
lisäaineettoman ruuan sekä erilaisten erikoistuotteiden.
Asiakkaan asialla
S-ryhmän ruokakaupan tärkein
asiakaslupaus on säilynyt samana
yli sata vuotta – osuustoiminnan
alusta alkaen. Kuluttajaosuuskuntana S-ryhmä ajaa aina asiakkaan
etua. Kukin osuuskauppa toimii
omalla alueellaan omistajiensa
edunvalvojana muun muassa seuraamalla jatkuvasti toimialueensa
ruokakauppojen hintoja ja valikoimia.
Strategisena tavoitteena on,
että jokainen myymälä on omalla vaikutusalueellaan kokoluokassaan edullisin sekä valikoimiltaan
paras ja osuvin.
Hintajohtajuus on vaativa laji.
Pysyvästi edullinen hinnoittelu
tarkoittaa, että asiakkaita ei houkutella kauppaan yksittäisillä päivän tarjouksilla, vaan koko tuotevalikoimaa myydään mahdollisimman vakain hinnoin.
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Valikoimat
myymäläkohtaisesti
Laajat, laadukkaat valikoimat ja
samanaikaisesti edullinen hintataso edellyttävät tehokkaita taustatoimintoja, ennen muuta hankintaa ja logistiikkaa. Osuvat valikoimat ja hyvin suunniteltu logistiikka vaativat avukseen analyyseja,
ennusteita ja tietojärjestelmiä.
Analytiikassa S-ryhmä on edelläkävijä Suomessa, jopa kansainvälisesti. Se on esimerkiksi ensimmäisenä maailmassa ryhtynyt käyttämään myymäläkohtaista tilan optimointia, jolla uskotaan saavutettavan tulevaisuudessa merkittävää kilpailuetua.
Asiakkaiden toiveet on mahdollista ottaa entistä paremmin huomioon jokaisen myymälän valikoimaa suunniteltaessa.
S-ryhmässä tuotettiin viime
vuonna lähes 60 000 hyllykarttaa, jokaiselle myymälälle ja esillepanoryhmälle omansa. Hyllykartat eli myymäläkohtaiset esillepano-ohjeet vaihtelevat sesongeittain. Tarkka tilanjako jokaisena hetkenä perustuu myynnin ennustamiseen, jonka kehittämisessä S-ryhmä on siinäkin kansainvälinen edelläkävijä.
Entistä parempaa
asiakaspalvelua
Kaikki taustatoiminnot tähtäävät
siihen, että myymälässä tehtävä
työ olisi mahdollisimman helppoa, ja aikaa jäisi tärkeimmälle eli
asiakaspalvelulle. Analytiikka ja
ennustaminen voivat olla tulevaisuudessa apuna myös työvuorosuunnittelussa. Tällöin henkilöstön määrä voidaan kohdentaa
vielä nykyistä paremmin esimerkiksi palvelun sujuvuuden varmistamiseksi ruuhka-aikoina.
Asiakkaan hyvän ostoskoke8
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Kuluttajat ovat kiinnostuneita siitä, mistä ruoka
tulee ja mikä on tuotteiden alkuperä. S-ryhmä kertoo
ensimmäisenä suomalaisena toimijana omien merkkiensä tuotteiden pääraaka-aineen alkuperämaan.
Merkintä on jo 80 prosentissa pakkauksista.
muksen varmistaminen on S-ryhmälle tärkeää. Ostoskokemuksen
on oltava yhtä hyvä niin kivijalkamyymälässä kuin verkkokaupassa. Hyvän asiointikokemuksen
synnyttämisessä henkilökunta on
avainasemassa.
S-ryhmä panostaa tällä hetkellä voimakkaasti asiakaspalvelun
kehittämiseen niin päivittäistavarakaupassa kuin muillakin liiketoiminta-alueillaan. Asiakasomistajien tarpeiden tunteminen ja
heidän toiveidensa kuuleminen
on S-ryhmän tunnettu vahvuus,
jota pyritään hyödyntämään entistäkin paremmin.

Vastuullisuuden
edelläkävijäksi
S-ryhmä on vahvasti mukana
kansainvälisessä hankintatoiminnassa, kuten pohjoismaisten
osuuskauppojen hankintayhteenliittymässä Coop Tradingissä.
Kansainvälisessä hankinnassa
vastuullisen toiminnan merkitys
korostuu. Pitkän tuotantoketjun
valvonta ei aina ole helppo tehtävä. S-ryhmä tekee runsaasti töitä,
jotta se olisi entistä paremmin
selvillä myös kauempaa tulevien
tuotteiden tuotanto-oloista. Parannettavaa on edelleen, eikä esil-
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le tulleita epäkohtia aiota vastaisuudessakaan lakaista maton alle.
S-ryhmä on mukana kansainvälisessä BSCI-järjestelmässä, joka
valvoo tuotantoketjun sosiaalista
vastuullisuutta. Myös oma aktiivisuus on tärkeää. S-ryhmä käy jatkuvasti suoria keskusteluja omien
tavarantoimittajiensa kanssa mm.
tuotanto-olosuhteista.
S-ryhmän ruokakaupat haluavat tarjota asiakasomistajille
mahdollisuuden vastuulliseen
kuluttamiseen. Erilaisten ympäristömerkittyjen ja sertifioitujen
tuotteiden valikoimia kehitetään
tavoitteellisesti.
Läpinäkyvien hankintaketjujen
lisäksi päivittäistavarakaupan vastuullisuustyössä korostuvat ympäristöä säästävät kuljetusratkaisut, energiatehokkuus ja ennen
kaikkea tuoteturvallisuus.
Lisää lähiruokaa
Osa S-ryhmän sosiaalista ja taloudellista vastuuta on lähiruuan
ja suomalaisten pientuottajien
tuotteiden suosiminen valikoimissa. S-ryhmässä laaditun lähiruokastrategian tavoitteena on
tarjota kuluttajille heidän toivomiaan paikallisia vaihtoehtoja.
Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä osuuskauppojen ja tuottajien kesken siten, että pienille
tuottajille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia päästä mukaan valikoimiin. Pyrkimyksenä on myös
lisätä jalostavaa elintarviketuotantoa, millä edesautetaan työpaikkojen syntymistä niin paikallisella kuin maakunnallisella
tasolla.
S-ryhmä on sitoutunut EUtasoiseen sopimukseen hyvien
kauppatapojen periaatteista. Niiden mukaan esimerkiksi kaikki
tuottajasopimukset tehdään

kirjallisina, niitä ei saa muuttaa
yksipuolisesti ja molempien osapuolten on kannettava kohtuullinen yritysriski.
Ruuan verkkokauppa
kasvaa
Ostamisen tavat ovat vahvassa
muutoksessa myös ruokakaupassa. Monilla aloilla digitaalisuus
on jo mullistanut kaupankäyntiä
ja muuttanut sen muotoja perusteellisesti. Ruokakauppaan verkko-ostaminen ja esimerkiksi erilaiset mobiilisovellukset ovat tulleet kansainvälisestikin katsoen
suhteellisen hitaasti.
Ruuan verkkokaupan suurta
läpimurtoa odoteltaessa S-ryhmä
kehittää jatkuvasti keinoja asiakasvuorovaikutuksen lisäämiseen päivittäistavarakaupassaan.
Palkitulla Foodie-verkkopalvelulla on 160 000 rekisteröityä käyttäjää, jotka muodostavat jo todellisen sosiaalisen yhteisön. Foodiesta löytyvät täydelliset hinta- ja
valikoimatiedot kaikista S-ryh-

män päivittäistavaramyymälöistä. Tämän tasoinen ruokakaupan
läpinäkyvyys on harvinaista jopa
maailmanlaajuisesti.
Tähän mennessä S-ryhmä on
harjoittanut ruuan verkkokauppaa pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa ja Oulussa. Myyntimäärät
ovat vielä suhteellisen pieniä, mutta pääkaupunkiseudulla kasvu on
ollut huomattavaa. Vuonna 2013
S-ryhmän ruuan verkkokaupan
arvo oli yhteensä 6,1 miljoonaa
euroa eli keskikokoisen S-marketin myynnin verran. S-ryhmässä
selvitetään aktiivisesti mahdollisuuksia ruuan verkkokaupan laajentamiseksi. Alkuvaiheessa näin
tapahtuu suurissa kaupungeissa,
vuonna 2014 Tampereella ja Lahdessa.

S-ryhmän suurin alueosuuskauppa HOK-Elanto on
panostanut ruuan verkkokauppaan ja kehittänyt
siihen uusia palveluja. Vuonna 2013 Alepan ja
Prisman Kauppakassin myynti lähes kolminkertaistui ja vastaa jo pienen S-marketin myyntiä.
Alepa Kauppakassi toimittaa ruuat suoraan kotiin.
Prismassa tuotteet kootaan kuluttajalle valmiiksi
myymälästä noudettavaksi.
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Monikanavaisuus
on hyvää palvelua
K

äyttötavarakaupassa eletään
juuri nyt voimakkaan muutoksen aikaa. Useat perättäiset taloudelliset taantumat ovat
nakertaneet kulutuskysyntää monilla tuotealueilla. Lisäksi hintaeroosio on täyttä totta. Vaikka
tuotteita myytäisiin suurempia
määriä, rahaa kaupan kassaan kilahtaa entistä vähemmän. Taloudellisen epävarmuuden jatkuminen pitää kysynnän mahdollisen
kasvun hyvin maltillisena todennäköisesti pitkään.
Vieläkin suurempi muutos on
tapahtumassa kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Digitaalisuus
on tullut jäädäkseen, ja sen voimakas esiinmarssi muuttaa kaupan toimintatapoja ja rakenteita
varmuudella.
S-ryhmän käyttötavarakaupan
suurimmat onnistumiset vuonna
2013 saavutettiin digitaalisen kaupankäynnin puolella. Koko verkkokaupan kasvu S-ryhmässä oli
250 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna. Niin kävijämäärät
kuin liikevaihto kehittyivät sangen suotuisasti. Kasvua saavutettiin joka rintamalla.
Prisman verkkokauppa
Suomen kehittynein
Prisman verkkokaupan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi osoitti, että hypermarketin
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tarjonta on vetovoimainen myös
verkossa. Asiakasomistajat ottivat
palvelun heti omakseen.
Prisma toi viime vuonna verkkokaupan valikoimiin useita uusia tuoteryhmiä mm. kodin, sportin, lasten pukeutumisen sekä
rakentamisen ja remontoinnin
tuotealueilla.
Prisman verkkokauppa valittiin Magenta Advisoryn Suomen
Digimenestyjät 2013 -tutkimuksessa Suomen kehittyneimmäksi. Tämä on melkoinen saavutus
vasta vuoden toimineelle verkkokaupalle, jota kiitettiin erityisesti ostamista hyvin tukevista
palveluista.
Samassa tutkimuksessa menestyi hyvin myös Sokoksen
verkkokauppa, joka sijoittui kolmanneksi. Myös sen myynti kehittyi hyvin, kun Sokos.fi uudisti ilmeensä ja laajeni kauneuden
lisäksi pukeutumisen ja kodin
tuotealueille.
Kodin Terran pihatuotteiden
verkkokauppa kehittyi sekin hyvin kesäsesongin aikana.
Digitaalisuus osaksi arjen
ostamista
S-ryhmä aikoo jatkaa kasvuaan
verkkokaupassa myös vuonna
2014. Tavoitteena on, että asiakasomistajat omaksuvat digitaalisten palvelujen käytön osana

normaalia tuotteiden valinta- ja
etsimisprosessia, tapahtuipa lopullinen ostaminen sitten myymälästä tai verkosta. Asiakasomistajien palveluja digitaalisissa
kanavissa pyritään edelleen parantamaan uusilla ja paremmilla
toiminnallisuuksilla. Samalla halutaan synnyttää vielä nykyistä
kiinteämpi linkki digipalveluiden
ja myymäläverkoston kesken.
S-ryhmässä uskotaan, että kotimainen verkkokauppa voi pärjätä hyvin kilpailussa suurten kansainvälisten verkkokauppojen
kanssa. Näin tapahtuu erityisesti
silloin, kun toimitaan kaikissa
kanavissa eli asiakkaalle ollaan
läsnä niin digitaalisesti kuin fyysisesti myymäläverkostossa. Ulkomaisia jättejä vastaan voidaan
kilpailla myös nopeammilla ja
joustavammilla toimituksilla.
Lisäksi kotimaisia verkkokauppoja pidetään turvallisina ostopaikkoina.
Onnistunut 3+1 Päivää
-kampanja
Käyttötavarakaupan onnistumisiin vuonna 2013 kuuluu Sokosten ja Emotion-ketjun 3+1 Päivää -kampanja. Erityisesti lokakuussa monissa yksiköissä tehtiin
myyntiennätyksiä. Tuotteiden ja
tarjousten kohdistaminen entistä
tarkemmin tuotti tulosta, ja verk-
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ko toimi aidosti markkinointikanavana tukien myyntiä.
Sokos-ketju teki vuonna 2013
historiansa suurimman yksittäisen valikoimauudistuksen. Suurimmissa tavarataloissa sekä Sokos-verkkokaupassa naisten ja
miesten merkkivalikoimaa kasvatettiin voimakkaasti kansainvälisillä laatubrändeillä. Loppusyksystä valmistunut uudistus
otettiin hyvin vastaan, ja se heijastui onnistuneeseen joulumyyntiin.
Sokoksen joulumyynti ylitti
lievästi edellisvuoden tason, mitä
voi tässä markkinatilanteessa pitää hyvänä saavutuksena.
Kokonaisuutena Sokos pärjäsi vaikeassa tavaratalo- ja erikoistavarakaupan markkinatilanteessa tyydyttävästi. Erityisesti loppuvuosi sujui selvästi yleistä markkinakehitystä paremmin.
Sokos-ketjussa uutta ja
uudistuvaa
Uusin Sokos-tavaratalo aloitti
toimintansa Helsingin Kannelmäessä lokakuussa ovensa avanneessa kauppakeskus Kaaressa.
Uudistuksia tehtiin useissa tavarataloissa.
Laajennuksista merkittävin
valmistui Porissa, jossa tavaratalo uudistui niin kokonaisilmeeltään kuin tuotevalikoimiltaan.

Uudet kansainväliset naisten ja miesten pukeutumisen merkit rantautuivat Sokoksiin ja Sokoksen verkkokauppaan syksyllä 2013. Näin toteutui monen asiakasomistajan toive. Vaikka ajankohta ei taantuman takia
ollut paras mahdollinen, uudistus on otettu erittäin
hyvin vastaan, mikä näkyy niin myynnissä kuin asiakaspalautteessa. Merkkejä ovat mm. Diesel, Filippa K,
Peak Performance, Tiger of Sweden ja Marc O´Polo.
Käyttötavarakaupan lisäksi ruokakaupan ja ravintolatoiminnan
palvelut paranivat.
Helsingin Hakaniemen Sokos
suljettiin tammikuussa 2014, kun
talossa alkoi useita vuosia kestä-

vä remontti. Myös Sokos Rauma
suljetaan vuoden 2014 aikana.
Sekä Hakaniemessä että Raumalla kauneuden tarjontaa jatketaan
Emotion-yksiköillä.
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Palvelevat erikoisliikkeet
menestyivät
Suomen suurin kauneuden erikoisliikeketju Emotion kasvoi
selvästi markkinaa enemmän.
Osa kasvusta johtuu uusista yksiköistä, jotka avattiin Keravalle ja
Pietarsaareen.
Naisten ja miesten pukeutumisen sekä kosmetiikkakaupan erikoisliike S-ryhmässä on Osuuskauppa Arinan omistama Pukumies-ketju. Taantumasta huolimatta laatumerkkejä myyvä Pukumies osoitti hyvän palvelun
voiman säilyttämällä myyntinsä
edellisen vuoden tasolla.
Pukumies Oy:llä on Pukumiessekä nuorisovaateketju Mick’s
-myymälät Oulussa, Kokkolassa,
Seinäjoella, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Kotkassa toimivan Pukumiehen liiketoiminnasta vastaa
Kymen Seudun Osuuskauppa.
Lisäksi Osuuskauppa Arinan
Pukumiehellä on naisten pukeutumiseen erikoistuneet Companys-konseptimyymälät Helsingissä Kampin kauppakeskukses12
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Lokakuussa avattu Kauppakeskus Kaari on raikas,
valoisa ja moderni. HOK-Elannon omistamaan,
Suomen yhdeksänneksi suurimpaan kauppakeskukseen odotetaan vuosittain 6,5 miljoonaa kävijää.
Sijainti pääkaupunkiseudun työmatkaliikenteen
solmukohdassa on otollinen, ja viiden kilometrin
säteellä asuu yli 200 000 asukasta. Kaaressa palvelevat Prisma, uudenlainen Sokos, noin 80 erikoisliikettä sekä useita ravintoloita.
sa ja Kuopiossa kauppakeskus
Ikanossa.
Rautakauppoihin oma
merkki REG
Onnistumisiin vuonna 2013
kuului myös rautakauppa. Kun
alan myynti laski viisi prosenttia,
säilyi rautakaupan myynti S-ryhmässä edellisvuoden tasolla il-

man, että verkosto laajeni. S-ryhmän rautakaupan ketjuissa Kodin
Terrassa ja S-Raudassa panostettiin erityisesti palvelu- ja tuoteosaamisen lisäämiseen.
Rautapuolella lanseerattiin
S-ryhmän oma merkki REG,
johon kuuluu laaja lajitelma erilaisia sisustus- ja remontointituotteita.
Oma merkki -tarjonnan lisääminen on viime vuosina ollut

Käyttötavarakauppa

eräs S-ryhmän käyttötavarakaupan keskeisiä tavoitteita kaikissa
käyttötavaraa myyvissä ketjuissa.
Oma merkki -tuotteissa tuotteiden valmistuksen valvonta on
erityisen tarkkaa. Ne tarjoavat
asiakasomistajille mahdollisuuden valita tuotteita, jotka varmasti on valmistettu eettisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa. Tuotteiden suunnittelussa on kuunneltu asiakasomistajien toiveita.
Prisma on tykätyin brändi
Prisma-ketjussa käyttötavarakauppa säilyi kokonaisuudessaan
edellisen vuoden tasolla. Myynnin
kasvuun yllettiin sportin, viihdeja kodin elektroniikan sekä rakentamisen ja remontoinnin kysyntäalueilla.
Uusia Prisma-hypermarketteja
ei vuonna 2013 avattu, mutta
useita merkittäviä uudistus- ja
laajennushankkeita valmistui eri
puolilla Suomea. Vuonna 2014
Prismoja uudistetaan muun
muassa Imatralla, Rovaniemellä,
Savonlinnassa ja Tampereella.
Prisman vankkumattomasta
suosiosta kaikenikäisten kuluttajien keskuudessa kertoo, että se
on edelleen Facebookin tykätyin
yritysbrändi Suomessa.
Monikanavaisuudella
menestykseen
Käyttötavarakaupan voimakas
muutos tulee näkymään konkreettisesti myös S-ryhmässä. Tämä
tarkoittaa mm. uusia digitaalisen
palvelun ja fyysisen myymälän yhdistelmiä. Showroom-tyyppisiä

Käyttötavarakauppaa harjoitetaan S-ryhmässä Prisma-, Sokos-,
Emotion-, Kodin Terra - ja S-Rauta -ketjuissa. Lisäksi käyttötavaraa myyvät S-marketit, Salet ja ABC-liikennemyymälät. Osassa
Suomea toimii Pukumies-ketju.
Vuoden 2013 lopussa Prisma-ketjuun kuului Suomessa 64 ja lähialueilla 34 toimipaikkaa. Sokos-tavarataloja oli 22, Emotionmyymälöitä 36, Kodin Terroja 11 ja S-Rautoja 14. Pukumies toimi
kuudella paikkakunnalla.
Käyttötavaramyynti vuonna 2013 oli 1 425 miljoonaa euroa.

ratkaisuja on jo kokeilussa ja niitä
kehitetään kokemusten perusteella. Niissä Prisman ja Sokoksen
verkkokaupassa myytävät tuotteet voidaan tuoda fyysisesti nähtäväksi ja tuotteita on mahdollisuus myös ostaa digitaalisesti
myymälästä.
Digitaaliset palvelut, mm.
verkkokauppa, toimivat vastaisuudessa kaikissa asiakaspäätteissä, joita asiakkaat haluavat käyttää: tietokoneella, tabletissa ja
mobiilissa.
Edellä kuvattu kehitys pienentää myymälätilan tarvetta esimerkiksi hypermarketeissa, jolloin
suuryksiköiden yhteyteen voi tulla lisää nykyisiä valikoimia ja palveluja täydentäviä liiketoimintakonsepteja.

Lisää kilpailukykyä
S-ryhmässä on kehitetty uutta
hankinnan ja logistiikan toimintamallia vuodesta 2012 alkaen.
Jotta uudenlaiset käyttötavarakaupan toimintatavat onnistuvat
käytännössä, on uusi malli saatava täyteen iskuun.
Sen näkyvin osa on Sipoon
Bastukärriin valmistunut käyttötavarakaupan logistiikkakeskus,
jonka toiminta on parhaillaan vakiintumassa. Tulevaisuudessa se
lisää S-ryhmän kilpailukykyä mm.
logistiikkakustannuksia pienentämällä. Se mahdollistaa niin ikään
mm. entistä paremman menekin
ennakoinnin ja kampanjasaatavuuden, josta edellä kuvattu lokakuun onnistunut 3+1 Päivää oli
jo hyvä esimerkki.
13
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ABC:n tarinassa
kääntyy uusi
lehti
V

uonna 2014 tulee kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun
ABC:t ilmestyivät Suomen
teiden varsille ja mullistivat perinteisen huoltoasemakaupan täysin
uudenlaisella liikeideallaan. Haalarimiesten hallitsemista munkkija makkararasvan käryisistä bensa-asemista siirryttiin koko perheen palvelukeitaisiin, joissa polttonestemyyntiin yhdistyvät korkeatasoinen ravintolatarjonta,
täyden valikoiman ruokakauppa
markethinnoin sekä runsaat
oheispalvelut. Muutos autojen
huollosta asiakkaiden huolenpitoon oli merkittävä ja uraauurtava.
ABC:n tarina on ollut menestys. Ketju on noussut bensiinikaupan markkinajohtajaksi ja monen asiakasomistajan luottobrändiksi. Se on kiihottanut kansalaisten mieliä ennennäkemättömällä
tavalla; tuskin yhdestäkään vähittäiskaupan liikeideasta on kirjoitettu viime vuosina yhtä paljon.
Verkoston nopean kasvun vaihe on nyt takana. Vuonna 2013
avattiin viisi uutta ABC-liikennemyymälää: Alajärvelle, Joutsaan,

14
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Kontiolahdelle, Raisioon ja Teivoon. Vuonna 2014 niitä tulee
kaksi, Imatralle ja Vaasaan. Uusia
ABC-automaattiasemia avattiin
12 kappaletta vuonna 2013.

työntekijät ja esimiehet, yli
4 000 henkilöä, osallistuivat
Peukuttavan palvelun ABC
-valmennukseen maaliskuun 2014
loppuun mennessä.

Huolehdin Sinusta

Irtiottoon kilpailijoista

Nyt ABC:n kunniakkaaseen ja
mielenkiintoiseen tarinaan kirjoitetaan uusi lehti. Koko ketjussa kiinnitetään entistä enemmän
huomiota toimipaikkojen laadun
ja tarjonnan kehittämiseen. Keskiössä on asiakaspalvelu, jossa tavoitteena on tuottaa asiakkaille
Peukutettavaa palvelua.
Tuttu slogan ”Huolehdimme
Sinusta” on saanut sisäisesti
muodon ”Huolehdin Sinusta”.
Tällä halutaan korostaa jokaisen
työntekijän henkilökohtaista vastuuta siitä, että asiakasomistajan
palvelukokemus on kaikissa yksiköissä ja kaikkina aikoina paras
mahdollinen. Liiketoiminnan näkökulmasta tavoitteena on parantunut asiakastyytyväisyys, jolloin
nykyiset asiakkaat asioivat yksiköissä entistä useammin.
Kaikki liikennemyymälöiden

Taloudellisessa taantumassa polttonestekauppa on viime vuosina
ollut kovien haasteiden edessä.
Tiellä liikkujien määrä on vähentynyt ja öljyn maailmanmarkkinahinnan epävakaus on aiheuttanut heilahtelua polttoaineiden
hinnoissa, mikä on heijastunut
kulutuskysyntään. Vuonna 2013
polttonesteiden hinnat käyttäytyivät rauhallisesti pariin edelliseen
vuoteen verrattuna ja hintataso
oli kuluttajalle edullisempi kuin
esimerkiksi vuonna 2012.
Myös ABC-ketjussa polttonestekauppa sujui hyvin. Ravintolaja marketmyynnissä sen sijaan ei
aivan ylletty tavoitteisiin, joten
ensimmäistä kertaa viiteentoista
vuoteen ketjun myynninkehitys
päätyi nollakasvuun.
Kilpailu teiden varsilla on erittäin kovaa. Suomessa on nyt neljä

ABC

ABC-liikennemyymälät ovat lähes poikkeuksetta erinäköisiä ja -kokoisia.
Kesällä 2013 keskisuomalaiseen järvimaisemaan avattiin ympäristöönsä
erinomaisesti istuva, ulkonäöltään hirsihuvilaa muistuttava ABC Joutsa. Se
on myös esimerkki liikennemyymälästä, joka tarjoaa peräti viittä eri polttoainelaatua sekä korostaa niin ravintola- kuin markettarjonnassaan paikallisuutta.
lähes tasavahvaa toimijaa. Neste,
St1/Shell ja Teboil ovat onnistuneet viime vuosina yhä paremmin jäljittelemään ABC-liikennemyymälöiden liikeideaa. Nopeassa syömisessä kilpailijoita ovat
myös esimerkiksi valtateiden varsille nousseet kauppakeskukset.
Asiakaspalvelun parantaminen
on nyt yksi niistä keinoista, joilla
haetaan irtiottoa tiukassa kilpailussa.
Jokainen ABC on erilainen
Palvelukulttuurin kehittämisen
ohella ABC-ketjussa on käynnissä monia uudistushankkeita. Liikennemyymälöiden palvelu- ja
tuotetarjontaa kehitetään entistä

tarkemmin sijainnin ja asiakaskunnan mukaan.
Vilkkaan valtatien varrella olevassa yksikössä erinomaiset ravintolapalvelut sekä lisäpalvelut
ovat avainasemassa. Monet
ABC:t puolestaan tarjoavat samalla lähipalvelut paikallisille
asukkaille, jolloin ruokakaupan
valikoimien täytyy olla riittävän
laajat ja monipuoliset. Uskottavuutta laadukkaana, monipuolisena ja edullisena lähiostopaikkana
sekä palvelujen tarjoajana halutaan parantaa.
Paikallisten lähituotteiden lisääminen ruokakaupan valikoimissa on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Paikallisuus korostuu
entistä enemmän myös ABC-yk-

siköiden ravintoloiden tarjonnassa. Tarkkaan mietityt paikalliset
annokset ja lähiseudun herkut
saavat enemmän näkyvyyttä
unohtamatta kuitenkaan ABCklassikoita, Apsi Apina -lastenannoksia ja pikaruokatarjontaa.
ABC-noutopöydän tarjontaa
on myös uudistettu. Noutopöydässä halutaan tarjota herkullista
ja monipuolista suomalaiseen
makuun sopivaa arkiruokaa.
ABC-liikennemyymälöissä
annokset eivät ole valmisruokaa, vaan ne tehdään suurimmaksi osaksi alusta loppuun
toimipaikassa.
Vuoden 2014 painopiste on
vitriinitarjonnan kehittäminen.
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Mahdollisuus vastuullisiin
valintoihin
ABC haluaa osoittaa käytännön
teoilla, että se on edelläkävijä
suomalaisen polttonestekaupan
vastuullisessa toiminnassa. Ekologista autoilua haluaville tarjotaan vaihtoehtoja, vaikka se ei liiketoimintana kaikilta osin ole vielä kannattavaa.
ABC-asemilla voi parhaimmillaan valita viidestä eri polttonestevaihtoehdosta. Ympäristöystävällistä EkoFlex E85 -polttoainetta valmistetaan syötäväksi
kelpaamattomista kierrätysraakaaineista, joita saadaan joko elintarviketeollisuuden biojätteestä
tai vanhentuneesta kauppojen
16
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leipäjätteestä, jota ei voi lahjoittaa
hyväntekeväisyyteen. EkoFlexin
kysyntä on tällä hetkellä selvässä
kasvussa, ja ketju aikookin lisätä
merkittävästi sen jakelupisteiden
määrää.
Keväällä 2013 jakeluun tuli
uusi älykkääksi diesellaaduksi
kutsuttu Smart Diesel, joka on
valtakunnan kattavassa jakelussa
huhtikuussa 2014. Huippuominaisuuksin varustettu polttoneste
parantaa moottorin tehoa ja kestävyyttä sekä säästää ympäristöä
pienempien päästöjensä ansiosta.
ABC-ketjun, Fortumin ja Nissanin yhteishanke sähköautojen
pikalatauspisteiden rakentamiseksi Etelä-Suomeen etenee
suunnitellusti. Pisteitä oli vuo-

den 2013 lopussa seitsemän kappaletta.
ABC haluaa tarjota mahdollisuuksia myös kaasuautoiluun.
Ketjun kolmas, Gasumin ylläpitämä kaasuntankkauspiste avattiin
kesäkuussa Lohjan Tytyrissä.
Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös se, että kaikista uusista
ja uusittavista yksiköistä rakennetaan mahdollisimman energiatehokkaita. Uusiutuvaa energiaa
käytetään mahdollisuuksien mukaan, mistä esimerkkeinä itsensä
tuulienergialla valaisevat ABCpylonit tai vaikkapa ABC Kivimaan aurinkopaneelit, joilla lämmitetään osa yksikön käyttövedestä.

ABC

Sosiaalinen ilmiö
Vuonna 2014 ABC uudistaa
myös markkinointiviestintäänsä.
Tiukassa kilpailussa, jossa liikeideaa kopioidaan, brändin kirkastaminen on entistä tärkeämpää.
ABC pyrkii terävöittämään viestejä omista vahvuuksistaan niin
järki- kuin tunnetasolla. Mediapaletissa television osuus kasvaa.
Eräs ABC-ketjun vahvuuksista on yksiköiden erinomaiset sijainnit. ABC:t, kuten kilpailijatkin, tavoittelevat luonnollisesti
hyviä sijoituspaikkoja. Osuuskaupoilla on ollut taloudellisesta
menestyksestään johtuen kykyä
investoida ja kunnilla puolestaan
halua saada alueelleen suuria yksiköitä, jotka vanavedessään tuovat suuria asiakasvirtoja, luovat
lisää työpaikkoja ja avaavat mahdollisuuksia myös paikallisille
yrittäjille.
ABC:t ovat luoneet uudenlaista vireyttä monille sellaisille alueille, joihin sitä ei kukaan muu

S-ryhmän liikenne- ja polttonestekaupan ketju ABC yhdistää
liikennemyymälöissään market-, ravintola- ja polttonestekaupan
sekä muut lisäpalvelut yhden katon alle.
Vuoden 2013 lopussa ABC-liikennemyymälöitä oli 106 ja
ABC-automaatteja 309.
Lisäksi pääkaupunkiseudulla oli 16 ABC Deliä sekä Sipoossa
ja Lohjalla ABC Grillimarket.
Polttonesteet ABC-ketjulle hankkii SOK:n ja St1-ketjun yhteisesti
omistama Neot Oy, joka on Pohjoismaiden suurin polttonesteiden
hankintayhtiö.
ABC-ketjun myynti vuonna 2013 oli 1 817 miljoonaa euroa
ja markkinaosuus bensiinikaupasta 29,6 prosenttia.

ole ollut valmis tuomaan. 15 vuoden taipaleensa aikana ABC:stä
on näin kehittynyt paitsi taloudellinen, myös myönteinen sosiaalinen ilmiö suomalaisessa
yhteiskunnassa.

ABC-liikennemyymälät ovat saavutettavissa myös
mobiilisti. Älypuhelimissa ja tableteissa toimiva
helppokäyttöinen palvelu auttaa autoilevan asiakkaan
arkea. Palvelu kertoo muun muassa lähimmän ABC:n
sijainnin ja ajo-ohjeet, noutopöydän päivän tarjonnan
sekä viestii ajankohtaisista eduista. ABC-mobiilipalvelua on myös päivitetty vastaamaan uudistunutta
markkinoinnin ilmettä.
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Matkailu- ja
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Yksilöllisyyttä
monille
M

atkailu- ja ravintola-alalla toimittiin vuonna 2013
laskevan kysynnän markkinoilla. Kuvaavaa vuodelle oli
se, että myös pikaruuan myynti
supistui; aikaisemmin taantumatkaan eivät ole puraisseet nopean
syömisen kysyntään. Alkoholin
anniskelukulutus oli historiallisen
alhaisella tasolla, ja sen arvioidaan edelleen laskevan.
Alaa ovat kurittaneet välillisten verojen korotukset, yleinen
kustannustason nousu ja kansalaisten ostovoiman hiipuminen.
Jatkoa seurasi vuoden 2014 alussa, jolloin mm. nostettiin alkoholiveroa ja poistettiin edustuskulujen verovähennysoikeus. Alan jatkuvasti kiristyvä säätely, kuten
suunnitellut aukioloaikojen lyhennykset, tuo lisäpaineita.
Tässä ankarassa toimintaympäristössä S-ryhmä selvisi vuodesta 2013 olosuhteisiin nähden
hyvin. Majoituskaupassa myynti ja markkinaosuus kasvoivat.
Hotellitoiminnan kannattavuutta
mittaavissa tunnusluvuissa, kuten
käyttöasteessa ja keskihinnassa, ei
kuitenkaan ylletty tavoitteisiin.
Onnistunut brändiuudistus
Vuonna 2013 Sokos Hotels -ketjussa toteutettiin brändiuudistus,
jota voidaan pitää Suomessa toimialansa suurimpana kautta ai-
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kain. 40 vuotta täyttävä hotelliketju jäsenneltiin uudelleen. Syntyi kolme erityyppistä Sokos
Hotels -liikeideaa: Solo, Break ja
Original. Hotellien tavoitteena on
olla yksilöllisiä monille, jolloin ne
pystyvät vastaamaan kuluttajien
erilaisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.
Solo-hotellit ovat yksilölliseen
palveluun panostavia uniikkeja
hotelleja, joista monet ovat myös
paikkakuntansa tunnettuja historiallisia klassikkoja. Break-hotellit tarjoavat asiakkailleen iloa, aikaa ja energiaa erityyppisten taukojen avulla. Asiakaslupaus on,
että Break-hotelleista lähdetään
energisempinä kuin sinne tultiin.

Original-hotellit ovat Suomen
suurimman hotelliketjun punainen lanka: sydämellisiä, lämminhenkisiä, paikkakuntansa perinteet huomioivia ja tutun turvallisia.
Ensimmäinen Solo-hotelli
avattiin Jyväskylään kesällä 2012.
Solojen varsinainen esiinmarssi
tapahtui keväällä 2013. Solo-hotellit ovat saaneet paljon positiivista julkisuutta ja erinomaista
palautetta asiakastyytyväisyystutkimuksissa niin koti- kuin ulkomaisilta vierailta.
Vapaa-aikaan panostaville Break-hotelleille brändiuudistus on antanut nostetta, ja niiden

Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

profiili on selkeästi kirkastunut.
Vuonna 2014 kehittämistyön painopiste on Original-hotelleissa ja
koko brändiuudistuksen kannattavassa kaupallistamisessa.
Yli 50 Sokos Hotellissa Suomessa, Pietarissa ja Virossa toteutetut henkilökunnan valmennukset uudistuksen läpiviemiseksi
ovat olleet mittava panostus yritys- ja palvelukulttuurin kehittämisessä.

Ravintolakonseptien ja ruokatuotteen kehitystyö on
jatkuvaa toimintaa. Helsingissä Citykäytävässä
toimiva Food Lab on SOK:n ja HOK-Elannon yhteinen
hanke, ideoiden testipaja ja samalla oikea ravintola,
jossa tuotteita, palveluita ja kokonaisia konsepteja
kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Toimivat
ideat voidaan myöhemmin ottaa käyttöön osuuskaupoissa eri puolilla Suomea.

19
S-ryhmän vuosi 2013

Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

Hyvää kehitystä lähialueilla
Radisson Blu -ketjussa vuosi
2013 oli onnistunut. Loppuvuonna 2012 uudistettuna avattu Radisson Blu Plaza Helsingissä sai merkittävän tunnustuksen
kansainvälisessä World Travel
Awards -kilpailussa, kun matkailualan ammattilaiset ja kuluttajat valitsivat sen Vuoden liikematkahotelliksi. Plaza on saanut erinomaisia arvioita myös
asiakkailtaan.
S-ryhmä onnistui hotellitoiminnassaan hyvin Virossa ja Pietarissa. Original Sokos Hotel
Virun erinomainen tuloskunto
jatkui, ja myös Pietarin hotellit
ylsivät voitolliseen tulokseen.
Venäläisten matkailijoiden yöpymisten määrä S-ryhmän Suomen hotelleissa pysyi ilahduttavan hyvällä tasolla. Venäläisten
merkitys on erittäin suuri niin sesonkien aikana kuin sellaisina aikoina, kun hotelli- ja ravintolakauppa Suomessa muutoin on
hiljaista.
Merkittäviä investointeja
Niin venäläisten, muiden turistien kuin ennen muuta kotimaisten vapaa-ajan matkailijoiden
merkitys hotelliliiketoiminnalle
kasvaa lähivuosina entisestään.
Suomesta on hävinnyt sellaista
yritystoimintaa, joka aikaisemmin
toi maahamme suuret määrät työmatkailijoita. Menetys täytyy korvata vapaa-ajan matkailijoilla.
Suomella kuitenkin uskotaan
olevan hyvät edellytykset kasvaa
matkailukohteena. Näin arvioi
mm. työ- ja elinkeinoministeriö,
joka hiljattain nosti matkailualan
yhdeksi Suomen strategiseksi toimialaksi.
Myös S-ryhmä uskoo alan kas20
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Break-hotelleissa asiakkaille halutaan tarjota
virkistävä tauko arjesta. Hotelleissa henkilökunta
toimii valmentajan roolissa ehdottaen asiakkaille
erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja. Tavoitteena on,
että kotimatkalle lähdetään virkistyneenä ja täynnä
energiaa. Break by Sokos Hotels -hotelleja ovat Koli,
Bomba, Eden, Caribia, Vesileppis, Levi, Tahko,
Vuokatti ja Flamingo.
vumahdollisuuksiin. Huolimatta
epävarmoista taloudellisista ajoista, se on investoinut hotellitoimintaan viime vuosina merkittävästi.
Vuonna 2013 perinteikäs Lahden Seurahuone uudistettiin täysin. Vapuksi avattu hotelli on nyt
yksi Solo-hotelleista.
Investoinneista pitkään aikaan
suurin on kasvavalle Tampereen
talousalueelle syntyvä hotelli, joka
aukaisee ovensa lokakuussa 2014.
Hanke on edennyt aikataulua nopeammin ja herättänyt paljon
myönteistä huomiota. 25-kerroksinen hotelli on Suomen korkein,
mistä syystä siitä on rakennusvaiheessa puhuttu tornihotellina.
Hotellin virallinen nimi ja brändi
julkistetaan keväällä 2014.
Sokoshotels.fi uudistui
S-ryhmän hotellit haluavat olla
aallonharjalla alan markkinoinnin
kehittymisessä. Verkko muuttaa
alan bisneslogiikkaa ja toimintamalleja. Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa sekä tiedon etsinnästä että majoitusvarauksista
tehdään verkossa.

Sokos Hotellien uudistuneet
verkkosivut aukesivat vuoden
2014 alussa. Sivuilta voi tehdä
hotellivarauksen kätevästi eri päätelaitteilla. Asiakas voi valita eri
huonetyypeistä, hintaluokista ja
lisäpalveluista itselleen sopivimman kokonaisuuden.
Sosiaalisen median
merkitys kasvaa
Niin hotelli- kuin ravintolaliiketoiminnassa digitaalinen vallankumous on tosiasia. Tutkimusten
mukaan yli 90 prosenttia ravintoloiden asiakkaista etsii ennakkoon
tietoa verkosta. Sosiaalisen median merkitys on erittäin tärkeä.
Kavereiden suosittelulla on monin verroin suurempi arvo kuin
perinteisellä markkinoinnilla.
Alkuvuonna 2014 S-ryhmä lanseeraa ravintoloidensa yhteisen
verkkopalvelun, Raflaamo.fin,
joka kokoaa yhteen S-ryhmän ravintolatarjonnan. Palvelusta löytyvät tärkeimmät tiedot, kuten
ruokalistat, aukioloajat ja sijainnit. Raflaamon kautta voi tehdä
pöytävaraukset sekä etsiä tietoa
ravintoloista useilla eri kriteereil-

Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

lä. Palvelu toimii kaikissa päätelaitteissa.
Ravintolaruokailu
arkipäiväistynyt
Suhdannetilanne vaikuttaa vääjäämättömästi ravintolatoimintaan. Taantuma on poistanut alalta suuren määrä pieniä yrityksiä ja
osaltaan selkiyttänyt ravintolatoiminnan kenttää.
Omalta osaltaan selkeytykseen
pyrkii myös S-ryhmä, jossa ketjuravintoloiden lisäksi toimii suuri
määrä ns. uniikkiravintoloita.
Niille rakennetaan paraikaa yhteistä ohjausjärjestelmää, jonka

tavoitteena on sisäisen tehokkuuden ja kannattavuuden parantaminen.
Sekä majoitus- että ravintolaliiketoiminnassa tehdään jatkuvasti uusia investointeja ja kehitetään liikeideoita. Vuonna 2013
uusia ravintoloita hankki omistukseensa ennen muuta suurin
alueosuuskauppa HOK-Elanto,
joka perusti tai osti yhteensä 21
ravintolaa pääkaupunkiseudulla.
Liikeideoiden kehittämiseksi
S-ryhmässä seurataan tarkoin
trendejä ja kuunnellaan asiakasomistajien toiveita. Kulutuskäyttäytymisen pirstaloituminen näkyy selvästi ravintolatoiminnassa.

Kuluttajat kertovat ruokavalinnoillaan yhä useammin omista
arvostuksistaan ja viestivät omaa
elämäntapaansa. Tästä syystä
useat, joskus jopa toisilleen täysin
vastakkaiset trendit, voivat olla
vahvoja samanaikaisesti.
Suurin muutos viime vuosina
lienee se, että ravintolaruokailusta on Suomessakin tullut arkipäivää. Oman rahan paikat ja rennot,
mutkattomat ravintolat ovat vuosi
vuodelta lisänneet suosiotaan.
Tällainen kehitys sopii S-ryhmälle
hyvin.

S-ryhmässä matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavat alueosuuskaupat sekä SOK:n
tytäryhtiöt Sokotel Oy, OOO Sokotel ja Sokotel AS.
Vuoden 2013 lopussa Sokos Hotels -ketjuun kuului yhteensä 51 hotellia Suomessa, Virossa ja
Pietarissa. Ketjun uudet hotellityypit ovat Original, Solo ja Break.
Radisson Blu -ketjuun kuului yhteensä seitsemän hotellia.
S-ryhmällä on 15 valtakunnallista ravintolaketjua, joihin kuuluu yhteensä 343 ravintolaa.
Kaikkiaan ravintoloita on noin 630. ABC-ketjun ravintolat mukaan lukien S-ryhmällä on 760
ravintolaa.
S-ryhmä on matkailu- ja ravitsemiskaupan markkinajohtaja Suomessa.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialan myynti vuonna 2013 oli 811 miljoonaa euroa.
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Autokauppa
Maatalouskauppa
Muut palvelut

Liiketoimintapaletti elää
V

uonna 2013 SOK-yhtymän
liikevaihto laski 26,2 prosenttia. Tämä johtui vuoden 2013 alussa toteutuneesta
yrityskaupasta, jolla HankkijaMaatalous Oy:n osake-enemmistö myytiin tanskalaiselle DLAlle.
Uuden yhtiön ensimmäinen
toimintavuosi sujui suotuisasti.
Tutut Agrimarket- ja Multasormiketjut jatkoivat toimintaansa entiseen tapaan. Toimintoja tehostamalla yllettiin hyvään tulokseen.
Alueosuuskaupoista maatalouskauppaa harjoittavat edelleen
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa,
Kymen Seudun Osuuskauppa ja
Suur-Seudun Osuuskauppa.
Toinen merkittävä syy SOKyhtymän liikevaihdon laskuun oli
se, että öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaa harjoittavaa North
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Terveyspalveluja
European Oil Trade Oy:tä ei enää
yhdistetä SOK-yhtymän lukuihin. Pohjois-Karjalassa
S-ryhmässä tutkitaan mahdollisuuksia asiakasomistajien palveUudelleenjärjestelyjä
lutarjonnan kehittämiseksi uusilla
autokaupassa
toimialoilla. Yksi tällainen avaus
SOK päätti vuonna 2013 luopua
tehtiin Pohjois-Karjalan Osuusomasta autokaupastaan. Heinäkaupassa, jossa osuuskauppa on
kuussa Veljekset Laakkonen Oy
vuoden 2013 alusta alkaen tuotosti SOK:lta kuusi Automaa-autanut itse oman henkilöstönsä
totaloa. Yritysosto oli yksi suotyöterveyspalvelut.
malaisen autokauppahistorian
Suunnitelmissa on, että Pohsuurimmista.
jois-Karjalan Terveyspalvelut Oy
S-ryhmässä autokauppaliiketarjoaisi jatkossa terveyspalveluja
toimintaa harjoittaa edelleen 11
myös asiakasomistajille. Jo nyt sen
alueosuuskauppaa. Palveluihin
palveluita käyttää joukko alueen
kuuluvat uudet autot, vaihtoaumuita yrityksiä.
tot, varaosa- ja tarvikemyynti
S-ryhmän alueosuuskaupoilla
sekä huolto- ja korjaustoiminta.
on myös muita omia alueellisia
S-ryhmän edustuksiin kuuluu
liiketoimintoja, kuten pääkaupun20 automerkkiä, joita myytiin
kiseudulla toimiva HOK-Elan26 toimipaikassa.
non hautauspalvelu.

Logistiikka

Kilpailuetua
logistiikasta
I

nex Partners Oy:n tehtävänä
S-ryhmässä on tuottaa päivittäis- ja käyttötavarakaupan logistiikkapalvelut kilpailukykyä
vahvistavalla tavalla. Tuotteiden
hankintavastuu siirtyi Inexiltä
SOK:lle vuonna 2012. Muutos
saatettiin loppuun vuoden 2013
aikana.

Käyttötavarakauppaa
Sipoosta
Käyttötavarakaupan uusi logistiikkakeskus aloitti toimintansa
Sipoossa vuonna 2012. Vuoden
2013 aikana se saatiin toimimaan
täydellä teholla, jolloin entisestä
Hakkilan logistiikkakeskuksesta
ja muista erillisistä varastotoimipaikoista luovuttiin. Toimituskapasiteettia voidaan jatkossa nostaa nykyisestä ilman merkittäviä
lisäinvestointeja.
Keskitettyä ja suoraa
jakelua
Päivittäistavarakaupan tuotteista
noin kaksi kolmasosaa toimitettiin
myymälöihin keskitetyssä jakelussa ja noin kolmannes suoraan tavarantoimittajalta yksiköihin.
Myymälöistä palautuvien, kierrätettävien pakkausten kuljetuksia
siirrettiin merkittävästi keskitetyn
jakelun paluukuljetuksiin.

Perinteisen varastotyön raskaus, painavat kollit, työskenteleSipoon Bastukärriin on rakenteil- minen jäähdytetyissä tiloissa sekä
la myös S-ryhmän uusi päivittäis- vuoro- ja viikonlopputyö aiheuttavaralogistiikkakeskus. Sen petavat kuormitusta henkilöstölle ja
ruskivi muurattiin syyskuussa
vaikeuttavat myös työvoiman saa2013. Hankkeen toteutus on
tavuutta. Uudella, kehittyneellä
edennyt suunnitelmien mukaan,
teknologialla voidaan raskaimmat
ja käyttöönotto tapahtuu viidessä työvaiheet koneellistaa.
vaiheessa vuosina 2016–2018.
Logistiikkakeskukseen ei tule
Hankkeen valmistuttua Inex siir- varsinaisia teollisuusrobotteja,
tää päivittäistavaralogistiikan toi- vaan erilaisia kuljettimia, hyllystöminnot nykyisestä Espoon Kilon hissejä, lavanpurkajia ja toimitusja muista pääkaupunkiseudun toi- pakkausten lavoitusautomaatteja,
mipaikoista Sipooseen.
joilla valtaosa tavaravirrasta hoiAutomaatiojärjestelmillä on
detaan. Tuotteet, jotka eivät omimerkittävä rooli uudessa logisnaisuuksiensa takia sovellu autotiikkakeskuksessa. Automaatiolla maattiseen käsittelyyn, kerätään
tavoitellaan tuottavuuden tason
jatkossakin manuaalisesti.
nostamista, varastotyön paremTyövoimatarpeeksi uudessa lopaa ergonomiaa ja tavaravirran
gistiikkakeskuksessa arvioidaan
nopeampaa läpimenoa.
noin 600 henkilöä.
Automaatio auttaa ihmistä

Rakenteilla olevan päivittäistavarakaupan logistiikkakeskuksen laajuutta kuvaa sen tuleva kapasiteetti:
lähes 100 000 lavapaikkaa, 200 hyllystöhissiä,
useita kilometrejä kuljettimia ja yli 40 lavoitusautomaattia. Keskus kykenee toimittamaan noin
1,2 miljoonaa kollia päivässä.
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Henkilöstö

S-ryhmässä
osaava henkilöstö
K

aupan toimintaympäristön
nopea muutos asettaa uusia
vaatimuksia henkilöstötyölle. Lähivuosien keskeinen haaste
on ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus. Palvelualoilta siirtyy eläkkeelle enemmän ihmisiä
kuin tilalle tulee uusia.
Palvelualojen arvostuksen ja
kiinnostavuuden lisääminen on
tärkeää, samoin kuin nyt työssä
olevan henkilöstön osaamisen,
sitoutumisen, motivaation, työkyvyn ja työtyytyväisyyden ylläpitäminen. Jatkossa työyhteisöt ovat
entistä monikulttuurisempia, sillä työvoiman tarvetta täyttämään
tarvitaan myös maahanmuuttajia.
Ammattiosaamisen vaatimukset kasvavat nopeasti. Kaupan
puolella on nähtävissä kaksi merkittävää kehitystrendiä: Digitali-

soituminen kiihtyy ja tuotteita etsitään sekä ostetaan yhä enemmän verkosta. Toisaalta ns. kivijalkamyymälöissä asiakkaat odottavat entistä parempaa palvelua,
syvempää tuotetuntemusta ja elämyksellistä ostoympäristöä.
Kehitys edellyttää työyhteisöiltä, niin työntekijöiltä kuin esimiehiltä, monenlaista ja osin myös
uudenlaista osaamista. Asiakaskohtaamisissa korostuvat niin
myynti- kuin vuorovaikutus- ja
asiakaspalvelutaidot. Esimiehiltä
vaaditaan läsnäoloa ja jalkautumista myynnin etulinjaan, osaamisen tunnistamista ja kohdentamista sekä tuloksenteon kokonaisuuden hallintaa.

Osuuskauppa Suur-Savossa osaamista on johdettu
tavoitteellisesti jo vuodesta 2009. Tästä on ollut
monia käytännön hyötyjä. Henkilökunta on entistä
motivoituneempaa kehittämään omaa osaamistaan,
esimiesten ja henkilöstöasiantuntijoiden on ollut
helpompi tunnistaa osaamisvajeita sekä kehittämistarpeita ja yksiköiden palavereihin on tullut
lisää laatua ja sisältöä.
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Palvelualan halutuin
työnantaja
Henkilöstötyön päämäärä on, että S-ryhmä on palvelualan halutuin työnantaja, jonka palveluksessa osaava ja motivoinut henkilöstö työskentelee yrityksen tavoitteiden ja menestyksen eteen. Tuloksekasta työtä tavoitteen saavuttamiseksi on jo tehty: S-ryhmä
on jo useana vuonna ollut palvelualojen halutuin työnantaja, ja työtyytyväisyys henkilöstön keskuudessa on jatkuvasti hyvällä tasolla.
Vuonna 2013 S-ryhmän henkilöstötyön tärkeimpiä kehityshankkeita olivat tehokas työtuntiohjaus ja uudistuva työvuorosuunnittelu, osaamisen kehittäminen ja johtaminen, esimiestyön
kehittäminen, myynnin johtaminen ja suoritukseen perustuva palkitseminen sekä työkykyjohtamisen kehittäminen.
Osaajat oikeaan paikkaan
S-ryhmässä pyritään tulevaisuudessa entistä keskitetympään työvuorosuunnitteluun. Työvuoroja
suunnitellaan nykyistä suuremmille kokonaisuuksille, esimerkiksi useammalle yksikölle kerrallaan. Tämä helpottaa palvelun ja
osaamisen kohdentamista sekä
tuo lisätunteja omalle henkilökunnalle. Henkilöstöä kannuste-

Henkilöstö

nostoihin työelämässä.
Työuria pidennetään, minkä
vuoksi eläkeikä kaikissa uusissa
johtajasopimuksissa on 63 nykyisen 60 vuoden sijasta.
Kaupalla vaikea vuosi
taan itsensä kehittämiseen, osaamisen monipuolistamiseen ja
liikkuvuuteen niin eri yksiköiden
kuin jopa eri toimialojen välillä.
Uudenlainen työvuorosuunnittelu edellyttää henkilöstön osaamisten tunnistamista ja tarvittaessa kehittämistä. Työryhmäkohtaiset osaamiskeskustelut ja henkilökohtaista osaamista arvioivat
kehityskeskustelut ovat S-ryhmässä jo arkipäivää.
Jollas Instituutti on osaamisen
kehittämisen dynamo S-ryhmässä. Sen roolina on kouluttamisen
ja valmentamisen ohella yhä voimakkaammin toimia S-ryhmän
liiketoiminnan kehittämisen
kumppanina.
Työkykyinen ja hyvinvoiva
henkilöstö
Hyvä esimiestyö on S-ryhmässä
kunnia-asia. Esimies on avainasemassa niin hyvän työilmapiirin
luomisessa, työsuoritusten valvonnassa kuin yksikön tuloksen tekemisessä.
Henkilöstön työkykyä seurataan aktiivisesti, ja työkykyä alentaviin asioihin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Tiedonkulkua yksiköiden, henkilöstötoimintojen ja työterveyshuollon välillä kehitetään. Hyvä
työviihtyvyys ja henkilöstön työhyvinvointi näkyvät ulospäin

hyvänä palveluna ja parempana
asiakastyytyväisyytenä.
Myynnin johtamisen tueksi
S-ryhmässä on viime vuoden aikana kehitetty suoritukseen perustuvan palkitsemisen malleja.
Henkilöstöä palkitaan huippusuorituksista tulospalkkausta nopeammalla syklillä tiimi- tai jopa
henkilökohtaisesti. Normaalin
vuosittaisen tulospalkkauksen piirissä on valtaosa työntekijöistä.

Vuosi 2013 oli kaupalle vaikea.
Alalla nähtiin pitkästä aikaa ennätysmäärä konkursseja ja kokonaistyövoima laski selvästi. S-ryhmä selvisi olosuhteisiin nähden
hyvin. Irtisanomisiin ja lomautuksiin jouduttiin osuuskaupoissa turvautumaan vain vähäisessä
määrin ja toimintaa sopeutettiin
muilla tavoin.
SOK-yhtymässä työntekijämäärä kasvoi selvästi ulkomaan
toiminnoissa, joissa hyvä myynninkehitys ja vahva investointiUusi työnantajailme
tahti jatkuivat.
S-ryhmä uudisti viime vuonna
Kotimaassa käynnistyi SOK:n
työnantajailmeensä. Kantavana
palvelutoiminnan tehostaminen.
ajatuksena on slogan ”Meillä töis- Tavoitteena on saavuttaa 50 milsä”, jonka alla s-ryhmäläiset itse
joonan euron kustannussäästöt
kertovat, mikä saa heidät viihtyvuoden 2015 loppuun mennessä.
mään työssään. Rekrytoinnissa
Yhteistoimintaneuvottelujen jälpanostetaan jatkossa entistä enem- keen tehtyjen päätösten mukaan
män myös sosiaaliseen mediaan.
henkilöstön vähennystarve
S-ryhmä haluaa näyttää esimer- SOK:lla on enintään 240 henkeä
killä tietä tuleviin eläkeikärajojen vuoden 2014 loppuun mennessä.

S-ryhmässä työskenteli yhteensä lähes 42 000 työntekijää.
SOK-yhtymässä heistä työskenteli 9 353 henkilöä, joista
ulkomailla 4 043.
Henkilöstöstä naisia oli 73 % ja miehiä 27 %.
Henkilökunnan keski-ikä oli 35 vuotta.
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Asiakasomistajuus

Entistä
läheisempään

vuorovaikutukseen
S

-ryhmän osuuskauppojen
asiakasomistajien määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2013,
kun osuuskauppoihin liittyi yli
92 000 uutta jäsentä (nettolisäys
53 798 jäsentä). Vuoden lopussa
asiakasomistajia oli 2 109 025 eli
lähes neljä viidestä suomalaistaloudesta on osuuskaupan jäsen.
Asiakasomistajien palvelujen
käyttöä kuvaavat tunnusluvut olivat vuonna 2013 erinomaisella tasolla. S-ryhmässä kiinnitetään nyt
erityisesti huomiota asiakaskohtaamisiin, palveluun, asiakkaiden
erilaisuuden ymmärtämiseen ja
vuorovaikutukseen heidän kanssaan.
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni asiakasomistaja
käyttäisi S-ryhmän palveluja säännöllisesti ja laajasti.
Asiakasomistajuutta
suositellaan
S-Etukortti on avain S-ryhmän
omistajilleen tuottamiin etuihin.
Tutkimukset kertovat myös, että
asiakasomistajuus on Suomen
suositelluin ja arvostetuin asiakkuusohjelma. S-Etukortin on
26
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useissa tutkimuksissa todettu
tuovan omistajilleen parhaat hyödyt ja edut.
Osuuskaupan palveluiden käytöstä palkitseva Bonus on yksi
asiakasomistajien merkittävimmistä hyödyistä. Vuonna 2013
Bonusta maksettiin yhteensä
379 miljoonaa euroa. Asiakasomistajat saivat maksutapaetua
viime vuoden ostoistaan kuusi
miljoonaa, osuusmaksun korkoa
13 miljoonaa ja ylijäämän palautusta 25 miljoonaa euroa. Yhteensä asiakasomistajia palkittiin
näin 423 miljoonalla eurolla eli
keskimäärin 212 eurolla asiakasomistajataloutta kohden.
Yli miljoona asiakaskohtaamista
S-ryhmä on lähellä suomalaista
kuluttajaa. Joka päivä toimipaikoissa sekä verkko- ja mobiilipalveluissa tapahtuu yli miljoona
asiakaskohtaamista. Nämä kohtaamiset ovat S-ryhmälle mahdollisuus kuunnella ja puhutella asiakasomistajiaan.
Asiakasomistajat voivat olla
vuorovaikutuksessa S-ryhmän

kanssa monien sen omien kanavien kautta. Toimipaikkojen ja niissä työskentelevän henkilöstön lisäksi kanavia ovat muun muassa
S-kanava, Yhteishyvä-lehti, Yhteishyvä.fi -verkkopalvelu, asiakaspaneelit sekä lukuisat sosiaalisessa mediassa toimivat yhteisöt.
Digitaalinen vallankumous
mahdollistaa palveluliiketoiminnan rakentamisen tuoteliiketoiminnan päälle. Tähän S-ryhmäkin pyrkii kehittämällä digitaalisia
palveluja, jotka helpottavat asiointia fyysisissä yksiköissä. Tämä
on osa nykyaikaista markkinointia, jolla pyritään nopeuteen,
ajankohtaisuuteen, konkreettisuuteen ja viime kädessä asiakkaan
elämän helpottamiseen.
Omaan mediaan
panostetaan
S-ryhmä panostaa nyt entistä
enemmän omiin viestintäkanaviinsa, joita kehitetään yhä vuorovaikutteisempaan suuntaan. Kun niihin onnistutaan luomaan asiakasomistajia kiinnostavia sisältöjä ja
palveluja, voidaan vähentää perinteistä markkinointia, joka on

Asiakasomistajuus

usein kustannustehotonta ja vaikutuksiltaan vaikeasti mitattavaa.
Vuoden 2013 alussa asiakassivusto S-kanava uudistui. Se tarjoaa nyt muun muassa päivittäin
vaihtuvia uutissisältöjä, blogeja ja
keskustelunaiheita. Sisältöä kohdennetaan paikallisesti. Sivut toimivat myös kaikilla päätelaitteilla.
Suositulla sivustolla on viikoittain
yli miljoona eri kävijää.
Perinteinen, 110-vuotias Yhteishyvä-lehti voi hyvin ja ilmestyy vuonna 2014 printtinä kymmenen kertaa. Entistä vahvemmin Yhteishyvä on esillä verkossa. Yhteishyvä Live -palvelussa
julkaistaan painetun lehden juttujen lisäksi myös uutta sisältöä,
muun muassa juttuja tukevia
videoita.
Asiakasomistajuus on
osuustoimintaa
Kanta-asiakasjärjestelmistä ja niiden vaikutuksesta kilpailuun keskustellaan juuri nyt vilkkaasti.
S-ryhmä haluaa lähtökohtaisesti
korostaa, että asiakasomistajuudessa eli S-ryhmän asiakkuusohjelmassa ei ole kysymys kanta-

S-ryhmä ja LähiTapiola ovat sopineet yhteistyöstä,
jossa kehitetään kummankin ryhmän yhteisille
asiakkaille kilpailukykyisiä palveluita. Yksi konkreettinen hyöty on bonusyhteistyö, joka alkaa kesäkuussa 2014. Siitä lähtien asiakasomistajat saavat
Bonusta LähiTapiolan vakuutustuotteista.

asiakasjärjestelmästä, vaan osuustoiminnalliseen yritysmuotoon
kiinteästi liittyvästä, yli sata vuotta vanhasta toimintamallista.
Osuuskauppa ja sen palvelut
ovat olemassa jäseniään varten.
Osuuskauppa on onnistunut tehtävässään silloin, kun jäsenet
käyttävät sen palveluja laajasti.
Tutkimusten mukaan kuluttajien kiinnostus erilaisiin asiakkuusohjelmiin on pysynyt vahvana. S-ryhmän asiakkuusohjelmaa
he pitävät helppona, selkeänä ja
läpinäkyvänä.

Palveluja yritysasiakkaille
S-ryhmä tarjoaa laajan palvelukirjonsa myös yritysasiakkaiden
käyttöön. S-Business -kortti alkoi
viime vuonna käydä maksuvälineenä myös kaikissa S-ryhmän
Suomen hotelleissa ja ravintoloissa. Nyt korttia voi käyttää yhteensä yli 1 600 S-ryhmän toimipaikassa.
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S-Pankilla
suurten
päätösten vuosi
V

uoden 2013 aikana tehtiin
S-Pankin suurimmat päätökset sitten pankin perustamisen vuonna 2007. Elokuun
alussa S-Pankki osti osake-enemmistön sijoituspalvelutalo FIMistä
ja laajensi näin tuotevalikoimansa
rahastoihin ja varainhoitoon.
Marraskuussa sinetöitiin päätös fuusioitumisesta LähiTapiola
Pankin kanssa uudeksi S-Pankiksi. Uusi pankki aloittaa toimintansa toukokuussa 2014. S-Pankin
asiakkaille tämä tarkoittaa tuotevalikoiman laajentumista muun
muassa vakuudellisiin luottoihin,
kuten asuntolainoihin.
Vahvaa
peruspankkitoimintaa
Vuoden 2013 lopussa S-Pankilla
oli yli 2,6 miljoonaa maksuttomia
peruspankkipalveluja käyttävää
asiakasta. S-Etukortti Visa -maksukortti löytyi vuoden lopussa vajaan 1,4 miljoonan asiakkaan lompakosta. Verkkopankkitunnukset
sähköistä asiointia varten oli ottanut noin 1,3 miljoonaa asiakasta.
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Yksityishenkilöiden talletusten
määrä S-Pankissa oli vuoden lopussa vajaat 2 304 miljoonaa euroa. Yritystalletukset mukaan lukien S-Pankin talletuskanta oli
vajaat 2 532 miljoonaa euroa.
Kasvua edellisestä vuodenvaihteesta oli noin 60 miljoonaa
euroa.
S-Pankin edullisten ja luotettavien luottotuotteiden tunnettuus
on parantunut ja kysyntä lisäänty-

nyt. Antolainaus henkilöasiakkaille kasvoi vuodenvaiheesta yli 141
miljoonalla eurolla ja oli vuoden
lopussa vajaat 394 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan yritysasiakkaiden luotot, oli luottokanta vuoden lopussa 589 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi
vuoden aikana kokonaisuudessaan 229 miljoonalla eurolla.
Anto- ja ottolainauksen kehityksen taustalla on sekä voima-

S-Pankki on S-ryhmään kuuluva suomalainen kauppapankki,
jolla on yli 2,6 miljoonaa asiakasta.
S-Pankki tarjoaa asiakkailleen palvelut päivittäisten raha-asioiden
hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. S-Pankin
välittämät rahastot ja varainhoidon palvelut tuottaa sen tytäryhtiö
FIM.
S-Pankki palvelee asiakkaitaan yli 700:ssa S-ryhmän toimipaikassa
kautta maan sekä verkkopankissa ja puhelinpalvelussa. S-Pankin
palvelut on ensisijaisesti suunnattu S-Etukortin käyttäjille.
S-Pankille on myönnetty kotimaisuutta kuvaava Avainlippu-tunnus.

S-Pankki

S-mobiili yhdistää täysiverisen mobiilipankin ja
kaupan asiakkuuden. Sen avulla asiakasomistajien
on helppo seurata omalla älypuhelimellaan
bonusostojensa kehittymistä, hoitaa keskeisimmät
pankkipalvelut ja saada tietoa ajankohtaisista
eduista S-ryhmän ketjuissa ja osuuskauppojen
toimipaikoista.
kas volyymien kasvu että FIMin
pankkitoiminnan mukaan tuleminen S-Pankki-konserniin.
Rahastot osana
palvelutarjontaa
Marraskuun lopussa lanseeratut
ensimmäiset uudet rahastotuotteet, S-Säästörahastot Varovainen, Kohtuullinen ja Rohkea,
saivat hyvän vastaanoton. Helmikuun 2014 puoliväliin mennessä
jo lähes 30 000 S-Pankin asiakasta oli tehnyt sopimuksen rahastosäästämisestä. Kokonaisuudessaan FIMin hallinnoitavat varat
olivat vuoden lopussa 2 112 miljoonaa euroa.
Loppuvuonna lanseerattiin
S-ryhmän uusi älypuhelinsovellus
S-mobiili, joka on saavuttanut jopa ennakoitua suuremman suosion. Yhdessä asiakkaiden kanssa
rakennetun S-mobiilin käytettävyys on saanut paljon kiitosta.
Hyvässä tuloskunnossa
Tuloksellisesti vuosi 2013 onnistui S-Pankilta erittäin hyvin.
S-Pankki-konsernin liiketulos oli
27,9 miljoonaa euroa. S-Pankkikonsernin vakavaraisuusaste oli
18,2 prosenttia.
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Mikä on S-ryhmä?
S

-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoiminnallinen kaupanalan yritysryhmä. Se muodostuu Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunnasta
(SOK) ja sen tytäryhtiöistä sekä 20 alueosuuskaupasta ja kahdeksasta paikallisosuuskaupasta.
Osuuskauppojen jäsenet eli asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat
keskusliike SOK:n. Vuoden 2013
lopussa S-ryhmän asiakasomistajien määrä oli 2 109 025.
S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja asiakasomistajille.
Ryhmän päämääränä on tarjota asiakasomistajilleen kaikkialla Suomessa monipuoliset palvelut ja laaja toimipaikkaverkosto.
Kaiken toiminnan lähtökohtana
ovat asiakkaan palvelutarpeet ja
arjen helpottaminen hyödyllisten
palveluiden ja etujen avulla.
Toiminnan selkärankana
ovat arvot:

• Olemme asiakasta varten
vastuuta
• Kannamme
ihmisistä ja ympäristöstä
jatkuvasti
• Uudistamme
toimintaamme
• Toimimme tuloksellisesti
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Mikä on S-ryhmä?

S-ryhmän keskeiset luvut vuonna 2013


Milj. €

S-ryhmän vähittäismyynti 

11 353

S-ryhmän vähittäismyynti Baltiassa ja Venäjällä 

569

S-ryhmän vähittäismyynti kotimaassa 

10 784

Osuuskauppojen vähittäismyynti 

10 462

S-ryhmän bonusmyynti 

9 541

Asiakasomistajille maksettu Bonus 

379

S-ryhmän investoinnit 

566

S-ryhmän tulos 

226

Asiakasomistajia 

2 109 025

Henkilöstö 

41 784

S-ryhmän liiketoiminta
S-ryhmä tuottaa päivittäis- ja käyttötavarakaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan,
matkailu- ja ravitsemiskaupan, auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan palveluja.
Lisäksi S-Pankki tarjoaa pankkipalveluja.
S-ryhmän liiketoiminta on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin. SOK tuottaa keskitetysti yhteiset
palvelutoiminnot. Kun ketjutoimintaan yhdistetään alueosuuskauppojen hyvä paikallinen markkinaja asiakastuntemus, syntyy tehokas s-ryhmäläinen liiketoimintamalli.
Kotimarkkinoiden lisäksi S-ryhmällä on kansainvälistä liiketoimintaa Venäjällä ja Baltian maissa,
jossa harjoitetaan marketkauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa. Pietarissa toimii kolme
Sokos Hotellia ja Tallinnassa yksi. Prismoja on 17 Venäjällä, yhdeksän Virossa, viisi Latviassa ja
kolme Liettuassa.
S-ryhmällä oli vuoden 2013 lopussa 1 646 toimipaikkaa.
S-ryhmässä työskenteli vuoden 2013 lopussa 41 784 palvelualan ammattilaista.
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S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain 2013 (alv 0%)

Vähittäismyyntitoimipaikat
31.12.2013

Milj. €

Lukumäärä*

Prisma*
S-market
Sale
Alepa
Kodin Terra
S-Rauta
Muu marketkauppa
Marketkauppa*

3 377,03
3 251,54
578,72
345,71
157,99
82,84
13,27
7 807,09

Prisma***
S-market
Sale
Alepa
Markettoimipaikat
Kodin Terra***
S-Rauta
Muut markettoimipaikat
Market-toimipaikat

ABC-liikennemyymälät
ABC-automaattiasemat
ABC-polttoöljypalvelu
ABC-Deli
ABC-GrilliMarket
Muut liikennemyymälät
Muut automaattiasemat
Muu liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

865,15
735,90
45,96
103,35
9,78
52,08
4,88
0,13
1 817,23

ABC-liikennemyymälät
106
ABC-automaattiasemat
99
ABC-Deli
16
ABC-GrilliMarket
2
Muut liikennemyymälät
11
Muut automaattiasemat
0
Liikennemyymälä- ja polttonestetoimipaikat 234

Sokos
Emotion-erikoisliikkeet
Pukumies
Muut erikoisliikkeet
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

273,42
33,30
25,05
6,69
338,47

Matkailutoiminta*
Ravitsemistoiminta*
Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

275,40
535,41
810,81

Automaa
Muut autoliikkeet
Auto- ja autotarvikekauppa

121,25
284,74
405,99

Agrimarketit
Rautakauppa
Viljakauppa
Muu maatalouskauppa
Maatalouskauppa

83,91
11,25
56,48
10,16
161,80

Muut
Yhteensä*

11,68
11 353,17

22
35
10
11
78

Sokos Hotels
Radisson Blu Hotels
Muut hotellit
Matkailutoimipaikat

52
7
4
63

Ravitsemispaikat

267

Matkailu- ja ravitsemistoimipaikat

330

Autokaupan toimipaikat

37

Agrimarket
Konekeskus
Muut maatalous- ja rautatoimipaikat
Maatalouskaupan toimipaikat

14
0
1
15

Muut toimipaikat

14

760

1 646

Toimipaikkalukumäärä ei sisällä muiden toimipaikkojen yhteydessä
olevia ravintoloita, myymälöitä tai asemia.

**

Toimipaikkalukumäärä sisältää muiden toimipaikkojen yhteydessä
olevat ravintolat, myymälät tai asemat.

***

Toimipakkojen lukumäärä sisältää Prisman, Kodin Terran,
Sokoksen ja Erikoisliiketoimipaikkojen verkkokaupan (yhteensä
neljä toimipaikkaa).

sisältää lähialueiden myynnin
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106
309
16
2
1
3
437

*

*

32

100
437
275
87
899
12
15
12
938

Sokos***
Emotion
Pukumies
Muut erikoisliikkeet***
Tavaratalo- ja erikoisliiketoimipaikat

S-RYHMÄ YHTEENSÄ

Lukumäärä**

S-ryhmä numeroin

S-ryhmä numeroin 2009–2013
Milj. €
SOK-yhtymä

IFRS
2013

IFRS
2012

IFRS
2011

IFRS
2010

IFRS
2009

Liikevaihto
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tilikauden voitto

8 539
10 634
11 280
9 258
8 532
66
63
72
65
72
-8
-7
19
49
63
7
1
0
7
-26
-15
-9
20
41
37
5
-23
12
34
37
				
Taseen loppusumma
1 641
2 055
2 178
2 068
2 015
Pitkäaikaiset varat
699
697
689
702
684
Vaihto-omaisuus
190
221
462
346
346
Lyhytaikaiset varat
942
1 036
1 026
1 020
966
Myytävänä olevat omaisuuserät
7
322			19
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
594
591
569
567
536
Vähemmistöosuus
1
2
5
20
20
Varaukset
26
9
8
12
16
Vieras pääoma
1 046
1 189
1 604
1 481
1 439
Myytävänä olevien omaisuuserien velat
4
273			21
Korolliset velat
162
425
362
323
395
Rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset
158
178
166
268
241
Korolliset nettovelat
4
247
196
54
154
				
Henkilökunta 31.12.
9 353
10 630
9 934
9 708
8 889
				
FAS
FAS
FAS
FAS
FAS
Milj. €
2013
2012
2011
2010
2009
				
SOK

Myynti (alv 0 %),
7 496
7 384
7 048
6 557
6 162
josta myynti osuuskaupoille
7 114
6 974
6 674
6 202
5 797
Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja
48
4
49
22
59
Tilikauden tulos
48
-8
39
8
45
				
Henkilökunta 31.12.
1 517
1 755
1 280
1 196
863
				
Osuuskaupat tytäryhtiöineen
				
Myynti (alv 0 %)
10 462
10 373
9 854
9 092
Myynti (sis alv)
8 840
Osuuskauppojen lukumäärä
28
29
29
31
36
Osuuskauppojen jäsenmäärä
2 109 025
2 055 227
1 993 779
1 933 587
1 707 274
					
Henkilökunta 31.12.
32 093
32 787
32 208
30 240
27 010
				
S-ryhmä
				
Vähittäismyynti (alv 0 %)
11 353
12 037
11 461
10 465
Vähittäismyynti (sis. alv)
10 544
Toimipaikkojen lukumäärä
1 646
1 697
1 668
1 636
1 526
					
Henkilökunta 31.12.
41 784
43 417
42 142
39 948
35 899
Laskentakaavat

Korolliset nettovelat = korolliset velat - rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset
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SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta
on puheoikeus, mutta joista yhdellä on oikeus käyttää osuuskauSOK on suomalainen osuuskun- pan äänivaltaa. Omistajien omista, jonka päätöksenteossa ja haltajaoikeuksien käyttö perustuu
linnossa noudatetaan osuuskunosuuskunnan sääntöihin.
talakia, toimialojen toimintaa
Varsinaisen osuuskunnan kokoskevia muita säännöksiä sekä
kouksen tehtävänä on käsitellä
SOK:n sääntöjä. Uusi osuuskun- säännöissä määrätyt asiat kuten
talaki tuli voimaan 1.1.2014. Mah- tilinpäätöksen vahvistaminen, ylidolliset sääntöjen muutostarpeet jäämän/tappion käsittely, vastuuarvioidaan lain siirtymäajan puit- vapaus, hallintoneuvoston sekä
teissa. Tytäryhtiöiden toimintaa
tilintarkastajien valinta ja palkkisäätelee mm. osakeyhtiölaki ja
ot. Ylimääräinen osuuskunnan
koko yhtymän toimintaa ohjaakokous voidaan kutsua tarvittaesvat lisäksi mm. SOK:n hallituksen sa koolle.
vahvistamat toimintaperiaatteet,
toimintapolitiikat ja investointi- ja Hallintoneuvosto
hyväksymisohjeet sekä eri toimielimille vahvistetut työjärjestykOsuuskuntalaki ei edellytä hallinset.
toneuvoston asettamista, mutta
Arvopaperimarkkinayhdistys
SOK:n säännöissä on määritelty
ry on hyväksynyt kesäkuussa
hallintoneuvoston olevan osa
2010 Suomen listayhtiöiden halyhtymän hallintomallia. Hallintolinnointikoodin (nähtävillä osoit- neuvoston roolina on edustaa
teessa http://cgfinland.fi/), jota
laajaa omistajakenttää ja toimia
Keskuskauppakamarin kannanyhteisen tahdonmuodostuksen
oton mukaan myös muiden valta- foorumina keskeisimpien stratekunnallisesti merkittävien yhteigisten kysymysten osalta. Tehtäsöjen tulisi noudattaa siltä osin,
vänä on toimia suurten linjojen
kuin se on niiden erityispiirteet
ratkaisijana sekä jäsenten edun
huomioiden mahdollista. SOK
valvojina. Hallintoneuvosto vahnoudattaa listayhtiöiden hallinvistaa hallituksen esityksestä
nointikoodia siltä osin kuin se on kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän
SOK:n osuustoiminnallinen yrikeskeiset strategiset linjaukset.
tysmuoto ja sen erityispiirteet
Varsinaiset operatiiviseen johtahuomioiden tarkoituksenmukais- miseen kuuluvat asiat kuuluvat
ta.
osuuskunnan hallitukselle ja toimivalle johdolle.
Hallintoneuvosto valvoo, että
Osuuskunnan kokous
osuuskunnan ja SOK-yhtymän
Osuuskunnan kokous on SOK:n hallintoa hoidetaan lain, sääntöylin päättävä elin. Kukin osuusjen, osuuskunnan kokouksen ja
kauppa on oikeutettu lähettämään hallintoneuvoston päätösten seosuuskunnan kokoukseen eninkä osuuskunnan edun mukaisestään viisi kokousedustajaa, joilla
ti. Hallintoneuvosto hyväksyy ja
Sovellettavat säännökset
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erottaa osuuskunnan jäsenet, 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 muun
muassa pääjohtajan palkkaeduista.
Puheenjohtajiston jäsenet
Puheenjohtaja, tuomiorovasti,
teologian tohtori Matti
Pikkarainen (s. 1953)
1. varapuheenjohtaja, talousneuvos, merkonomi Maija-Liisa
Lindqvist (s. 1951)
2. varapuheenjohtaja, kauppaneuvos, restonomi, MBA Kimmo
Simberg (s. 1959)
Hallintoneuvosto on asettanut
neljä pysyvää valiokuntaa: nimitysvaliokunta, palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja
osuustoimintavaliokunta, joilla
on omat työjärjestyksensä.
Osuuskunnan kokous valitsee
hallintoneuvoston jäsenet osuuskauppojen tekemien ehdotusten

Johtaminen ja valvonta

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 20 jäsentä sekä 2 henkilöstön edustajaa vuonna 2013. Hallintoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio vuonna
2013 oli 4000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien palkkio oli 1500 euroa kuukaudessa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio
vuonna 2013 oli 460 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä.
Hallitus
SOK:n sääntöjen mukaan hallituksen muodostavat puheenjohtajana osuuskunnan palveluksessa
oleva pääjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta
jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi
kerrallaan hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tekemän valmistelun pohjalta. Sääntöjen mukaan valittavan tulee olla Suomen
kansalainen ja alle 65-vuotias.
Tavoitteena on varmistaa riittävä rotaatio, mutta toisaalta jatkuvuutta pidetään tärkeänä.
Vuonna 2013 SOK:n hallituksessa oli seitsemän jäsentä, joista
kuusi oli osuuskauppojen toimitusjohtajia. Hallituksen puheen-

johtajana toimii SOK:n pääjohtaja. Puheenjohtajana toimi
16.9.2013 saakka Kuisma Niemelä. Hallituksen varapuheenjohtajana Harri Koponen hoiti käytännössä hallituksen puheenjohtajan tehtäviä 17.9.–9.12.2013.
Loppuvuoden 2013 ajan hallituksen puheenjohtajan tehtävää hoiti
toimitusjohtaja Matti Niemi.
SOK:n hallintoneuvosto valitsi
kokouksessaan 19.12.2013 hallitukseen vuodelle 2014:
Pääjohtaja KTM Taavi Heikkilä
(s. 1962), puheenjohtaja
Toimitusjohtaja KTM Heikki
Hämäläinen (s.1966)
Toimitusjohtaja TTM Esko
Jääskeläinen (s.1956)
Toimitusjohtaja KTM Tapio
Kankaanpää (s. 1962)
Toimitusjohtaja KTM Timo
Mäki-Ullakko (s.1963)
Toimitusjohtaja KTM
Matti Niemi (s.1955),
varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja, ekonomi Jouko
Vehmas (s. 1956)
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja
huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa
lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on strategisten
päätösten valmistelu hallintoneuvostolle sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista

päättäminen.
Lisäksi hallitus päättää pääjohtajan esityksestä SOK:n konsernijohtoryhmän asettamisesta,
sen jäsenten nimityksistä ja palkkaeduista. Hallitus asettaa nimeämistyöryhmän, joka valmistelee
hallituksen päätettäväksi esityksen SOK:n tytäryhtiöiden hallitusten ja toimialahallitusten kokoonpanosta. Hallitukselle on
vahvistettu työjärjestys.
SOK:n hallitus ei ole perustanut listayhtiöiden hallinnointikoodissa mainittuja valiokuntia,
koska ne on perustettu hallintoneuvoston toimesta.
Hallitus kokoontuu tarpeen
vaatiessa puheenjohtajan kutsusta
ja on päätösvaltainen, kun läsnä
on yli puolet hallituksen jäsenistä.
Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä itsearvioinnin kerran
vuodessa.
Hallitus kokoontui vuoden
2013 aikana 15 kertaa ja jäsenten
osallistumisprosentti kokouksiin
oli 91. Hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota vuonna 2013 yhteensä 121 600 euroa. Pääjohtaja
ei saa erikseen korvausta hallitustyöskentelystä. Hallituksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös hallintoneuvoston puheenjohtajat.
Pääjohtaja
Listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta poiketen
SOK:n hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja. Koska
pääjohtaja toimii hallituksen
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puheenjohtajana, hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan. Pääjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen ja osuuskunnan toimintaa
lain, SOK:n sääntöjen ja hallintoelinten päätösten mukaisesti.
SOK:n hallituksen puheenjohtajana ja osuuskuntalain tarkoittamana toimitusjohtajana on toiminut pääjohtaja Kuisma Niemelä
16.9.2013 saakka. SOK:n pääjohtajalle maksettiin vuonna 2013
palkkoja luontaisedut mukaan lukien yhteensä 564 425,54 euroa.
Mainitusta summasta tulos- ja
kannustepalkkioiden osuus oli
65 333,30 euroa. SOK:n pääjohtajalla oli käytössään luontoisetuna virka-asunto, jonka verotusarvo sisältyy em. palkkasummaan.
Vt. pääjohtajana toimi 17.9.–
31.12.2013 välisen ajan pääjohtajan sijainen Antti Sippola. SOK:n
hallintoneuvosto valitsi SOK:n
uudeksi pääjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2014 alkaen Osuuskauppa Hämeenmaan
toimitusjohtajan KTM Taavi
Heikkilän.

konsernijohtoryhmä käsittelee
SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita.
SOK:n konsernin johtoryhmän
jäsenten eläkeikä määräytyy henkilökohtaisten johtajasopimusten
mukaisesti ja on 60–62 vuotta.
Konsernijohtoryhmään kuului
vuoden lopussa kuusi jäsentä ja
se kokoontui 21 kertaa vuonna
2013. Konsernijohtoryhmälle
maksettiin vuonna 2013 palkkoja
ja tulospalkkioita yhteensä 2 465
937,13 euroa. Tässä summassa
ovat mukana myös luontoisedut.
Tytäryhtiöt

Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti
ao. toiminnasta vastaava SOK:n
palveluksessa oleva konsernijohtoryhmän jäsen. SOK Liiketoiminta Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut pääjohtaja.
SOK:n hallitus nimeää tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet tytäryhtiöiden yhtiökokousten päätettäväksi. Tytäryhtiöiden hallitusten
jäsenet valitaan pääsääntöisesti
S-ryhmään kuuluvista henkilöistä.
SOK-yhtymän
Tytäryhtiön hallitus valitsee
konsernijohtoryhmä
yhtiön toimitusjohtajan, mutta
SOK-yhtymän konsernijohtoryh- valinta edellyttää SOK:n hallitukmän tehtävänä on avustaa pääjoh- sen hyväksynnän. Tytäryhtiöiden
tajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän
toimitusjohtajat eivät pääsäänjohtamisessa. Konsernijohtoryh- töisesti kuulu ko. yhtiön hallitukmä koordinoi ja käsittelee mm.
seen. Tytäryhtiöiden toimintaa
hallitukselle tehtävät keskeiset
ohjataan mm. SOK:n hallituksen
esitykset. Näitä esityksiä ovat
päättämin konserniperiaattein ja
mm. S-ryhmän ja SOK-yhtymän
toimintapolitiikoin.
liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja bud- Ketjuohjaus
jetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Lisäksi
Eri liike- ja palvelutoimintoja joh-
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tavat ja koordinoivat ketjuohjausorganisaatiot SOK:n hallituksen
valvonnassa. Kukin ketjuohjausorganisaatio on muodostunut toimialahallituksesta, ketjuohjausyksiköstä ja niitä avustavista ohjausryhmistä. Ketjuohjausorganisaatio on SOK:n jäsenosuuskauppojen ja SOK-yhtymän keskeinen yhteistoimintaorganisaatio. Tältä osin on käynnissä päätöksentekojärjestelmän uudistamisen tarkastelu, jonka perusteella mahdolliset uudistukset selviävät kevään 2014 aikana.
Ketjuohjausorganisaatio vastaa oman alueensa ketjutoiminnan ohjaamisesta, kehittämisestä
ja valvonnasta. Se toimii yhteistyössä osuuskauppojen ja eri
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Toimialahallitus tekee toimivaltansa puitteissa keskeiset omaa
vastuualuettaan ja ketjuja koskevat päätökset.
Toimialahallitukset koostuvat
osuuskauppojen toimitusjohtajista sekä SOK:n palveluksessa olevista konsernijohtoryhmän jäsenistä. SOK:n hallitus päättää toimialahallitusten kokoonpanosta.
Toimialahallitusten roolin suhteen on käynnissä päätöksentekojärjestelmän uudistamisen tarkastelu, jonka perusteella mahdolliset toteutettavat muutokset päätetään kevään 2014 aikana.
Johdon
tulospalkkiojärjestelmä
SOK-yhtymän koko henkilökunta Suomessa on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Johdon (konsernijohtoryhmä) tulospalkkio-
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järjestelmästä päättää SOK:n hallitus ja pääjohtajan tulospalkkiojärjestelmästä päättää hallintoneuvoston puheenjohtajisto.
Ylimmän johdon tulospalkkiojärjestelmä perustuu sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteisiin.
Konsernijohtoryhmän lyhyen ja
pitkän tähtäimen tulospalkkioiden maksimitaso vastaa enintään
kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vuositasolla.
Hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää S-ryhmän ylimmän
johdon palkitsemisjärjestelmiä
ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia palkitsemisesta
päättäville SOK:n toimielimille.
Tilintarkastus
Osuuskunnan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja
hallintoa tarkastamaan valitaan
varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa tilintarkastaja, jolla tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys.
Osuuskunnan kokous valitsi
SOK:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2013 KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT RaijaLeena Hankonen.
Suomessa, Baltian maissa ja
Venäjällä maksettiin vuonna 2013
palkkioita SOK-yhtymän yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta 644
208 euroa ja muita palkkioita yhteensä 69 777 euroa.

Sisäinen valvonta, sisäinen
tarkastus ja riskienhallinta
SOK:n hallituksella on vastuu
osuuskunnan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja juoksevan hallinnon
lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi pääjohtaja, SOK:n
yksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset toimitusjohtajineen toteuttavat liiketoiminnan
ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa omalla vastuualueellaan. SOK:n hallitus on helmikuussa 2012 hyväksynyt SOKyhtymän sisäisen valvonnan toimintapolitiikan.
SOK:n ja tytäryhtiöiden sisäisen tarkastuksen toiminnot vastaavat yhtymän sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta. SOK:n
hallitus käsittelee vuosittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, ja sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti pääjohtajalle,
hallitukselle ja hallintoneuvoston
tarkastusvaliokunnalle sisäisen
tarkastuksen havainnoista.
SOK:n hallitus on vahvistanut
yhtymälle riskienhallintapolitiikan, jonka mukaisesti yhtymässä
tunnistetaan ja analysoidaan riskejä sekä määritetään näille hallintatoimenpiteitä osana toiminnan suunnittelua. Analyysien perusteella tunnistetaan yhtymän
toiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta
merkittävimmät riskit. SOK-yhtymän tytäryhtiöiden ja yksiköiden johto käsittelee ja hyväksyy
yksikön merkittävimmät riskit ja
niille määritellyt hallintatoimenpiteet sekä vastaavat riskienhal-

linnan toteuttamisesta.
Liiketoiminnan omaisuus-,
keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu mm. liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmin ja
vakuutuksin. SOK:n riskienhallinnan asiantuntijaorganisaatio
ohjaa ja kehittää riskienhallintaa
S-ryhmässä sekä tukee riskienhallinnan toteuttamisessa. SOK:n
sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaprosessien riittävyyttä ja
toimivuutta.
Taloudellinen raportointi
SOK-yhtymä julkistaa tilinpäätöksensä helmikuussa ja puolen
vuoden toimintaa koskevan osavuosikatsauksensa elokuussa.
Tämän lisäksi kerrotaan S-ryhmän vähittäismyynnin kehityksestä neljännesvuosittain. SOKyhtymän vuosikertomus julkistetaan varsinaisessa osuuskunnan
kokouksessa huhtikuussa.
Tiedottaminen
SOK-yhtymää ja S-ryhmää koskevat ajantasaiset tiedot, mm.
tiedotteet, löytyvät ryhmän kotisivuilta, osoitteesta www.s-kanava.fi. SOK MEDIA / Viestintä ja
yhteiskuntasuhteet -palvelualue
vastaa tiedon tuottamisesta ja
päivittämisestä.
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Hallintoneuvosto

SOK:n hallintoneuvosto 2013
Matti Pikkarainen

(s. 1953)

Oulu
teol. toht.
tuomiorovasti, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
puheenjohtaja 2013–
Osuuskauppa Arinan hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–
erovuorossa 2016
Maija-Liisa Lindqvist

(s. 1951)

Lahti
talousneuvos
koulutussuunnittelija
ensimmäinen varapuheenjohtaja
2013–
Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1997–
erovuorossa 2014
Kimmo Simberg

(s. 1959)

Seinäjoki
restonomi, MBA
toinen varapuheenjohtaja 2011–
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–
2005, 2011–
erovuorossa 2016
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Jorma Bergholm

(s. 1954)

Helsinki
toimitusjohtaja
Helsingin Työväenyhdistys ry
Helsingin Osuuskauppa Elannon
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2005–
erovuorossa 2014
Timo Hollmén

(s. 1950)

Kaarina
agrologi
Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2013–
erovuorossa 2016
Heikki Hämäläinen

(s. 1966)

Mikkeli
kauppat. maist.
Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2007–
erovuorossa 2015
Pentti Hämäläinen

(s. 1954)

Hamina
asianajaja
Kymen Seudun Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2008–
erovuorossa 2015

Esa Karppinen

(s. 1949)

Melalahti
vakuutusedustaja
Osuuskauppa Maakunnan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–
2012, 2013–
erovuorossa 2015
Jukka Kihlman

(s. 1954)

Kuusamo
eMBA
Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2009–
erovuorossa 2015
Kimmo Koivisto

(s. 1956)

Salo
maanviljelijä
Suur-Seudun Osuuskauppa
SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2003–
2004, 2007–
erovuorossa 2016
Hannu Krook

(s. 1965)

Nurmijärvi
kauppat. maist.
Osuuskauppa Varuboden-Osla
Hlg:n toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2013–
erovuorossa 2016

Hallintoneuvosto

Mika Marttila

(s. 1970)

Rauma
kauppat. maist.
Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2014
Otto Mikkonen

(s. 1949)

Joensuu
teollisuusneuvos
dipl. ins.
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001–
erovuorossa 2016
Antti Määttä

(s. 1966)

Jyväskylä
kauppat. maist.
Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2013–
erovuorossa 2016
Ilkka Ojala

(s. 1949)

Tampere
DI, HTM
toimitusjohtaja, Tampereen tilakeskus liikelaitos
Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2014

Jouko Pihlajamaa

(s.1948)

Pietarsaari
insinööri
hallituksen puheenjohtaja, Oy
Elkamo Ab
Osuuskauppa KPO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2009–
erovuorossa 2014
Timo Santavuo

(s. 1960)

Pori
asianajaja, varatuomari
Satakunnan Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2000–
erovuorossa 2015
Timo Sonninen

(s. 1948)

Iisalmi
talousneuvos
yrittäjä
Osuuskauppa PeeÄssän hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1985–
erovuorossa 2014
Matti Timonen

Olli Vormisto

(s.1967)

Lappeenranta
kauppat. maist.
Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2012–
erovuorossa 2015
Henkilöstön edustajat
Ulla Kivilaakso

(s. 1970)

Helsinki
yo-merkonomi, MJD
asiakkuuspäällikkö
SOK Matkailukaupan ketjuohjaus
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2014
Iiris Merimaa

(s. 1962)

Helsinki
vastaanottosihteeri
SOK Hallintopalvelut ja riskienhallinta
hallintoneuvoston jäsen 2009–
erovuorossa 2014

(s. 1956)

Nurmes
maanviljelijä
Jukolan Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2014

39
S-ryhmän vuosi 2013

Hallitus

SOK:n hallitus 2014
1

Heikki Hämäläinen

(s. 1966) KTM, toimitusjohtaja
Osuuskauppa Suur-Savo
SOK:n hallituksen jäsen 2014–
S-ryhmässä 1990–
2

Tapio Kankaanpää

(s. 1962) KTM, toimitusjohtaja
Osuuskauppa PeeÄssä
SOK:n hallituksen jäsen 2012–
S-ryhmässä 1987–

3

Taavi Heikkilä

(s. 1962) KTM, pääjohtaja
SOK:n hallituksen jäsen 2007–
2011, 2014–
S-ryhmässä 1988–
4

Esko Jääskeläinen

(s. 1956) TTM, toimitusjohtaja
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
SOK:n hallituksen jäsen 2011–
S-ryhmässä 1980–

5

(s. 1955) KTM, toimitusjohtaja
Helsingin Osuuskauppa Elanto
SOK:n hallituksen jäsen 2007–
S-ryhmässä 1982–
6
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Timo Mäki-Ullakko

(s. 1963) KTM, toimitusjohtaja
Pirkanmaan Osuuskauppa
SOK:n hallituksen jäsen 2013–
S-ryhmässä 1987–
7

Henkilöesittelyt alkaen kuvasta vasemmalta oikealle.

Matti Niemi

Jouko Vehmas

(s.1956) Ekonomi, toimitusjohtaja
Kymen Seudun Osuuskauppa
SOK:n hallituksen jäsen 2001–
2003, 2014–
S-ryhmässä 1980–

Konsernijohtoryhmä

SOK-yhtymän
konsernijohtoryhmä 1.3.2014
1

Harri Miettinen

(s. 1962) johtaja
SOK Asiakkuudet ja tieto
KTM, S-ryhmässä 1986–1987,
1997–
2

Arttu Laine

(s. 1970) kenttäjohtaja
Liiketoimintaryhmät, logistiikka
ja hankinta
KTM, S-ryhmässä 1995–

4

(s. 1967) johtaja
SOK:n liiketoiminta
KTM, S-ryhmässä 1991–
5

Leena Olkkonen

(s. 1962) johtaja
SOK Henkilöstö
KTM, S-ryhmässä 2007–

7

Seppo Kuitunen

(s. 1961) lakiasiainjohtaja
Lakiasiat
OTK, S-ryhmässä 2005–

Taavi Heikkilä

(s. 1962) pääjohtaja
KTM, SOK:n hallituksen jäsen
2007–2011, 2014–
S-ryhmässä 1988–
6

3

Jorma Vehviläinen

Henkilöesittelyt alkaen
kuvasta vasemmalta oikealle.

Jari Annala

(s. 1964) johtaja
CFO, SOK Talous ja hallinto
KTM, S-ryhmässä 1989–
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Organisaatio

SOK-yhtymän
organisaatio 1.3.2014

Pääjohtaja
Taavi Heikkilä

Johtaja
Markku Kemppainen
Sisäinen tarkastus

Kenttäjohtaja
Arttu Laine

Johtaja
Jorma Vehviläinen

Johtaja, CFO
Jari Annala

Johtaja
Harri Miettinen

Johtaja
Leena Olkkonen

Liiketoimintaryhmät

SOK Liiketoiminta Oy

Talous ja hallinto

Asiakkudet

Henkilöstö

ja tieto
Logistiikka ja
hankintayhtiöt
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Hallituksen toimintakertomus

Toimintaympäristön kehitys
Suomen talouden tila oli heikko vuonna 2013. Talous supistui
toisena peräkkäisenä vuonna. Vienti ja investoinnit vähenivät.
Teollisuustuotanto laski usealla prosentilla. Työttömyys kasvoi ja
työllisyys heikentyi. Kuluttajien luottamus talouteen oli reippaasti alempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Kotitalouksien kulutus
hyytyi.
Talouden heikko tilanne ja yksityisen kulutuksen jämähtäminen tekivät vuodesta 2013 erittäin vaikean kaupan alalle. Erityisesti käyttö- ja kestokulutustavarakauppa kärsi, mutta myös
päivittäistavarakaupassa myynnin määrä on laskenut ennätyksellisen pitkään vuoden 2012 keväästä lähtien. Koko vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vain muutaman promillen edellisvuoteen
nähden. Myynnin volyymi jopa aleni. Näin ei ole aikaisemmin
tapahtunut 90-luvun laman jälkeen lukuun ottamatta finanssikriisiä seurannutta vuotta 2009.

Taloudellinen kehitys
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-ryhmänyrityksille sekä näihin palveluihin ja muuhun S-ryhmän
toimintaan liittyvästä kehittämistoiminnasta. S-ryhmän liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita ovat lisäksi hankinta- ja
valikoimapalvelut.
Liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä kautta SOK
monipuolistaa asiakasomistajille suunnattua palvelutarjontaa
S-ryhmässä. Lisäksi SOK harjoittaa tytäryhtiöidensä kautta

market- sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa Baltian alueella ja
Pietarissa.
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SOK-yhtymän taloudellinen kehitys
1.1.–31.12.2013
SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.–31.12.2013
oli 8 539 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä 19,7 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon vähennys aiheutui
North European Oil Trade Oy:n omistuksessa joulukuussa 2012
tapahtuneesta muutoksesta, jonka seurauksena North European
Oil Trade Oy on käsitelty yhteisyrityksenä eikä tytäryrityksenä.
Vertailukelpoinen SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.–31.12.2013 ilman North European Oil Trade Oy:n
lukuja kasvoi hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen liiketappio oli 7,9 miljoonaa euroa (-7,2 milj. €). Ulkomaisen liiketoiminnan liikevaihto
oli 571 miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia jatkuvien toimintojen
liikevaihdosta.
SOK-yhtymän tilikauden tulos (jatkuvat ja lopetetut toiminnot) oli 4,5 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli -22,8
miljoonaa euroa. Tuloksen paraneminen aiheutui suurelta osin
Hankkija Oy:n osakkeiden myynnistä. SOK-yhtymän taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:
SOK-yhtymän jatkuvat toiminnot 2013
2012
2011
Liikevaihto, milj. €
8 539
10 634 11 280
Liikevoitto, milj. €
-7,9
-7,2
18,8
Liikevoitto %:ia liikevaihdosta
-0,1
-0,1
0,2
SOK-yhtymä			
Oman pääoman tuotto-%
0,8
-3,9
2,0
Omavaraisuusaste, %
36,3
29,3
26,7

SOK-yhtymän operatiivinen liikevaihto ja
liiketulos liiketoiminta-alueittain (segmenteittäin)
SOK-yhtymän operatiivinen liikevaihto ja liiketulos on jaettu
operatiivisen seurannan mukaisiin kauppatoiminnan liiketoimintaalueisiin. Lisäksi operatiivisesti seurataan pankkitoiminnan
liiketulosta.

		
Liikevaihto
± % Liiketulos Muutos
		
M€
ed. v.
M€
M€
Marketkauppa
519 +23,9
-28,0 -10,7
Matkailu- ja
ravitsemiskauppa
252
+0,7
9,4
-0,5
Hankinta- ja
palvelutoiminta
7 765
-22,1
-7,8
+1,5
Jatkuvat toiminnot
yhteensä
8 536
-19,7
-26,4
-9,7
Auto- ja autotarvikekauppa
(lopetettu toiminto) 1)
105
-38,9
-15,1
+5,0
Kauppatoiminnan
sisäisten erien eliminointi
-1		
-1,8
Kauppatoiminta
yhteensä 2)
8 640
-26,2
-43,4
-8,7
Pankkitoiminnan tulos			
10,8
+8,4
SOK-yhtymä yhteensä 3)
8 640
-26,2
-32,6
-0,2
1)

2)

3)

Auto- ja autotarvikekaupan lopettamiskustannukset 24,3 miljoonaa euroa on kirjattu kertaluonteisina erinä liiketuloksen
alapuolelle. Lopettamiskustannukset huomioiden auto- ja autotarvikekaupan liiketulos oli -39,4 miljoonaa euroa.
Vertailuluvuissa on mukana Hankkija-konsernin ja North European Oil Trade Oy:n liikevaihto ja liiketulos.
SOK-yhtymän operatiivinen liiketulos -32,6 miljoonaa euroa
täsmäytetään SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen tulokseen
ennen veroja -13,2 miljoonaa euroa. Ero aiheutuu pääosin
Hankkija Oy:n osakkeiden myyntivoitosta sekä muista operatiiviseen liiketulokseen kuulumattomista eristä (tarkempi
täsmäytys segmentti-informaatiossa).

Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)
SOK-yhtymän rahoitustilanne parantui vuoden aikana merkittävästi johtuen pääasiassa pysyvien vastaavien realisoinneista.
SOK-yhtymän korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 4,4
miljoonaa euroa (247,4 milj. €) ja velkaantumisaste (gearing) 0,7
prosenttia (41,7 %). SOK-yhtymän omavaraisuusaste nousi 36,3
prosenttiin (29,3 %).

SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden.
Likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat joulukuun
lopussa 157,7 miljoonaa euroa (177,6 milj. €). Lisäksi konsernilla oli käyttämättöminä sitovia luottolimiittejä 220,0 miljoonaa
euroa, jotka kaikki olivat pitkäaikaisia.

Investoinnit ja realisoinnit
SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat vuonna 2013 olivat 99,7 miljoonaa euroa (124,8 milj. €). Merkittäviä kohteita
olivat marketkaupan panostukset erityisesti Pietarin alueella.
Kotimaassa investoitiin tietojärjestelmiin, hankintatoimintaan
ja kiinteistöihin.
Pysyvien vastaavien myynnit olivat vastaavasti 149,6 miljoonaa
euroa (47,0 milj. €). Realisoinnit koostuivat pääosin Hankkija
Oy:n osakkeiden myynnistä tanskalaiselle DLA Internationalille,
kiinteistömyynneistä liittyen autokauppaliiketoiminnasta luopumiseen, kalustomyynneistä konsernin ulkopuoliselle rahoitusyhtiölle sekä joidenkin marketkaupan kiinteistöjen myymisestä
kiinteistörahastoyhtiölle.

Henkilöstö
Tilikauden aikana SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keski
määräinen henkilömäärä oli 8 897 (2012: 9 732; 2011: 8 947).
SOK-yhtymän henkilömäärä oli vuoden 2013 lopussa 9 353,
josta SOK:n henkilöstöä oli 1 517 (16,2 %) ja tytäryhtiöiden
7 836 (83,8 %) henkeä. Henkilömäärä väheni edellisvuodesta
1 277 henkeä (12,0 %). Henkilöstöstä työskenteli ulkomailla
yhteensä 4 043 henkilöä. Vuoden aikana henkilöstön määrän
vähenemiseen vaikutti lähinnä Hankkija Oy:n myynti sekä henkilöstövähennykset SOK:lla ja SOK Autokauppa Oy:ssä.
Jatkuvien toimintojen henkilömäärä vuoden 2013 lopussa oli
9 270 henkeä, jossa on vähennystä vuoden 2012 lopun jatkuvien
toimintojen henkilömäärään 0,2 prosenttia. Jatkuvien toimintojen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 302
miljoonaa euroa (299 milj. €).
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Liiketoiminta-alueiden kehitys
Marketkauppa
Marketkauppa sisältää Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä
harjoitettavan liiketoiminnan. Virossa on kuusi Prisma-yksikköä
Tallinnassa sekä kaksi yksikköä Tartossa ja yksi Narvassa. Latvian
Riiassa on toiminnassa viisi Prismaa. Liettuan Vilnassa on yksi
sekä Kaunasissa kaksi Prismaa. Pietarissa on toiminnassa 17 Prismaa. Marketkaupan liikevaihto oli 519 miljoonaa euroa, kasvua
edelliseen vuoteen oli 23,9 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli
seurausta mm. verkoston kasvusta, uusperustantaa oli yhteensä
neljä uutta yksikköä. Marketkaupan liiketulos oli edellisvuotta
alemmalla tasolla. Tulosta rasittaa edelleen uusperustanta sekä
vähittäiskaupan yleinen taantuma.
Marketkaupan investoinnit olivat 53,0 miljoonaa euroa. Näistä
20,9 miljoonaa euroa oli kalustoinvestointeja ja 32,1 miljoonaa
euroa investointeja marketkaupan kiinteistöihin Venäjällä.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
SOK-yhtymässä matkailu- ja ravitsemiskauppaa vuonna 2013
harjoittivat Suomessa toimiva Sokotel Oy, Virossa toimiva AS
Sokotel sekä Venäjällä toimiva OOO Sokotel.
Yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta sekä majoitusettä ravintolamarkkinoiden kysyntätilanne oli haasteellinen
vuonna 2013. Sokotel Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 203 miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia. Yhtiön liiketulos laski vuodesta 2012, keskeisin syy tuloksen
laskuun oli liikevaihdon kasvua suurempi kustannustason nousu.
Tallinnassa Sokos Hotel Virun matkailu- ja ravitsemiskauppaa
harjoittavan AS Sokotelin liikevaihto oli 17 miljoonaa euroa ja
kasvoi 0,9 prosenttia edellisvuodesta. AS Sokotelin liiketulos oli
edellisvuotta parempi johtuen kasvaneesta liikevaihdosta ja tehokkuuden noususta.
Pietarissa SOK-yhtymän matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittaa OOO Sokotel. Pietarissa on kolme Sokos Hotellia. Yhtiön
liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,7 prosenttia.
OOO Sokotelin liiketulos oli selvästi viime vuotta parempi johtuen kasvaneesta liikevaihdosta sekä kustannussäästöistä.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan investoinnit olivat vuonna 2013
yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Näistä Suomeen tehtiin 3,5 miljoonaa euroa, Venäjälle noin 0,4 miljoonaa ja Viroon 1,1 miljoonaa euroa.
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Auto- ja autotarvikekauppa
SOK-yhtymän auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto oli 105
miljoonaa euroa laskien edellisestä vuodesta 39 prosenttia. SOKyhtymän autokauppaliiketoiminnasta luopumisen suunnittelu
aloitettiin keväällä 2013, ja se toteutettiin kesän ja syksyn aikana.
Vuoden päättyessä SOK-yhtymän autokauppaliiketoiminta oli
lopetettu toteutettujen liiketoimintakauppojen sekä toimipaikkojen sulkemisten myötä. Autokauppaliiketoiminnasta luopuminen
toteutui suunnitellusti ja liiketulos oli tehdyn alasajosuunnitelman mukainen. Auto- ja autotarvikekaupan liiketoimintajärjestelyjä on selostettu jäljempänä kohdassa ”Konsernirakenteen
muutokset”.
Auto- ja autotarvikekaupan osalta vuonna 2013 ei ollut merkittäviä investointeja.

Hankinta- ja palvelutoiminta
Hankinta- ja palvelutoiminta koostuu SOK:n hankintatoiminnan ja Inex Partners Oy:n tuottamista päivittäis- ja käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluista, Meira Nova Oy:n hotelli-,
ravintola- ja catering-alan hankinta- ja logistiikkapalveluista sekä
SOK-yhtymän pääosin S-ryhmän yksiköille tuottamista muista
palveluista. S-ryhmän yksiköille tuottamista muista palveluista
syntyvä liikevaihto koostuu muun muassa ketjumaksuista, hallintopalvelutuotoista sekä kiinteistöpalvelu- ja vuokratuotoista.
Hankinta- ja palvelutoiminnan liikevaihto oli 7 765 miljoonaa
euroa, jossa oli laskua edellisvuodesta 22,1 prosenttia. Liikevaihdon vähennys aiheutui North European Oil Trade Oy:n omistuksessa joulukuussa 2012 tapahtuneesta muutoksesta, jonka
seurauksena North European Oil Trade Oy on käsitelty yhteisyrityksenä eikä tytäryrityksenä. Hankinta- ja palvelutoiminnan
liikevaihto pitää sisällään SOK:n OVT-laskutuksen S-ryhmän
yksiköiltä yhteensä 7 182 miljoonaa euroa. Hankinta- ja palvelutoiminnan liiketulos oli hieman edellisvuotta parempi, mutta
tappiollinen.
Hankinta- ja palvelutoiminnan investoinnit olivat vuonna
2013 yhteensä 41,7 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pääosin
IT-järjestelmä- ja kalustohankintoja.

Osakkuus- ja yhteisyritysten kehitys
SOK-yhtymän liiketoimintaa harjoittavista osakkuusyrityksistä
merkittävin on S-ryhmään kuuluva, pankkitoimintaa harjoittava
S-Pankki Oy. S-Pankki tarjoaa osuuskauppojen asiakasomistajille
pankkipalveluita päivittäisasiointiin, ja sen tuotevalikoima koostuu käyttö- ja säästötileistä, maksukorteista, kulutusluotoista,
verkkopankista sekä rahastoista ja varainhoidosta.
Elokuun alussa S-Pankki osti osake-enemmistön sijoituspalvelutalo FIMistä. Loput osakekannasta S-Pankki ostaa yhteisesti
sovittujen ehtojen puitteissa vuoden 2016 alkupuolella. Kaupan
myötä S-Pankin tuotevalikoima laajeni rahastoihin ja varainhoitoon.
Marraskuussa tehtiin päätös fuusioitumisesta LähiTapiola
Pankin kanssa uudeksi S-Pankiksi. S-ryhmä tulee omistamaan
uudesta pankista 75 prosenttia ja LähiTapiola-ryhmä 25 prosenttia. Uusi pankki aloittaa toimintansa toukokuussa 2014.
S-Pankin asiakkaiden kannalta tämä tarkoittaa tuotevalikoiman
laajentumista mm. vakuudellisiin luottoihin, kuten asuntolainoihin. Pankkien yhdistyminen uudeksi S-Pankiksi edellyttää uuden
pankkitoimiluvan hakemista.
Vuoden 2013 lopussa S-Pankilla oli yli 2,6 miljoonaa maksuttomista peruspankkipalveluista nauttivaa asiakasta. S-Etukortti
Visa -maksukortti löytyi vuoden lopussa vajaan 1,4 miljoonan
asiakkaan lompakosta.
Yksityishenkilöiden talletusten määrä S-Pankissa oli vuoden
lopussa vajaat 2 304 miljoonaa euroa. Yritystalletukset mukaan
lukien S-Pankin talletuskanta oli vuoden päättyessä vajaat 2 532
miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodenvaihteesta oli noin 60
miljoonaa euroa.
Antolainaus henkilöasiakkaille kasvoi vuodenvaiheesta yli 141
miljoonaa eurolla ja oli vuoden lopussa vajaat 394 miljoonaa
euroa. Yritysasiakkaiden luotot mukaan lukien luottokanta oli
vuoden lopussa 589 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi vuoden aikana kokonaisuudessaan 229 miljoonalla eurolla. Anto- ja
ottolainauksen kehityksen taustalla on sekä voimakas volyymien
kasvu että FIMin pankkitoiminnan mukaan tuleminen S-Pankkikonserniin.
Myös marraskuun lopussa lanseeratut S-Säästörahastot saivat
hyvän vastaanoton. Kokonaisuudessaan FIMin hallinnoitavat
varat olivat vuoden lopussa 2 112 miljoonaa euroa.
Tuloksellisesti vuosi 2013 onnistui S-Pankilta erittäin hyvin.
Hyvän tuloksen takana oli vähittäispankkitoiminnan volyymien
voimakas kasvu. Lisäksi tulokseen vaikuttivat sijoitustoiminnalle
suotuisa markkinatilanne ja kulujen maltillinen kasvu. S-Pankki-konsernin tulos oli 21,3 miljoonaa euroa (4,8), josta SOK-

yhtymän omistusosuutta (50 %) vastaava oikaistu tulos oli 10,8
miljoonaa euroa (2,4). S-Pankki-konsernin vakavaraisuusaste oli
18,2 prosenttia.
Polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade
Oy:n liikevaihto oli 4 676 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 28,4 prosenttia. Kasvu johtui liiketoiminnan kasvusta. North
European Oil Trade Oy:n tilikauden voitto parani viime vuoteen
verrattuna ollen 0,3 miljoonaa euroa. SOK:n omistusosuus yhtiöstä on 50,77 prosenttia. Osakassopimukseen perustuvan yhteisen määräysvallan johdosta yhtiö käsitellään yhteisyrityksenä
pääomaosuusmenetelmällä.
S-Pankin ja North European Oil Trade Oy:n lisäksi muita merkittäviä SOK-yhtymän osakkuus- ja yhteisyrityksiä ovat pakasteiden hankinta- ja logistiikkapalveluja tuottava SOK:n tytäryhtiön
Inex Partners Oy:n osakkuusyhtiö Finnfrost Oy, Raisiossa sijaitseva Kauppakeskus Mylly Oy sekä yhteispohjoismainen hankintayhteenliittymä Coop Trading A/S.
Kaikkien osakkuus- ja yhteisyritysten yhteenlaskettu tulosvaikutus SOK-yhtymälle oli 11,7 miljoonaa euroa (3,4 milj. €).

Konsernirakenteen muutokset
Tilikauden muutokset
Yrityshankinnat ja -perustamiset

SOK Real Estate Int. Oy osti tammikuussa 60 prosenttia
OOO Itis ja OOO Itis 3:n osakekannoista, jotka aikaisemmin
olivat osakkuusyhtiöitä 25 prosentin omistusosuudella. Maaliskuussa SOK Real Estate Int. Oy osti loppuosan OOO Itis 3:n
osakekannasta sekä aiemman 85 prosentin omistusosuuden lisäksi loput 15 prosenttia OOO Itis 2:n osakkeista. Lokakuussa
SOK Real Estate Int. Oy osti loppuosan OOO Itiksen osakekannasta. Syys-lokakuussa OOO Itis ja OOO Itis 3 sekä OOO
Karelia myytiin Pietarin ja Baltian Prismoihin sijoittavalle kiinteistörahastoyhtiö Russian and Baltics Retail Properties Ky:lle.
SOK-yhtymän omistusosuus kiinteistörahastoyhtiöstä on 20
prosenttia. Järjestelyt liittyvät Pietarin ja Baltian liiketoimintapaikkojen rahoitusjärjestelyihin. Kiinteistörahasto on yhdistelty
konsernitilinpäätökseen SOK-yhtymän omistusosuuden mukaisesti pääomaosuusmenetelmällä.
SOK perusti syyskuussa Inex Export Oy:n lähialueiden kauppaa varten.
SOK perusti joulukuussa St1 Holding Oy:n kanssa yhteisyritys
North European BioTech Oy:n. Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa ja vuokrata bioenergialaitoksia.
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Myynnit ja toiminnan lopettamiset
SOK myi tammikuussa maatalous-, kone-, puutarha- ja rautakauppaa harjoittavan Hankkija Oy:n osakkeista 60 prosenttia
tanskalaiselle DLA Internationalille. Sitovaan osto- ja myyntisopimukseen (toteutusaika vuosina 2015–2017) perustuen myös
loput 40 prosenttia on käsitelty IFRS-säännösten edellyttämällä
tavalla myytynä jo tammikuussa 2013. Kaupassa siirtyivät myös
Hankkija Oy:n tytäryhtiöt Hiven Oy, Movere Oy, SIA Baltic
Feed ja UAB Baltijos Pasarai sekä osakkuusyhtiö Farmit Website
Oy. Hankkija Oy on esitetty tilinpäätöksessä IFRS 5:n vaatimusten mukaisesti lopetettuna toimintona.
SOK:n autokauppaa harjoittava tytäryhtiö SOK Autokauppa
Oy myi liiketoimintakaupalla viidessä eri kaupungissa sijaitsevat
kuusi autoliikettään heinäkuussa Veljekset Laakkonen Oy:lle.
Kaupassa Laakkoselle siirtyivät Helsingin Herttoniemen kahden toimipaikan sekä Espoon Suomenojan, Raision, Turun ja
Vantaan toimipaikkojen autokauppaliiketoiminnat. Samassa
yhteydessä myytiin Laakkoselle Helsingin Herttoniemessä ja
Raisiossa sijaitsevien kiinteistöyhtiöiden Crys ja Raision Nikkari osakkeet. SOK Autokauppa Oy myi syyskuussa Automaa
Tampereen liiketoiminnan Autokeskus Oy:lle. Kaupan jälkeen
jäljelle jääneiden kolmen toimipaikan liiketoiminnat lopetettiin
loppuvuoden 2013 aikana. Lisäksi Kiinteistöyhtiö Autokiinteistöt Oy Hämeenlinnasta myytiin marraskuussa. Auto- ja autotarvikekauppa on esitetty tilinpäätöksessä IFRS 5:n vaatimusten
mukaisesti lopetettuna toimintona.

SOK-yhtymän sisäiset yritysjärjestelyt
SOK Holding Oy:n nimi muutettiin tammikuussa SOK Liiketoiminta Oy:ksi, minkä jälkeen SOK-yhtymän liiketoimintaa
harjoittavien yhtiöiden omistus siirrettiin kyseiseen yhtiöön.
Kiinteistö Oy Juvan Tulostie 3 fuusioitui helmikuussa ja SOKInvest Oy syyskuussa SOK:hon. Oy Tammer Ab sulautui elokuussa Kiinteistö Oy Tullintorniin, joka sulautui edelleen LB
Kiel Tampere Ab:hen.
Vuoden 2013 lopussa Inex Partners Oy:n harjoittaman tavarakaupan liiketoiminta siirtyi uuden käyttöönotetun toimintamallin myötä liiketoimintakauppana emoyritys SOK:lle.

Tilikauden jälkeiset muutokset
LB Kiel Tampere Ab jakautui tammikuussa 2014 kahdeksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi Kiinteistö Oy Hotelli Tammeriksi ja Kiinteistö Oy Tullintorniksi. Lisäksi Kiinteistö Oy Peltokuumolantie 4 B myytiin tammikuussa.
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Hallinto ja tulevaisuuden näkymät
Hallinto ja hallinnossa tapahtuneet muutokset
SOK:n hallituksen puheenjohtajana ja pääjohtajana toimi Kuisma Niemelä 16.9.2013 saakka. Niemelän eron jälkeen vt. pääjohtajana toimi 17.9.–31.12.2013 välisen ajan pääjohtajan sijainen,
johtaja Antti Sippola. Joulukuussa SOK:n hallintoneuvosto valitsi uudeksi pääjohtajaksi 1.1.2014 lukien toimitusjohtaja Taavi
Heikkilän.
Pääjohtajan lisäksi hallituksen muina jäseninä ovat vuonna
2013 toimineet toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen, toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää, toimitusjohtaja Harri Koponen (9.12.2013
saakka), toimitusjohtaja Arttu Laine, toimitusjohtaja Timo MäkiUllakko ja toimitusjohtaja Matti Niemi. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Harri Koponen, joka myös hoiti käytännössä hallituksen puheenjohtajan tehtäviä 17.9.–9.12.2013 välisen ajan.
Toimitusjohtaja Matti Niemi toimi hallituksen puheenjohtajana
10.–31.12.2013 välisen ajan.
Tilintarkastajana on tilikaudella 2013 toiminut KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Raija-Leena Hankonen.
SOK:n hallintoneuvosto on nimittänyt SOK:n hallitukseen
1.1.2014 alkavaksi vuoden toimikaudeksi toimitusjohtaja Matti
Niemen (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Esko Jääskeläisen,
toimitusjohtaja Tapio Kankaanpään ja toimitusjohtaja Timo
Mäki-Ullakon sekä uusina jäseninä toimitusjohtaja Heikki Hämäläisen ja toimitusjohtaja Jouko Vehmaksen. Hallituksen puheenjohtajana toimii SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.
SOK:n pääjohtajan apuna SOK-yhtymän ja S-ryhmän strategisessa johtamisessa on ollut SOK:n konsernijohtoryhmä, johon
ovat vuoden 2013 aikana kuuluneet johtaja, pääjohtajan sijainen
Antti Sippola, johtaja Jari Annala, johtaja Vesa Kyllönen, johtaja
Harri Miettinen, johtaja Leena Olkkonen ja johtaja Jorma Vehviläinen (1.4.2013 alkaen). Konsernijohtoryhmän sihteerinä on
toiminut lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen. Konsernijohtoryhmästä jäivät vuoden aikana pois johtaja Leena Laitinen (maaliskuussa 2013) ja johtaja Suso Kolesnik (kesäkuussa 2013).

Riskit ja epävarmuustekijät
SOK-yhtymässä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka perustuu S-ryhmän yhteisiin riskienhallintaperiaatteisiin. SOK-yhtymän riskienhallintapolitiikassa kuvataan konsernin riskienhallinnan tarkoitus, tavoitteet, keskeiset toteutustavat
ja vastuut. SOK-yhtymässä riskienhallintatyö on jatkuvaa ja sitä

toteutetaan johtamisprosessin kaikissa osissa. Riskejä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, huomioiden strategiset, taloudelliset,
operatiiviset ja vahinkoriskit. Riskienhallinnan menettelytapojen
avulla SOK ja sen tytäryhtiöt pyrkivät ennakoimaan ja hallitsemaan tavoitteidensa saavuttamiseen vaikuttavia riskitekijöitä sekä
hyödyntämään riskeihin liittyviä mahdollisuuksia liiketoiminnan
toteuttamisessa.
SOK-yhtymän keskeisimmät riskit liittyvät liiketoimintojen
kilpailukykyisyyden ja tuloksellisuuden varmistamiseen Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa. Näiden riskien hallinnassa korostuvat liikeideoiden
jatkuva kehittäminen ja markkinasopeuttaminen, valikoimien
systemaattinen hallinta sekä kilpailukentän muutosten ennakointi ja niihin reagoiminen. SOK:n resursseja suunnataan entistä
paremmin S-ryhmän strategian toteuttamisen kannalta tärkeisiin
toimintoihin ja hankkeisiin.
SOK-yhtymän rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty
SOK:n rahoitusyksikköön. Konsernilla on SOK:n hallituksen
vahvistama talous- ja rahoituspolitiikka, jossa määritellään periaatteet rahoitusriskien hallinnalle ja sallitut enimmäismäärät
rahoitusriskeille. Lisäksi rahoituksen eri osa-alueille on asetettu
numeeriset tavoitteet, joiden avulla pyritään varmistamaan rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja edullisuus kaikissa olosuhteissa. Rahoitusriskien ja hyödykkeiden hintariskien hallintaa
kuvataan tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa.
SOK-yhtymän liiketoimintaan liittyvät ympäristöriskit on tunnistettu ja analysoitu liiketoiminta-alueittain. Ilmastonmuutoksen hillintään, energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien
energialähteiden lisäämiseen liittyvät velvoitteet sisältävät sekä
riskejä että mahdollisuuksia S-ryhmän liiketoiminnalle. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät toimenpiteet
kuvataan S-ryhmän vastuullisuuskatsauksessa, joka julkaistaan
S-ryhmän verkkosivuilla (www.s-kanava.fi) keväällä 2014.

ja palvelutoiminta tuottaa samoja palveluja kuin aiemmin, mutta
merkittävästi tehokkaammilla resursseilla. Liiketoiminnoissa toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta sekä tappiollisesta
autokauppaliiketoiminnasta luopumisen myötä SOK-yhtymän
kotimaan liiketoimintojen tulosten uskotaan parantuvan merkittävästi kuluneen vuoden tasosta.
Suunnitelman mukaisesti voimakkaana jatkuva verkostolaajennus rasittaa marketkaupan tulosta edelleen etenkin Venäjällä.
Myös Baltiassa uusien yksiköiden avaukset vaikuttavat edelleen
osaltaan marketkaupan tulokseen. Verkoston laajentamisesta
huolimatta marketkaupan tuloksen odotetaan kokonaisuudessaan jonkin verran parantuvan kuluneeseen vuoteen verrattuna.
Kokonaisuudessaan SOK-yhtymän liiketoiminnan liiketuloksen ennakoidaan pysyvän tappiollisena marketkaupan verkostokasvusta johtuen, mutta kehittyvän positiivisesti edelliseen
vuoteen verrattuna.

Alkaneen vuoden näkymät

Hallitus

Hallituksen ehdotus SOK:n jakokelpoisen
ylijäämän käyttämisestä
SOK:n jakokelpoinen ylijäämä on 513 829 231,60 euroa, josta
tilikauden ylijäämä on 47 849 287,56 euroa. Hallitus esittää, että
lisäosuuspääoman korkoa maksetaan 193 906,25 euroa ja että
omaan pääomaan jätetään 47 655 381,31.
SOK:n taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. SOK:n maksuvalmius
on hyvä, eikä ehdotettu ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan SOK:n maksukykyä.
Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2014
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA

Yleisen taloudellisen tilanteen kehitys kotimaassa ja lähialueilla
on merkittävä tekijä SOK-yhtymän liiketoimintojen menestymiselle. Kuluttajien ostovoiman heikko kehitys kotimaassa ja Venäjän talouden vaisut kasvuodotukset asettavat omat haasteensa
vuodelle 2014.
SOK-yhtymän hankinta- ja palvelutoimintaa on tehostettu
merkittävästi vuoden 2013 aikana. Hankintatoiminnan osalta
on siirrytty uuteen toimintamalliin, jossa päivittäis- ja käyttötavarakaupan hankinnan hoitavat SOK:n ketjuohjausyksiköt. Inex
Partners Oy keskittyy logistisiin toimintoihin. Muu ketjuohjaus-
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Konsernitilinpäätös, IFRS
Konsernin tuloslaskelma, IFRS
Milj. €

		
		
Liitetieto
1.1.–31.12.2013
1.1.–31.12.2012

Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

		 8 538,9
(4)
12,6

10 634,0
2,8

Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset

		-7 843,9
(5)
-302,0
(6)
-66,3

-9 968,7
-299,4
-63,4

Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista (+/-)

(7)
(16)

-360,5
13,3

-317,3
4,8

Liiketappio
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista (+/-)

		-7,9
(9)
-5,8
(3)
0,5

-7,2
-1,1
-0,3

Tulos ennen veroja

		-13,2

-8,6

Tuloverot (+/-)
Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos

(11)
4,2
		-9,0

4,2
-4,5

Lopetetut toiminnot

(2)

Tilikauden tulos
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus

13,5

-18,4

		 4,5

-22,8

		 4,5
		0,0
		 4,5

-23,2
0,3
-22,8

Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. €
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät verot
Osakkuus- ja yhteisyritysten laajan tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
		Muut laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
Tilikauden laaja tulos
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus
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1.1.–31.12.2013
1.1.–31.12.2012
		
		 4,5
-22,8
		-0,8

0,8

		-2,3
		 0,7
		 -1,9

9,7
-2,4
28,6

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

0,0
36,6
13,8

		 -1,8
		0,0
		 -1,8

13,4
0,3
13,8
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Konsernitase, IFRS
Milj. €
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Lyhytaikaiset sijoitukset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Myytävänä olevat omaisuuserät
Varat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osuuspääoma
Sidotut rahastot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Lisäosuuspääoma
Pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset korottomat velat
Varaukset
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korottomat velat
Ostovelat
Varaukset
Tilikauden verovelka
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Myytävänä olevien omaisuuserien velat
Oma pääoma ja velat yhteensä

Viite
31.12.2013
31.12.2012
		
		
(12)
(13)
(14)
(16)
(17)
(18)

303,9
337,1
40,9
44,3
63,3
65,6
130,8
116,8
118,5
98,6
38,7
34,1
696,2
696,5
		
		
(19)
190,1
220,6
(20)
591,4
639,8
(21)
0,0
8,2
(22)		20,0
(3)
156,1
147,8
937,5
1 036,4
(2)
7,1
321,8
1 640,8
2 054,7
		
		
		
(24)
163,4
156,0
(24)
35,4
38,8
		 395,0
396,2
593,8
591,1
		 0,8
1,9
		 594,6
592,9
		
		
(25)
12,8
12,8
(26)
104,8
106,3
(27)
36,7
36,2
(29)
19,0
6,0
(18)
14,3
16,2
187,6
177,4
		
		
(26)
46,3
239,6
(27)
126,7
116,3
(27)
676,6
652,1
(29)
4,9
2,8
		 0,0
0,4
854,5
1 011,3
(2)
4,1
273,1
1 640,8
2 054,7
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. €
LIIKETOIMINTA
Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liiketulos
Oikaisut liiketulokseen
Käyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
muut rahoituskulut
muut rahoitustuotot
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta

Liitetieto/Viite
1.1.–31.12.2013
1.1.–31.12.2012
		

		
-0,5
-24,4
(A)
-25,8
52,5
(B)
146,8
32,8
		 120,5
60,9
(20)
-0,6
0,7
(9)
-31,3
-10,6
(9)
13,8
15,0
(9)
2,1
1,1
(11)
3,0
1,0
		 107,5
68,1
		
INVESTOINNIT
		
Hankitut tytäryhtiöt vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
(2)
-21,9
-2,8
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
(3)
96,7
5,1
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
(12)
-58,0
-98,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
(12)
-18,8
-23,8
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
(12)
52,9
41,8
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos
(12)
-6,5
-23,3
Saadut osingot investoinneista
(9)
0,1
0,2
Investointien rahavirta
		
44,5
-100,7
		
RAHOITUS
		
Pitkäaikaisten lainojen nostot
(26)
8,6
300,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
(26)		-314,5
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
(27)
-152,4
43,7
Maksetut korot
(9)
-2,1
-7,3
Saadut korot
(9)
7,6
12,7
Saamistodistusten ja rahasto-osuuksien muutokset
(22)
-19,9
19,9
Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta
		-0,9
Osuuspääoman lisäys
(24), (25)
7,3
10,4
Maksetut osuuspääoman korot
(25)
-0,3
-0,4
Muu oman pääoman vähennys
(24)
0,1
0,0
Rahoituksen rahavirta
		 -152,0
64,5
		
Rahavarojen nettomuutos, lisäys / vähennys
		
0,0
31,8
		
Rahavarat tilikauden alussa
(23)
157,7
126,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
		 0,0
-0,5
Rahavarojen nettomuutos, lisäys / vähennys
		
0,0
31,8
Rahavarat tilikauden lopussa
(23)
157,7
157,7
		
Oikaisut liikevoittoon
(A)		
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot (-) ja tappiot
(+)
		
-46,1
-1,7
Poistot ja arvonalentumiset
		 67,4
71,0
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
		 -47,0
-16,8
		 -25,8
52,5
Käyttöpääoman muutos
(B)		
Liikesaamisten muutos
		 101,1
119,9
Vaihto-omaisuuden muutos
		 170,3
98,2
Korottomien velkojen muutos
		 -124,6
-185,3
		 146,8
32,8
Konsernin rahavirtalaskelmassa lyhytaikaiset alle 3 kuukauden saamistodistukset on luokiteltu rahavaroiksi.
Lyhytaikaisten lainojen laina-aika on lyhyempi kuin 3 kuukautta.
Rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvien että lotetettujen toimintojen rahavirrat.
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

Oma pääoma
1.1.2012
Kauden laaja tulos
Osuuspääoman lisäys
Osingon maksu
Muut muutokset
31.12.2012
Kauden laaja tulos
Osuuspääoman lisäys
Määräysvallattomien omistajien
osuuden muutos, jotka eivät johtaneet
muutokseen määräysvallassa
Muut muutokset
31.12.2013

Oma pääoma yhteensä

Määräysvallattomien omistajien osuus

Yhteensä

Kertyneet voittovarat

Muuntoerot

Hallinto-neuvoston käyttörahasto

Vararahasto

Käyvän arvon rahasto

Milj. €

Osuuspääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

145,7
-15,5
18,5
0,0
-2,5
422,8
569,0
5,3
574,3
		35,9			 0,8
-23,2
13,4
0,3
13,8
10,3						10,3		10,3
								
-0,3
-0,3
				0,0		 -1,7
-1,7
-3,5
-5,2
156,0
20,3
18,5
0,1
-1,8
398,0
591,1
1,9
592,9
		-3,4			-0,8
2,4
-1,8
0,0
-1,8
7,3						7,3		7,3
						 -0,9
				0,0		 -1,8
163,4
16,9
18,5
0,1
-2,6
397,6
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-0,9
-1,1
-2,0
-1,8		-1,8
593,8
0,8
594,6
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Perustiedot
SOK-konsernista käytetään SOK:n sääntöjen mukaan nimeä
SOK-yhtymä. SOK-yhtymän muodostavat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja sen tytäryhtiöt. SOK:n kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on Fleminginkatu 34,
00510 Helsinki.
SOK:n tarkoituksena on luoda kilpailuetua S-ryhmän liiketoiminnalle. SOK toteuttaa toimintansa tarkoitusta kehittämällä ja
ohjaamalla S-ryhmän strategioita, arvoketjua ja ketjutoimintaa
yhteistyössä osuuskauppojen kanssa. SOK tuottaa S-ryhmän tarvitsemat yhteiset, kilpailukykyä lisäävät palvelut sekä harjoittaa
S-ryhmän tarjonnalle synergiaa ja taloudellista lisäarvoa tuottavaa,
kannattavasti kasvavaa liiketoimintaa kotimaassa ja lähialueilla.
Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet-osoitteesta www.s-kanava.fi.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Laatimisperusta

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2013 voimassa
olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.
Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti
EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja
tulkintoja.
Tilinpäätöstiedot esitetään miljoonina euroina ja ne perustuvat
alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu.
Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä
vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen
tarkkoja arvoja.
Konserni on soveltanut 1.1.2013 alkaen seuraavia uusia ja
uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– Muutos IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.1.2013)
– Uusi IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (voimaan
1.1.2013)
– Muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan 1.7.2012)
– Muutos IAS 19 Työsuhde-etuudet (voimaan 1.1.2013)
– IFRS-standardien vuosittaiset muutokset.
Tilikaudella 2013 käyttöönotetuilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 7 ja 13 -standardien vaatimat lisätiedot
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esitetään liitteissä 17. Pitkäaikaiset rahoitusvarat, 28. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot (käypien arvojen hierarkia) sekä
31. Rahoitusriskien ja hyödykkeiden hintariskien hallinta (luottoriski, rahoitusvarojen ja -velkojen vähentäminen toisistaan 2013).
Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen
tilinpäätöshetkellä, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat käytetyistä arvioista. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten
muutokset kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai
olettamusta korjataan.
Keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja arvioihin liittyvät
epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat riskin varojen ja velkojen
kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, liittyvät yritysten yhteenliittymissä hankittujen
hyödykkeiden sekä rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittämiseen, arvonalentumistestaukseen sekä laskennallisiin verosaamisiin ja varauksiin.
Merkittävissä yritysjärjestelyissä konserni on käyttänyt ulkopuolista neuvonantajaa arvioitaessa aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden käypiä arvoja, ja niiden arvostuksen osalta on tehty vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin. Osakkuus- ja yhteisyritysten osalta on käytetty johdon arviointia määritettäessä käsitelläänkö ne tytär-, yhteis- vai osakkuusyrityksinä.
Lisätietoa liiketoimintojen yhdistämisistä on esitetty liitetiedossa
3. Yrityshankinnat ja perustetut yritykset.
Arvonalentumistestaukset tehdään vuosittain liikearvolle sekä
mahdollisille keskeneräisille aineettomille hyödykkeille. Näiden
lisäksi tappiollisten ulkomaisten liiketoimintojen osalta on tehty
arvonalentumistestaukset.
Arvonalentumistestauksessa testattavan liiketoimintakokonaisuuden liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu
käyttöarvolaskelmiin tai käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuneilla menoilla. Käyttöarvo on laskettu ennakoitujen
diskontattujen rahavirtojen perusteella. Liikearvon arvonalentumistestausta on kuvattu tarkemmin liitteessä 15. Arvonalennustestaus.
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon määrittämiseen liittyviä
oletuksia ja keskeisiä epävarmuustekijöitä on kuvattu liitetiedossa
28. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot. Laskennallisista
verosaamisista ja varauksista annetaan lisätietoja liitetiedoissa 18.
Laskennalliset verot ja 29. Varaukset.
Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emo-osuuskunnan lisäksi
kaikki ne tytäryhtiöt, joissa emo-osuuskunnalla on määräysvalta.
Määräysvalta syntyy, kun konsernilla on oikeus määrätä yrityksen talouden ja toiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen

toiminnasta. Suomen lisäksi tytäryhtiöitä on Venäjällä, Virossa,
Latviassa ja Liettuassa.
Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen käyttäen hankintamenetelmää, jonka mukaan hankitun yhtiön yksilöitävissä
olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypiin arvoihin hankintahetkellä. Liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan
kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteenlaskettuina ylittävät
hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Hankintaan liittyvät
menot, lukuun ottamatta vieraan pääoman menoja, on kirjattu
kuluksi.
Yhteisyritykset, joissa konsernilla on yhteinen määräysvalta ja
osakkuusyritykset, joissa konsernin omistusosuus äänimäärästä
on 20–50 prosenttia ja joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa, on konsolidoitu pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Konsernin omistusosuuden mukainen
osuus muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista muutoksista on
kirjattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Jos konsernin
osuus osakkuus- tai yhteisyrityksen tappioista ylittää sijoituksen
kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä
sen ylittäviä tappioita huomioida, ellei konsernilla ole velvoitteita osakkuus- tai yhteisyrityksiin liittyen. Sijoitustarkoituksessa
hankitun osakkuus- tai yhteisyrityksen tulososuus on esitetty liikevoiton alapuolella ennen rahoitustuottoja ja -kuluja. Konsernin
varsinaista liiketoimintaa palvelevien osakkuus- ja yhteisyritysten
tulos on sitä vastoin esitetty ennen liikevoittoa.
Tilivuoden aikana hankitut tai perustetut yhtiöt on yhdistelty
konsernitilinpäätökseen hankinta- tai perustamisajankohdasta
alkaen. Myydyt tytäryhtiöt sekä osakkuus- ja yhteisyritykset on
yhdistelty konsernitilinpäätökseen siihen saakka, jolloin määräysvalta, yhteinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta lakkaa.
Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään
omaa pääomaa koskevina liiketoimina.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, realisoitumattomat katteet sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Tilikauden voitto tai tappio sekä tilikauden
laaja tulos on jaettu emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille. Määräysvallattomien omistajien osuus on esitetty
omana eränään konsernin omassa pääomassa.
Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt yhdistellään (ne varat ja velat,
joista osakas vastaa) yhteisessä määräysvallassa olevina omaisuuserinä omistusosuuden mukaisesti rivi riviltä.
Ulkomaan rahan määräiset erät

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on konsernin emoosuuskunnan toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaisten konserniyritysten tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut on käsitelty alun perin kunkin yrityksen toimintaympäristön valuutassa.
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapah-

tumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät on muutettu euroiksi
EKP:n tilikauden päättymispäivänä noteeraamaan kurssiin ja
kurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Ei-monetaariset erät on
arvostettu tapahtumapäivän kurssiin.
Myyntisaamisten arvostamisesta syntyneet kurssierot kirjataan
liikevaihtoon ja ostovelkojen arvostamisesta syntyneet kurssierot
kirjataan kuluihin liikevoiton yläpuolelle. Muiden taseen rahoituseriin kuuluvien saamisten kurssivoitot ja -tappiot kirjataan
rahoitustuottoihin ja vastaavasti muiden velkojen osalta rahoituskuluihin.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssin mukaan ja taseet tilinpäätöspäivän
kurssin mukaan. Kurssiero, joka johtuu tuloslaskelmaerien ja
muun laajan tuloksen erien muuntamisesta keskikurssin mukaan
ja tase-erien muuntamisesta tilinpäätöspäivän mukaan samoin
kuin kurssimuutoksista johtuva muuntoero tytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista ja oman pääoman osalta, on kirjattu
omana eränään muihin laajan tuloksen eriin. Kun ulkomainen
tytär-, osakkuus- tai yhteisyritys myydään, kertynyt muuntoero
kirjataan tulosvaikutteisesti myyntivoiton tai -tappion osaksi.
Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvaroja sisältyy seuraaviin taseen eriin: pitkäaikaiset rahoitusvarat, myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset, lyhytaikaiset korolliset saamiset, lyhytaikaiset sijoitukset
ja rahavarat.
Pitkäaikaiset rahoitusvarat koostuvat osakkeista, pääomalainasaamisista, muista pitkäaikaisista lainasaamisista sekä pitkäaikaisista myyntisaamisista. Rahoitusvaroihin luettavat myyntisaamiset ja
muut lyhytaikaiset korottomat saamiset sisältävät myyntisaamiset,
johdannaissaamiset ja rahoituserien siirtosaamiset. Lyhytaikaiset
korolliset saamiset muodostuvat lyhytaikaisista lainasaamisista ja
muista lyhytaikaisista saamisista. Rahavarat koostuvat käteisvaroista sekä erittäin likvideistä saamisista luottolaitoksilta.
Rahoitusvelkoja sisältyy seuraaviin taseen eriin: lisäosuuspääoma, pitkäaikaiset korolliset velat, pitkäaikaiset korottomat velat, lyhytaikaiset korolliset velat, lyhytaikaiset korottomat velat
ja ostovelat.
Lisäosuuspääoma käsitellään vieraassa pääomassa, koska osuuskunnalla on ehtojen mukaisesti velvollisuus palauttaa pääoma vaadittaessa. Pitkäaikaiset korolliset velat muodostuvat veloista rahoituslaitoksille ja muille, pitkäaikaisista korollisista ostoveloista ja
rahoitusleasingveloista. Rahoitusvelkoihin luettavat pitkäaikaiset
korottomat velat sisältävät alueosuuskauppojen sijoittamat varat
SOK-yhtymän rahanlaskentapalveluun. Ostovelat koostuvat lyhytaikaisista ostoveloista. Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat
lyhytaikaisista veloista rahoituslaitoksille, osuuskaupoille ja muille
sekä lyhytaikaisista rahoitusleasingveloista. Rahoitusvelkoihin luettavat lyhytaikaiset korottomat velat sisältävät johdannaisvelkoja
ja rahoituseriin liittyviä siirtovelkoja.
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SOK-yhtymässä sovelletaan rahoitusvarojen ja -velkojen taseeseen merkitsemisessä selvityspäivän mukaista käytäntöä. Rahoitusvarat ja -velat, joita ei myöhemmin arvosteta käypään arvoon
tulosvaikutteisesti, arvostetaan alun perin käypään arvoon lisättynä välittömillä hankintakuluilla.
Rahoitusvarat ja -velat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin tai -velkoihin, eräpäivään
asti pidettäviin sijoituksiin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin,
lainoihin ja saamisiin sekä muihin rahoitusvelkoihin. Rahoitusvarat ja -velat arvostetaan niiden luokittelun mukaisesti käypään
arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen.
Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään aktiivisilla markkinoilla noteerattujen hintojen perusteella tai käyttäen
markkinoilla yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä. Käypään
arvoon arvostettaviin rahoitusvaroihin ja velkoihin sisältyy koronvaihtosopimuksia, joiden käypä arvo on määritetty diskonttaamalla tulevat kassavirrat nykyhetkeen käyttäen tilinpäätöspäivän
markkinakorkoja. Korko-optioiden käyvän arvon määrittämisessä
on käytetty Black-Scholes-hinnoittelumallia. Valuuttatermiinien
ja koron- ja valuutanvaihtosopimusten käypä arvo on laskettu
diskonttaamalla tulevat kassavirrat nykyhetkeen ja muuntamalla
näin saadut valuuttamäärät euroiksi käyttäen EKP:n tilinpäätöspäivänä noteeraamia valuuttakursseja. Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat on arvostettu käyttäen keskikursseja.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin tai -velkoihin kirjataan johdannaissopimukset, joihin ei
sovelleta suojauslaskentaa. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat tai -velat arvostetaan tilinpäätöspäivän käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merkitään tuloslaskelmaan,
jolloin tilikauden tuotoksi tai kuluksi merkitään tuloslaskelmaan
käypään arvoon kirjattavien rahoitusinstrumenttien tilinpäätöshetken arvon ja edellisen tilinpäätöksen kirjanpitoarvon erotus.
Jos käypään arvoon kirjattava rahoitusinstrumentti on hankittu
tilikauden aikana, tilikauden tuotoksi tai kuluksi merkitään rahoitusinstrumentin tilinpäätöshetken arvon ja hankintamenon
erotus.
Kirjanpidossa johdannaiset on arvostettu käypään arvoon ja
arvonmuutokset on suojauslaskentaa lukuun ottamatta kirjattu
tulosvaikutteisesti. Myynnin ja myyntisaamisten suojaamiseksi
solmituista johdannaissopimuksista kirjataan realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot myyntituottoihin. Muiden saamisten suojaustarkoituksessa tehdyt johdannaisten realisoituneet
ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan rahoitustuottoihin. Ostojen ja ostovelkojen suojaamiseksi solmittujen johdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot
kirjataan ostoihin. Muita velkoja suojaamaan tarkoitettujen johdannaisten realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan rahoituskuluihin. Suurin osa sähköjohdannaisista siirrettiin S-Voima Oy:lle
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vuonna 2010. Tässä yhteydessä SOK:lle jäi sähköjohdannaisia,
jotka siirrettiin edelleen S-Voima Oy:lle vastakkaismerkkisin sopimuksin. Sähköjohdannaiset arvostetaan käypään arvoon, mutta
niiden tulosvaikutus on nettona nolla.
Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin kirjataan sellaiset saamistodistukset ja muut johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai
määritettävissä ja jotka erääntyvät määrättynä päivänä. SOKyhtymällä ei ole ollut eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia 2012
tai 2013.
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kirjataan saamistodistukset
ja muut kotimaiset ja ulkomaiset arvopaperit ja osuudet, joita ei
luokitella käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, eräpäivään saakka pidettäviin sijoituksiin tai lainoihin
ja saamisiin. Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään
arvoon. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien sijoitusten käypä arvo määritellään niiden markkina-arvojen perusteella. Käyvän arvon muutos kirjataan muun laajan tuloksen kautta oman
pääoman käyvän arvon rahastoon. Kun rahoitusinstrumentti
myydään, kirjataan omaan pääomaan kertynyt käyvän arvon
muutos luokittelun muutoksena yhdessä kertyneiden korkojen
sekä myyntivoiton tai -tappion kanssa tulokseen. Julkisesti noteeraamattomat sijoitukset arvostetaan hankintamenoon, jos niiden
käypiä arvoja ei voida luotettavasti määrittää.
Lainoihin ja saamisiin kirjataan sellaiset toimivilla rahoitusmarkkinoilla noteeraamattomat rahoitusvarat, joihin liittyvät
maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja jotka eivät kuulu
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin,
eräpäivään asti pidettäviin rahoitusvaroihin tai myytävissä oleviin
rahoitusvaroihin. Lainojen ja saamisten transaktiomenot sisällytetään efektiivisen koron menetelmällä laskettavaan jaksotettuun
hankintamenoon ja jaksotetaan tulosvaikutteisesti saamisen
juoksuajalle. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen lainat ja saamiset
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen.
Muihin rahoitusvelkoihin kuuluva erä merkitään taseeseen nimellisarvon suuruisena silloin, kun sen tekohetken käypä arvo
vastaa nimellisarvoa. Jos velan pääomana on saatu vähemmän tai
enemmän kuin velan nimellisarvo, merkitään velka siihen määrään, joka siitä on saatu. Velan nimellisarvon ja hankintamenon
erotuksesta tilikauden kuluksi tai tuotoksi merkitty määrä jaksotetaan ja merkitään velan hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Nimellisarvon ja hankintamenon erotus tai velkaan
liittyvä palkkiomeno tai sellainen meno, joka on osa velkaan liittyvää korkomenoa, jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä
kuluna velan juoksuajalle. Muut rahoitusvelat arvostetaan tilinpäätöshetkenä jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron
menetelmää käyttäen.

Suojauslaskenta

Konserni soveltaa IFRS:n mukaista suojauslaskentaa sellaisiin
vaihtuvakorkoisia velkoja tai valuuttamääräisiä ostoja suojaaviin
johdannaissopimuksiin, jotka ovat suojattavan riskin osalta tehokkaita ja täyttävät IAS 39 standardin suojauslaskennan ehdot.
Käytettävä suojauslaskentamalli on rahavirran suojaus. Suojaussuhde suojaavan johdannaisen ja suojattavan kohteen välillä sekä
suojaukseen liittyvät riskienhallintatavoitteet on dokumentoitu
suojauslaskennan alkaessa. Suojauksen tehokkuus testataan suojauksen aloitushetkellä ja sen jälkeen neljännesvuosittain. Suojausta
pidetään tehokkaana, kun suojaavan instrumentin rahavirtojen
muutos on eliminoinut suojauksen kohteena olevan sopimuksen
tai position rahavirtojen muutoksesta 80–125 prosenttia.
Suojausinstrumenttien korot jaksotetaan tulokseen ajan kulumisen perusteella. Tarkasteluhetken jälkeiselle periodille kuuluva
markkinakorkojen muutoksesta aiheutuva osuus suojausinstrumentin arvonmuutoksesta kirjataan muun laajan tuloksen eriin
siltä osin, kuin suojaus on ollut tehokas, ja esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Valuuttakomponentin ollessa suojauslaskennan kohteena kirjataan valuuttakurssien muutoksesta
johtuvan arvonmuutoksen tehokas osuus kokonaisuudessaan
muun laajan tuloksen erien kautta oman pääoman käyvän arvon
rahastoon.
Suojauslaskentaa on sovellettu nykyisiä ja suunniteltuja erittäin
todennäköisiä vaihtuvakorkoisia velkoja suojaaviin koronvaihtosopimuksiin sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin. Koron- ja
valuutanvaihtosopimusten osalta suojauksen kohteena ovat olleet
ainoastaan korkovirrat. Koronvaihtosopimusten osalta suojauslaskenta on lopetettu elo-syyskuussa 2013 suojauksen kohteiden
eräännyttyä.
Kesäkuussa 2013 aloitettiin suojauslaskennan soveltaminen
osaan konsernin tavaraostoja suojaavista valuuttajohdannaisista.
Näiden osalta suojauksen kohteena on ainoastaan valuuttakurssiriski.
Konsernilla on suojauslaskennan ulkopuolella johdannaissopimuksia, jotka ovat konsernin rahoituspolitiikan mukaan tehokkaita taloudellisia suojausinstrumentteja, mutta niihin ei sovelleta
IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.
Rahoitusvarojen arvonalentuminen

Raportointikauden päättyessä arvioidaan, onko objektiivista näyttöä siitä, että muuhun kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti
arvostettaviin rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvo on alentunut.
Objektiivisena näyttönä pidetään esimerkiksi asiakkaan maksujen
viivästymistä, maksukyvyttömyys- tai konkurssitilaan joutumista,
yrityssaneeraus- tai velkajärjestelyä sekä luottoriskiluokituksessa
tapahtuvaa merkittävää muutosta. Jos arvonalentumisesta on objektiivista näyttöä, kirjataan arvonalentumistappio.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien rahoitusvarojen
arvonalentumistappion määrä määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja saamisesta arvioitujen kerrytettävissä olevien tulevien
rahavirtojen nykyarvon erotuksena ottaen huomioon mahdollisen
vakuuden käypä arvo. Diskonttauskorkona käytetään saamisen
alkuperäistä efektiivistä korkoa. Erotus kirjataan arvonalentumistappioksi tuloslaskelmaan ja koron kerryttämistä jatketaan alennetulle saldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla.
Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee myöhemmin
ja muutoksen voidaan katsoa liittyvän arvonalentumistappion
kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, arvonalentumistappio peruutetaan tulosvaikutteisesti.
Kun myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvan saamistodistuksen tai osakkeen arvonalentumisesta on saatu objektiivinen
näyttö, omaan pääomaan kertynyt tappio kirjataan tuloslaskelmaan arvonalentumistappioksi. Julkisesti noteeraamattoman
osakkeen arvonalentumistappio määritetään kirjanpitoarvon ja
vastaavanlaisen erän tarkasteluhetken markkinatuotolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvon erotuksena.
Jos myytävissä olevaksi luokitellun saamistodistuksen käypä arvo
myöhemmin nousee ja nousun voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumistappiokirjauksen jälkeiseen tapahtumaan,
arvonalentumistappio peruutetaan ja kirjataan tulosvaikutteisesti. Jos osakkeen käypä arvo myöhemmin nousee, arvonnousu
kirjataan muun laajan tuloksen erien kautta omaan pääomaan.
Tuloutusperiaatteet

SOK-yhtymän liikevaihto muodostuu osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvästä laskutuksesta, SOK:n keskitetysti tuottamista yhteisistä palvelutoiminnoista sekä SOK:n tytäryhtiöiden
omasta vähittäismyynnistä. Myynti osuuskaupoille on laskutusmyyntiä. Vähittäismyynti on pääasiassa käteis- tai luottokorttimyyntiä.
Liikevaihtoon luetaan tavaroiden ja palveluluiden myynti. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään muun muassa
asiakasomistajille ostojen keskittämiseen perustuvat bonusalennukset sekä muut myönnetyt alennukset, arvonlisävero ja myynnin valuuttakurssierot.
Tavaroiden myynti tuloutetaan, kun tavaroiden omistamiseen
liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet
ostajalle ja on todennäköistä, että myyntiin liittyvä taloudellinen
hyöty koituu konsernille. Pääsääntöisesti tuotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan tavaroiden luovutushetkellä. Tuotot palveluista
tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu ja taloudellisen hyödyn
saaminen palvelusuoritteesta on todennäköistä.
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Avustukset

Tuloverot

Valtiolta tai muulta taholta saadut avustukset tuloutetaan tuloslaskelmaan silloin, kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot kirjataan kuluksi. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
hankintaan liittyvät avustukset vähennetään ko. hyödykkeiden
kirjanpitoarvoista. Nämä avustukset tuloutuvat omaisuuden taloudellisen käyttöajan kuluessa.

Tuloslaskelman tuloveroihin sisältyvät tilikauden verotettavan
tulon perusteella lasketut verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutos. Suoraan omaan
pääomaan tai laajan tuloksen eriin kirjattavien erien verovaikutus
kirjataan kuitenkin kyseisiin eriin. Kauden tuloverot lasketaan
kunkin maan tilinpäätöshetkellä voimassaolevalla verokannalla.
Laskennallinen verovelka ja -saaminen lasketaan kirjanpidon
ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista. Liikearvoista ei ole
laskettu laskennallista verovelkaa siltä osin, kun liikearvot eivät
ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Merkittävimmät väliaikaiset
erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja sijoituskiinteistöjen kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä eroista (rahoitusleasing, poistoero, konsernin sisäiset katteet
ja myyntivoitot), käypään arvoon arvostuksista sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista. Ulkomaisten tytäryritysten
jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista verovelkaa,
mikäli voitonjako ei ole todennäköistä ennakoitavissa olevassa
tulevaisuudessa. Laskennalliset verot lasketaan tilinpäätöspäivänä
voimassa olevilla verokannoilla ja verokantojen muuttuessa verokannoilla, jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden
päättymispäivään mennessä.
Konsernitaseeseen sisältyy edellä mainittua ulkomaisten tytäryritysten jakamattomia voittovaroja lukuun ottamatta laskennallinen verovelka täysimääräisesti, laskennallinen verosaaminen siihen määrään asti, kun on todennäköistä, että se voidaan
hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan,
ja kirjaamisedellytyksiä arvioidaan jokaisena raportointikauden
päättymispäivänä.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään muut kuin varsinaiseen
suoritemyyntiin liittyvät tuotot, kuten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot, liiketoiminnan luovutustuotot, vahingonkorvaustuotot sekä saadut avustukset ja tuet, joita ei ole annettu
tietyn investoinnin rahoittamiseksi tai osallistumiseksi tiettyyn
menoon.
Työsuhde-etuudet

Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi
järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritetaan kiinteitä maksuja erillisille yhtiöille ilman oikeudellista tai tosiasiallista
velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat
etuuspoh-jaisia järjestelyjä. Suoritukset maksupohjaisiin järjestelyihin kirjataan kuluiksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon
ne kohdistuvat. Eläkejärjestelyistä on kerrottu liitetiedossa 32.
Lähipiiritapahtumat.
Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti aikaisempana seuraavista ajankohdista:
kun järjestelyn muuttaminen tai supistaminen tapahtuu tai kun
kirjataan tähän liittyvät uudelleenjärjestelymenot tai työsuhteen
päättämiseen liittyvät edut.
Liikevoitto

Liikevoitto muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan
muut tuotot, vähennetään tilikauden aine-, tarvike- ja tavaraostot, ulkopuoliset palvelut, työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut,
poistot ja mahdolliset arvonalentumiset sekä liiketoiminnan muut
kulut sekä lisätään tai vähennetään konsernin varsinaista liiketoimintaa palvelevien osakkuus- ja yhteisyritysten tulos. Kaikki
muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton
alapuolella.
Valuuttakurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset
sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muutoin ne on kirjattu rahoitustuottoihin ja kuluihin.
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Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Liiketoimintojen yhdistämisestä syntynyt liikearvo muodostuu
käypään arvoon arvostetun, luovutetun vastikkeen sekä käypiin
arvoihin arvostettujen hankittujen yksilöitävissä olevien nettovarojen erotuksena hankinta-ajankohtana. Liikearvoista ei kirjata
poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille. Osakkuus- ja yhteisyritysten osalta liikearvo sisällytetään
sijoituksen hankintamenoon.
Muita aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa ohjelmistolisenssit sekä tekijänoikeudet. Muut aineettomat hyödykkeet
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. SOK-yhtymällä
ei ole liikearvon lisäksi sellaisia aineettomia hyödykkeitä, joilla on
rajoittamaton taloudellinen käyttöaika.

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat:
Atk-ohjelmien lisenssimaksut
Muut aineettomat hyödykkeet

Vuosia
3–5
3–10

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä
poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon.
Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot
arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin perustuen. Maa-alueista
ei tehdä poistoja.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat:
Rakennukset
Kevyet rakennelmat ja rakennusten laitteet
Konttori- ja varastokalusto
Varasto-, huolto- ja jalostuskoneet
Ravintola- ja hotellikalusto
Myymäläkalusto
Moottoriajoneuvot ja palvelimet
Huoneistojen perusparannusmenot

Vuosia
15–35
5–15
5–10
5–10
3–10
3–7
3–5
3–10

Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen poistot lopetetaan silloin,
kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä
olevaksi. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutuksista
ja käytöstä poistamisista syntyvät voitot tai tappiot kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.
Arvonalentumiset

Aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvien omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan vuosittain mahdollisen
arvonalentumisen viitteiden havaitsemiseksi. Jos viitteitä havaitaan, määritetään kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva
rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi
vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä: liikearvo, keskeneräiset aineettomat
hyödykkeet sekä aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton
taloudellinen vaikutusaika. Arvonalentumistappio kirjataan, jos
omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo ylittää
siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumistappio
kirjataan tuloslaskelmaan.
Rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumistappio kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja sen jälkeen vähentämään tasasuhteisesti muita
yksikön omaisuuseriä.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään niin, että se on
joko käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla
tai tätä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa määritettäessä arvioidut vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa perustuen
diskonttauskorkoihin, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa tuottavan yksikön keskimääräistä pääomakustannusta ennen veroja.
Aikaisemmin kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan, mikäli kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämisessä käytetyt
arviot muuttuvat. Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan siihen määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty
kirjanpitoarvoksi poistoilla vähennettynä, jos siitä ei olisi aikaisempina vuosina kirjattu arvonalentumistappiota. Liikearvosta
kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta.
Vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset, joissa hyödykkeen omistamiselle ominaiset
riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin konsernille, luokitellaan
rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankitun hyödykkeen käypä arvo tai tätä alempi tulevien leasingmaksujen nykyarvo merkitään vuokra-ajan alkaessa taseeseen aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin tai sijoituskiinteistöihin (sijoituskiinteistöistä tarkemmin jäljempänä) ja sopimuksesta johtuvat
velvoitteet vastaavasti korollisiin velkoihin. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan korkokuluun ja velan lyhennykseen. Korkokulu
kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-aikana siten, että jäljellä olevalle
velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimuksella hankituista hyödykkeistä kirjataan poistot ja
mahdolliset arvonalentumistappiot. Poistot tehdään konsernin
käyttöomaisuushyödykkeiden poistoaikojen mukaisesti tai sitä
lyhyemmän vuokra-ajan aikana.
Vuokrasopimukset, joissa olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista jää vuokralle antajalle, luokitellaan
muiksi vuokrasopimuksiksi. Muiden vuokrasopimusten perusteella saadut tai maksetut vuokrat kirjataan tuotoiksi tai kuluksi
tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa.
Mikäli myynti- ja takaisinvuokraussopimuksen tuloksena syntyy rahoitusleasingsopimus, mahdollinen myyntivoitto kirjataan
velaksi taseeseen ja tuloutetaan vuokra-ajan kuluessa. Mahdollinen myyntitappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.
Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöt ovat konsernin ulkopuolisen liiketoiminnan
käytössä olevia kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen niistä ensisijaisesti vuokratuottoa ja/tai omaisuuden arvonnousua. Sijoituskiinteistöt arvostetaan kertyneillä poistoilla ja
mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettyyn hankinta-hintaan
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noudattaen samoja periaatteita kuin aineellisten käyttöomaisuushyödykkeisiin kuuluvien kiinteistöjen osalta. Sijoituskiinteistöiksi
luokitellut kiinteistöt sisältävät sekä omistettuja kiinteistöjä että
kiinteistöjä joiden liiketoiminta on myyty, mutta joiden osalta
vuokrasopimus on säilynyt konsernilla.
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksessä käytetään
sekä ulkopuolisen kiinteistöarvioijan tekemää markkina-arvoon
perustuvaa arviota että itse laadittua kiinteistön tuottoarvoon
perustuvaa arviota. Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä kirjataan
liikevaihtoon. Sijoituskiinteistöihin sisältyy neljä rahoitusleasingsopimuksilla hankittua kylpylähotellia, joiden liiketoiminta on
myyty, mutta joiden osalta vuokrasopimus on säilynyt konsernilla. Näiden kohteiden käypää arvoa ei ole esitetty, koska Holiday
Clubin vuokrasopimukset ja myyntitiedot eivät ole konsernin
tiedossa.
Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFOmenetelmää tai painotetun keskihinnan menetelmää käyttäen,
ja se sisältää kaikki hankinnasta aiheutuvat välittömät menot.
Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava
arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut, tuotteen
valmiiksi saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin
toteuttamiseksi välttämättömät menot.
Maksettavat osuuskorot ja osingot

Konsernin maksamat osuuspääoman korot ja osingot kirjataan
oman pääoman vähennykseksi sille tilikaudelle, jonka aikana
omistajat ovat hyväksyneet osuuspääoman koron tai osingon
maksettavaksi. Lisäosuuspääoman korko kirjataan korkokuluna.
Osuus- ja lisäosuuspääoma

Osuuspääoma koostuu osuuskauppojen osuusmaksujen yhteenlasketusta määrästä Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan. Osuuskaupan osuuksien lukumäärä määräytyy osuuskaupan
jäsenmäärän ja vuotuisten ostojen perusteella.
Lisäosuuspääoma koostuu osuuskauppojen vapaaehtoisten
sijoitusten yhteenlasketusta määrästä Suomen Osuuskauppojen
Keskusosuuskuntaan. Koska osuuskaupoilla on oikeus lisäosuusmaksujensa palautukseen osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n
säännöissä määrätyin tavoin ja edellytyksin, käsitellään lisäosuuspääoma vieraassa pääomassa.
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Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman
seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen määrä
on luotettavasti arvioitavissa. Velvoitteeseen liittyvä kolmannelta
osapuolelta saatava korvaus kirjataan taseeseen saamisena silloin,
kun se on käytännössä varma. Varausten määrät arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja määrät muutetaan vastaamaan parasta
arviota tarkasteluhetkellä.
Varaukset voivat liittyä esimerkiksi vajaakäytössä oleviin tiloihin, takuuvarauksiin ja toimintojen uudelleen järjestelyihin.
Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Myytävänä olevaksi omaisuuseräksi luokitellaan sellainen luopumissuunnitelman mukainen erä tai luovutettavien erien ryhmä,
josta kertyvä rahamäärä tulee ensisijaisesti omaisuuserän myynnistä eikä sen jatkuvasta käytöstä. Myytäväksi luokitellun erän tai
erien ryhmä arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alhaisempaan
käypään arvoon myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettynä.
Myytävänä olevat omaisuuserät ja näihin liittyvät velat esitetään
taseessa erillään jatkuvien toimintojen varoista ja veloista siitä
lähtien, kun ne on luokiteltu myytävänä oleviksi. Vertailuvuoden
tietoja ei luokitella uudelleen.
Lopetettu toiminto on erillinen merkittävä toiminto, josta on
jo luovuttu (tai toiminto on poistettu pysyvästi käytöstä) tai se
on luokiteltu myytävänä olevaksi. Lopetettujen toimintojen tulos
esitetään tuloslaskelmassa omalla rivillään jatkuvien toimintojen
tuloksen jälkeen. Myös vertailuvuoden tuloslaskelmatiedot oikaistaan vastaavasti.
IASB:n julkaisemat myöhemmin voimaan tulevat standardija tulkintamuutokset

Konserni ottaa 1.1.2014 käyttöön uudet konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat standardit IFRS 10 Konsernitilinpäätös,
IFRS 11 Yhteisjärjestelyt, IFRS 12 Tilinpäätöksissä esitettävät
tiedot osuuksista muissa yhteisöissä sekä uudistetun IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin. Alustavan arvion mukaan
standardit eivät olennaisesti muuta konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien yritysten konsolidointia. IFRS 12 Tilinpäätöksissä
esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä -standardi tulee
lisäämään tytäryrityksistä, yhteis- ja osakkuusyrityksistä sekä yhteisistä toiminnoista annettavia liitetietovaatimuksia.
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia konserni soveltaa sen
voimaantulopäivästä lähtien (1.1.2015 alkaen, EU ei ole hyväk-

synyt kokonaisuudessaan). IFRS 9 -standardi tulee vaiheittain
korvaamaan nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen
ja arvostaminen -standardin. Standardin ensimmäiset julkaistut
osiot käsittelevät rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua ja arvostamista. Uudessa standardissa rahoitusvarat arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen joko jaksotettuun hankintamenoon
tai käypään arvoon riippuen yrityksen rahoitusvarojen hallinnan
liiketoimintamallista ja rahoitusvarojen sopimusperusteisista kassavirroista. Oman pääoman ehtoiset rahoitusvarat arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen käypään arvoon. Rahoitusvelkojen
osalta luokittelua ja arvostamista koskevat säännöt pysyvät pääosin ennallaan. Konsernin arvion mukaan standardin käyttöönotolla saattaa olla merkittävä vaikutus tuleviin tilinpäätöksiin.
Seuraavassa olevilla muilla IASB julkaisemilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla, jotka eivät vielä ole voimassa,
tulee alustavan arvion mukaan olemaan jonkin verran vaikutusta tuleviin konsernitilinpäätöksiin. Konserni ottaa ne käyttöön
kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai
mikäli voimaan tulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen
päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.
– Muutos IAS 19 Työsuhde-etuudet (voimaan 1.7.2014)
– Muutos IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa
(voimaan 1.1.2014)
– Muutos IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen
(voimaan 1.1.2014)
– Muutos IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja
arvostaminen (voimaan 1.1.2014)
– IFRIC 21 Julkiset maksut (voimaan 1.1.2014, EU ei ole
hyväksynyt)
– IFRS-standardien vuosittaiset muutoskokoelmat
Muut julkaistut ja myöhemmin voimaan tulevat standardit ja
tulkinnat sekä niiden muutokset eivät ole alustavan arvion mukaan merkityksellisiä konsernille.
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1. Segmentti-informaatio
Ylimmän johdon raportointia varten SOK-yhtymän liiketoiminta on jaettu viiteen liiketoimintasegmenttiin. Segmenttijako perustuu
toimialajakoon. North European Oil Trade Oy on käsitelty tilinpäätöksestä 2012 alkaen yhteisyrityksenä. Hankkija-Maatalous-konserni
on esitetty tilinpäätöksessä 2012 myytävänä olevina omaisuuserinä. Vuonna 2013 maatalouskauppa sekä auto- ja autotarvikekauppa on
luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.
SOK-yhtymän raportoitavat segmentit
Marketkauppa
SOK-yhtymä harjoittaa marketkauppaa Baltiassa ja Venäjällä tytäryhtiöidensä kautta. AS Prisma Peremarketilla on viisi hypermarkettia
Tallinnassa, yksi Narvassa ja kaksi Tartossa, joista toinen avattiin vuonna 2012. Vuonna 2013 avattiin lisäksi pienempi Prisma Express
-myymälä Tallinnan satamaan. A/S Prisma Latvijalla on viisi hypermarkettia Riiassa, joista kaksi avattiin vuonna 2012. UAB Prisma LT:llä on
yksi hypermarket Liettuan pääkaupungissa Vilnassa ja kaksi Prisma-yksikköä Kaunasissa, joista toinen avattiin vuonna 2012. OOO Prismalla
on yksitoista supermarkettia ja kuusi hypermarkettia Pietarissa. Vuonna 2012 avattiin viisi uutta yksikköä, joista kaksi supermarkettia ja kolme
hypermarkettia. Vuonna 2013 avattiin kolme uutta yksikköä, joista kaksi supermarkettia ja yksi hypermarket. Prisma-verkostoa on tarkoitus
laajentaa Baltiassa ja Venäjällä myös tulevina vuosina.
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
SOK-yhtymässä matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavat Sokotel Oy Suomessa, AS Sokotel Virossa sekä OOO Sokotel Venäjällä.
SOK-yhtymän hotellit toimivat Sokos Hotels ja Radisson Blu -brändien alla. Kotimaassa Sokotel Oy:llä on 15 Sokos Hotellia ja
kuusi Radisson Blu -hotellia. Tallinnassa palvelee Sokos Hotel Viru ravintoloineen. Pietarissa OOO Sokotelilla on kolme Sokos Hotellia, joista
yksi on kylpylähotelli.
Auto- ja autotarvikekauppa
SOK-yhtymässä auto- ja autotarvikekauppaa harjoitti SOK Autokauppa Oy (ent. Automaa Oy). SOK Autokauppa Oy:llä oli vuoden 2012
lopussa yhteensä 10 autoliikettä, jotka sijaitsivat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turun alueella sekä Hämeenlinnassa. SOK Autokauppa Oy:n
edustamat merkit olivat Ford, Hyundai, Renault, Dacia, Suzuki ja Isuzu. Autojen myynnin lisäksi SOK Autokauppa Oy hoiti edustamiensa
merkkien huolto- ja varaosatoiminnan. Vuonna 2013 SOK-yhtymä luopui auto- ja autotarvikekaupasta liiketoimintakauppojen sekä
toimipaikkojen sulkemisten myötä.
Maatalouskauppa
SOK-yhtymässä maatalouskauppaa harjoitti Hankkija-Maatalous-konserni. Konserniin kuuluivat Hankkija-Maatalous Oy, Hiven Oy,
SIA Baltic Feed, UAB Baltijos Pasarai ja Movere Oy. Tammikuussa 2013 SOK myi 60 prosenttia Hankkija-Maatalous Oy:n osakkeista
tanskalaiselle DLA Internationalille. Sitovaan osto- ja myyntisopimukseen (toteutusaika vuosina 2015−2017) perustuen myös loput 40 prosenttia
on käsitelty IFRS-säännösten edellyttämällä tavalla myytynä jo tammikuussa 2013.
Hankinta- ja palvelutoiminta
Inex Partners Oy tarjoaa päivittäis-, käyttö- sekä erikoistavaroiden logistiikkapalveluja vähittäiskauppaketjuille. Meira Nova Oy tarjoaa
päivittäistavararoiden hankinta- ja logistiikkapalveluja hotelli-, ravintola- ja catering-alan toimipaikoille.
SOK-yhtymän palvelutoimintojen tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja prosesseja niin, että S-ryhmän liiketoiminnoille tuotetaan
mahdollisimman paljon lisäarvoa. Palvelutoiminnot kehittävät ja ylläpitävät koko S-ryhmän kilpailukykyä lisääviä liiketoimintamalleja ja
tuottavat kustannustehokkaasti palveluja S-ryhmän käyttöön. Yhteiset palvelutoiminnot hoitavat niitä S-ryhmän palvelutoimintoja, joiden
keskittämisestä on saatavissa kustannussäästöjä tai toiminnan laadullista paranemista.
Pankkitoiminta
S-Pankki Oy:n tehtävänä on tuottaa osuuskauppojen asiakasomistajille kilpailukykyisiä peruspankkipalveluita. Samalla kauppapankki
vahvistaa asiakasuskollisuutta ja säästää liiketoimintojen kustannuksia. Pankkitoimintana raportoidaan SOK-yhtymän osuus S-Pankkikonsernista yhdisteltävästä tuloksesta.
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Segmenttiraportoinnin periaatteet SOK-yhtymässä ja täsmäytys IFRS-tilinpäätökseen
SOK-yhtymän ylimmän johdon raportoinnissa raportoitavia eriä ovat liikevaihto, liiketulos, operatiivinen tulos, investoinnit, realisoinnit
sekä käyttöpääoma. Operatiivinen raportointi perustuu suomalaiseen kirjanpitolainsäädäntöön ja operatiivisen laskennan periaatteisiin.
Kukin segmentti raportoidaan segmentin sisäisillä erillä eliminoituna. Esimerkiksi hankinta- ja palvelutoiminnan liikevaihdosta on eliminoitu
segmenttiin kuuluvien yhtiöiden sisäinen liikevaihto. Operatiivisen raportoinnin liikevaihto täsmäytetään kirjanpidon jatkuvien toimintojen
IFRS-liikevaihtoon. Kirjanpidon liikevaihto sekä jatkuvien että lopetettujen toimintojen osalta on ulkoinen liikevaihto, josta on eliminoitu
kaikki konsernin sisäiset erät. Operatiivisen raportoinnin ja kirjanpidon liikevaihdossa ei ole olennaisia eroja.
Liiketuloksen laskennassa käytetään suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaisia arvostuksia. Segmentille kohdistetaan sille
aiheuttamisperiaatteella kuuluvat tuotot ja kulut. Liiketuloksen täsmäytyksestä IFRS:n mukaiseen jatkuvien toimintojen tulokseen ennen
veroja käyvät ilmi ne erät, jotka jäävät operatiivisen tuloksen ulkopuolelle. Näitä ovat muun muassa rahoitustuotot ja -kulut, myyntivoitot
ja -tappiot sekä kertaluonteiset liiketoiminnan lopettamiskustannukset.
SOK-yhtymän operatiivisessa raportoinnissa varoja ei kohdisteta eikä raportoida käyttöpääomaa lukuunottamatta.
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Liikevaihto
Liiketulos
Investoinnit
Realisoinnit
Käyttöpääoma
Liikevaihdon täsmäytys
Raportoitava operatiivisen laskennan liikevaihto
Lopetettujen toimintojen liikevaihto
Konsernieliminoinnit
Jatkuvien toimintojen liikevaihto IFRS

519,0
252,1
105,2 7 764,7
-0,7
8 640,2		
8 640,2
								
-28,0
9,4
-15,1
-7,8
-1,8
-43,4
10,8
-32,6
									
53,0
4,9
0,0
41,7				
99,7
44,7
0,1
0,6
104,2				
149,6
-15,7
1,1
0,5
54,5		
40,4		
40,4
							
								
				8 640,2
				-105,2
				3,9
				8 538,9

Tuloksen täsmäytys
Raportoitavien segmenttien liiketulos
				-32,6
SOK-yhtymässä liiketuloksen ulkopuolisia eriä:
Rahoitustuotot ja -kulut
				0,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 				46,1
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
				-1,8
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset
osakkeista
				0,3
Varauksien lisäykset
				-23,0
Johdannaisten arvostusvoitot ja -tappiot
				-2,6
Lopetettavana olevien toimintojen kauden tulos				-8,0
ennen veroja
Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
				-4,0
Muut oikaisut
				12,0
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja IFRS 				-13,2
Auto- ja autotarvikekaupan lopettamiskustannukset 24,3 miljoonaa euroa on kirjattu kertaluontoisina erinä liiketuloksen alapuolelle.
Lopettamiskustannukset huomioiden auto- ja autotarvikekaupan liiketulos oli -39,4 miljoonaa euroa.
Konsernitason lisätiedot, ulkoiset tuotot
Kotimaa
Ulkomaat
Liikevaihto yhteensä

				7 968,4
				570,5
				8 538,9

Marketkauppa
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Hankinta- ja palvelutoiminta
Liikevaihto yhteensä

				518,5
				255,8
				7 764,7
				8 538,9

Konsernitason lisätiedot, käyttöomaisuus
Kotimaa
Ulkomaat
Käyttöomaisuus yhteensä

64

Operatiivinen raportointi yhteensä

Pankkitoiminta

Kauppatoiminta yhteensä

Kauppatoiminnan sisäisten erien
eliminointi

Hankinta- ja palvelutoiminta

Auto- ja autotarvikekauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Marketkauppa

2013 Milj. €

				309,7
				98,5
				408,2

SOK-yhtymän tilinpäätös 2013

Liikevaihto

Operatiivinen raportointi yhteensä

Pankkitoiminta

Kauppatoiminta yhteensä

Kauppatoiminnan sisäisten erien
eliminointi

Hankinta- ja palvelutoiminta

Maatalouskauppa

Auto- ja autotarvikekauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Marketkauppa

2012 Milj. €

418,8
250,4
172,2
970,8
9 961,9
-69,6
11 704,6		 11 704,6
									
Liiketulos
-17,3
9,9
-20,2
2,5
-9,3
-0,4
-34,7
2,4
-32,3
									
Investoinnit
52,2
9,3
0,2
8,0
55,2				 124,8
Realisoinnit
0,4
17,6
0,2
0,4
28,4				
47,0
Käyttöpääoma
-25,0
-0,1
25,3
122,0
52,9		
175,0		
175,0		
				
Liikevaihdon täsmäytys
			
Raportoitava operatiivisen laskennan liikevaihto
			 		11 704,6
Lopetettujen toimintojen liikevaihto 			 		-1 074,3
Konsernieliminoinnit
			 		3,6
Jatkuvien toimintojen liikevaihto IFRS 			 		10 634,0
Tuloksen täsmäytys
Raportoitavien segmenttien liiketulos 			
SOK-yhtymässä liiketuloksen ulkopuolisia eriä:
Rahoitustuotot ja -kulut
			
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot
			
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 			
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten
peruutukset osakkeista
			
Varauksien lisäykset
			
Johdannaisten arvostusvoitot ja -tappiot
			
Liiketoimintakauppojen myyntituotot			
Lopetettavana olevien toimintojen kauden
tulos ennen veroja
			
Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista
hyödykkeistä
			
Muut oikaisut
			
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja			
IFRS

		-32,3
		1,9
		1,6
		-0,8
		0,0
		-1,7
		1,2
		0,1
		18,5
		-0,9
		3,8
		-8,6

Konsernitason lisätiedot, ulkoiset tuotot
Kotimaa
Ulkomaat
Liikevaihto yhteensä

			
			
			

		10 160,1
		473,9
		10 634,0

Marketkauppa
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Hankinta- ja palvelutoiminta
Liikevaihto yhteensä

			
			
			
			

		418,8
		254,3
		9 960,9
		10 634,0

Konsernitason lisätiedot, käyttöomaisuus
Kotimaa
Ulkomaat
Käyttöomaisuus yhteensä

			
			
			

		337,8
		109,3
		447,0

SOK-yhtymän tilinpäätös 2013

65

2. Myytävänä olevat omaisuuserät
Esitetyistä luvuista on eliminoitu konsernin sisäiset tapahtumat lukuun ottamatta lopetettujen toimintojen rahavirtoja, joihin ne sisältyvät.
Lopetetut toiminnot:
SOK on myynyt 17.1.2013 päivätyllä kauppakirjalla tanskalaiselle DLA Internationalille 60 % osuuden täysin omistamansa Hankkija Oy:n
osakkeista. Kaupassa siirtyivät myös Hankkija Oy:n tytäryhtiöt Hiven Oy, Movere Oy, SIA Baltic Feed ja UAB Baltijos Pasarai sekä osakkuusyhtiö
Farmit Website Oy. Kauppa on tarkoitus toteuttaa useammassa osassa niin, että 2013 vuoden aikana siirtyi 60 % osakkeista ja loput 40 %
myöhempinä vuosina. Kaupalle on saatu kilpailuviranomaisten hyväksyntä vuoden 2013 alussa. Loppuosan myynnistä sovitaan erikseen vuosina
2014 ja 2015, sekä järjestelyn yhteydessä sovitusta Hankkijan liiittyvien kiinteistöjen myynnistä vuoteen 2018 mennessä. IFRS:n mukaisesti
Hankkija Oy on käsitelty kokonaisuudessaan myytynä tammikuusta 2013 alkaen.
SOK:n autokauppaa harjoittava tytäryhtiö SOK Autokauppa Oy myi liiketoimintakaupalla viidessä eri kaupungissa sijaitsevat kuusi autoliikettään
heinäkuussa Veljekset Laakkonen Oy:lle. Kaupassa Laakkoselle siirtyivät Helsingin Herttoniemen kahden toimipaikan sekä Espoon Suomenojan,
Raision, Turun ja Vantaan toimipaikkojen autokauppaliiketoiminnat. Samassa yhteydessä myytiin Laakkoselle Helsingin Herttoniemessä
ja Raisiossa sijaitsevien kiinteistöyhtiöiden Crys ja Raision Nikkari osakkeet. SOK Autokauppa Oy myi syyskuussa Automaa Tampereen
liiketoiminnan Autokeskus Oy:lle. Kaupan jälkeen jäljelle jääneiden kolmen toimipaikan liiketoiminnat lopetettiin loppuvuoden 2013 aikana.
Lisäksi Kiinteistöyhtiö Autokiinteistöt Oy Hämeenlinnasta myytiin marraskuussa.
Konsernin tuloslaskelmaan sisältyvien lopetettujen toimintojen tulos oli seuraava:
Milj. €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Kauden tulos
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus
Lopetettujen toimintojen kauden tulos

2013
105,2
45,9
-93,0
-16,0
-1,0
-33,6
7,4
0,6
8,0
5,5
13,5
13,5
0,0
13,5

2012
1 074,3
0,3
-932,5
-77,2
-7,6
-74,6
-17,2
-1,3
-18,5
0,1
-18,4
-18,7
0,4
-18,4

Autokauppaliiketoimintaan liittyvät varat ja velat arvostettiin käypään arvoon kun toiminto määritettiin lopetetuksi. 3,0 miljoonan euron
arvonalennuksesta 1,4 miljoonaa euroa on kirjattu tuloslaskelmalla Materiaali ja palvelut -ryhmään ja 1,6 miljoonaa euroa Liiketoiminta
muihin kuluihin.
Lopetettujen toimintojen rahavirrat olivat seuraavat:
Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavirrat yhteensä
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12,9
64,6
-13,7
63,8
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42,3
-8,1
-28,0
6,2

Myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan
Milj. €
2013
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
0,1
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
0,0
Laskennalliset verosaamiset
2,5
Vaihto-omaisuus
0,3
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
2,5
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
0,2
Rahavarat
1,5
Pitkäaikaiset korolliset velat
0,0
Pitkäaikaiset korottomat velat
		
Varaukset
-2,6
Laskennalliset verovelat
0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat
-0,3
Lyhytaikaiset korottomat velat
-1,2
Varat ja velat yhteensä
3,0
		
Rahana saatu vastike*
89,3
Luovutetun yhtiön rahavarat
-14,0
Rahavirtavaikutus
75,3

2012
76,6
3,1
0,5
142,3
52,1
33,3
14,0
-32,8
-1,0
0,0
-3,7
-33,1
-202,5
48,7
0,0
0,0
0,0

* Hankkija Oy:n myynnistä esitetty tilikaudella 2013 saatu maksu 60 prosentin osuudesta yhtiössä.

3. Yrityshankinnat ja perustetut yritykset
Tilikauden 2013 hankinnat
SOK Real Estate Int. Oy osti tammikuussa 60 prosenttia OOO Itis ja OOO Itis 3:n osakekannoista, jotka aikaisemmin olivat osakkuusyhtiöitä
25 prosentin omistusosuudella. Maaliskuussa SOK Real Estate Int. Oy osti loppuosan OOO Itis 3:n osakekannasta sekä aiemman 85 prosentin
omistusosuuden lisäksi loput 15 prosenttia OOO Itis 2:n osakkeista. Lokakuussa SOK Real Estate Int. Oy osti lopun 15 prosenttia OOO Itis:n
osakkeista. Syys-lokakuussa OOO Itis ja OOO Itis 3 sekä OOO Karelia myytiin Pietarin ja Baltian Prismoihin sijoittavalle kiinteistörahastoyhtiö
Russian and Baltics Retail Properties Ky:lle. SOK-yhtymän omistusosuus kiinteistörahastoyhtiöstä on 20 prosenttia. Järjestelyt liittyvät Pietarin
ja Baltian liiketoimintapaikkojen rahoitusjärjestelyihin. Kiinteistörahasto on yhdistelty konsernitilinpäätökseen SOK-yhtymän omistusosuuden
mukaisesti pääomaosuusmenetelmällä.
SOK perusti syyskuussa Inex Export Oy:n lähialueiden kauppaa varten.
SOK perusti joulukuussa St1 Holding Oy:n kanssa yhteisyritys North European BioTech Oy:n. Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa ja vuokrata
bioenergialaitoksia.
Tilikauden 2012 hankinnat
SOK-yhtymään kuuluva tytäryhtiö SOK Real Estate Int. Oy on hankkinut 85 % osuuden OOO Itis2 -nimisistä yrityksestä. Kauppa on tehty
kahdessa osassa, 29.3.2012 on hankittu 25 % hintaan 0,2 milj. euroa ja 28.9.2012 60 % osuus hintaan 2,4 milj. euroa. Hankinnasta syntyi
konserniaktiivaa 2,6 milj. euroa, joka kohdistettiin rakennuksiin. Hankinnan kohteesta kirjatut varat ja velat sisältyvät alla olevan taulukon
lukuihin. SOK Real Estate Int. Oy on hankkinut myös 25 % osuudet OOO Itis ja OOO Itis3 -nimisistä yrityksistä. Hankittujen osakkeiden
hankintahinta, yhteensä 1,1 milj. euroa, esitetään osakkuusyhtiöosakkeissa.
SOK hankki 30.11.2012 LB Kiel Tampere Ab:n koko osakekannan DAL Oy:ltä 0,4 milj. eurolla. Kaupassa SOK-yhtymän konserniin siirtyivät
myös LB Kiel Tampere Ab:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Tullintorni sekä tämän 100 %:sti omistama tytäryhtiö Oy Tammer Ab.
Osana kauppaa SOK maksoi yhtiöiden velan 11,8 milj. euroa edelliselle omistajalle, minkä jälkeen yhtiöt ovat velkaa SOK:lle. Yhtiöt omistavat
Tampereella sijaitsevat kiinteistöt, joissa Sokotel Oy:n hotellit Sokos Hotel Tammer ja Sokos Hotel Villa ovat vuokralaisina. Kiinteistöt sisältyivät
aikaisemmin SOK-yhtymän taseeseen rahoitusleasingkohteina. Hankinnan kohteesta kirjatut varat ja velat sisältyvät alla olevan taulukon lukuihin.
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Yhdistämisestä kirjatut
käyvät arvot

Milj. €
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Rahavarat
Varat yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
Velat yhteensä

17,3
0,6
0,3
18,2
1,0
3,4
4,4

Nettovarat
Hankintameno
Liikearvo

13,8
14,8
1,0

Rahana maksettu kauppahinta
Hankitun tytäryrityksen rahavarat
Rahavirtavaikutus

-14,8
0,3
-14,4

4. Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. €
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä
kiinteistöyhtiöiden myyntivoitot
Julkiset avustukset ja tuet
Muut
Yhteensä

2013

2012

11,9
0,0
0,7
12,6

2,1
0,0
0,7
2,8

2013
240,0
44,0
17,9
302,0

2012
239,2
43,3
16,9
299,4

5. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Milj. €
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut, maksupohjaiset eläkejärjestelyt
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin segmenteittäin:
2013
2012
Marketkauppa
3 313
2 689
Matkailu-ja ravitsemiskauppa
1 772
1 767
Auto- ja autotarvikekauppa
260
442
Maatalouskauppa
		 1 169
Hankinta- ja palvelutoimintatoiminta
4 271
4 497
Yhteensä
9 616
10 563
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin segmenteittäin on laskettu keskiarvona neljännesvuosien lopun henkilökunnan lukumääristä sisältäen
sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

6. Poistot ja arvonalentumiset
Milj. €
Poistot
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Yhteensä
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2013

2012

14,1
25,0
0,1

13,2
21,0
0,1

19,7
3,7
62,6

24,4
3,7
62,4

Milj. €
Arvonalentumiset
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet
Yhteensä

2013

2012

0,2
0,1
0,0

0,9
0,1
0,0

3,3
3,7

0,0
1,0

Aineettomien hyödykkeiden 3,3 Milj. € arvonalentuminen muodostuu kokonaisuudessaan käytöstä poistetusta tietojärjestelmästä.
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

66,3

63,4

2013
121,5
3,3
24,4
133,3
59,9
18,1
360,5

2012
102,4
4,3
24,9
123,8
58,5
3,4
317,3

2013
0,6
0,0
0,0
0,1
0,7

2012
0,6
0,0

2013

2012

2,0
0,1
14,1
9,0
25,2

1,0
0,1
9,9
12,1
23,1

Rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisten kulut
Muut rahoituskulut
Yhteensä

7,1
6,3
17,5
30,9

7,7
13,8
2,6
24,2

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-5,8

-1,1

7. Liiketoiminnan muut kulut
Milj. €
Vuokrakulut
Markkinointikulut
Hallintokulut
Kalusto- ja tarvikekulut
Kiinteistöjen hoitokulut
Muut liikekulut
Yhteensä

8. Tilintarkastajan palkkiot
Milj. €
Tilintarkastuspalkkiot
Todistukset ja lausunnot
Veroneuvonta
Muut palkkiot
Yhteensä

0,1
0,7

9. Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. €
Rahoitustuotot
Korkotuotot lainoista ja saamisista
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisten tuotot
Muut rahoitustuotot
Yhteensä
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10. Rahoitusinstrumenteista tuloslaskelmaan kirjatut erät
Milj. €

2013

2012

Liiketoiminnan muissa tuotoissa
Myyntivoitto myytävissä olevista sijoituksista

10,9

0,8

Materiaali- ja palveluostoissa
Nettokurssierot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista
Nettokulu kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä johdannaisista

0,0
-1,1

0,1
-8,6

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

0,1
3,7
4,0
0,8
-0,2
0,7

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista
Nettokurssierot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista

-7,1
0,3

-11,1
-0,9

Yhteensä

4,0

-10,5

2013
-6,9
16,6
4,2
-3,1
-6,8
4,0

2012
4,8
4,7
-7,8
-0,2
-11,9
-10,5

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista
Korkotuotot myytävissä olevista sijoituksista
Korkotuotot lainoista ja saamisista
Nettokurssierot lainoista ja saamisista
Suojauslaskennassa omasta pääomasta siirretty erä
Nettotuotto kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä johdannaisista

Yhteenveto IAS 39:n mukaisissa kategorioissa
Lainat ja saamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat
Yhteensä

Tuottoina, kuluina, voittoina ja tappioina esitetään ainoastaan SOK-yhtymän ulkoiset erät.
Materiaali- ja palveluostoihin kirjattu kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisten nettokulu koostuu johdannaisista, jotka on
tehty ostojen tai myyntien suojaamistarkoituksessa, mutta joihin ei ole sovellettu suojauslaskentaa.
Myytävissä oleviin sijoituksiin luokiteltuja noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia realisoitiin v. 2013 hankintamenoarvoltaan
0,1 miljoonaa euroa. Erästä kirjattiin myyntivoittoa 0,1 miljoonaa euroa ja myyntitappiota 0,0 miljoonaa euroa.
Kulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista sisältää takausprovisiokulut.

11. Tuloverot
Milj. €
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot
Edellisten tilikausien verot
Laskennallisten verojen muutos
Yhteensä

70

SOK-yhtymän tilinpäätös 2013

2013
-0,4
0,1
4,5
4,2

2012
-0,7
0,0
4,9
4,2

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan voimassaolevalla verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
Milj. €
Tulos ennen veroja
Verot emoyhtiön verokannan mukaan
Ulkomaalaisten tytäryhtiöiden erilaisten verokantojen vaikutus
Verovapaiden tulojen vaikutus
Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus
Suomen verokannan muutoksen vaikutus
Muut erät
Edellisten tilikausien verot
Verot tuloslaskelmassa

2013
-13,2
3,2
2,4
-2,3
2,3
-3,4
1,9
0,1
4,2

2012
-8,6
2,1
1,7
-3,2
1,7
1,8
0,0
4,2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2013
Milj. €
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos
Yhteensä

Ennen veroja
Verovaikutus
-2,3
0,7
-2,3
0,7
		
2012
		
Milj. €
Ennen veroja
Verovaikutus
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos
9,7
-2,4
Yhteensä
9,7
-2,4

Verojen jälkeen
-1,5
-1,5
Verojen jälkeen
7,3
7,3

12. Aineelliset hyödykkeet
2013
Milj. €
Hankintameno
Hankintameno 1.1.2013
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Myytävänä olevat omaisuuserät
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2013
Kertyneet poistot
Kertyneet poistot 1.1.2013
Muuntoerot
Myytävänä olevat omaisuuserät
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 31.12.2013
Kirjanpitoarvo 1.1.2013
Kirjanpitoarvo 31.12.2013

					Keskeneräiset		
Maa- ja Rakennukset ja
Koneet ja Muut aineelliset
hankinnat ja
vesialueet
rakennelmat
kalusto
hyödykkeet ennakkomaksut Yhteensä
6,6
359,5
179,2
2,3
7,5
555,1
0,0
-5,3
-5,3
0,0
0,0
-10,6
3,7
8,1
12,2
0,0
16,4
40,4
-0,6
-26,8
-8,2
-0,2
0,0
-35,8
0,0
-7,5
-4,0
0,0
0,0
-11,5
0,0
15,3
8,1
0,0
-22,0
1,3
9,8
343,2
181,9
2,1
1,9
538,9
					
					
0,1
-134,5
-82,7
-1,0		-218,0
0,0
1,1
1,7
0,0		 2,8
0,0
4,1
2,6
0,0		 6,7
0,0
8,6
7,7
0,2		16,4
0,0
-18,2
-24,4
-0,1		-42,6
-0,2
0,0
0,0
0,0		 -0,3
-0,2
-139,0
-95,1
-0,8
0,0
-235,0
					
6,7
225,1
96,5
1,4
7,5
337,1
9,6
204,3
86,8
1,3
1,9
303,9

Aineellisten hyödykkeiden hankintamenoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
31.12.2013
Milj. €
Hankintameno
Kertyneet poistot
Kirjanpitoarvo

		 Rakennukset ja
		 rakennelmat
		
86,6
		
-63,6
		
23,0

Koneet ja				
kalusto			Yhteensä
21,7			108,3
-8,0			-71,6
13,7			36,7
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					Keskeneräiset
Maa- ja Rakennukset ja
Koneet ja Muut aineelliset
hankinnat ja
vesialueet
rakennelmat
kalusto
hyödykkeet ennakkomaksut Yhteensä

2012
Milj. €
Hankintameno
Hankintameno 1.1.2012
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Myytävänä olevat omaisuuserät
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2012
Kertyneet poistot
Kertyneet poistot 1.1.2012
Muuntoerot
Myytävänä olevat omaisuuserät
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 31.12.2012
Kirjanpitoarvo 1.1.2012
Kirjanpitoarvo 31.12.2012

15,4
387,7
212,6
0,0
1,3
0,8
0,2
18,8
23,4
-5,0
-8,1
-52,5
-3,9
-57,0
-34,4
0,0
16,9
29,2
6,6
359,5
179,2
				

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

7,9
0,0
47,2
-2,6
-0,7
-44,3
7,5

626,9
2,1
89,5
-68,2
-96,9
1,8
555,1

-0,2
-153,4
-125,5
-1,6		-280,7
0,0
-0,1
-0,3
0,0		-0,4
0,2
36,9
20,0
0,8		57,8
0,0
2,5
47,8
0,0		50,3
0,0
-19,9
-24,4
0,0		-44,3
0,0
-0,5
-0,2
-0,1		-0,8
0,1
-134,5
-82,7
-1,0
0,0
-218,0
					
15,2
234,3
87,1
1,6
7,9
346,1
6,7
225,1
96,5
1,4
7,5
337,1

Aineellisten hyödykkeiden hankintamenoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
31.12.2012
Milj. €
Hankintameno
Kertyneet poistot
Kirjanpitoarvo

		 Rakennukset ja
		
rakennelmat
		
89,9
		
-61,1
		
28,8

Koneet ja				
kalusto 			 Yhteensä
25,1			115,0
-5,1			-66,1
20,0			48,8

13. Sijoituskiinteistöt
Milj. €
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

2013
86,4
0,0
-0,1
0,4
86,7

2012
85,9
0,5
-0,3
0,2
86,4

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.

-42,0
0,1
-3,7
-45,7

-38,3
0,0
-3,7
-42,0

44,3
40,9

47,6
44,3

102,8

102,8

Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Käypä arvo *

* Sijoituskiinteistöihin sisältyy neljä rahoitusleasingsopimuksilla hankittua kylpylähotellia, joiden liiketoiminta on myyty, mutta joiden osalta
vuokrasopimus on säilynyt konsernilla. Näiden kohteiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää, koska Holiday Clubin vuokrasopimukset ja myyntitiedot eivät ole konsernin tiedossa. Kohteiden kirjanpitoarvot olivat 31.12.2013 SOK-yhtymä taseessa yhteensä
19,6 milj. € (22,2 milj. €). Näiden kohteiden arvoa ei sisälly esitettyyn käypään arvoon.
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14. Aineettomat hyödykkeet
2013
Milj. €
Hankintameno
Hankintameno 1.1.2013
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Myytävänä olevat omaisuuserät
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2013

		
		
Liikearvo

Muut
aineettomat
oikeudet

Keskeneräiset
hankinnat ja
ennakkomaksut

Yhteensä

16,7
0,0
0,0
-0,2
-2,5
0,0
14,0

153,3
-0,4
11,5
-17,2
-1,8
3,2
148,7

8,8
0,0
17,9
-5,6
0,0
-4,9
16,2

178,8
-0,4
29,4
-23,0
-4,3
-1,7
178,9

Kertyneet poistot
		
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013
-8,2
-104,9
0,0
-113,2
Muuntoerot
0,0
0,1
0,0
0,1
Myytävänä olevat omaisuuserät
2,5
1,8
0,0
4,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
0,0
12,1
0,0
12,1
Arvonalentumiset
0,0
-3,3
0,0
-3,3
Tilikauden poistot
0,0
-15,5
0,0
-15,5
Kertyneet poistot 31.12.2013
-5,8
-109,8		-115,6
			
Kirjanpitoarvo 1.1.2013
8,4
48,4
8,8
65,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2013
8,2
38,9
16,2
63,3
2012
Milj. €

		
		
Liikearvo

Muut
aineettomat
oikeudet

Keskeneräiset
hankinnat ja
ennakkomaksut

Yhteensä

Hankintameno
Hankintameno 1.1.2012
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Myytävänä olevat omaisuuserät
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2012

50,6
237,4
11,5
299,5
			
1,0
18,0
15,9
34,9
-2,2
-103,5
-0,1
-105,8
-32,7
-12,8
-2,3
-47,8
		 14,2
-16,2
-2,0
16,7
153,3
8,8
178,8
			
Kertyneet poistot
			
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2012
-8,2
-170,7		-178,9
Myytävänä olevat omaisuuserät
		 10,3		10,3
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
		 77,5		77,5
Arvonalentumiset
		 -0,5		-0,5
Tilikauden poistot
		 -21,7		-21,7
Kertyneet poistot 31.12.2012
-8,2
-104,9		-113,2
			
Kirjanpitoarvo 1.1.2012
42,4
66,7
11,5
120,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2012
8,4
48,4
8,8
65,6
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15. Arvonalennustestaus
Liikearvot on kohdistettu SOK-yhtymän rahavirtaa tuottaville yksiköille tai niiden muodostamille ryhmille seuraavasti:

Milj. €
Sokos Hotels -ketju
LB Kiel Tampere Ab / Oy Tammer Ab
Yhteensä

		Diskonttauskorko		Diskonttauskorko
		 ennen veroja, %		 ennen veroja, %
2013
2013
2012
2012
7,4
9,0
7,4
11,7
0,8		1,0
8,2		8,4

SOK-yhtymässä ei ole liikearvojen lisäksi muita aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton.
SOK-yhtymän rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritelty liiketoimintasegmenttiä alemmalle tasolle. Pääsääntöisesti rahavirtaa tuottavana
yksikkönä on juridinen yhtiö. Matkailu- ja ravitsemiskaupassa liikearvoa seurataan ja testataan ketjutasoilla.
LB Kiel Tampere Ab:n hankinnasta 30.11.2012 Oy Tammer Ab:lle syntyneen liikearvon testaus perustuu käypään arvoon vähennettynä
luovutuksesta aiheutuvilla kuluilla. Tampereella sijaitsevan Sokos Hotel Tammerin kiinteistöstä tehtiin käyvän arvon määritys vuonna 2013.
Arvonalentumiset
Tilinpäätöksissä 2012−2013 ei tehty arvonalennuksia liikearvoista.
Testaus ja herkkyysanalyysi
Arvonalennustestauksessa liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Käyttöarvo on laskettu ennakoitujen
diskontattujen rahavirtojen perusteella. Ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat viiden
vuoden ajanjakson. Tämän ajanjakson jälkeiset rahavirrat on extrapoloitu käyttämällä kahden prosentin kasvutekijää, joka arvion mukaan ei ylitä
toimialojen pitkän aikavälin toteutunutta kasvua. Diskonttauskorkona on käytetty toimialoittain ja maittain määritettyä keskimääräistä
painotettua pääoman tuottovaatimusta (WACC) ottaen huomioon testattavaan yksikköön liittyvät erityiset riskit. Tuottovaatimuksen
pääomarakenne perustuu toimialan keskiarvoon ja toimialakohtaiseen betakertoimeen.
Keskeiset muuttujat arvonalentumistestauksessa ovat diskonttauskorko, käyttökateprosentti sekä viiden vuoden ennustejakson jälkeinen
kasvutekijä. Arvioitaessa Sokos Hotels -ketjun liikearvoa minkään käytetyn keskeisen muuttujan ennakoitavissa oleva mahdollinen muutos ei
johtaisi tilanteeseen, joka aiheuttaisi arvonalennustarpeen.

16. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Milj. €
Kirjanpitoarvo 1.1.
Osuus tilikauden tuloksesta
Saadut osingot
Lisäykset/vähennykset
Muuntoerot
Kirjanpitoarvo 31.12.

2013
116,8
13,8
-2,2
2,4
0,0
130,8

2012
78,6
4,5
-1,1
34,8
0,0
116,8

Merkittävimmät osakkuusyritykset
2013 Milj. €
Finnfrost Oy
Coop Trading A/S
S-Pankki Oy
Russian and Baltics Retail Properties Ky
Muut

Varat
45,6
20,2
3 188,3
47,4
4,9

Velat
41,6
2,3
2 948,0
29,9
0,2

Liikevaihto
429,3
11,8
56,2
1,4
0,6

Varat
537,5
0,0
103,5

Velat
524,3
0,0
91,8

Liikevaihto
4676,3
0,0
16,0

Yhteisyritys
2013 Milj. €
North European Oil Trade
North European BioTech Oy
Kauppakeskus Mylly Oy
1)

S-Pankki Oy:n osalta liikevaihtona on esitetty korkokate.
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1)

Tulos
0,4
0,0
21,3
-1,6
0,0

Omistus %
50,0 %
25,0 %
50,0 %
20,0 %

Tulos
0,3
0,0
5,7

Omistus %
50,8 %
50,0 %
50,0 %

SOK perusti joulukuussa 2013 yhdessä ST1:n kanssa North European BioTech Oy:n. Yhtiö on SOK:n ja ST1:n yhteisyritys. Yhtiö on
yhdistelty konserniin osakkeiden arvosta (1,5 M€). Koska yhtiö on vasta perustettu, siitä ei ole saatavissa tilinpäätöstietoja.
SOK-yhtymä omistaa North European Oil Trade Oy:stä 50,8 prosenttia. SOK-yhtymä käyttää yhtiössä osakassopimukseen perustuen
yhteistä määräysvaltaa ST1:n kanssa, joten yhtiötä käsitellään yhteisyrityksenä.
Kaikki SOK-yhtymän osakkuus- ja yhteisyritykset ovat listaamattomia.
S-Pankki ja Kauppakeskus Mylly yhdistelty konserneina.
Merkittävimmät osakkuusyritykset
2012 Milj. €
Finnfrost Oy
Coop Trading A/S
S-Pankki Oy
Muut

Varat
44,3
21,5
3 098,0
34,7

Velat
40,6
3,7
2 890,2
19,8

Varat
408,0
104,4

Velat
395,4
94,4

Liikevaihto
385,0
12,4
49,0 1)
1,7

Tulos
0,3
-1,8
4,8
0,0

Omistus %
50,0 %
25,0 %
50,0 %

Liikevaihto
3642,8
15,3

Tulos
0,1
4,7

Omistus %
51,0 %
50,0 %

Yhteisyritykset
2012 Milj. €
North European Oil Trade Oy
Kauppakeskus Mylly Oy
1)

S-Pankki Oy:n osalta liikevaihtona on esitetty korkokate.

North European Oil Trade Oy:n omistuksessa joulukuussa tapahtuneen muutoksen seurauksena SOK:n omistusosuus laski noin 50 prosenttiin.
SOK-yhtymä käyttää yhtiössä osakassopimukseen perustuen yhteistä määräysvaltaa, joten yhtiötä käsitellään tilinpäätöksessä yhteisyrityksenä.
Yhteisyritysosakkeisiin konsernissa on kirjattu 7,7 milj. euroa osakkeiden käypään arvoon perustuen. North European Oil Trade Oy:n
omistuksessa tapahtuneella muutoksella ei ollut konsernissa tulosvaikutusta.
Kaikki SOK-yhtymän osakkuus- ja yhteisyritykset ovat listaamattomia.
S-Pankki ja Kauppakeskus Mylly yhdistelty konserneina.

17. Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Milj. €
Osakkeet ja osuudet
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo 31.12.

2013
		
15,7
2,3
-5,9
12,0

2012
5,2
11,7
-1,2
15,7

Osakkeet ja osuudet sisältävät listaamattomien yhtiöiden osakkeita. Listaamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, ellei käypää arvoa ole
luotettavasti määritettävissä.
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Lainat ja muut saamiset

			
2013
2012
0,0
0,0
0,0
32,1
27,6
1,6
21,7
5,4
55,6
9,8
106,5
85,8

Milj. €
Pitkäaikaiset myyntisaamiset
Rahoitusyhtiöille myydyt saamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Pääomalainasaamiset muilta
Pitkäaikaiset lainasaamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset *
Lainat ja muut saamiset yhteensä

* Hankkija Oy:n myynnistä IFRS:n mukaan kirjattu saaminen 50,3 miljoonaa euroa sisältyy muihin pitkäaikaisiin saamisiin 31.12.2013.
Myytävänä olevat omaisuuserät

0,0		
		
118,5
98,6

Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä

18. Laskennalliset verot
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana
Laskennalliset verosaamiset
				Laajaan					
			Kirjattu
tulos-		 Ostetut/			
		
Kirjattu omaan laskelmaan		 Myydyt			
		
tulospää
kirjatut Kurssiliike-		Lopetetut
1.1.2013 laskelmaan omaan
erät
erot toiminnot Ryhmittelyt toiminnot 31.12.2013

Milj. €
Vahvistetut tappiot
Varaukset ja arvonalentumiset
Vaihto-omaisuuden ja
käyttöomaisuuden sisäinen kate
Rahoitusleasingvelka
Muut erät
Yhteensä

20,3
2,3
2,7
9,4
-0,5
34,1

4,3						
3,1						
-0,4					
-2,0					
2,4
0,1		 0,1		
7,4
0,1		 0,1
-0,5

-1,9
-0,5

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

22,7
4,8
2,0
5,8
3,4
38,7

Laskennalliset verovelat
Milj. €
Kertyneet poistoerot
Liiketoimintojen yhdistämiset
Käyvän arvon rahasto
Muut erät
Yhteensä
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5,9
-0,5				-0,8			 4,5
4,2
-0,3							
2,8
1,6			 -0,7			
0,0		
0,8
4,5
2,8			 -0,1
-2,2
1,1		
6,2
16,2
2,0
0,0
-0,7
-0,1
-3,0			
14,3
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Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana
Laskennalliset verosaamiset

Milj. €
Vahvistetut tappiot
Varaukset ja arvonalentumiset
Vaihto-omaisuuden ja
käyttöomaisuuden sisäinen kate
Rahoitusleasingvelka
Muut erät
Yhteensä

				Laajaan					
			Kirjattu
tulos-		 Ostetut/			
		
Kirjattu omaan laskelmaan		 Myydyt			
		
tulospää
kirjatut Kurssiliike-		Lopetetut
1.1.2012 laskelmaan omaan
erät
erot toiminnot Ryhmittelyt toiminnot 31.12.2012
15,3
2,3
2,8
16,3
-2,6
34,0

5,1					
0,3					

-0,2		
-0,2		

0,1					
-0,2
-4,9					
-1,8
0,1
-0,1		 0,0		
2,4
0,7
-0,1		 0,0			

20,3
2,3

0,0
-0,1
-0,3
-0,5

2,7
9,4
-0,5
34,1

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

5,9
4,2
1,6
4,5
16,2

Laskennalliset verovelat
Milj. €
Kertyneet poistoerot
Liiketoimintojen yhdistämiset
Käyvän arvon rahasto
Muut erät
Yhteensä

9,1
-3,6				 1,5
-0,4
11,0
-4,2					
0,4
-0,8			
2,4				
3,7
1,6			 0,0
-0,8		
23,0
-6,2		
2,4
0,0
0,7		

Konsernilla oli 31.12.2013 6,6 milj. euroa (2,7 milj. euroa 31.12.2012) vahvistettuja tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista,
koska konsernille ei todennäköisesti kerry ennen kyseisten tappioiden vanhenemista verotettavaa tuloa, jota vastaan tappiot pystyttäisiin
hyödyntämään.

19.Vaihto-omaisuus
Milj. €
Aineet ja tarvikkeet
Tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Yhteensä

2013
0,0
189,9
0,1
190,1

2012
0,0
220,5
0,1
220,6

2013
525,5
10,9
17,1
0,7
37,1
591,4

2012
563,8
35,4
11,7
2,4
26,4
639,8

2013
0,0
0,0

2012
8,2
8,2

20. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Milj. €
Myyntisaamiset
Korottomat laina- ja muut saamiset
Johdannaisvarat
Rahoituserien siirtosaamiset
Muut siirtosaamiset
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset yhteensä

21. Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Milj. €
Rahoitusyhtiöille myydyt saamiset
Lyhytaikaiset korolliset saamiset yhteensä
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22. Lyhytaikaiset sijoitukset
Milj. €
Saamistodistukset

2013
0,0

2012
20,0

2013
156,1

2012
147,8

2013
157,7
0,0
157,7

2012
157,6
0,1
157,7

23. Rahavarat
Milj. €
Käteisvarat ja talletukset
Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:
Milj. €
Käteisvarat ja talletukset
Rahamarkkinasijoitukset alle 3 kk
Yhteensä

Rahavirtalaskelmassa rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.
Rahavirtalaskelma sisältää lopetettujen toimintojen käteisvarat ja talletukset.

24. Oma pääoma
Milj. €
Osuuspääoma 1.1.
Osuusmaksusuoritukset
Osuuspääoma 31.12.

2013
156,0
7,3
163,4

2012
145,7
10,3
156,0

Osuuspääoma koostuu osuuskauppojen osuuksista maksamista osuusmaksuista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupan osuuksien lukumäärä määräytyy osuuskaupan jäsenmäärän ja vuotuisten ostojen perusteella.
Sidotut rahastot
Käyvän arvon rahasto
Käyvän arvon rahasto sisältää myytävissä olevien sijoitusten ja rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen
muutokset sekä osuuden S-Pankin käyvän arvon rahaston muutoksesta. Rahaston arvo on 16,9 miljoonaa euroa 31.12.2013 (20,3 milj. euroa
31.12.2012). S-Pankin käyvän arvon rahaston osuus on 13,6 miljoonaa euroa 31.12.2013 (15,5 milj. euroa 31.12.2012).
Vararahasto
Vararahasto sisältää osuuskunnan sääntöjen mukaisen vapaasta omasta pääomasta siirrettävän osuuden. Rahaston arvo on 18,5 miljoonaa euroa
31.12.2013 (18,5 milj. euroa 31.12.2012).
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Hallintoneuvoston käyttörahaston käytöstä päättää hallintoneuvosto. Rahaston arvo on 0,1 miljoonaa euroa 31.12.2013
(0,1 milj. euroa 31.12.2012).

25. Lisäosuuspääoma
Milj. €
Lisäosuuspääoma, pitkäaikainen

2013
12,8

2012
12,8

Lisäosuuspääoma koostuu osuuskauppojen vapaaehtoisista sijoituksista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan. Osuuskaupoilla on oikeus
lisäosuusmaksujensa palautukseen osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin tavoin ja edellytyksin.
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26. Korolliset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Milj. €
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasingvelat
Muut pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä

2013
20,2
72,3
12,3
104,8

2012
20,9
80,2
5,2
106,3

2013
0,0
17,4
28,9
46,3

2012
10,0
17,2
212,4
239,6

2013

2012

21,3
56,6
28,9
106,7

21,5
59,3
37,5
118,3

Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien nykyarvo:
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Vähimmäisvuokrien nykyarvo yhteensä

17,4
46,8
25,5
89,7

17,2
47,8
32,4
97,4

Kertyvät rahoituskulut

17,0

20,9

Vuokrat jälleenvuokraussopimuksista

19,9

19,7

Milj. €
Pitkäaikaiset korottomat velat
Siirtovelat
Pitkäaikaiset korottomat velat yhteensä

2013
29,0
7,7
36,7

2012
29,9
6,4
36,2

Ostovelat yhteensä

676,6

652,1

Saadut ennakot
Muut lyhytaikaiset velat
Johdannaisvelat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä

1,9
25,4
12,0
87,4
126,7

2,0
24,6
14,0
75,7
116,3

51,6
0,6
42,9
95,1

54,1
1,5
26,4
82,0

Lyhytaikaiset korolliset velat
Milj. €
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasingvelat
Muut lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä
Rahoitusleasingvelat
Milj. €
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien kokonaismäärä:
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Vähimmäisvuokrat yhteensä

Rahoitusleasingsopimukset muodostuvat pääosin kiinteistöjen vuokrasopimuksista.

27. Korottomat velat

Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstökulut
Rahoituserät
Muut
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
Vertailuvuoden korottomat velat sisältää lopetettujen toimintojen velat.
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Rahoitusvarat

Käypä arvo 2013

Kirjanpitoarvo 2013

Jaksotettuun hankintamenoon
kirjattavat rahoitusvelat

Suojauslaskennan alaiset
johdannaiset

Myytävissä olevat
rahoitusvarat

Lainat ja saamiset

Milj. €

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat

Liite

28. Rahoitusvarojen ja -velkojen
käyvät arvot

							
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)							
Osakkeet ja osuudet
				 7,2			7,2
7,2
Lainasaamiset
			 43,3				43,3
44,7
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
			 0,0				0,0
0,0
Rahoitusleasingsaamiset
			 0,0				0,0
0,0
Korottomat lainasaamiset
			 55,6				55,6
55,1
Myyntisaamiset
			 0,0				0,0
0,0
Myyntisaamiset ja muut
lyhytaikaiset korottomat saamiset (20)							
Myyntisaamiset
			 527,1				527,1
527,1
Lainasaamiset
			 0,6				0,6
0,6
Rahoituserien siirtosaamiset 			 0,7				0,7
0,7
Johdannaisvarat
		
17,8			 0,00		17,8
17,8
Lyhytaikaiset korolliset saamiset (21)							
Lainasaamiset
			 7,5				7,5
7,6
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
			0,00				0,0
0,0
Lyhytaikaiset sijoitukset
(22)							
Myytävissä olevat sijoitukset 				 0,00			0,0
0,0
Rahavarat
(23)							
Käteisvarat ja talletukset
			 157,7				157,7
157,7
					
Rahoitusvarat yhteensä
		
17,8
799,9
7,2
0,0		817,4
818,2
							
Rahoitusvelat
							
							
Lisäosuuspääoma
(25)					 12,8
12,8
12,8
Pitkäaikaiset korolliset velat
(26)							
Ostovelat
						 0,0
0,0
0,0
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
						 20,2
20,2
20,2
Korolliset lainat muilta
						 10,2
10,2
11,5
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
						 0,0
0,0
0,0
Rahoitusleasingvelat
						 72,3
72,3
66,8
Pitkäaikaiset korottomat velat
(27)							
Rahanlaskentapalvelu
						 25,5
25,5
25,5
Muut korottomat velat
						 0,1
0,1
0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat
(26)							
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
						 0,0
0,0
0,0
Korolliset lainat muilta
						 30,3
30,3
30,3
Myytyihin saamisiin liittyvä rahoitusyhtiövelka
						 0,0
0,0
0,0
Rahoitusleasingvelat
						 17,4
17,4
31,2
Lyhytaikaiset korottomat velat
(27)							
Siirtovelat rahoituserät
						 0,6
0,6
0,6
Johdannaisvelat
		
11,3			
0,7		12,0
12,0
Ostovelat
(27)					 677,3
677,3
677,3
								
Rahoitusvelat yhteensä
		
11,3			
0,7
866,7
878,7
888,3
Lisäosuuspääoman 12,8 miljoonaa (2012: 12,8 miljoonaa) käypää arvoa ei ole kyetty määrittämään.
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Käypä arvo 2012

Kirjanpitoarvo 2012

Jaksotettuun hankintamenoon
kirjattavat rahoitusvelat

Suojauslaskennan alaiset
johdannaiset

Myytävissä olevat
rahoitusvarat

Lainat ja saamiset

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat

Liite

Milj. €
Rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)							
Osakkeet ja osuudet
				 12,5			12,5
12,5
Lainasaamiset
			 44,0				44,0
45,0
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
			 6,0				6,0
5,8
Rahoitusleasingsaamiset
			 0,0				0,0
0,0
Korottomat lainasaamiset
			 5,3				5,3
5,1
Myyntisaamiset
			 0,0				0,0
0,0
Myyntisaamiset ja muut
lyhytaikaiset korottomat saamiset (20)							
Myyntisaamiset
			 563,4				563,4
563,4
Lainasaamiset
			 0,3				0,3
0,3
Rahoituserien siirtosaamiset 			 2,8				2,8
2,8
Johdannaisvarat
		
11,6			
0,1		11,7
11,7
Lyhytaikaiset korolliset saamiset (21)							
Lainasaamiset
							0,0
0,0
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
			 8,2				8,2
8,2
Lyhytaikaiset sijoitukset
(22)							
Myytävissä olevat sijoitukset 				 20,0			20,0
20,0
Rahavarat
(23)							
Käteisvarat ja talletukset
			 153,7				153,7
153,7
							
Rahoitusvarat yhteensä
		
11,6
783,7
32,5
0,1		828,0
828,5
							
Rahoitusvelat
							
							
Lisäosuuspääoma
(25)					 12,8
12,8
12,8
Pitkäaikaiset korolliset velat
(26)							
Ostovelat
						 0,0
0,0
0,0
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
						 20,9
20,9
21,4
Korolliset lainat muilta
						 0,4
0,4
0,4
Myytyihin saamisiin liittyvä rahoitusyhtiövelka
						 6,0
6,0
5,8
Rahoitusleasingvelat
						 81,6
81,6
88,3
Pitkäaikaiset korottomat velat
(27)							
Rahanlaskentapalvelu
						 23,1
23,1
23,1
Muut korottomat velat
						 0,1
0,1
0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat
(26)							
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
						 10,0
10,0
10,0
Korolliset lainat muilta
						 202,9
202,9
202,9
Myytyihin saamisiin liittyvä rahoitusyhtiövelka
						 8,2
8,2
8,2
Rahoitusleasingvelat
						 18,4
18,4
22,4
Lyhytaikaiset korottomat velat
(27)							
Siirtovelat rahoituserät
						 1,5
1,5
1,5
Johdannaisvelat
		
12,1			
1,9		14,0
14,0
Ostovelat
(27)					 724,4
724,4
724,4
								
Rahoitusvelat yhteensä
		
12,1			
1,9
1 110,3
1 124,3
1 135,3
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Käyvän arvon hierarkia rahoitusvaroista ja -veloista
		
Liite

Milj. €

Käypä arvo 			
2013
Taso 1
Taso 2

Taso 3

Käypään arvoon arvostetut varat
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)				
Osakkeet ja osuudet
		
7,2			
7,2
Lainasaamiset
		
44,7		
44,7
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
		
0,0		
0,0
Rahoitusleasingsaamiset
		
0,0		
0,0
Korottomat lainasaamiset
		
55,1		
55,1
Myyntisaamiset
		
0,0		
0,0
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset (20)				
Lainasaamiset
		
0,6		
0,6
Rahoituserien siirtosaamiset
		
0,7		
0,7
Johdannaisvarat
		17,8
3,6
14,2
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
(21)				
Lainasaamiset
		
7,6		
7,6
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
		
0,0		
0,0
Sijoituskiinteistöt
		
102,8			
102,8
Myytävänä olevien omaisuuserien varat
		
7,1			
7,1
Yhteensä
		243,4
3,6
122,8
117,1
				
Käypään arvoon arvostetut velat
				
				
Lisäosuuspääoma
(25)
12,8		 12,8
Pitkäaikaiset korolliset velat
(26)				
Ostovelat
		
0,0		
0,0
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
		
20,2		
20,2
Korolliset lainat muilta
		
11,5		
11,5
Myytyihin saamisiin liittyvä rahoitusyhtiövelka		
0,0		
0,0
Rahoitusleasingvelat
		
66,8		
66,8
Pitkäaikaiset korottomat velat
(27)				
Rahanlaskentapalvelu
		
25,5		
25,5
Muut korottomat velat
		
0,1		
0,1
Lyhytaikaiset korolliset velat
(26)				
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
		
0,0		
0,0
Korolliset lainat muilta
		
30,3		
30,3
Myytyihin saamisiin liittyvä rahoitusyhtiövelka		
0,0		
0,0
Rahoitusleasingvelat
		
31,2		
31,2
Lyhytaikaiset korottomat velat
(27)				
Johdannaisvelat
		12,0
3,6
8,4
					
Myytävänä olevien omaisuuserien velat
		
4,1			
4,08
Yhteensä
		214,4
3,6
206,8
4,1
Se käyvän arvon hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu, on määritetty koko kyseisen
käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys on arvioitu
kyseisen käypään arvoon arvostetun erän suhteen kokonaisuudessaan. Käypien arvojen hierarkian eri tasojen välisten siirtojen ajankohta
määritetään raportointikauden lopun mukaisesti.
Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.
Konserni on käyttänyt näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä hintalähteenä Bloombergin, Reutersin ja Nasdaq OMX
Commoditiesin arvostuksia.
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Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin,
mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Näiden instrumenttien
käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot perustuvat merkittäviltä osin
todennettaviin markkinatietoihin.
Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todennettavissa
olevaan markkinatietoon.
Vuoden 2013 aikana Suomen Luotto-osuuskunnan osuudet siirrettiin tasolta 2 takaisin tasolle 3 johtuen epätarkkuudesta käyvän arvon
määrityksessä. Osuuksien käypä arvo 5,6 miljoonaa (2012: 10,8 miljoonaa) perustuu Suomen Luotto-osuuskunnan alustavaan suunnitelmaan
varojen jaosta vuosina 2014–2015. Edellä mainittujen lisäksi taso 3 sisältää noteeraamattomia osakkeita 1,6 miljoonaa (2012: 1,7 miljoonaa),
joiden käypä arvo ei ole määritettävissä sekä sijoituskiinteistöjä 102,8 miljoonaa euroa, joiden käypä arvo perustuu olennaisilta osin
ulkopuolisiin kiinteistöarvioihin. Tasolla 3 esitettyjä noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia realisoitiin v. 2013 hankintamenoarvoltaan
0,1 miljoonaa euroa.
Lopetettuna toimintona esitettyyn SOK:n autokauppaliiketoimintaan 31.12.2013 liittyvät varat ja velat nettoarvoltaan 3,0 miljoonaa
esitetään tasolla 3. Ne on arvostettu myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoonsa.
Tapahtumat tasolla 3
Milj. €
Alkusaldo 1.1.
Ostot
Myynnit
Siirrot tasolta 2 tasolle 3
Sijoituskiinteistöjen esittäminen tasolla 3
Myytävänä olevien erien esittäminen tasolla 3
Saldo 31.12.

		2013
		1,7
		0,0
		-0,1
		5,6
		102,8
		3,0
		113,0

Käypään arvoon arvostetut varat
		
Käypä arvo
Milj. €
Liite
2012
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet
		 12,5		10,8
1,7
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat
saamiset
				
Johdannaisvarat
		11,7
2,3
9,4
Lyhytaikaiset sijoitukset
(22)				
Myytävissä olevat sijoitukset
		 20,0		20,0
Yhteensä
		 44,2
2,3
40,2
1,7
				
Käypään arvoon arvostetut velat
				
				
Lyhytaikaiset korottomat velat
					
Johdannaisvelat
		 14,0
2,3
11,7
Yhteensä
		 14,0
2,3
11,7

29.Varaukset
Milj. €
Varaukset 1.1.2013
Varausten lisäykset
Käytetyt varaukset
Käyttämättömien varausten peruutukset
Varaukset 31.12.2013
Varausten jakautuminen
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

Tappiolliset
vuokrasopimukset
6,1
19,3
-2,0
-0,6
21,3

Vuokratilojen
ylläpitoMuut
varaukset
varaukset
Yhteensä
2,1
0,6
8,8
0,0
1,7
21,1
-0,3
-1,2
-3,5
-0,1		-0,7
1,7
0,8
23,9

				
19,0				
4,9
				

SOK-yhtymän tilinpäätös 2013

83

Milj. €
Varaukset 1.1.2012
Varausten lisäykset
Käytetyt varaukset
Käyttämättömien varausten peruutukset
Varaukset 31.12.2012
Varausten jakautuminen
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

		Vuokratilojen
Tappiolliset
ylläpitoMuut
vuokrasopimukset
varaukset
varaukset
Yhteensä
5,0
2,5
0,1
7,7
2,9
0,2		3,9
-1,4
-0,3
-0,4
-2,0
-0,4
-0,4		-0,8
6,1
2,1
0,6
8,8
				
				
6,0				
2,8				

30. Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana
Konserni on ottanut vuokralle hotelli-, myymälä- sekä varastotiloja vuokrasopimusilla, jotka eivät ole peruutettavissa. Vuokrien kestot ovat
pääsääntöisesti 3–15 vuotta. Useimmat vuokrasopimukset ovat uusittavissa markkinahintaan vuokra-ajan päätyttyä.
Ei peruutettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Milj. €
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

2013
141,6
522,2
582,0
1 245,8

2012
136,5
493,9
659,8
1 290,2

Konserni vuokralle antajana
Ei peruutettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Milj. €
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
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2013
12,4
7,5
0,0
19,9

2012
11,8
7,8
0,1
19,7

31. Rahoitusriskien ja hyödykkeiden hintariskien hallinta
Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty SOK:n rahoitusyksikköön. Yhtymällä on SOK:n hallituksen vahvistamat talous- ja
rahoituspolitiikka sekä riskienhallintaohjeet. Näissä määritellään periaatteet rahoitusriskien hallinnalle ja sallitut enimmäismäärät rahoitusriskeille.
Lisäksi rahoituksen eri osa-alueille on asetettu numeeriset tavoitteet, joiden avulla pyritään varmistamaan rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus
ja edullisuus kaikissa olosuhteissa.
Johdannaisia käytetään pääasiassa yhtymän rahoitusriskeiltä ja hyödykkeiden hintariskeiltä suojautumiseen. Muussa kuin suojaustarkoituksessa
johdannaiskauppaa käydään vain SOK:n hallituksen hyväksymien riskilimiittien rajoissa.
LUOTTORISKI
Luottoriski on riski sille, että sopimuksen vastapuoli laiminlyö maksuvelvollisuutensa SOK-yhtymälle tai että muutos vastapuolen luottokelpoisuudessa vaikuttaa sen liikkeelle laskemien rahoitusinstrumenttien markkina-arvoon. Luottoriski syntyy sillä hetkellä, kun on tehty
tai päätetty tehdä liiketoimi tai sopimus, joka sisältää riskin, että SOK-yhtymän saatavat voivat jäädä saamatta.
Suurin osa SOK-yhtymän luottoriskistä on rahoitusmarkkinasopimuksiin ja myyntisaataviin liittyvää. SOK-yhtymän likviditeetti sijoitetaan
raha- ja valuuttamarkkinoille tuottavasti, mutta tarpeettomia riskejä välttäen.
Sijoitustoimintaa ja johdannaiskauppaa käydään ainoastaan SOK:n hallituksen hyväksymien vastapuolten kanssa, hallituksen hyväksymän
limiitin puitteissa.
Kaupalliseen toimintaan liittyvien luottoriskien hallinta on osa liiketoimintayksiköiden toimintaa.
Rahoitusvarojen luottoriskin enimmäismäärä
Milj. €

Liite
2013
2012
		
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)		
Lainasaamiset
		 43,3
44,0
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
		 0,0
6,0
Rahoitusleasingsaamiset
		 0,0
0,0
Korottomat lainasaamiset
		55,6
5,3
Myyntisaamiset
		 0,0
0,0
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
(20)		
Myyntisaamiset
		 527,1
563,4
Lainasaamiset
		 0,6
0,3
Rahoituserien siirtosaamiset
		 0,7
2,8
Johdannaisvarat
		 17,8
11,7
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
(21)		
Rahoitusyhtiöille myydyt saamiset
		 0,0
8,2
Lainasaamiset
		 7,5
0,0
Lyhytaikaiset sijoitukset
(22)		
Myytävissä olevat sijoitukset
		 0,0
20,0
Rahavarat
(23)
157,7
153,7
Taseen ulkopuoliset vastuut
(33)		
Takausvastuiden nimellisarvo
		 136,3
181,9
		
Yhteensä
946,5
997,3
Johdannaisvarat muodostuvat sopimusten kirjanpidossa olevista positiivisista markkina-arvoista.
Yhtymän luottoriskiä lisäävät takaussitoumukset on esitetty liitteessä 33. Takausvastuut sisältävät S-ryhmään kuuluvien yritysten puolesta
myönnettyjä takauksia, joiden realisoituminen ei ole todennäköistä.
Luottoriskiä pienentävät erät
Osuuskauppojen puolesta annettujen takausten vastavakuudeksi on saatu reaalivakuuksia 2,5 miljoonan euron arvosta (2012: 2,5 miljoonaa).
Lisäksi SOK-yhtymä on saanut vuokratakuita sekä pankkitakauksina että rahana 0,7 miljoonaa euroa (2012: 0,5 miljoonaa).

SOK-yhtymän tilinpäätös 2013

85

Laina- ja myyntisaamisten ikäanalyysi
			
			
			
Milj. €
Liite
2013
Lainasaamiset
erääntyy alle vuoden kuluessa
erääntyy yli vuoden kuluessa

Josta ei tilinpäätöspäivänä arvoltaan alentuneita,
Josta ei arvoltaan		
mutta erääntyneitä seuraavissa periodeissa
alentuneita tai				
Tilikaudella
tilinpäätöspäivänä				 kirjatut arvonerääntyneitä
1–30 päivää 31–90 päivää yli 90 päivää
alennukset

Myyntisaamiset
erääntyy alle vuoden kuluessa
erääntyy yli vuoden kuluessa
Yhteensä

(21)
8,1
8,1			
(17)
98,9
98,9			
					
					
(20)
527,1
519,8
4,9
1,1
1,3
(17)
0,0
0,0				
		
634,0
626,7
4,9
1,1
1,3

Milj. €

			
			
			
Liite
2012

Josta ei arvoltaan		
Josta ei tilinpäätöspäivänä arvoltaan alentuneita,
alentuneita tai				
Tilikaudella
mutta erääntyneitä seuraavissa periodeissa
tilinpäätöspäivänä				 kirjatut arvonerääntyneitä
1–30 päivää 31–90 päivää yli 90 päivää
alennukset

Lainasaamiset
erääntyy alle vuoden kuluessa
erääntyy yli vuoden kuluessa

(21)
0,3
0,3			
(17)
49,3
49,3			
					
Myyntisaamiset
					
erääntyy alle vuoden kuluessa
(20)
563,4
551,2
10,1
1,1
1,1
erääntyy yli vuoden kuluessa
(17)
0,0
0,0				
Yhteensä
		613,0
600,7
10,1
1,1
1,1
		
Luottotappiotilien täsmäytyslaskelma
		
Milj. €
		2013
2012			
					
Realisoituneet luottotappiot
		 0,0
0,7			
Palautuneet luottotappiot
		 0,0
-0,1			
Tilikaudella kirjatut arvonalennukset					
Loppusaldo 31.12.
		 0,0
0,6
Luottotappiot ovat aiheutuneet myyntisaamisista, joista ei ole kerrytetty korkoa ja joihin ei ole liittynyt vakuuksia.
Saamistodistusten laadun analyysi
Milj. €

		
2013
Liite
Arvo

Osuus
saamisista

2012
Arvo

Senior-ehtoiset lainat
Junior-ehtoiset lainat
Yhteensä

(22)
(17)
		

0,0
20,0
20,0

0,0 %
100,0 %
100,0 %

20,0
20,0
40,0

Saamistodistukset luottoluokittain 1)
		
2013
Milj. €
Liite
Arvo
AA(22)
0,0
Luokittelematon, S-Pankki
(17)
20,0
Yhteensä
		
20,0

Osuus
saamisista
0,0 %
100,0 %
100,0 %

2012
Arvo
20,0
20,0
40,0

1)

Osuus
saamisista		
50,0 %
50,0 %
100,0 %

Osuus
saamisista		
50,0 %
50,0 %
100,0 %

Käytetty ensisijaisesti S&P:n luokitusta. Mikäli S&P:n luokitusta ei ole ollut saatavilla, on käytetty vastaavaa Moody’s tai Fitch-luokitusta.
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Riskikeskittymät
Saamisten jakautuminen maantieteellisesti 2013
Milj. €
Lainasaamiset
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
Rahoitusleasingsaamiset
Myyntisaamiset
Myytävissä olevat sijoitukset
Rahavarat
Muut erät
Yhteensä

Suomi
Pohjoismaat
Muut EU-maat
Muut maat
105,3		
0,2
1,4
0,0			
0,0			
521,3
0,7
3,3
1,7
0,0			
116,2
10,4
13,8
17,3
18,5			
761,3
11,1
17,3
20,4
			
Saamisten jakautuminen maantieteellisesti 2012
			
Milj. €
Suomi
Pohjoismaat
Muut EU-maat
Muut maat
Lainasaamiset
48,0		
0,2
1,4
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
14,2			
Rahoitusleasingsaamiset
0,0			
Myyntisaamiset
557,4
0,7
3,6
1,7
Myytävissä olevat sijoitukset
20,0			
Rahavarat
125,7
0,4
17,3
10,4
Muut erät
14,5			
Yhteensä
779,8
1,1
21,1
13,5
Riskikeskittymät esitetään taulukoissa ainoastaan SOK-yhtymän ulkoisten erien osalta.
Rahoitusvarojen ja -velkojen vähentäminen toisistaan 2013
SOK-yhtymä ei ole nettouttanut rahoitusvarojaan ja -velkojaan. Osaan johdannaissopimuksista kohdistuu kuitenkin sopimus, jonka mukaan
johdannaiset voitaisiin konkurssitilanteessa nettouttaa.

Johdannaissopimukset
2013
2012

Kirjatut
Kirjatut
rahoitusvarat
rahoitusvelat
Nettoarvo
		
7,5
-1,7
5,8
3,4
-4,4
-1,0

LIKVIDITEETTIRISKI
Likviditeettiriski on riski, että SOK:n ja sen tytäryhtiöiden likvidit varat ja käyttämättömät lainalimiitit eivät riitä operatiivisiin tarpeisiin tai
että tarvittavan likviditeetin järjestäminen aiheuttaa korkeita lisäkustannuksia.
SOK-yhtymän likviditeettiriskiä hallitaan pitämällä quick ratio ja kassareservi riittävällä tasolla.
Kassareserviä ylläpidetään maksuvalmiuden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa, ja siihen lasketaan likvidit jälkimarkkinakelpoiset varat sekä
pankkitilien käyttövarat mukaan lukien tililimiitit. Kassareservin tavoite on 80 miljoonaa euroa, ja tavoitteen täyttymistä seurataan kahden
viikon päähän ulottuvalla tarkastelujaksolla.
Lisäksi maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit pyritään minimoimaan lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman avulla.
SOK-yhtymä on solminut komittoituja luottolimiittejä 220 miljoonaa euroa (2012: 270 miljoonaa euroa). Luottolimiiteillä ei ole annettua
vakuutta. Luottolimiiteistä erääntyy vuonna 2015 40 miljoonaa euroa ja loput 180 miljoonaa euroa erääntyvät vuonna 2017. Vuonna 2013
kommittoituja luottolimiittejä oli käytössä keskimäärin 0,0 (25,1) miljoonaa euroa. Kirjanpidossa pitkäaikaisesta limiitistä nostettu laina
käsitellään pitkäaikaisena velkana. Tilinpäätöshetkellä SOK-yhtymällä ei ollut komittoiduista limiiteistä nostettuja velkoja.
Rahoituslimiittien ehtoihin sisältyy kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina on kaikissa rahoituslimiittisopimuksissa käytetty
omavaraisuusastetta ja käyttökate/nettokorot-tunnusluku. Kovenanttiehdot eivät rikkoutuneet tilikauden aikana.
SOK-yhtymällä on lisäksi 250 miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta oli käytössä keskimäärin 66,1 (139,5) miljoonaa euroa.
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SOK-yhtymän rahoitusvelkojen ja johdannaissopimusten sopimukseen perustuvien rahavirtojen maturiteettianalyysi
			Sopimukseen
			perustuvat
Liite
2013
kassavirrat 1) Vaadittaessa

Milj. €

alle 3 kk

3–12 kk

1–2 v

2–5 v

yli 5 v

Rahoitusvelat, jotka eivät ole johdannaisia
Lisäosuuspääoma
(25)
12,8
14,6			 0,2
0,1
0,6
13,7
Pitkäaikaiset korolliset velat
(26)								
Ostovelat
		0,0
0,0				0,0
0,0
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
		20,2
20,7		 0,1
0,3
20,3		
Korolliset lainat muilta
		10,2
15,8				 0,2
15,6
Rahoitusleasingvelat
		72,3
85,5				18,8
37,8
28,9
Pitkäaikaiset korottomat velat
(27)								
Rahanlaskentapalvelu
		
25,5
25,5
25,5					
Muut korottomat velat
		0,1
0,1				 0,1		
Lyhytaikaiset korolliset velat
(26)								
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
		
0,0
0,0
0,0					
Korolliset lainat muilta
		
30,3
30,4		
30,2
0,2			
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
		
0,0
0,0		0,0
0,0			
Rahoitusleasingvelat
		
17,4
21,3		5,5
15,8			
Ostovelat
(27)
677,3
677,3		
677,1
0,2			
Taseen ulkopuoliset vastuut
(33)								
Takausvastuiden nimellisarvo 		
136,3
136,3
136,3					
								
Rahoitusvelat, jotka eivät ole 		
1 002,3
1 027,4
161,8
712,9
16,7
39,5
54,0
42,6
johdannaisia yhteensä
								
Johdannaisvelat
(23), (27)								
Suojauslaskennassa mukana olevat
johdannaiset
		0,6
0,0		 0,0
0,0
0,0
0,0
Valuuttajohdannaiset
		1,3
0,6
0,0
0,5
0,1
0,0
0,0
Korkojohdannaiset
		5,2
5,2		 1,0
2,2
1,5
0,5
Hyödykejohdannaiset
		4,4
3,5		 0,0
0,0		 2,7
0,8
Johdannaisvarat
(20), (23)								
Suojauslaskennassa mukana olevat
johdannaiset
		0,4
0,4		 0,1
0,1
0,2
0,0
Valuuttajohdannaiset
		7,9
4,9		 0,6
2,2
2,0
0,0
Korkojohdannaiset
		4,0
4,5		 1,0
2,2
1,3
0,0
Hyödykejohdannaiset
		4,4
3,5			 0,0		 2,7
0,8
							0,0		
Nettojohdannaisvelat yhteensä 		-5,2
-4,0
0,0
-0,2
-2,2
-2,1
0,5
0,0
									
Yhteensä
		
997,1
1 023,5
161,8
712,7
14,5
37,4
54,5
42,6
1)

rahoitusvelat, kulu + / rahoitusvarat, tuotto +

Taulukossa on kaikki 31.12.2013 voimassa olevat instrumentit ja niiden sopimukseen perustuvat pääomat ja korot. Vieraan valuutan
määräiset erät on muunnettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän spot-kursseja. Rahoitusvelkojen vaihtuvakorkoiset koronmaksut on
määritetty käyttäen tilinpäätöspäivän termiinikorkonoteerauksia. Rahoitusvelat, joiden takaisinmaksua voidaan vaatia ennen eräpäivää,
on esitetty periodissa, jona takaisinmaksu on aikaisintaan mahdollista.
Johdannaisista on taulukossa esitetty kunkin sopimuksen nettorahavirrat. Koronvaihtosopimuksista on esitetty kunkin sopimuksen
nettorahavirrat. Tulevat vaihtuvakorkoiset kassavirrat on määritetty käyttäen tilinpäätöspäivän noteerauksia. Valuuttajohdannaisista on
esitetty kunkin sopimuksen nettorahavirrat. Sähköjohdannaisten rahavirtoina esitetään tilinpäätöspäivän käypä arvo erääntymispäivää
vastaavassa maturiteetissa.
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Lisäosuuspääoma
Lisäosuusmaksu on osuuskaupan vapaaehtoinen sijoitus osuuskuntaan. Annettuja lisäosuuksia vastaavien lisäosuusmaksujen yhteenlasketusta
määrästä osuuskunnalle kulloinkin suoritettu määrä muodostaa lisäosuuspääoman. Osuuskaupalla on oikeus vähentää lisäosuuksiensa
lukumäärää ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle. Lisäosuuksien vähentäminen ja niitä vastaavien lisäosuusmaksujen
palauttaminen suoritetaan osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin tavoin ja edellytyksin.
Lisäosuusmaksu palautetaan osuuskaupalle osuuskunnan hallituksen päättämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden
kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana lisäosuuksien vähentämistä ja lisäosuusmaksujen palauttamista koskeva vaatimus on
osuuskunnalle esitetty ja viimeistään viiden vuoden ja kuuden kuukauden kuluessa vaatimusta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Palautukseen käytettävissä oleva oma pääoma ja lisäosuusmaksusta palautettava määrä lasketaan palautusajankohtaa edeltäneeltä tilikaudelta
laadittavan tilinpäätöksen perusteella osuuskuntalain säännösten mukaisesti.
SOK-yhtymän rahoitusvelkojen ja johdannaissopimusten sopimukseen perustuvien rahavirtojen maturiteettianalyysi

Milj. €

			Sopimukseen
			perustuvat
Liite
2012
kassavirrat 1) Vaadittaessa

alle 3 kk

3–12 kk

1–2 v

2–5 v

yli 5 v

Rahoitusvelat, jotka eivät ole johdannaisia
Lisäosuuspääoma
(25)
12,8
13,9			 0,3
0,1
0,2
13,3
Pitkäaikaiset korolliset velat
(26)								
Ostovelat
		0,0
0,0					 0,0
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
		20,9
21,9		 0,1
0,4
0,5
21,0
Korolliset lainat muilta
		0,4
0,4				0,2
0,2
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
		6,0
6,0				3,9
2,1
Rahoitusleasingvelat
		81,6
97,5				19,3
77,6
0,6
Pitkäaikaiset korottomat velat
(27)								
Rahanlaskentapalvelu
		
23,1
23,1
23,1					
Muut korottomat velat
		0,1
0,1				 0,1		
Lyhytaikaiset korolliset velat
(26)								
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
		
10,0
10,0
10,0					
Korolliset lainat muilta
		
202,9
202,9		
198,7
4,2			
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
		
8,2
8,2		2,1
6,2			
Rahoitusleasingvelat
		
18,4
22,5		6,1
16,4			
Ostovelat
(27)
724,4
724,4
723,5
0,9				
Taseen ulkopuoliset vastuut
(33)								
Takausvastuiden nimellisarvo 		
181,9
181,9
181,9					
								
Rahoitusvelat, jotka eivät ole 		1 290,6
1 312,8
938,5
207,8
27,4
24,1
101,1
13,9
johdannaisia yhteensä
								
Johdannaisvelat
(23), (27)								
Suojauslaskennassa mukana
olevat johdannaiset
		3,7
1,8		 0,1
0,3
0,5
0,9
Valuuttajohdannaiset
		3,1
9,9
2,0
1,7
2,9
2,1
1,1
Korkojohdannaiset
		6,1
6,1		 0,8
1,3
2,9
1,1
Hyödykejohdannaiset
		2,7
2,7					 1,8
0,9
Johdannaisvarat
(20), (23)								
Suojauslaskennassa mukana
olevat johdannaiset
		 0,9
0,6		 0,0
-0,1
-0,1
0,9
Valuuttajohdannaiset
		3,0
0,4		 -0,5
0,9
0,1
0,0
Korkojohdannaiset
		6,4
6,3		 0,8
1,4
2,9
1,2
Hyödykejohdannaiset
		2,7
2,7					 1,8
0,9
								
Nettojohdannaisvelat yhteensä
2,6
10,4
2,0
2,4
2,3
2,5
1,1
0,0
								
Yhteensä
1 293,2
1 323,2
940,5
210,2
29,7
26,6
102,2
13,9
1)

rahoitusvelat, kulu + / rahoitusvarat, tuotto +

SOK-yhtymän tilinpäätös 2013

89

KORKORISKI
Korkoriski tarkoittaa markkinakorkojen muutoksista aiheutuvaa epävarmuutta SOK-yhtymän kassavirrassa, tuloksessa ja taseessa.
Korkoriski on periaatteessa minimoitu, kun SOK-yhtymän korollisten erien keskimääräinen korkosidonnaisuusaika neutraloi operatiivisen
toiminnan herkkyyden korkotason muutoksille.
SOK-yhtymän tavoite korkoriskin hallinnassa on alentaa tai poistaa markkinakorkojen muutoksen negatiivinen vaikutus yhtymän
kassavirtoihin, tulokseen ja taseeseen, kuitenkin suojauksen kustannukset huomioiden.
SOK Rahoitus vastaa keskitetysti SOK-yhtymän korkoriskin hallinnasta. SOK-yhtymän korkoriskiä seurataan ALM-laskentapaikan kautta,
joka kuvastaa koko konsernin korkoriskiä. ALM:n korkoriskipositio muodostuu yhtymän ulkoisten ja sisäisten korkoinstrumenttien nettona.
SOK:n tytäryhtiöiden korkoriskiä hallitaan rahoittamalla investoinnit ja operatiivinen toiminta siten, että liiketoiminnalle jäävä korkoriski
on mahdollisimman pieni. Yhtymän sisäisten lainojen korkosidonnaisuusaikaa päätettäessä otetaan huomioon investointien takaisinmaksuja poistoajat. Korkosidonnaisuus sovitetaan investointia tai operatiivista toimintaa vastaavaksi käyttämällä tarvittaessa yhtymän sisäisiä
korkojohdannaisia.
Yhden prosenttiyksikön lineaarinen markkinakorkotason muutos ei saa aiheuttaa nettorahoituskuluihin lisäystä, joka ylittää euromäärältään
yhden prosentin kunkin vuoden suunnitellusta käyttökatteesta. ALM-korkoriskipositiota seurataan viiden vuoden suunnittelujaksolla ja
edellä esitetyn mittarin tavoitteen tulee täyttyä suunnittelujakson kolmena ensimmäisenä vuotena.
Korkoherkkyysanalyysi
Taulukossa on esitetty SOK-yhtymän korollisten nettovelkojen sekä johdannaissaamisten ja -velkojen korkoherkkyys. Herkkyytenä esitetään
1%-yksikön korkotason muutoksen vaikutus SOK-yhtymän tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan tilinpäätöspäivänä. Muiden muuttujien oletetaan
pysyvän vakiona.
Vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan esitetään ilman verojen vaikutusta.
Vaikutus tuloslaskelmaan
		 Riskille 		1%-yks.
1%-yks.
Liite
altis positio
Duraatio
nousu
lasku

2013
Milj. €
Korolliset saamiset
EUR
Lyhytaikaiset sijoitukset
EUR
Johdannaisvarat ja -velat
EUR
USD
LTL
RUB
Muut valuutat
Korolliset velat
EUR
Yhteensä

Vaikutus omaan pääomaan
1%-yks.
1%-yks.
nousu
lasku

(17), (21)						
		42,3
1,0
0,4
-0,4		
(22)						
		0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(20), (27)						
		55,7
0,3
-0,4
0,4
1,0
-1,0
		23,5
0,2
-0,1
0,1		
		 -4,9
0,5
0,0
0,0		
		56,7
0,9
0,5
-0,5		
		
21,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
(26)						
		66,1
0,1
-0,6
0,6		
						
		
260,7		-0,2
0,2
1,0
-1,0

Johdannaisvarojen ja -velkojen korkoherkkyytenä ilmoitetaan 1%-yksikön koronmuutoksen vaikutus johdannaisen käypään arvoon. Käypään
arvoon arvostettavien lyhytaikaisten sijoitusten korkoherkkyytenä ilmoitetaan 1%-yksikön koronmuutoksen vaikutus käypään arvoon sekä
korkovirtoihin seuraavan 12 kk:n aikana. Muiden korollisten saamisten ja velkojen korkoherkkyytenä ilmoitetaan 1%-yksikön korkonmuutoksen
vaikutus korkovirtoihin seuraavan 12 kk:n aikana. Laskelmassa on oletettu taseen pysyvän saman suuruisena seuraavan 12 kk.
Omaan pääomaan vaikuttavien johdannaisten korkoriskiin sovelletaan rahavirran suojausta.
Duraationa ilmoitetaan aika seuraavaan uudelleenhinnoitteluun vuosina.
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2012
Milj. €
Korolliset saamiset
EUR
Lyhytaikaiset sijoitukset
EUR
Johdannaisvarat ja -velat
EUR
USD
LVL
LTL
RUB
Muut valuutat
Korolliset velat
EUR
Yhteensä

Vaikutus tuloslaskelmaan
		 Riskille 		1%-yks.
1%-yks.
Liite
altis positio
Duraatio
nousu
lasku

Vaikutus omaan pääomaan
1%-yks.
1%-yks.
nousu
lasku

(17), (21)						
		52,2
0,1
0,4
-0,4		
(22)						
		
20,0
0,1
0,2
-0,2
0,0
0,0
(20), (27)						
		78,4
0,9
-0,1
0,2
1,4
-1,5
		37,1
0,2
-0,1
0,1		
		 -8,0
0,1
0,0
0,0		
		 -6,6
0,2
0,0
0,0		
		91,5
1,3
1,1
-1,1		
		
15,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
(26)						
		289,0
0,1
-2,7
2,7		
						
568,5		 -1,2
1,2
1,4
-1,5

Korkovirtariski ja suojauslaskenta
SOK-yhtymässä sovelletaan suojauslaskentaa vaihtuvakorkoisia lainoja sekä erittäin todennäköisiä tulevia ostoja suojaaviin johdannaisiin.
Käytettävä suojauslaskentamalli on rahavirran suojaus. Suojauslaskennan tarkoitus on suojautua vaihtuvakorkoisten lainojen korkovirtariskiltä
sekä valuuttamääräisten ostojen valuuttariskiltä.
Suojauslaskentaa sovelletaan johdannaisiin, jotka ovat suojattavan riskin osalta tehokkaita ja täyttävät IAS 39-standardin suojauslaskennan ehdot.
Suojausinstrumentteina on käytetty koronvaihtosopimuksia, koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiineitä. Suojaussuhde
suojaavan johdannaisen ja suojattavan kohteen välillä sekä suojaukseen liittyvät riskienhallintatavoitteet dokumentoidaan suojauksen alkaessa.
Suojauksen tehokkuus arvioidaan suojaussuhteen alussa ja suojauksen aikana siten, että suojaus on erittäin tehokas koko suojauksen ajan. Suojausta
pidetään tehokkaana, kun suojaavan instrumentin rahavirtojen muutos eliminoi suojauksen kohteena olevan sopimuksen tai position rahavirtojen
muutoksesta 80–125 prosenttia.
Suojauksen tehokas osuus kirjataan käyvän arvon rahastoon.
Suojausinstrumenteina käytettyjen johdannaisten käyvät arvot
Milj. €

2013

2012

Johdannaisvelat
Koronvaihtosopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Valuuttatermiinit

0,0
0,2
0,5

1,9
0,0
0,0

Yhteensä

0,7

1,9

Johdannaissaamiset
Koronvaihtosopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Valuuttatermiinit

0,0
0,0
0,0

0,0
0,1
0,0

Yhteensä

0,0

0,1

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksissa suojauslaskentaa sovelletaan vain johdannaisen korkovirtariskiin. Valuuttariskistä aiheutuvat voitot
ja tappiot kirjataan suoraan tuloslaskelmaan.
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Rahavirran suojauksesta konsernin omaan pääomaan kirjatut muutokset
Milj. €

2013
2012
		
Alkusaldo 1.1.
-4,1
-3,2
Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta
-0,1
-1,0
Tuloslaskelmaan sisällytetty määrä
3,1
0,2
		
Loppusaldo 31.12.
1,1
-4,1
		
		
Omaan pääomaan kirjatut erät on esitetty ilman verovaikutusta.
		
Omaan pääomaan kirjatut arvonmuutokset kirjataan
tuloslaskelmaan sillä kaudella, kun suojatut rahavirrat kirjataan tuloslaskelmaan,
		
johdannainen erääntyy tai suojauslaskennan edellytykset
eivät enää täyty.
		
Vuonna 2013 rahavirran suojauksesta ei kirjattu tehottomuutta
tuloslaskelmaan.
		
Kaudet, joiden aikana suojauslaskennan piirissä olevien rahavirtojen odotetaan toteutuvan
Milj. €
Suojattujen lainojen odotetut rahavirrat
Johdannaisten odotetut rahavirrat
Odotetut rahavirrat yhteensä

2013
2014
		
-0,4
-20,3
-0,2
0,2
		
-0,6
-20,1

Yhteensä
-20,7
0,0
-20,7

Odotetut rahavirrat perustuvat tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.
VALUUTTARISKI
SOK-yhtymän liikevaihto kertyy edelleen pääosin kotimaasta.
Valuuttariski tarkoittaa valuuttakurssien muutosten aiheuttamaa epävarmuutta SOK-yhtymän kassavirrassa, tuloksessa ja taseessa. SOK:n
ja sen tytäryhtiöiden valuuttariskin suuruutta tarkastellaan valuutoittain. Tavoitteena on minimoida avoimen position valuuttariskistä
aiheutuva epävarmuus, kuitenkin suojauksen kustannukset huomioiden.
SOK Rahoitus vastaa keskitetysti SOK-yhtymän valuuttariskin hallinnasta. SOK-yhtymän valuuttariskiä seurataan ALM-laskentapaikan
kautta, joka kuvastaa koko konsernin valuuttariskiä. ALM-position riski valuuttakurssin muuttuessa kymmenellä prosentilla ei saa ylittää
kahta miljoonaa euroa. Transaktioriskit ovat sopimuksen tekevän SOK:n yksikön tai tytäryhtiön vastuulla. Merkittävät transaktioriskit
suojataan pääsääntöisesti yhtymän sisäisillä johdannaisilla.
Tytäryhtiöiden valuuttariskiä pienennetään rahoittamalla yhtiöiden toimintaa samassa valuutassa kuin rahan käyttökin on sekä johdannaisten
avulla. Ulkomaisiin tytäryhtiöihin sijoitettuun oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyvää translaatioriskiä pienennetään suojaamalla
pääomat siltä osin kuin 20 prosentin kurssimuutos aiheuttaisi yli prosenttiyksikön heikennyksen SOK-yhtymän omavaraisuusasteeseen.
Samoin menetellään sen osuuden kanssa, jonka yhtiöt ovat suunnitelleet palauttavansa Suomeen yli neljän vuoden kuluttua. Osuus, jonka
yhtiöt ovat suunnitelleet palauttavansa seuraavan neljän vuoden kuluessa, huomioidaan täysmääräisenä.
Valuuttaherkkyysanalyysi
Valuuttaherkkyysanalyysissä esitetään, mitä 10 % euron vahvistuminen tai heikentyminen muita valuuttoja vastaan vaikuttaisi yhtymän
tulokseen tai omaan pääomaan. Muiden muuttujien oletetaan pysyvän vakiona.
Laskelma sisältää SOK:n ulkomaisten tytäryhtiöiden oman pääoman määrän, jonka euroiksi muuntamisesta aiheutuu vaikutus omaan
pääomaan. Vaikutus tuloslaskelmaan ja omaan pääomaan esitetään ilman verojen vaikutusta.
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2013
Milj. €
USD
LTL
RUB
Muut valuutat
Yhteensä

Riskille altis
positio
25,1
15,3
190,3
2,0
232,7

Vaikutus tuloslaskelmaan
Euron vahvistuminen,
Euron heikentyminen,
10%
10%
-2,3
2,3
0,3
-0,3
1,2
-1,2
-0,1
0,1
-0,9
0,9

2013
Milj. €
LVL
LTL
RUB
Yhteensä

Riskille altis
positio
2,6
1,5
168,1
172,2

Vaikutus omaan pääomaan
Euron vahvistuminen,
Euron heikentyminen,
10%
10%
-0,3
0,3
-0,1
0,1
-16,8
16,8
-17,2
17,2

SOK-yhtymän oman pääoman ehtoisia sijoituksia suojaaviin valuuttajohdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa.
Yhtymän LTL-kokonaisriskiä arvioitaessa on huomioitava tässä valuutassa toimivien tytäryhtiöiden euromääräiset tai valuuttaklausuulin
sisältävät valuuttamääräiset pitkäaikaiset vuokrasopimukset, joiden valuuttariskiä vastaan tytäryhtiöt ovat suojautuneet johdannaisin.
Vuokrasopimukset eivät sisälly valuuttaherkkyysanalyysiin.
Vaikutus tuloslaskelmaan
2012
Riskille altis
Euron vahvistuminen,
Euron heikentyminen,
Milj. €
positio
10%
10%
USD
44,3
-4,2
4,2
LVL
21,2
0,6
-0,6
LTL
17,3
0,8
-0,8
RUB
241,3
1,6
-1,6
Muut valuutat
5,0
0,5
-0,5
Yhteensä
329,1
-0,8
0,8
2012
Milj. €
LVL
LTL
RUB
Yhteensä

Riskille altis
positio
6,7
1,8
5,1
13,6

Vaikutus omaan pääomaan
Euron vahvistuminen,
Euron heikentyminen,
10%
10%
-0,7
0,7
-0,2
0,2
-0,5
0,5
-1,4
1,4

32. Lähipiiritapahtumat
SOK-yhtymän lähipiiriin kuuluvat alueosuuskaupat, tytäryritykset, osakkuusyritykset, yhteisyritykset, pääjohtaja ja hänen sijaisensa, SOK:n
konsernijohtoryhmä, SOK:n hallitus ja hallintoneuvosto sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. SOK-yhtymässä ylläpidetään lähipiiriin
kuuluvista lähipiirirekisteriä.
Maksetut johdon työsuhde-etuudet
Pääjohtajan ja SOK:n konsernijohtoryhmän palkat ja palkkiot
SOK:n hallituksen ja hallintoneuvoston palkat ja palkkiot
Pääjohtajan ja SOK:n konsernijohtoryhmän lisäeläkekulut
Yhteensä

2013
2,8
0,4
0,7
3,8

2012
2,6
0,3
0,6
3,5

Johdon eläkesitoumukset: SOK:n pääjohtajalla, työsuhteessa olevilla hallituksen jäsenillä ja konsernijohtoryhmällä sekä muulla johdolla,
joka täyttää eläkepolitiikan mukaiset kriteerit on oikeus lisäeläkevakuutukseen, jossa eläkeikä on 60–62 vuotta. Johdon irtisanoutumisen
mukaiset suoriteperusteiset etuudet olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (ed.v. 0 euroa).
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Lähipiirilainat emo-osuuskunnalle/sisaryrityksille, osakkuusyrityksille sekä yhteisyrityksille on myönnetty normaalin liiketoiminnan
rahoittamiseen. Alueosuuskaupoille ja SOK-yhtymän lähipiiriin kuuluvalle johdolle ei ole myönnetty lainoja vuosina 2012–2013.
Myöskään ehdollisia eriä ja muita sitoumuksia avainhenkilöiden puolesta ei ollut. Johtoon kuuluvat henkilöt lähipiireineen eivät ole
olennaisessa liikesuhteessa SOK-yhtymään.
Myynti alueosuuskaupoille koostuu pääosin osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvästä OVT-laskutuksesta.
Lisäksi normaaliin liiketoimintaan liittyen osuuskaupoilta veloitetaan palvelutuottoja.
Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa:
		
Milj. €
2013
Myynnit
15,4
Ostot
1 539,5
Rahoitustuotot ja -kulut
0,6
Myyntisaatavat ja muut saamiset
1,2
Lainasaamiset
35,1
Lainat
-8,5
Ostovelat ja muut velat
46,3

2012
26,2
277,9
0,2
1,7
20,0
16,0
46,8

33.Vastuusitoumukset
Milj. €
Annetut pantit ja vastuusitoumukset

2013

Muut annetut vakuudet
Pantit
Kiinnitykset
Takaukset
Yhteensä

2012

0,2
		
4,0
4,2

Muiden velasta annetut vakuudet
Takaukset yhteisyritysten velasta
Takaukset osuuskauppojen velasta
Yhteensä

0,4
0,4
4,6
5,4

103,6
9,2
112,7

151,5
10,0
161,5

Muut muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset osakkuusyritysten vastuista
Takaukset osuuskauppojen vastuista
Takaukset muiden vastuista
Yhteensä

17,9
0,2
1,4
19,5

13,9
0,4
1,4
15,7

Muut vastuut
Takaisinostovastuut 1)
Merkintäsitoumukset 2)
Yhteensä

26,8
12,0
38,8

0,0

1)

Takaisinostovastuut koostuvat ostositoumuksesta ostaa Pietarin ja Baltian Prismoihin sijoittavan kiinteistörahasto kohteet rahaston
jäljellä olevan vieraan pääoman määrästä. SOK:n omistusosuus kiinteistörahastoyhtiöstä on 20 prosenttia.

2)

Merkintäsitoumus koostuu sitoumuksesta sijoittaa pääomapanoksia Pietarin ja Baltian Prismoihin sijoittavaan kiinteistärahastoon.

Annetut takaukset koostuvat pääosin yhteisyritys North European Oil Trade Oy:n puolesta annetuista 76,8 miljoonan euron velan ja
muiden vastuiden takauksista sekä yhteisyritys Kauppakeskus Mylly Oy:n puolesta annetuista 44,7 miljoonan euron velan takauksista.
Lisäksi SOK on antanut tukikirjeet SOK-Takaus Oy:n myöntämille takauksille. Tukikirjeiden määrä 31.12.2013 oli 78,1 miljoonaa euroa
(80,7 milj. euroa 31.12.2012).
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Muut taloudelliset vastuut:
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee
tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 6,6 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa 31.12.2012).
Muut vastuusitoumukset:
Osakassopimuksen mukaiset sitoumukset vastata S-Voima Oy:n sitoumuksista ja rahoittaa sen toimintaa.
Osakkaat vastaavat ns. Mankala-periaatteen mukaisesti S-Voima Oy:n sitoumuksista. Tämän periaatteen mukaan vastuu yhtiön muuttuvista
kustannuksista määräytyy osakkaan käyttämän energian mukaan. Vastuu yhtiön kiinteistä kustannuksista sisältäen myös mm. lainojen lyhennykset
ja korot sekä poistot, puolestaan jakautuu osakkaan omistamien osakesarjojen suhteessa. Yhtiön A-sarjan osakkeet liittyvät markkinasähkön
hankintaan, B- ja B1 -sarjojen osakkeet tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hankintaan ja C-sarjan osakkeet ydinvoimalla tuotetun
sähköenergian hankintaan, johon S-ryhmä on sittemmin päättänyt olla osallistumatta.
S-Voima Oy:n osakkaat ovat lisäksi osakassopimuksessa sopineet keskinäisestä velvollisuudesta rahoittaa yhtiön sijoituksia tuotantoyhtiöihin
omanpääomanehtoisesti, jolloin vastuu lähtökohtaisesti jakaantuu osakesarjoittain osakeomistuksen suhteessa. SOK:n tilinpäätöshetkeen
mennessä tehtyihin päätöksiin perustuva vastuu omanpääomanehtoisen rahoituksen jäljellä olevasta osuudesta on arviolta yhteensä 1,8 miljoonaa
euroa (4,0 milj. euroa 31.12.2012). Vieraanpääomanehtoista rahoitusta yhtiön osakkailta ei arvioida tarvittavan.
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34. Tytär- ja osakkuusyhtiöt
SOK-yhtymän ja SOK:n omistamat yritykset 31.12.2013
		
SOK-yhtymän
Maa
omistusosuus-%
Konserniyritykset
Kaupalliset
Suomi
100
SOK Autokauppa Oy
Latvia
100
A/S Prisma Latvija
Viro
100
AS Sokotel
Suomi
100
Inex Partners Oy
Suomi
100
Inex Export Oy
Suomi
100
Jollas-Opisto Oy
Suomi
100
Meira Nova Oy
Venäjä
100
OOO Real Estate Management
Venäjä
100
OOO Real Estate 1
Venäjä
100
OOO Real Estate 2
Venäjä
100
OOO Otel Plus
Venäjä
100
OOO Prisma
Venäjä
100
OOO Sokotel
Viro
100
Prisma Peremarket AS
Suomi
100
Rekla Oy
Suomi
100
SOK-Liiketoiminta Oy
Suomi
100
Sokotel Oy
Suomi
100
SOK Real Estate Int Oy
Suomi
100
SOK Retail Int Oy
Suomi
100
SOK-Takaus Oy
Suomi
100
Suomen Spar Oy
Liettua
100
UAB Prisma LT
Suomi
100
S-Verkkopalvelut Oy
Suomi
100
S-Business Oy
Suomi
100
S-Yrityspalvelu Oy
Suomi
100
RB Int Oy
Venäjä
100
OOO Itis 2
Suomi
100
SOK Fund Management Oy
28 kpl

SOK-yhtymän
äänivaltaosuus-%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

SOK:n
omistusosuus-%

100
100
100
100

100
100
99
100
100
100
100
100
100
100

Kiinteistöyhtiöt 18 kpl
Konserniyritykset yhteensä 46 kpl
Yhteisyritykset
Kauppakeskus Mylly Oy
Kiinteistö Oy Kuloisten Kauppakeskus
North European BioTech Oy
North European Oil Trade Oy
4 kpl
Osakkuusyhtiöt
Asunto Oy Kauniaisten Kirkkomäki
Coop Trading A/S
Finnfrost Oy
Keskuskorttelin Huolto Oy
S-Pankki Oy
S-Asiakaspalvelu Oy
Kiinteistö Oy Lempäälän Terminaali
Kiinteistö Oy Limingan terminaali
FIM Oyj
FIM Pankki
FIM Kiinteistö Oy
FIM varainhoito Oy
Russian and Baltics Retail Properties Ky

Suomi
50
Suomi
50
Suomi
50
Suomi
51
			
			
			
Suomi
39
Tanska
25
Suomi
50
Suomi
32
Suomi
50
Suomi
50
Suomi
50
Suomi
50
Suomi
26
Suomi
26
Suomi
20
Suomi
26
Suomi
20

Osakkuusyritykset yhteensä 13 kpl
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50
50
50
51

50

39
25
50
32
50
50
50
50
26
26
20
26
20

39
25

50
51

32
50

20

35. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
			
SOK-yhtymän osakkuusyhtiö S-Pankki Oy on marraskuussa 2013 päättänyt fuusioitumisesta LähiTapiola Pankin kanssa uudeksi
S-Pankiksi. Fuusiossa SOK-yhtymän omistusosuus uudesta S-Pankista pienenee 50 prosentista 37,5 prosenttiin. Uusi pankki aloittaa
toimintansa toukokuussa 2014. Pankkien yhdistyminen uudeksi S-Pankiksi edellyttää uuden pankkitoimiluvan hakemista.			
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SOK-yhtymän tunnusluvut 2009–2013
IFRS
2010

IFRS
2009

8 538,9
10 634,0
11 280,2
9 257,7
				
-7,9
-7,2
18,8
48,8
-0,1
-0,1
0,2
0,5
				
-13,2
-27,1
19,5
41,2
-0,2
-0,3
0,2
0,4
				
				

8 532,1

0,8
-3,9
2,0
4,4
				
Sijoitetun pääoman tuotto-%
3,0
-0,1
3,2
3,6
				
Omavaraisuusaste, %
36,3
29,3
26,7
28,9
				
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj.€
99,7
124,4
105,5
98,8
%:a liikevaihdosta
1,2
1,2
0,9
1,1
				
Gearing, %
0,7
41,7
34,1
9,3
				
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
				
tilikauden aikana
9 616
10 563
9 973
9 589
Lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna
8 897
9 732
8 947
8 442
				
Korottomat velat, milj.€
856,5
821,3
1 233,7
1 145,5

3,0

SOK-yhtymän jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj.€
Liikevoitto, milj.€
%:a liikevaihdosta
Tulos ennen veroja, milj.€
%:a liikevaihdosta
SOK-yhtymä *)

IFRS
2013

Oman pääoman tuotto-%

* Tunnusluvut sisältävät sekä lopetetut että jatkuvat toiminnot
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IFRS
2012

IFRS
2011

62,8
0,7
37,1
0,4

2,1
28,0
103,5
1,2
31,3
9 395
8 574
1 027,8

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

tulos rahoituserien jälkeen – verot
Oman pääoman tuotto-%
=
x 100 %
		 oma pääoma keskimäärin

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto-%
=
x 100 %
		 taseen loppusumma – korottomat velat – varaukset, keskimäärin

oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste, %
=
x 100 %
		 taseen loppusumma – saadut ennakot
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen

= tytäryhtiöosakkeiden ja muun käyttöomaisuuden hankintamenot

korolliset velat – rahavarat
Gearing, %
=
		 oma pääoma yhteensä

x 100 %

Henkilöstön keskimääräinen 		 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä sekä lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna
lukumäärä tilikauden aikana		 on laskettu keskiarvona neljännesvuosien lopun henkilökunnan lukumääristä.
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Emo-osuuskunnan tilinpäätös, FAS
SOK:n tuloslaskelma, FAS
Milj. €

Liitetieto		
1.1.–31.12.2013		1.1.–31.12.2012

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Toimitilavuokrat
Muut kulut
Liikeylijäämä (-tappio)
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät (+/-)
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot (+/-)
Tuloverot (+/-)
Tilikauden ylijäämä

100

			
7 544,6		7 419,6
(1)		
63,5		0,8
			
			
(2)
7 209,9		7 115,4
		
58,6
7 268,5
55,4
7 170,8
			
(3)			
		
87,5		82,5
		
23,1
110,6
21,4
104,0
			
(4)		
12,7		8,6
			
			
		
47,7
30,7
(5)
127,9
175,6
109,7
140,4
			
			 40,8		-3,4
			
(8)		
12,8		7,9
			
			 53,6		4,5
			
(9)		
-5,8		-12,0
			
			 47,8		-7,5
			
(10)		
0,0		-0,1
(11)		
0,1		-0,1
			
			 47,8		-7,8
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SOK:n tase, FAS
VASTAAVAA Milj.€
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA Milj.€
OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Käyvän arvon rahasto
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

Liitetieto		

31.12.2013		31.12.2012

(12)
39,5		38,2
(13)
6,9		 6,3
(14)
350,5
341,9
(14)
476,4
873,3
484,1
870,5
				
				
(15)
129,4		 0,1
(16)
600,0		697,2
(17)
0,0
20,0
		
74,2
805,9
70,3
787,6
				
			
1 679,2		1 658,1
				
				
		31.12.2013
31.12.2012
				
(18)				
		
163,4		156,0
		
12,8		12,8
4,1		 6,4
		
18,5		18,5
0,1
0,1
		
466,0		474,0
		
47,8
712,6
-7,8
660,0
				
(19)
4,5		4,4
(20)
19,3		2,8
				
				
(21)
45,7		44,2
(22)
897,1
942,9
946,6
990,9
				
		
1 679,2		1 658,1
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SOK:n rahoituslaskelma, FAS
Viite

Milj. €

1.1.–31.12.2013

1.1.–31.12.2012

LIIKETOIMINTA
40,8
-3,4
Liikeylijäämä
(1)
-36,7
10,4
Oikaisut liikeylijäämään
(2)
79,2
-36,1
Käyttöpääoman muutos
83,3
-29,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
0,0
0,0
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
		
Lyhytaikaisten sijoitusten muutos
-24,4
-33,2
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
25,1
42,6
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
2,1
2,9
Saadut osingot liiketoiminnasta
0,0
-2,5
Maksetut tuloverot
86,1
-19,4
Liiketoiminnan rahavirta
		
		
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
-12,0
-13,8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-161,1
-33,3
Investoinnit osakkeisiin
1,6
0,0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
187,8
6,8
Luovutustulot osakkeista
0,0
0,0
Pääomapalautus osakkuusyhtiöstä
29,2
20,3
Myönnetyt lainat
5,7
3,8
Osinkotuotot ja osuuspääoman korot
51,1
-16,0
Investointien rahavirta
		
		
RAHOITUS
0,0
0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
0,0
-2,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
-147,8
29,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)
		
7,3
10,3
Osuuspääoman ja lisäosuuspääoman lisäys
-0,3
-0,4
Maksetut osuus- ja lisäosuuspääoman korot
0,0
0,0
Muu oman pääoman vähennys
0,0
0,0
Saadut konserniavustukset
-12,5
4,3
Maksetut konserniavustukset
-153,2
41,5
Rahoituksen rahavirta
		
-16,0
6,1
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)
		
90,2
84,1
Rahavarat tilikauden alussa
74,2
90,2
Rahavarat tilikauden lopussa
		
(1)		
Oikaisut liikeylijäämään
-63,4
-0,7
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+)
12,7
8,6
Poistot ja arvonalentumiset
14,0
2,5
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
-36,7
10,4
(2)		
Käyttöpääoman muutos
108,6
-9,9
Liikesaamisten muutos
-129,3
0,0
Vaihto-omaisuuden muutos
99,9
-26,3
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
79,2
-36,1
Rahavarat ja rahavarojen muutos eroaa taseesta ja taseesta lasketusta rahavarojen muutoksesta siten, että rahavirtalaskelman rahavarojen
muutoksesta on eliminoitu rahoitusarvopapereiden käypään arvoon arvostamisesta johtuvat arvostusvoitot ja -tappiot.
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SOK:n tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) tilinpäätös on
laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti (FAS).
Taseen vertailukelpoisuus

Vuoden 2013 lopussa SOK:n kokonaan omistaman tytäryhtiö
Inex Partners Oy:n harjoittaman tavarakaupan liiketoiminta
siirtyi uuden käyttöönotetun toimintamallin myötä liiketoimintakauppana SOK:lle. Edellä mainitusta syystä johtuen vaihtoomaisuuden loppusumma 31.12.2013 on oleellisesti suurempi
kuin 31.12.2012. Tuloslaskelman vertailukelpoisuuteen liiketoimintakauppa ei vaikuttanut.
Ulkomaan rahan määräiset erät ja johdannaissopimukset

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoinna olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat muutetaan euroiksi EKP:n
tilikauden päättymispäivänä noteeraamaan kurssiin ja kurssierot
kirjataan tulosvaikutteisesti.
Myyntisaamisten arvostamisesta syntyneet kurssierot kirjataan
liikevaihtoon ja ostovelkojen arvostamisesta syntyneet kurssierot
kirjataan kuluihin. Muiden taseen rahoituseriin kuuluvien saamisten kurssivoitot ja -tappiot kirjataan rahoitustuottoihin ja
vastaavasti muiden velkojen osalta rahoituskuluihin.
Johdannaissopimuksia tehdään pääasiassa suojaustarkoituksessa,
mutta pääsääntöisesti niihin ei ole sovellettu suojauslaskentaa.
Kirjanpidossa muut kuin suojauslaskentaan sisältyvät johdannaiset on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutokset on kirjattu
tulosvaikutteisesti.
Suojauslaskentaa sovelletaan sellaisiin vaihtuvakorkoisia velkoja
tai valuuttamääräisiä ostoja suojaaviin johdannaissopimuksiin,
jotka ovat suojattavan riskin osalta tehokkaita ja täyttävät suojauslaskennan ehdot. Käytettävä suojauslaskentamalli on rahavirran
suojaus. Suojausinstrumentin korkokomponentin tuloksesta jaksotetaan tulosvaikutteisesti tarkasteluhetkeen saakka kohdistuva
osuus. Tarkasteluhetken jälkeiselle periodille kuuluva markkinakorkojen muutoksesta aiheutuva osuus suojausinstrumentin
arvonmuutoksesta esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Valuuttakomponentin ollessa suojauslaskennan kohteena,
kirjataan valuuttakurssien muutoksesta johtuvan arvonmuutoksen tehokas osuus kokonaisuudessaan oman pääoman käyvän
arvon rahastoon.
Myynnin ja myyntisaamisten suojaamiseksi solmituista johdannaissopimuksista kirjataan realisoituneet ja realisoitumattomat
voitot ja tappiot myyntituottoihin. Muiden saamisten suojaustarkoituksessa tehdyt johdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan rahoitustuottoihin. Ostojen
ja ostovelkojen suojaamiseksi solmittujen johdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan ostoihin.

Muita velkoja suojaamaan tarkoitettujen suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten sekä realisoituneet että realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan rahoituskuluihin.
Konsernipankkitilijärjestelmä

Suomessa toimivien pankkien konsernitilijärjestelmiin liitettyjen
SOK:n tytäryhtiöiden tilien varat esitetään SOK:lla rahojen ja
pankkisaamisten ryhmässä sekä muina lyhytaikaisina velkoina
saman konsernin yrityksille. Ulkomailla toimivien pankkien
konsernitilijärjestelmiin liitettyjen SOK:n tytäryhtiöiden varoja
ei esitetä SOK:n varoina tai velkoina.
Liikevaihto ja myynnin tuloutusperiaate

Myynti tuloutetaan luovutettaessa suorite. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty muun muassa myönnetyt
alennukset, arvonlisävero ja myynnin kurssierot.
Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan pysyvien vastaavien myyntituotot, liiketoiminnan luovutustuotot sekä muut kuin
varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät liiketoiminnasta syntyneet
yleensä säännölliset tuotot.
Leasingmaksut

Toimitilojen leasingmaksut esitetään tuloslaskelmassa toimitilavuokrissa ja muut leasingmaksut liiketoiminnan muina kuluina.
Vastaiset menot ja menetykset

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 tai siirtovelkoina,
mikäli niiden täsmällinen määrä sekä toteutumisajankohta tiedetään.
Satunnaiset erät

Satunnaisina erinä esitetään sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja
olennaisiin tapahtumiin, kuten konserniavustukset ja yrityskauppoihin liittyvät huomattavat erät.
Tuloverot

Tuloveroihin sisältyvät tilikauden verotettavan tulon perusteella
lasketut verot sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut.
SOK:n tuloslaskelmassa ja taseessa ei esitetä laskennallista verovelkaa tai -saamista, vaan olennaiset laskennalliset verovelat tai
-saamiset on esitetty liitetiedoissa verojen erittelyn yhteydessä.
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Pysyvät vastaavat ja poistot

Milj. €

Pysyvät vastaavat on taseessa arvostettu hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

1. Liiketoiminnan muut tuotot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun
poistosuunnitelman mukaan tasapoistona käyttöomaisuuden
alkuperäisestä hankintamenosta. Poistot on laskettu kohteen
käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Poistoajat perustuvat arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin. Pysyvien vastaavien
tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia.
Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:
Rakennukset
Kevyet rakennelmat ja rakennusten laitteet
Koneet ja kalusto
Moottoriajoneuvot ja palvelimet
Muut aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Vuosia
20–35
5–15
3–10
3–5
EVL:n sallimissa
rajoissa

2013

2012

63,4
0,1
63,5

0,8
0,0
0,8

7212,2
-2,3
7209,9

7115,4
0,0
7115,4

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

87,5
18,0
5,2
110,6

82,5
17,0
4,4
104,0

Henkilöstömäärä keskimäärin

1634

1710

0,7
0,3

0,6
0,2

Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Muut liiketoiminnan muut tuotot
Yhteensä
2. Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos (+/-)
Yhteensä
3. Henkilöstökulut

Poistoeron muutos esitetään tuloslaskelmassa kohdassa Tilinpäätös tilinpäätössiirrot. Kertynyt poistoero esitetään taseessa kohdassa Tilinpäätös tilinpäätössiirtojen kertymä.

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on
laskettu keskiarvona neljännesvuosien lopun
henkilökunnan lukumääristä.

Pysyvien vastaavien sijoituksiin kuuluvat osakkeet ja osuudet arvostetaan kirjanpitolain 5 luvun 2a §:n sallimaa vaihtoehtoista
menettelyä noudattaen käypään arvoon, mikäli käypä arvo on
luotettavasti määriteltävissä.

Maksetut palkat ja palkkiot:
Pääjohtaja sekä hallituksen jäsenet
Hallintoneuvoston jäsenet

Vaihtuvat vastaavat

Rahoitusinstrumentit on arvostettu kirjanpitolain 5 luvun 2a §:n
sallimaa vaihtoehtoista menettelyä noudattaen käypään arvoon.
Rahoitusinstrumentit on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin (vuosina 2012–2013 ei ole ollut eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia),
lainoihin ja saamisiin sekä muihin rahoitusvelkoihin. Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen käyvän arvon muutos merkitään tuloslaskelmaan. Myytävissä
olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutos merkitään oman
pääoman käyvän arvon rahastoon. Mahdollinen arvonalennus
kirjataan kuitenkin heti tulosvaikutteisesti ja samalla oikaistaan
käyvän arvon rahastoa. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset,
lainat ja saamiset sekä muut rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen.
Mahdollinen arvonalennus kirjataan tulosvaikutteisesti ja koron
kerryttämistä jatketaan alennetulle saldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla.
Vaihto-omaisuus on alimman arvon periaatteen mukaisesti merkitty taseeseen hankinnasta aiheutuneiden muuttuvien menojen
tai todennäköisen jälleenhankintamenon tai luovutushinnan
määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvo on määritetty FIFO-menetelmää käyttäen.
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Johdon eläkesitoumukset:
SOK:n pääjohtajalla, työsuhteessa olevilla hallituksen jäsenillä ja
konsernijohtoryhmällä on eläkeoikeus täytettyään 60–62 vuotta.
4. Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä

8,6
8,6

12,7
12,7

Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen
erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja
tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin.
5. Liiketoiminnan muut kulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Kiinteistö, kalusto- ja tarvikekulut
Markkinointi-, hallinto- ja muut kulut
Yhteensä

2,5
108,5
16,9
127,9

3,4
89,4
16,9
109,7

Toimitilavuokrat on esitetty omana eränään tuloslaskelmassa.
6. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot KPMG Oy Ab
Muut palkkiot
Yhteensä

0,3
0,1
0,4

0,2
0,1
0,3

Milj. €

2013

2012

7. Pakollisten varausten lisäykset (-) tai vähennykset (+)

Vajaakäytössä oleviin tiloihin
kohdistuvat lisäykset
Vajaakäytössä oleviin tiloihin
kohdistuvat vähennykset
Muut pakolliset varaukset lisäykset
Muut pakolliset varaukset vähennykset
Yhteensä

Milj. €

2013

2012

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta (+/-) 0,8
Tuloverot edellisiltä tilikausilta (+/-)
-0,1
Tuloverot satunnaisista eristä tilikaudelta (+/-)
-0,8
Yhteensä
-0,1

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

Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verovelat

-1,0

11. Tuloverot

-17,5

-2,5

1,5
-1,4
0,9
-16,5

0,3
-0,3
0,0
-2,5

0,0
7,8

1,9
4,8

7,8

6,7

2,9

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8. Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Osinkotuotot muilta ja osuuspääoman korot
Osinkotuotot ja osuuspääoman korot
pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä

Korkotuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä
6,2
Muilta
2,3

8,7
0,3

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä

8,9
14,8
32,2

19,9
11,5
40,4

Arvonalentumisen vähennys ja lisäys
pysyvien vastaavien sijoituksista

0,3

-8,3

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

14,3
13,2
27,6

10,3
20,5
30,9

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

12,8

7,9

Satunnaiset tuotot
Saadut konserniavustukset
Yhteensä

9,0
9,0

22,2
22,2

Satunnaiset kulut
Annetut konserniavustukset
Muut satunnaiset kulut
Yhteensä

12,4
2,4
14,8

34,2
0,0
34,2

Satunnaiset erät yhteensä

-5,8

-12,0

0,0

-0,1

9. Satunnaiset erät

10. Tilinpäätössiirrot

Poistoerojen lisäys(-) / vähennys (+)

12. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

44,8
2,2
-11,1
1,9
37,7

36,0
6,8
-0,6
2,6
44,8

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.

23,8
-9,8
7,0
3,3
24,2

19,0
-0,6
5,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

13,5

21,0

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

16,1
0,2
0,0
0,0
16,3

17,6
0,1
-1,7
0,1
16,1

4,2
0,0
1,2
0,0
5,4

3,9
-1,7
1,3
0,7
4,2

10,8

11,8

Aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksut
Hankintameno 1.1.
5,4
Siirtynyt SOK Invest Oy:n fuusiosta
4,8
Lisäykset
7,7
Vähennykset
-0,8
Siirrot erien välillä
-1,9
Kirjanpitoarvo 31.12.
15,1

2,1
0,0
6,0
0,0
-2,7
5,4

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

38,2

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
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Milj. €

2013

2012

13. Aineelliset hyödykkeet

Milj. €

2012

362,3
150,1
-144,7
-14,7
352,9

336,1
32,1
-5,2
-0,7
362,3

14. Sijoitukset

Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1.
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

2,3
0,0
2,3

2,3
0,0
2,3

Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

0,1
0,1

0,1
0,1

Kirjanpitoarvo 31.12.

2,2

2,2

Osakkeet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet arvonalennukset
Arvonalennukset
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

20,4

0,0

-18,0
0,0
2,4

0,0
8,3
20,4

Kirjanpitoarvo 31.12.

350,5

341,9

Osuudet saman konsernin
yrityksissä yhteensä

350,5

341,9

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

6,8
-0,1
6,7

6,9
-0,1
6,8

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.

5,9
-0,1
0,1
6,0

5,9
-0,1
0,1
5,9

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,8

0,9

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

7,4
1,9
0,0
0,0
9,3

6,5
0,9
0,0
0,0
7,4

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Määrä 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Määrä 31.12.

Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 31.12.

4,8
0,0
1,0
5,9

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

Kirjanpitoarvo 31.12.

3,4

2,6

Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.

0,6
0,0
0,6

0,6
0,0
0,6

Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet arvonalennukset
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

Kertyneet poistot 1.1.
Kertyneet poistot 31.12.

0,0
0,0

0,0
0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

0,6

0,6

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

6,9

6,3

Pääomalainasaamiset saman konsernin yrityksiltä
Määrä 1.1.
		1,5
Vähennykset
0,0
-1,5
Määrä 31.12.
0,0
0,0
344,6
232,4
-272,7
304,3

381,3
113,2
-149,9
344,6

95,9
11,0
-6,7
14,7
114,9

94,0
1,2
0,0
0,7
95,9

6,7

6,7

-6,7
0,1

0,0
6,7

Kirjanpitoarvo 31.12.

114,8

89,1

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Määrä 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Määrä 31.12.

38,0
20,0
-30,5
27,5

20,0
35,6
-17,6
38,0

27,5

38,0

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä
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Milj. €

2013

2012

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Käypään arvoon arvostus

12,1
0,0
-10,8
1,3
5,3

2,2
10,8
-1,0
12,1
-0,3

Kirjanpitoarvo 31.12.

6,6

11,8

Pääomalainasaamiset muilta
Määrä 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Määrä 31.12.

0,6
1,0
0,0
1,6

0,7
0,7
-0,8
0,6

Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Kertyneet arvonalennukset 31.12.

0,0
0,0

0,0
0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.

1,6

0,6

28,9
25,0
-32,2
21,7

0,7
0,0
-0,7
0,0

Sijoitukset yhteensä

826,9

826,0

129,4
129,4

0,1
0,1

15.Vaihto-omaisuus

16. Pitkäaikaiset saamiset

Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

2,1
2,1

0,0

17. Lyhytaikaiset saamiset

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

2013

2012

Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

46,7
38,4
600,0

39,3
18,7
697,2

25,8
28,4
54,2

18,6
19,9
38,5

0,0
0,0

20,0
20,0

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Rahoituserät
Muut
Siirtosaamiset yhteensä
18. Rahoitusarvopaperit

Muut saamiset muilta
Määrä 1.1.
Lisäykset
Vähenykset
Määrä 31.12.

Muu vaihto-omaisuus
Yhteensä

Milj. €

488,6

508,0

4,8
0,0
9,0
11,1
24,9

7,3
80,9
22,2
19,5
129,8

0,9
0,7
1,5

1,0
0,3
1,4

Rahamarkkinasijoitukset
Yhteensä

Rahoitusvälineryhmittäinen käypä arvo -erittely erillisessä
taulukossa.
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
19. Oma pääoma

Osuuspääoma 1.1.
Lisäys
Osuuspääoma 31.12.

156,0
7,3
163,4

145,7
10,3
156,0

Osuuspääoma koostuu osuuskauppojen osuuksista maksamista
osuusmaksuista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupan osuuksien lukumäärä määräytyy osuuskaupan
jäsenmäärän ja vuotuisten ostojen perusteella. SOK:n sääntöjen
mahdollistamat maksamattomat erääntymättömät osuusmaksut
olivat 2,6 miljoonaa euroa 31.12.2013 (vuoden 2012
maksamattomia osuusmaksuja oli 3,5).
31.12.2013 osuuskauppojen lukumäärä oli 28, osuuksien
lukumäärän ollessa 339.996.
31.12.2012 osuuskauppoja oli 29 kpl ja osuuksia 325.923.
Lisäosuuspääoma 1.1.
Lisäosuuspääoma 31.12.

12,8
12,8

12,8
12,8

Lisäosuuspääoma koostuu osuuskauppojen vapaaehtoisista
sijoituksista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Osuuskaupoilla on oikeus lisäosuusmaksujensa palautukseen
osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin tavoin
ja edellytyksin.
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Milj. €
Käyvän arvon rahasto 1.1.
Rahavirran suojaussuhteisiin
kuuluvien johdannaisten
arvonmuutokset tilikauden aikana
omasta pääomasta pois kirjattu ja
tuloslaskelmassa esitetty määrä
Myytävissä olevien rahoitusvarojen
arvonmuutokset tilikauden aikana
omasta pääomasta pois kirjattu ja
		tuloslaskelmassa esitetty määrä
Käyvän arvon rahasto 31.12. 1)
1)

Milj. €

2013

2012

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

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

18,5
0,8
19,3

2,5
0,3
2,8

20,2
25,5
45,7

20,9
23,4
44,2

Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat

0,0
0,0
523,3

10,0
0,0
173,4

Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Yhteensä

6,9
202,0
37,8
246,6

277,3
188,1
6,2
471,6

30,5
1,5
32,0

29,6

34,3
60,9
897,1

212,8
49,2
946,6

22,8
49,8
26,2
98,7

22,3
17,8
15,4
55,4

2013

2012

6,4

-3,3

20. Tilinpäätössiirtojen kertymä

-0,1
3,1

-1,0
0,2

0,0

0,0

-1,2

10,5

Poistoero
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalustot
Yhteensä

-4,0
4,1

0,0
6,4

SOK:n tuloslaskelmassa ja taseessa ei esitetä laskennallista
verovelkaa tai -saamista, vaan ainoastaan liitetietona, jos erä on
olennainen.

21. Pakolliset varaukset

Vajaakäytössä olevat tilat
Muut pakollisest varaukset
Yhteensä
22. Pitkäaikainen vieras pääoma

Rahavirran suojaussuhteisiin kuuluvien johdannaisten arvostukset
on tehty diskonttaamalla tulevat kassavirrat nykyhetkeen. Muiden
kuin euromääräisten kassavirtojen osalta saatu diskonttoarvo
on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin
tilinpäätöspäivänä noteeraamia valuuttakursseja.

Lainat rahoituslaitoksilta
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
23. Lyhytaikainen vieras pääoma

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy saamistodistuksia,
joiden käypä arvo on määritetty diskonttaamalla tulevat kassavirrat
nykyhetkeen. Lisäksi myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy
osakkeita, joiden käypä arvo ei ole määriteltävissä. Vuoden
2012 aikana Nets Oy:n (luottokunnan) osuuksien käypä arvo
määriteltiin ensimmäisen kerran. Niiden osalta käypä arvo
perustuu Nets Oy:n (Luottokunnan) alustavaan suunnitelmaan
varojen jaosta vuosina 2012–2015.
Vararahasto 1.1.
Vararahasto 31.12.

18,5
18,5

18,5
18,5

0,1
0,1
0,0
0,1

0,0
0,1
0,0
0,1

466,3
-0,1
-0,3
466,0
47,8
712,6

474,5
-0,1
-0,4
474,0
-7,8
660,0

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä
466,0
Tilikauden ylijäämä
47,8
Yhteensä
513,8

474,0
-7,8
466,3

Hallintoneuvoston käyttörahasto 1.1.
Lisäys
Vähennys
Hallintoneuvoston käyttörahasto 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Siirto hallintoneuvoston käyttörahastoon
Lisäosuuspääoman korko
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
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Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensä
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Henkilöstökulut
Rahoituserät
Muut
Siirtovelat yhteensä

29,6

Milj. €

2013

2012

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
24.Vastuusitoumukset

Annetut pantit ja vastuusitoumukset
Muut annetut vakuudet
Pantit
Takaukset
Vakuudeksi annetut pantit yhteensä

0,1
0,4
0,4

0,0
0,0
0,0

Saman konsernin yritysten puolesta annetut vakuudet
Takaukset
192,2

217,4

Muiden velasta annetut vakuudet
Takaukset yhteisyritysten velasta
Yhteensä

58,9
58,9

105,9
105,9

Muut muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset yhteisyritysten vastuista
Yhteensä

17,9
17,9

13,9
13,9

Muut vastuut
Leasingvastuut:
Seuraavana vuonna maksettavat
Yli vuoden kuluttua maksettavat
Yhteensä
Takaisinostovastuut:
Merkintäsitoumukset
Yhteensä

24,2
79,7
103,9

22,7
70,1
92,8

26,8
12,0
38,8

0,0
0,0
0,0

Lisäksi SOK on antanut tukikirjeet SOK-Takaus Oy:n
myöntämille takauksille. Tukikirjeiden määrä 31.12.2013 oli
78,1 miljoonaa euroa (80,7milj. euroa 31.12.2012).
Muut taloudelliset vastuut:
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinnista
tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen
käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä
on 2,0 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa 31.12.2012).
Muut vastuusitoumukset:
Osakassopimuksen mukaiset sitoumukset vastata S-Voima Oy:n
sitoumuksista ja rahoittaa sen toimintaa.
Osakkaat vastaavat ns. Mankala-periaatteen mukaisesti S-Voima
Oy:n sitoumuksista. Tämän periaatteen mukaan vastuu yhtiön
muuttuvista kustannuksista määräytyy osakkaan käyttämän
energian mukaan. Vastuu yhtiön kiinteistä kustannuksista sisältäen
myös mm. lainojen lyhennykset ja korot sekä poistot, puolestaan
jakautuu osakkaan omistamien osakesarjojen suhteessa. Yhtiön
A-sarjan osakkeet liittyvät markkinasähkön hankintaan, B-sarjan
osakkeet tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hankintaan
ja C-sarjan osakkeet ydinvoimalla tuotetun sähköenergian
hankintaan.
S-Voima Oy:n osakkaat ovat lisäksi osakassopimuksessa sopineet
keskinäisestä velvollisuudesta rahoittaa yhtiön sijoituksia
tuotantoyhtiöihin omanpääomanehtoisesti, jolloin vastuu
lähtökohtaisesti jakaantuu osakesarjoittain osakeomistuksen
suhteessa. SOK:n tilinpäätöshetkeen mennessä tehtyihin
päätöksiin perustuva vastuu omanpääomanehtoisen rahoituksen
jäljellä olevasta osuudesta on arviolta yhteensä 1,8 miljoonaa euroa
(4,0 milj. euroa 31.12.2012). Vieraanpääomanehtoista rahoitusta
yhtiön osakkailta ei arvioida tarvittavan.
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Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden
ylijäämän käyttämisestä
47 849 287,56 €
465 979 944,04 €
513 829 231,60 €

Tuloslaskelman osoittama ylijäämä
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä
Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 47 849 287,56 euroa
käytetään seuraavasti:

193 906,25 €

– maksetaan lisäosuuspääoman korkoa
– jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille

47 655 381,31 €

SOK:n omat pääomat tulevat olemaan, jos osuuskunnan
kokous hyväksyy yllä olevan ehdotuksen:
163 351 000,00 €
12 750 000,00 €
18 473 154,85 €
68 384,97 €
513 635 325,35 €
708 277 865,17 €

Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2014

Taavi Heikkilä

Esko Jääskeläinen

Heikki Hämäläinen

Timo Mäki-Ullakko
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Matti Niemi

Tapio Kankaanpää

Jouko Vehmas

Tilintarkastuskertomus
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätös sisältää konsernin
taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman
pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä
emo-osuuskunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa
oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös
ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon
ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito
luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emo-osuuskunnan
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet
osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden
sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat
ja riittävät tiedot konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 19. maaliskuuta 2014
KPMG OY AB
Raija-Leena Hankonen
KHT
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Hallintoneuvoston lausunto
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan sääntöjen 13 §:n 1 momentin 2. kohdan mukaisesti hallintoneuvosto on tänään tarkastanut hallituksen laatiman tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 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 Jorma Bergholm,
Matti Timonen, Maija-Liisa Lindqvist, Mika Marttila, Jouko Pihlajamaa, Timo Sonninen ja Ilkka Ojala. Lisäksi hallintoneuvoston
jäsenyydestä eroa ovat pyytäneet Heikki Hämäläinen, Jukka Kihlman ja Olli Vormisto.
Edellä lueteltujen tilalle esitetään varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valittavaksi kymmenen jäsentä seuraavaksi kolmeksi
vuodeksi.

Helsingissä 28. päivänä maaliskuuta 2014
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallintoneuvoston puolesta
Matti Pikkarainen
puheenjohtaja
Seppo Kuitunen
sihteeri
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