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Talouden kriiseissä osuustoiminta kannattaa kansant aloutta.
S-ryhmään syntyi yli 2 500 uutta työpaikkaa vuonna 2011.
Puolen miljardin investoinnit taas loivensivat taantumaa
kaikkialla Suomessa. Asiakasomistajilleen osuuskaupat
palauttivat ensi kertaa yli 400 miljoonaa euroa.

Hyötyä ja hyvää
mieltä osuuskaupasta
V

uoden 2010 alun synkkyyden ja jälkipuoliskon
iloisen nousun jälkeen vuodesta 2011 odotettiin
taloudellisesti tyynempää. Toisin kuitenkin kävi: mitä
pidemmälle vuosi eteni, sitä enemmän euroalueen kriisi
synkisti tunnelmaa.
Vaikka Suomessa kuluttajien luottamus pysyikin
aavistuksen korkeammalla kuin muualla euroalueella,
laskettelivat talousodotukset myös meillä alamäkeä koko
vuoden 2011. Vuoden lopulla oltiin jälleen selvästi alle
2000-luvun keskiarvon ja luottamus oli huvennut lähes
loppuvuoden 2008 tasolle. Suomalaisen teollisuuden
odotukset olivat puolestaan euroalueen keskiarvoakin
kehnommat.
Teollisuuden synkkiin odotuksiin on syynsä. Suomen
vienti romahti vuonna 2011 lähes vuoden 2008 vauhtia,
mutta pudotusta ei valitettavasti selitä vain talouskriisi.
Pelkona onkin, että Suomi on menettämässä pysyvästi
osuuttaan maailmanmarkkinoilla.
Tämän synkkyyden keskellä kauppa ja palvelut
nousevat yhä tärkeämpään asemaan. Erityisesti vähittäiskauppa on ollut hyvä työllistäjä. Viime vuonna se
työllisti vajaat tuhat ihmistä enemmän kuin edellisvuonna, ja vuonna 2012 saman tahdin uskotaan jatkuvan.
S-ryhmä on työllistäjänä aivan omaa luokkaansa.
Osuuskaupat ja SOK-yhtymä loivat vuonna 2011 yli
2 500 uutta työpaikkaa. Saavutus on hyvä, sillä se tapahtui aikana, jolloin muu taloudellinen vire alkoi hyytyä
taantumapelon alla.
Uusien työpaikkojen taustalla ovat aina investoinnit.
Uuden tilan rakentamiseen sekä vanhan korjaamiseen
ja laajentamiseen käytimme viime vuonna lähes 550
miljoonaa euroa. Nämä miljoonat loivat rakennusalalle
työtä eri puolilla Suomea ja loivensivat alkanutta
taantumaa.
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Osuustoiminnan vahvuus ja inhimillisyys näkyykin parhaiten juuri vaikeina aikoina. Osuustoiminnalliset yritykset kestävät YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n
mukaan taloudellisia kriisejä muita paremmin. Niiden
sitkeyden taustalla on ennen kaikkea se, että ne pyrkivät
ensisijaisesti täyttämään jäseniensä tarpeita, eikä niitä
motivoi lyhytnäköinen tavoite voiton maksimointiin.
Suomessa S-ryhmän osuuskaupat edustavat parhaimmillaan tällaista vakaata osuustoimintaa, jossa tuloksen
takana on toiminta-ajatuksemme edellyttämä jatkuvuus.
Siis se, että pyrimme vastaamaan asiakasomistajiemme
tarpeisiin aina yhä paremmin. Ilman asiakasomistajia ja
heidän toiveitaan ei olisi osuuskauppoja eikä S-ryhmää.
Vuoden 2011 lopussa osuuskauppojen asiakasomistajien määrä oli hivenen alle kaksi miljoonaa, ja ystävänpäivänä 2012 luku ylitti tuon rajan. Jäsenmäärän
kasvu kertoo siitä, että suomalaiset luottavat S-ryhmän
palveluihin kautta maan. Heille me olemme ennustet
tava ja vastuullinen suomalainen toimija.
Kiitoksena asiakasomistajiensa sitoutumisesta osuuskaupat palauttivat heille vuonna 2011 ensi kertaa yli
400 miljoonaa euroa. Bonuksien osuus oli noin 360
miljoonaa euroa, loput koostuivat osuuspääoman
korosta, ylijäämäpalautuksesta ja maksutapaedusta.
Asiakasomistajien määrän kasvu alkaa hiljalleen
hidastua, kun lähes 80 prosenttia maamme kotitalouksista on jo mukana. Emme silti jää paikallemme, vaan
keskitymme nyt strategiamme mukaisesti syventämään
asiakassuhteitamme. Kehitämme osaamistamme käyttötavarakaupassa ja parannamme luomu- ja paikallistuotteiden valikoimia. Ennen kaikkea haluamme palvella
asiakasta yhä paremmin: pidämme toki taustakoneistomme tehokkaassa kunnossa, mutta huomion keski
pisteessä on jatkossa asiakkaan saama palvelu.

Kattavien valikoimien ja hyvän palvelun lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme varmuuden siitä, että olemme
myös vastuullisuuden edelläkävijä. Haluamme toimia
niin, että asiakasomistajat voivat olla ylpeitä omistamastaan osuuskaupasta ja koko S-ryhmästä. Tavoitteenamme on siis tuottaa heille hyötyä ja hyvää mieltä.
S-ryhmän menestyksen takana on sitoutuneiden
asiakasomistajien lisäksi myös oma henkilöstömme.
Siksi haluan esittää erityiskiitokset kaikille yli 42 000
työntekijällemme niin osuuskaupoissa kuin SOKyhtymässä. Olen ylpeä osaavasta henkilöstöstämme:
se on voimavara, josta on pidettävä hyvää huolta.

Helsingissä 17.2.2012

Kuisma Niemelä
SOK:n pääjohtaja
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Päivittäistavarakauppa vastaa
asiakkaiden
muuttuviin
odotuksiin
Vuonna 2011 päivittäistavarakaupassa
näkyvimpiä trendejä olivat lähiruuan,
luomutuotteiden ja omien merkkien
kysynnän kasvu. Muuttuvat asiakastarpeet näkyivät myös S-ryhmän ruokakauppojen valikoimien kehittymisessä.

V

uonna 2011 S-ryhmän päivittäistavarakaupan
myynti sujui tavoitteiden mukaan. Ruokakaupat
onnistuivat toteuttamaan asiakaslupaustaan asiakkaiden
arjen edullistamisessa ja myynnin kehitys oli S-ryhmässä
alan yleistä kasvua parempi.
Suomalaisen päivittäistavarakaupan kilpailukentässä
ei tapahtunut kuluneen vuoden aikana merkittäviä muutoksia, vaan S- ja K-ryhmän markkinaosuudet säilyivät
edelleen korkeina. Merkittävimmät haastajat ovat Lidl ja
Suomen Lähikauppa.
Jo vuosikymmeniä jatkunut tiukka kilpailu on
synnyttänyt maahamme kaksi tasavahvaa ruokakaupan
ryhmittymää, jotka kilpailevat päivittäin keskenään
palveluilla, hinnoilla ja valikoimilla. OECD:n vertailussa suomalaisen päivittäistavarakaupan on todettu
olevan tehokkuudessaan maailman kärkeä, ja erilaisissa
viranomaisselvityksissä kilpailun on todettu toimivan
suomalaisessa päivittäistavarakaupassa hyvin.

Yhteistyöllä tehoa koko ruokaketjuun
Vuonna 2011 uusia Prismoja avattiin Suomessa kaksi
kappaletta, S-marketeja seitsemän kappaletta ja lähimyymälöitä eli Sale- ja Alepa-yksiköitä yhteensä seitsemän
kappaletta. Mittavan uusperustannan sijasta viime vuonna keskityttiin ennen muuta uudistamaan ja laajentamaan hyvillä liikepaikoilla sijaitsevia myymälöitä.
6
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S-ryhmä tulee edelleen kasvattamaan ruokakauppaverkostoaan nimenomaan sellaisilla alueilla, joilla asiakasomistajien palvelut ovat vielä puutteelliset. Osuustoiminnallisena, asiakkaiden omistamana yrityksenä S-ryhmä
haluaa tuoda ruokakaupan palvelut tasapuolisesti
kaikkien asiakasomistajiensa ulottuville ympäri maata.
Ruuan hintatasosta on viimeisen vuoden aikana
keskusteltu paljon. Kuten edellä todettiin, suomalaisen
päivittäistavarakaupan tehokkuus on kansainvälistä
huippua ja kilpailu Suomessa toimii. Kaupan kustannustasoon vaikuttavat kuitenkin myös monet kaupasta
itsestään riippumattomat syyt. Tällaisia ovat esimerkiksi
työvoimakustannusten nousu, energian hinnan nousu
ja verotuksen muutokset. Vuonna 2012 nousupaineita
yleiseen hintatasoon tuovat makeis-, alkoholi- ja tupakkaveron korotukset.
Ruuan arvonlisävero on Suomessa edelleen Euroopan korkeimpia. Kun verotuksen vaikutukset otetaan
huomioon, ruuan hinta on Suomessa eurooppalaisella
keskitasolla. Näin siitä huolimatta, että Suomi on suuri
maa, mutta pieni markkina. Kotitalouksien elintarvikemenojen osuus talouden kaikista menoista on selvästi
pienentynyt. Vuonna 1985 se oli vielä 20 prosenttia
mutta vuonna 2010 enää 12 prosenttia.
Suomalaisen ruokakaupan merkittävänä toimijana
S-ryhmä haluaa edistää läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutteisuutta koko ruokakaupan arvoketjussa. Kaikkien
osapuolten – tuottajien, teollisuuden ja kaupan – yhteistyöllä ja avoimella vuorovaikutuksella voidaan löytää
kokonaisuuden kannalta parhaat ratkaisut, jotka ovat
kaikille kannattavia. Vuoden 2011 aikana S-ryhmässä
kehitettiin erityisesti kysynnän ennustamiseen ja hintaoptimointiin liittyvää analytiikkaa. Tästä työstä hyötyy
koko ruokaketju.

Päivittäistavarakauppaa
harjoitetaan Prisma-,
S-market- ja Salesekä Alepa-ketjuissa,
ABC-liikennemyymä
löissä ja ABC-Deleissä
sekä Sokosten ruokakaupoissa. Vuoden 2011
lopussa marketketjuihin
kuului 851 toimipaikkaa,
ABC-liikennemyymälöitä
oli 108 ja ABC-Delejä 15.
Suomessa kaikkien
marketkaupan toimipaikkojen liiketoimintaa
hoitavat alueosuus
kaupat.

Paikallista ja luomua - luonnollisesti
Vuonna 2011 voimakkaita trendejä suomalaisessa
päivittäistavarakaupassa olivat paikallisten tuotteiden
ja luomutuotteiden kysynnän merkittävä kasvu sekä
kaupan omien merkkituotteiden eli private labeleiden
edelleen lisääntynyt kysyntä.
Luomutuotteiden myynnissä S-ryhmä on selvä markkinajohtaja. AC Nielsenin tekemän tutkimuksen mukaan 49 prosenttia suomalaisten luomuostoksista tehtiin
vuonna 2010 S-ryhmän kaupoissa. Luomutuotteiden
myynti kasvoi S-ryhmässä vuonna 2011 edellisvuoteen
verrattuna yli 50 prosentilla. Valikoimiin tuli yli 400
uutta luomutuotetta. Kaikkiaan S-ryhmän kaupoista
löytyy valtakunnan laajuisesti jo 1 500 erilaista luomuSOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011
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tuotetta. S-ryhmä haluaa kehittää tarjontaa jatkuvasti,
jotta asiakkaiden kasvavaan luomukysyntään voidaan
vastata. Tässä avainasemassa on koko ketjun eli tuottajien, jalostajien ja kaupan yhteistyö. S-ryhmä onkin
vahvasti mukana kehittämässä luomuketjua keväällä
2011 perustetun Pro Luomu ry:n kautta.
Paikalliset tuotteet ovat luonteva osa alueosuuskaupparakenteella toimivan S-ryhmän ruokakauppojen
valikoimia. Valtakunnallinen lähiruokatyöryhmä on
määritellyt käsitteen lähiruoka näin: ”Lähiruoka on ruuantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa
raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä.” S-ryhmän alueosuuskaupat
tekevät paikallisten tavarantoimittajien ja tuottajien
kanssa tiivistä yhteistyötä eri puolilla Suomea kanssa
lisätäkseen paikallisten tuotteiden osuutta valikoimissa.
Monelle kuluttajalle hyvät lähiruokavalikoimat ovat yhä
tärkeämpi syy ruokakaupan valintaan.
Niin S-ryhmässä kuin suomalaisessa päivittäistavarakaupassa yleensä kaupan omien merkkien eli private
label -tuotteiden kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa. Eurooppalaisessa vertailussa niiden osuus päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä ei vielä ole kovin suuri,
joten kasvunvaraa on edelleen. S-ryhmässä tavoitteena
on, että private label -myynnin arvo on lähivuosina noin
viidennes koko päivittäistavaramyynnin arvosta.
Suuri osa S-ryhmässä myytävistä private label
-tuotteista valmistetaan Suomessa. Vuonna 2011 omien
merkkien tarjonta lisääntyi erityisesti tuoretuotteissa.
Esimerkiksi keväällä 2011 valikoimiin tulleet Rainbowmerkin alla myytävät jauheliha- ja siipikarjanlihatuotteet
ovat sataprosenttisesti kotimaisia. Kaikesta S-ryhmän
kaupoissa myytävästä lihasta suomalaista alkuperää on
yli 95 prosenttia.
S-ryhmän ruokakaupassa tehdään parhaillaan valmistelevaa työtä, jotta alkuperämaa löytyisi jatkossa tuoreen
lihan lisäksi myös omilla merkeillä myytävistä lihajalosteista, kuten makkaroista ja leikkeleistä. Mahdollisimman suuri läpinäkyvyys on asiakkaan etu.

seurata hintoja ja tutkia reseptejä. Viime vuonna palvelua kehitettiin edelleen vuorovaikutteiseksi yhteisöpalveluksi. Palveluun lisättiin myös mahdollisuus ruuan
kotiinkuljetukseen pääkaupunkiseudulla.
S-ryhmän päivittäistavarakauppa haluaa toimia entistä aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa. Työn tavoitteena
on käynnistää entistä tiiviimpi vuoropuhelu asiakkaiden
kanssa. Uudet sähköiset palvelut tarjoavat kanavan asiakkaiden mielipiteiden, toiveiden ja kehitysehdotusten
kuuntelemiselle.
Kuluttajaosuuskuntana S-ryhmän ruokakaupan
tärkein tavoite on ajaa asiakasomistajien etua. Vastuullisuus on tärkeä osuustoimintaan kuuluva arvo ja siten
luonteva osa johtamista ja arkea myös ruokakaupoissa.
S-ryhmän ruokakaupan kaikille ketjuille on rakennettu
vastuullisuusohjelmat, joita toteutetaan osana jokapäiväistä toimintaa. Päivittäistavarakaupan vastuullisuustyössä korostuvat erityisesti ympäristöä säästävät
kuljetusratkaisut, energiatehokkuus, vastuulliset ja
läpinäkyvät hankintaketjut sekä tuoteturvallisuuden
varmistaminen.

Uusilla palveluilla kohti vuoropuhelua
Ruuan verkkokaupan ja mobiilipalvelujen kehittäjänä
S-ryhmä kulkee suomalaisen ruokakaupan kärjessä.
Verkkokauppapilotteja toimii jo usean osuuskaupan
alueella, ja valmiuksia laajempaan toimintaan rakennetaan parhaillaan.
S-ryhmä lanseerasi älypuhelimissa toimivan Foodiepalvelun keväällä 2010. Sen avulla asiakkaat voivat
tehdä sähköisiä ostoslistoja, saada tuotesuosituksia,
SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011
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Entistä parempaa
käyttötavarakauppaa
S-ryhmän käyttötavarakauppaa on kehitetty
ja vahvistettu viime vuosina merkittävästi.
Vuonna 2011 myynti kehittyi hyvin.

S

-ryhmän käyttötavarakaupalle vahvistettiin uusi kilpailustrategia maaliskuussa 2011. Sen liiketoiminnallisena tavoitteena on myynnin ja markkinaosuuksien
selvä kasvattaminen kaikilla tärkeimmillä käyttötavarakaupan alueilla.
Perimmäisenä tavoitteena on, että asiakasomistajat
löytävät S-ryhmän tarjonnasta tarvitsemansa käyttötavarakaupan tuotteet sekä ovat tyytyväisiä valikoimiin ja
palveluun.
Samanaikaisesti strategisen suunnittelun kanssa on
jo useiden vuosien ajan luotu uutta toimintamallia.
Sen konkreettinen ilmentymä on keväällä 2012 Sipoon
Bastukärrissä avattava uusi käyttötavarakaupan logistiikkakeskus, joka mahdollistaa uudenlaisen toimintatavan.
Uusi toimintamalli koskee koko käyttötavarakaupan
arvoketjua: valikoimien muodostusta, tuotteiden hankintaa, varastointia, kuljetuksia ja toimintaa myymälöissä. S-ryhmän sisäisesti KT2015-hanke on tarkoittanut
muun muassa tilaus-toimitusprosessin uudistamista,
useita tietojärjestelmämuutoksia ja mittavaa koulutuspanostusta.
Uudesta logistiikkakeskuksesta tavarat tulevat
myymälöihin tarkastettuina, myyntikunnostettuina,
valmiiksi hinnoiteltuina ja tuotesuojattuina. Asiakkaille
tämä tarkoittaa, että myyjille jää entistä enemmän aikaa
asiakaspalveluun. Esillepanoja myymälöissä saadaan väljemmiksi ja selkeämmiksi, mikä lisää elämyksellisyyttä
ja helpottaa ostamista.

Myynti kehittyi hyvin
Merkittävimmät käyttötavarakaupan toimintaympäristössä vaikuttavat trendit ovat jo jonkin aikaa olleet
verkkokaupan nopea kasvu ja ulkomaisten toimijoiden
10
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rynnistys Suomen markkinoille. Mainittu kehitys jatkui
myös vuonna 2011 etenkin pukeutumiskaupassa. Uusia
kansainvälisten konseptien mukaisia myymälöitä syntyy
maahamme jatkuvasti lisää.
Vuoden 2011 lopussa ulkomaisen verkkokaupan
osuus lähestyi jo 20 prosenttia kaikesta Suomessa
tehdystä verkkokaupasta, joka valtaosin kohdistuu
käyttötavarakauppaan. Käyttötavarakaupan kilpailu on
tänä päivänä globaalia: kilpailua käydään asiakkaiden
olohuoneissa. Viimeistään joulukauppa 2011 todisti,
että verkkokaupan lopullinen läpimurto Suomessa on
tosiasia.
Kotimaisen kaupan on kyettävä vastaamaan suurten
kansainvälisten toimijoiden tunkeutumiseen Suomen
markkinoille kehittämällä omaa verkkokauppaansa. Tätä
tehdään nyt S-ryhmässä voimaperäisesti (ks. tarkemmin
viimeinen kappale).
Vuosi 2011 oli S-ryhmän käyttötavarakaupalle
myynnillisesti hyvä. Odotukset vuodelle 2012 ovat myös
positiiviset, koska käyttötavarakaupan kehittämiseen
liittyviä hankkeita alkaa Sipoon logistiikkakeskuksen valmistumisen myötä realisoitua keväällä 2012.
Useimmilla tuotealueilla yllettiin markkinoiden yleistä kehitystä parempiin myynnin kasvulukuihin. Pukeutumisen, sportin, kosmetiikan sekä viihteen tuotealueilla
yllettiin markkinaa nopeampaan kasvuun, tosin syksyn
poikkeuksellisen lämpimät säät vaikeuttivat pukeutumisja sporttikauppaa loppuvuodesta. Erityisen hyviin myynnin kasvuihin S-ryhmä ylsi rakentamisen ja remontoinnin tuotealueilla, joiden kysyntä pienen notkahduksen
jälkeen lähti jälleen kasvuun.

Prismojen liikeideauudistus etenee
Suomessa oli vuoden 2011 lopussa 62 Prisma-hypermarkettia. Viime vuonna uudet Prismat avattiin Tampereen
Lielahteen ja Ylivieskaan. Merkittävät laajennukset
tai uudistukset tehtiin Jyväskylässä (Prisma Palokka),
Järvenpäässä, Helsingissä (Prisma Kannelmäki), Kempeleellä (Prisma Zeppelin), Kouvolassa, Lahdessa (Prisma
Laune) ja Seinäjoella (Prisma Hyllykallio).
Vuonna 2012 avataan uudet Prismat Turun seudulle
Loimaalle ja Turun Länsikeskukseen. Lisäksi laajennuksia tehdään Halikossa, Hyvinkäällä ja Vaasassa.
Koko Prisma-ketjun myynti kehittyi vuonna 2011
kohtuullisen hyvin. Parhaiten myynti kehittyi viihteen ja
kodin tekniikan sekä kodin tuotealueilla. Myös puutarhakauppa kävi suotuisasti.
Prismojen käyttötavarakauppaa koskeva liikeidea- ja
konseptiuudistus valmistui vuonna 2011 ja se viedään

S-ryhmässä käyttötavarakauppaa
harjoittavat Prisma-, Sokos-, Emotionja Kodin Terra -ketjut. Lisäksi käyttötavaraa myyvät S-marketit, Salet ja
ABC-liikennemyymälät. Osassa
Suomea toimii Pukumies-ketju.
Vuoden 2011 lopussa Prisma-ketjuun
kuului Suomessa 62 ja lähialueilla 21
toimipaikkaa. Sokos-tavarataloja oli 21,
Emotion-myymälöitä 28 ja Kodin Terroja 11.
Pukumies-ketjulla oli yhdeksän toimipaikkaa.

asteittain käytäntöön kaikissa Prismoissa. Koulutukset
tähän liittyen koskevat ketjun koko henkilökuntaa.
Kaikissa S-ryhmän käyttötavaraa myyvissä ketjuissa
keskeisenä kehittämiskohteena ovat olleet omat merkit
eli private label -tuotteet, joiden myynnin kehitys viime
vuonna oli yli 20 prosenttia. Esimerkiksi Prismoissa
asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta niin omien
merkkien mallistoista kuin tuotelaadustakin. Kaikki
S-ryhmän 18 käyttötavarakaupan omaa merkkiä ovat
myymälöissä keväällä 2012.
S-ryhmässä käyttötavarakaupan omille merkeille on
laadittu vastuullisuustavoitteet. Tavoitteena on, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti
ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa. Tämän varmistamiseksi sosiaalisen vastuun BSCI-auditointimallin käyttöönotto on kriteerinä kaikkien riskimaissa
valmistettujen oma merkki -tuotteiden osalta.

Kodin Terrassa vahva
myynnin kehittymisen vuosi
Kodin Terra on S-ryhmän rautakauppa, joka keskittyy rakentamiseen, remontointiin, sisustamiseen sekä
pihaan ja puutarhaan. Vuonna 2011 ei avattu uusia
yksiköitä. Vuoden lopussa yksiköitä oli kaikkiaan 11
kappaletta.
Kodin Terra -ketjussa on parhaillaan käynnissä useita
muutoksia, koska liikeidea päivitettiin keväällä 2011
vastaamaan paremmin rauta- ja puutarhakaupan
markkinaa.
SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011
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Kodin Terra on saavuttanut vahvan aseman kuluttajille
suuntautuvassa rauta- ja puutarhakaupassa. Asiakas
omistajat ympäri Suomen ovat ottaneet uuden ketjun
erinomaisesti vastaan.
Kehitystyön alla on nyt yritysasiakkaiden palvelun
parantaminen, johon liittyen on uudistettu muun
muassa talokaupan, keittiökaupan ja rakentamispalveluiden toimintamalleja. Asioinnin helpottamiseksi
otettiin käyttöön uusi yritysasiakkaiden maksuväline
S-Yrityskortti.
Vuonna 2011 käynnisti toimintansa uusi S-Rautaketju, joka on S-ryhmän rauta- ja puutarhakaupan
konsepti pienemmille paikkakunnille. Ensimmäinen
S-Rauta avattiin heinäkuussa 2011 Kemissä ja ketjussa
oli vuoden lopussa 10 yksikköä. S-Raudalla ja Kodin
Terralla on yhteinen ketjuohjaus, mikä tehostaa
toimintaa.
Vuonna 2012 S-Rauta-ketjuun liittyy osuuskauppojen ketjuttamattomina toimineita rautakauppoja. Täysin
uusi yksikkö avataan keväällä Vihdin Nummelaan.
Kodin Terra avasi verkkokaupan vuoden 2011
lopussa, ks. lisää viimeinen kappale.

Uudistuva Sokos
Sokos-ketju on viime vuosina uudistunut niin tavaratalokokonaisuuksien kuin niiden valikoimien, esillepanojen ja visuaalisen ilmeen osalta. Useita merkittäviä
laajennuksia on tehty suurten kaupunkien keskustoissa,
ja uusiakin yksiköitä on avattu.
Vuonna 2011 avattiin täysin uudistunut Sokos
Mikkeliin Osuuskauppa Suur-Savon omistamaan kauppakeskus Stellaan. Tampereen Sokoksen viisi vuotta kestänyt remontti saatiin päätökseen. Helsingin keskustan
Sokoksessa uudistettiin naisten osasto. Espoossa Sokos
Tapiola lopetti toimintansa vuoden lopussa.
Kauneuteen ja naisten aluspukeutumiseen keskittyneiden Emotion-myymälöiden määrä jatkoi kasvuaan.
Vuonna 2011 avattiin uudet yksiköt Jyväskylään, Kouvolaan, Helsingin Kannelmäkeen, Tampereelle, Espooseen ja Lahteen. Emotion-myymälöitä oli vuoden 2011
lopussa 28 kappaletta. Vuonna 2012 avataan kolme
uutta yksikköä (Hyvinkää, Porvoo ja Turku).
Naisten ja miesten pukeutumis- sekä kosmetiikkakauppaa S-ryhmässä harjoittaa myös Osuuskauppa
Arinan omistama Pukumies-ketju. Pukumies Oy:llä
on Pukumies- ja nuorisovaateketju Mick´s -myymälät Oulussa, Kokkolassa, Seinäjoella, Jyväskylässä ja
Rovaniemellä. Kotkassa toimivan Pukumiehen liiketoiminnasta vastaa Osuuskauppa Ympyrä. Lisäksi Osuus14
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kauppa Arinan Pukumiehellä on naisten pukeutumiseen
erikoistunut Companys-konseptimyymälä Helsingissä
Kampin kauppakeskuksessa.

S-ryhmä vahvasti verkkoon
S-ryhmä panostaa verkkokaupan ja muiden verkkopalveluiden kehittämiseen parhaillaan kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Periaatteena on luoda synkronoitu
palvelukokonaisuus. Asiakas voi tehdä esivalinnan joko
myymälässä tai verkossa. Hän voi myös tehdä ostokset
jommassakummassa eli kysymyksessä on monikanavaratkaisu.
S-ryhmä käynnisti verkkokauppansa Kauneuden
verkkokaupalla vuonna 2011 ja sen vastaanotto on ollut
hyvä. Päivittäistavarakaupassa verkkokauppakokeilut
aloitettiin jo vuonna 2010.
Kun pää nyt on saatu auki, edetään nopeasti. Kodin
Terran verkkokauppa aukesi joulukuussa 2011. Verkkokaupassa on tarjolla avausvaiheessa erilaisia suursäkeissä
toimitettavia pihanrakennusaineita, polttopuita ja multaa. Tuotevalikoima ja toimitusalueet laajenevat kevään
2012 aikana.
Hankkija-Maatalous uudistaa ja laajentaa jo aiemmin
avattua verkkokauppaansa keväällä. Myös Prisma-ketju
aloittaa verkkokaupan. Ensimmäisenä verkosta löytyvät
kodintekniikan ja viihteen tuotteet sekä kirjat, paperit
ja lelut.
Tavoitteena on, että lähivuosina kaikkien ketjujen
käyttötavarakaupan valikoima on mahdollista löytää
myös verkosta.

S-ryhmän käyttötavarakauppa (Milj. €)
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ABC huolehtii
asiakasomistajista
ABC-ketju lisäsi vuonna 2011 myyntiään niin
polttonestekaupassa, marketkaupassa kuin
ravintolatoiminnassakin. Polttonestekaupassa
myynti kasvoi selvästi enemmän kuin alalla
keskimäärin, joten markkinaosuus nousi jo
kymmenettä vuotta peräkkäin.

K

etjun markkinaosuus kasvoi, vaikka vuosi 2011
olikin investoinneissa välivuosi. Uusi liikennemyymälä avattiin Pietarsaaressa joulukuussa 2011, ja uusia
automaattiasemia syntyi kuusi kappaletta.
Lisäksi olemassa olevassa verkostossa tehtiin uudistuksia. Pääkaupunkiseudulla toimivien ABC Delien
konseptia uudistettiin. Samanaikaisesti pilotoitiin
vastaavaa muualle maahan suunniteltua pienten ABCasemien ABC GrilliMarket -konseptia.
Vuosi 2012 on pienen hengähdystauon jälkeen jälleen
investointivuosi, jolloin sekä liikennemyymälä- että
automaattiasemaverkosto kasvaa. Ensimmäinen vuoden
2012 ABC-liikennemyymälä avataan Mikkeliin helmikuussa.

Kasvun vuosi 2011
Liikennemäärät Suomessa tulevat kasvamaan, kun mökki- ja muu vapaa-ajan matkailu lisääntyy, turismi kasvaa
ja raskas liikenne lisääntyy. Toistaiseksi myynnin kasvua
ovat kuitenkin hillinneet jo pitkään kohonneet polttonesteiden hinnat.
Tuloksellisesti vuosi 2011 oli ABC-ketjulle hyvä.
Liikeaikalain muutoksen aiheuttama pieni notkahdus
päivittäistavarakaupan myynnissä korjattiin nopeasti
terävöittämällä valikoimia, minkä ansiosta päivittäistavaroiden myynti kasvoi kahdeksan prosenttia.
Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään nyt käyttötavarakaupan kehittämiseen. Kansainvälisestikin tiedetään,
että käyttötavaramyynnin merkitys liikennemyymälöissä

kasvaa lähivuosina. ABC-valikoimiin haetaan tuotteita,
joita ei saa muista kaupoista.
Painopistealueiksi on nostettu kausituotteet, lahjatavarat ja erityisesti lapsille suunniteltu Apsi-valikoima.
Ajatuksena on, että kun ABC:lle pysähdytään, lapsille
löytyy vaihtoehtoja makeisostoksille. Muita käyttötavarakaupan avaintuoteryhmiä ovat muun muassa hinnaltaan edulliset lahjatavarat, neuleet, colleget ja T-paidat,
matkamuistot, lelut sekä musiikki, elokuvat ja pelit.
ABC-ravintoloissa vuonna 2010 toteutettu ruokalistojen uudistus on otettu hyvin vastaan, ja kehitystyötä
jatkettiin edelleen vuonna 2011. Alueellisten ja paikallisten herkkujen osuutta ruokalistoilla on kasvatettu.
Oman paikkakunnan ihmisistä koostuva henkilökunta
on ollut mukana ideoimassa annoksia, joista monet
ovat nousseet suosituimpien joukkoon. Monista hyvistä
esimerkeistä mainittakoon laulusta tunnetun valtatien varrella sijaitsevan ABC Alavuden 66-menu sekä
Osuuskauppa Hämeenmaan lähituottajien raaka-aineista
tehdyt annokset.

Tärkeä osa palvelukokonaisuutta
ABC-ketjun menestyminen kaikissa olosuhteissa – niin
voimakkaiden kuin vähäisempien investointien vuosina,
niin noususuhdanteessa kuin taantumassakin – osoittaa,
kuinka suuren arvon asiakasomistajat antavat ABC:lle
osana S-ryhmän palvelukokonaisuutta. ABC-palveluiden
käyttö kasvaa valtakunnallisesti yhä, ja tutkimusten
mukaan ostouskollisuus on korkea.
SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011
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Vajaassa 15 vuodessa yli 100 liikennemyymälää ja
lähes 300 automaattiasemaa rakentanut ABC-ketju on
luonnollisesti kohdannut julkisuudessa myös kritiikkiä.
Positiivinen palaute on kuitenkin ollut moninkertaista.
Edelleenkin monilla paikkakunnilla kaivataan ABC:n
tarjoamaa laajaa ja monipuolista palvelukokonaisuutta.
Lisäksi tiedetään, että useille paikkakunnille ABC:n tulo
on puhaltanut aivan uudenlaista henkeä ja toimeliaisuutta. Näistä syistä ABC-ketju jatkaa laajenemistaan myös
tulevina vuosina tuodakseen palvelunsa mahdollisimman
monien asiakasomistajien ulottuville.

Vastuullisuus toiminnan lähtökohtana

S-ryhmän bensiinikaupan markkinaosuus (%)

Itsestään selvä lähtökohta ABC-ketjun toiminnalle on
vastuullisuus, joka tarkoittaa niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuunkin huomioimista kaikessa
toiminnassa.
Ympäristöasioiden hoidossa ABC edustaa suomalaista
kärkeä. Viime vuosina on pyritty löytämään uusia luontevia muotoja myös sosiaalisen vastuun toteuttamiseen.
ABC:llä viihtyy niin nuoriso kuin eläkeläisetkin; siksi
nämä kaksi tärkeää asiakasryhmää on nyt otettu erityisen
huomion kohteeksi.
ABC kohtaa Nuoria -hanke käynnistyi vuonna 2010
yhdessä Nuorten Palvelut ry:n kanssa. Hankkeen rahoittajana on RAY. Koska nuoret nykyisin viettävät paljon
aikaa kauppakeskuksissa, liikennemyymälöissä ja muissa
kaupallisissa kohteissa, on tärkeää, että heille mietitään
aktiviteetteja ja mielekästä tekemistä, ja että yhteistyö
ja hyvä henki nuorten ja palveluhenkilökunnan välillä
pelaa mutkattomasti. Tässä työssä ABC on voimakkaasti
mukana ja on saanut siitä hyvää palautetta.
Vuoden 2012 alussa käynnistyi uusi Juttusilla-palvelu,
josta kuullaan vielä julkisuudessa vuoden mittaan. Ideana
on lisätä ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä
tarjoamalla tutuille ja tuntemattomille puitteet kerääntyä
ABC-liikennemyymälään keskustelemaan ajankohtaisista
asioista. Yhteistyökumppanina on ET-lehti.
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Vuonna 2010 ABC-ketjun hankintayhteistyökumppani
St1 osti Shellin koko liiketoiminnan Suomessa. ABC
ja St1 -ketjujen yhteisen hankintayhtiön NEOT Oy:n
volyymi kasvoi ja siitä muodostui Pohjoismaiden suurin
polttonesteiden hankintayhtiö, mikä on lisännyt hankintayhtiön neuvotteluvoimaa suuriin kansainvälisiin
öljy-yhtiöihin päin. Tämä näkyy asiakasomistajille kilpai-

lukykyisinä polttonesteiden hintoina sekä toimitusvarmuutena kaikissa olosuhteissa.
ABC ja St1 tekevät läheistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi kehittämällä ympäristöystävällisempiä polttonesteratkaisuja. St1 Biofuels valmistaa
ruokajätteestä etanolia, jonka yhteinen hankintayhtiö
NEOT myy omistajaketjuilleen. Tätä ruokaketjun ulkopuolisesta jätteestä valmistettua 85 prosenttia etanolia
sisältävää polttoainetta voi tankata vuoden 2011 lopussa
15 ABC-asemalta sekä noin 25 St1-ketjun asemalta.
Tavoitteena on kasvattaa määrää niin, että vuoden 2012
lopussa jokaisesta alueosuuskaupasta löytyy vähintään
yksi etanolia myyvä ABC-mittarikenttä.
Vuoden 2011 puheenaihe polttonestekaupassa oli
uuden 10 prosenttia etanolia sisältävän 95 E10-bensiinin tulo markkinoille. Se otettiin ennakoitua huonommin vastaan, koska autoilijoilla oli epätietoisuutta sen
soveltuvuudesta erilaisiin moottoreihin. Tällä hetkellä
95 E10- ja 98 E5 -bensiinilaatuja myydään suunnilleen
yhtä paljon.
Tulevaisuudessa erilaisten polttonestelaatujen määrä
kasvaa. ABC-ketju haluaa tarjota asiakasomistajille
kaikkia heidän toivomiaan vaihtoehtoisia polttonesteitä.
Tämä merkitsee investointeja mittarikenttiin, koska erilaiset polttonesteet vaativat eri säiliöt. Säiliökapasiteetin
hallinnasta tuleekin merkittävä kilpailukeino tulevaisuuden polttonestekaupassa.

S-ryhmän liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa hoitaa 108 ABC-liikennemyymälän, 288 ABC-automaattiseman,
yksi ABC GrilliMarketin ja 15 ABC-Delin
muodostama verkosto (v. 2011).
ABC-Deli toimii vain pääkaupunkiseudulla
ja Porvoossa. Kaikkien ABC-toimipaikkojen
liiketoimintaa hoitavat S-ryhmän
alueosuuskaupat.
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Matkailu- ja
ravitsemiskauppa
vastaa ajan
haasteisiin
Vuosi 2011 oli S-ryhmän matkailuja ravitsemiskaupassa kysynnän
kasvun vuosi. Niin hotelli- kuin
ravintolaliiketoiminnassa
erityisenä kehittämiskohteena
ovat verkkopalvelut.

O

dotettavissa oleva taantuma ei vielä loppuvuonnakaan merkittävästi heikentänyt kysyntää matkailu- ja ravitsemiskaupassa. Hotellikaupassa myynti itse
asiassa parani loppuvuotta kohden. Kun ensimmäisen
vuosipuoliskon myynnin kasvut olivat kuukaudessa
keskimäärin noin prosentin luokkaa, yllettiin vuoden
toisella puoliskolla noin viiden prosentin kuukausittaiseen kasvuvauhtiin. Hotelleissa kysyntä kasvoi erityisesti
liikematkustuksessa.
Yöpymiset Suomessa lisääntyivät viime vuonna
tammi-joulukuussa neljä prosenttia edellisvuodesta.
Suurin syy kasvuun olivat ulkomaalaiset, joiden
yöpymiset lisääntyivät reilut 10 prosenttia. Suomalaisten
yöpymisten kasvu jäi kahden prosentin tasolle.
Hotellitoiminnan onnistumista kuvaavin tunnusluvuin tarkasteltuna S-ryhmä menestyi viime vuonna
hyvin. Kun hotellien käyttöaste koko maassa oli 53
prosenttia, se oli S-ryhmässä reilut 64 prosenttia.
Kasvua vuoteen 2010 verrattuna oli 2,6 prosenttiyksikköä. Hotellihuoneen keskihinta oli myös S-ryhmässä
valtakunnallista keskiarvoa parempi (valtakunnallisesti
88 euroa, S-ryhmässä 92 euroa). Onnistuneen markki
noinnin ja revenue managementin ansiosta keskihinta
ja huonetuotto kasvoivat läpi vuoden.
Vuoden 2010 lopulla alkanut hyvä tuloskehitys jatkui
majoitusbisneksessä koko vuoden 2011 parantuen vielä
loppuvuotta kohti.

20
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Jatkuvaa uudistumista
S-ryhmä toimii majoitusmarkkinoilla kahdella eri brändillä. Sokos Hotels on Suomen vanhin, suurin ja tunnetuin hotelliketju, johon kuului viime vuoden lopussa 45
hotellia Suomessa, kolme Pietarissa ja yksi Tallinnassa.
Radisson Blu on puolestaan kansainvälinen hotelliketju,
johon Suomessa kuuluu seitsemän hotellia.
Sokos Hotellien asiakkaista vapaa-ajan matkustajia oli viime vuonna noin 44 prosenttia. Loput olivat
matkalla työnsä puolesta. Radisson Blu sen sijaan on
selvästi liikematkustajien hotelliketju. Sen asiakkaista
noin 80 prosenttia on bisnesmatkustajia.
Tammikuussa 2011 S-ryhmä myi neljä Holiday
Club Spa Hotels -ketjuun kuulunutta hotellia Holiday
Club Resortsille. S-ryhmälle jääneet neljä kylpylähotellia liitettiin osaksi Sokos Hotels -ketjua. Muutos on
sujunut hyvin ja Sokos Hotels -brändi on houkutellut
näihin hotelleihin myös liikematkustajia.
S-ryhmän sisällä SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy
myi vuonna 2011 Radisson Blu Marina Palace -hotellin liiketoiminnan Turun Osuuskaupalle sekä Sokos
Hotel Lahden Seurahuoneen ja Sokos Hotel Vaakuna
Hämeenlinnan liiketoiminnat Osuuskauppa Hämeenmaalle.
S-ryhmässä periaatteena on, että joka vuosi uudistetaan perusteellisesti vähintään yksi hotelli, minkä lisäksi
tehdään jatkuvasti pienempiä remontteja. Vuonna 2011
uudistettiin Tampereella Sokos Hotel Villa. Hotellin
uudistus sai runsaasti kiitosta ja Sokos Hotel Villan
moderni design voitti tunnustuksia ja palkintoja.
Vuonna 2012 remontoidaan täydellisesti Helsingissä
sijaitseva Radisson Blu Plaza -hotelli. Aivan uusi Sokos
Hotelli avataan Jyväskylään kesäkuussa. Messu- ja kongressikeskuksen yhteyteen rakennettavaan Sokos Hotel
Paviljonkiin tulee yhteensä 170 huonetta, jotka ovat
kooltaan kaupungin suurimpia.
Tampereelle on suunnitteilla 24 kerroksen korkeuteen kurkottava tornihotelli, jota toivotaan päästävän
rakentamaan kesällä 2012.
Sokos Hotellien brändi ja ilme uudistuvat kuluvana
vuonna. Samanaikaisesti pyritään entistä tarkempaan
hotellien profilointiin niiden asiakaskunnan perusteella.

Verkkopalveluita kehitetään
Aivan viime vuosina hotellitoiminnan kilpailukeinot
ovat muuttuneet merkittävästi. Uusia haasteita hotellikaupalle niin Suomessa kuin kansainvälisesti tuo
verkkokaupan nopea lisääntyminen. Hotellihuoneiden
22
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varaukset tehdään yhä useammin verkossa. Tämä koskee niin vapaa-ajan kuin liikematkustamistakin.
Verkossa hintojen vertailu on täysin läpinäkyvää.
Perinteisten vuosisopimusten sijasta yritykset pyrkivät
aina löytämään kussakin ajankohdassa edullisimman
vaihtoehdon.
Sokos Hotellit uudistaa nyt voimakkaasti verkkopalveluitaan ja huoneiden varausmahdollisuuksia sekä
kehittää joustavaa hinnoittelua nykypäivän kulutuskäyttäytymistä vastaavaksi. Sokos Hotellien omien verkko
sivujen tulee tarjota paras mahdollinen informaatio ja
optimaalinen hintavaihtoehto jokaiselle asiakkaalle.
Varauksen maksaminen verkossa tuli mahdolliseksi
loppuvuodesta 2011.
Keskeinen kehityskohde on lisäksi myyntityön
tehostaminen.
Asiakasomistajat saavat etuja kaikissa S-ryhmän hotelleissa. Koska hotellien asiakkaista merkittävä osa on
yrityksiä, niille on rakennettu omat kanta-asiakasjärjestelmänsä, Sokos Hotellien S-Card ja Radisson Blun
kansainvälinen Club Carlsson.
Vuoden 2011 lopussa Sokos Hotellit ja Pohjoismaiden laajin hotellitoimija Nordic Choice Hotels yhdistivät
voimansa kanta-asiakasmarkkinoinnissa. Sokos Hotellien S-Cardista tuli yhteistyön myötä Pohjoismaiden
kattavin työmatkustuksen kanta-asiakaskortti, jonka
piirissä on Sokos Hotellien lisäksi yli 170 hotellia
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Latviassa.

Ravintolat elävät ajassa
Suomen suurin ja vanhin ravintolaketju, koko kansan
Rosso, tuli viime vuonna 33 vuoden ikään. Vaikka
suosio on jatkunut vankkana vuodesta toiseen, oli
nyt aika uudistaa liikeideaa tämän päivän odotusten
mukaiseksi.
Ensimmäiset uuden ilmeen, toimintatavan ja ruokalistan saaneet Rosso bottega//cucina -pilottiyksiköt
avattiin syksyllä 2011 Porvooseen ja Järvenpäähän.
Pilotoinnin kokemusten perusteella tehdään koko
Rosso-ketjun muutosprosessia koskevat päätökset.
Kokonaan uudentyyppinen liikeidea, jonka pilotointi käynnistyi vuonna 2011, on nopeaan syömiseen
keskittyvä ravintolamaailma Lahden Prisma Launeessa.
Se tarjoaa muun muassa maukkaita lounaita paikan
päällä syötäväksi tai mukaan ostettavaksi.
Toinen uudenlaista liikeideaa edustava ravintola
on Helsingissä avattu Bravuria. Tässä maailmalla jo
suositussa free flow -tyyppisessä ravintolassa kokki
valmistaa annokset asiakkaan silmien edessä ja

jokainen voi rakentaa oman annoskokonaisuutensa tarjolla olevista raaka-aineista.
Bravuria on hyvä esimerkki myös S-ryhmän ravintola
toiminnan vastuullisuudesta, jossa eettisyys, ekologisuus ja
ympäristöasioiden huomiointi ovat tärkeä osa toimintaa.
S-ryhmässä oli vuoden 2011 lopussa noin 650 ravintolaa. S-ryhmä onkin ylivoimainen markkinajohtaja
suomalaisessa ravintolatoiminnassa. Koska yksiköitä on
paljon, niiden kunnossapito ja jatkuva uudistaminen ovat
koko ajan tarpeen. Myös uusia yksiköitä, niin ketjuravintoloita kuin niin sanottuja uniikkiravintoloitakin avataan
useita joka vuosi.
Ravintolamyynti kehittyi vuonna 2011 kohtuullisesti.
Kasvua edelliseen vuoteen oli viisi prosenttia. Jo vuosia
vallinnut ilmiö eli ruokamyynnin kasvu ja alkoholimyynnin lasku, jatkui myös viime vuonna. Kysyntä kasvoi
edelleen eniten niin sanotuissa nopean syömisen ja
oman rahan paikoissa.
S-ryhmässä ravintolat ovat edelläkävijöitä sosiaalisen
median hyödyntämisessä. Lähes kaikilla ketjuilla on omat
Facebook-sivustonsa, joiden kautta halutaan aidosti kuunnella asiakkaiden toiveita toimintaa kehitettäessä.
Verkkopalveluita kehitetään myös ravintolapuolella
niin, että esimerkiksi pöytävarausten tekeminen verkossa
S-ryhmän ravintoloihin on mahdollista vuoden 2012
aikana.

S-ryhmän matkailu- ja ravitsemiskauppaan
kuuluu lukuisia valtakunnallisia ravintolaketjuja
sekä kaksi hotelliketjua, Sokos Hotels 
ja Radisson Blu Hotels & Resorts. Ketjujen
lisäksi S-ryhmään kuuluu suuri joukko
erillisravintoloita. Suomessa matkailu- ja
ravitsemiskauppaa harjoittavat sekä alueosuuskaupat että SOK:n tytäryhtiö Sokotel Oy.
S-ryhmällä oli ravintolatoimipaikkoja Suomessa
vuoden 2011 lopussa yhteensä noin 650 ja
hotelleja 58. Lisäksi SOK:n tytäryhtiöt hoitavat
Tallinnan Sokos Hotel Virun ja Pietarin kolmen
Sokos Hotellin toimintaa.
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Uusi vaihde
autokaupassa
Autokaupan myynti kasvoi vuonna 2011,
mutta kokonaisnäkymät vuodelle 2012
ovat epävarmat. S-ryhmä keskittyy
voimakkaasti tehokkaan ketjutoiminnan
rakentamiseen niin autokaupassa kuin
kasvavissa huoltopalveluissakin.

V

S-ryhmän autokaupan
palveluja tarjoavat SOK:n

uosi 2011 oli autokaupalle edelleen haasteellinen,
vaikka automyynti jatkoi lievää kasvua. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin yli 126 000 kappaletta, mikä on
12,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010.
Loppuvuodesta 2011 alkuvuoden hyvä kasvuvauhti
jonkin verran hiipui, mikä johtui yleisestä epävarmuudesta taloudellisessa tilanteessa. Myös alan sisällä on
epävarmuustekijöitä, jotka aiheuttavat epätietoisuutta
myynnin kehitysnäkymiin vuonna 2012. Sekä autojen
käytön että hankinnan verotus kuin myös polttoaineverotus muuttuvat alkuvuodesta.
Autoveron korotus vaikuttaa erityisesti isompien
autojen myyntiin siten, että kaupan odotetaan käyvän
todella vilkkaasti ennen huhtikuun alussa tapahtuvaa
veronkorotusta. Tämän piikin jälkeen kysyntänäkymät
ovat erittäin epävarmat. Ennusteiden mukaan vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikana voitaisiin yltää jopa
40 prosentin myynnin kasvuun. Autoveron muutokset
vaikuttavat myös ammattiautoiluun sekä työsuhde
autoiluun.

tytäryhtiö SOK Autokauppa Oy sekä
12 alueosuuskauppaa. Palveluihin

Autokauppaa kehitetään

kuuluvat uudet autot, vaihtoautot,

SOK:n autokaupassa vuosi 2011 oli raskas ylimenovuosi, mistä johtuen tulos ei vielä yltänyt plusmerkkiseksi,
vaikkakin merkittävää tulosparannusta on tehty jo
useina vuosina. Kustannuksia SOK:n autokaupalle ovat
aiheuttaneet muun muassa vaihto-omaisuuden purku,
Peugeotin maahantuonnista luopumisesta aiheutuneet
kustannukset ja elinkaarensa lopussa olevien liikepaikkojen uusimiset.
Samanaikaisesti SOK:n autokauppa on voimakkaassa kehittämisvaiheessa. Ketjutoimintaa rakennetaan
Automaa-nimellä. Sen puitteissa kehitetään asiakas
omistajalähtöisesti niin autojen myynnin kuin merkki-

varaosa- ja tarvikemyynti sekä
huolto- ja korjaustoiminta. Uutena
palveluna aloitti vuonna 2011 Karlamonimerkkihuolto, jolla oli vuoden
lopussa kuusi toimipistettä. S-ryhmän
edustuksiin kuuluu 21 automerkkiä,
joita myytiin vuoden 2011 lopussa
39 toimipaikassa.
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huollon konseptia. Ketjun muodostavat tällä hetkellä
SOK Autokauppa Oy:n omistamat autoliikkeet sekä
seitsemän alueosuuskaupan autokaupan liikkeet.
Kaiken kaikkiaan S-ryhmän autokaupat edustavat
eri puolilla Suomea 21 eri automerkkiä.

Markkinaosuutta kasvatetaan
Autokaupan kilpailu Suomessa on kovaa. Maassamme
on muutamia valtakunnallisesti merkittäviä toimijoita.
Kuitenkin ala on edelleen sirpaloitunut ja autokauppaa
käydään lukuisten alueellisten toimijoiden voimin.
Kun S-ryhmän autokauppaa vuonna 2011 katsotaan
kokonaisuutena, se ylsi lähes 15 prosentin myynnin
kasvuun ja saavutti noin yhdeksän prosentin markkinaosuuden.
Kuluvan strategiajakson kuluessa S-ryhmän pyrkimyksenä on nostaa autokauppansa markkinaosuus 15
prosenttiin.
S-ryhmän merkittävimpiä kilpailijoita ovat Delta
Auto Oy, Veho Oy, Keskon omistama VV-auto Oy sekä
Autotalo Laakkonen Oy.

Karla-ketju kasvaa
Autokaupalle on tyypillistä, että valtaosa toimialan liikevaihdosta tulee autojen myynnistä. Katteen ja tuloksen
muodostuksessa autojen huolto- ja korjaamotoiminnalla
sekä varaosien ja tarvikkeiden myynnillä on puolestaan
suhteellisesti varsin merkittävä osuus. Autojen huollossa
kilpailutilanne on lyhyessä ajassa muuttunut Suomessa
huomattavasti. Merkkihuoltojen rinnalle on syntynyt
useille merkeille ammattitaitoista huoltopalvelua tarjoavia ketjuja.

Tässä kilpailussa S-ryhmä haluaa olla voimakkaasti
mukana, ja sillä onkin siihen erinomaiset edellytykset.
Vuoden 2011 lopussa S-ryhmän monimerkkihuoltoketjuun Karlaan kuului kuusi yksikköä, mutta ketju kasvaa
nopeasti.
Karlat voivat toimia paitsi S-ryhmän autokauppojen
yhteydessä myös ABC-liikennemyymälöiden ja Prismojen yhteydessä sekä omana erillisenä yksikkönään. Näin
on mahdollista myös, että Karla-yksiköitä toimisi sellaisessa alueosuuskaupassa, joka ei harjoita autokauppaa.

Ympäristövalinnat ohjaavat
Niin yleisen asenneilmapiirin muutos kuin verotuspäätökset ohjaavat autoilua koko Euroopassa ja myös
Suomessa kulutukseltaan ja päästöiltään pienten autojen
käyttöön. Myös vaihtoehtoisilla energialähteillä toimivien autojen kauppa tulee jo lähivuosina kasvamaan
merkittävästi.
Eräiden arvioiden mukaan viiden vuoden kuluttua
jo 25 prosenttia autokannasta on erilaisia hybridiautoja.
Tällä hetkellä biobensiiniä tai kaasuja käyttävien autojen
hintataso on kilpailukykyinen, mutta sähköautojen vielä
korkea.
S-ryhmä pyrkii edistämään ekologista autoilua sekä
kehittämällä autotarjontaansa että tarjoamalla ympäristöystävällisiä polttoaineratkaisuja.
Asiakasomistajalla on monenlaisia autoiluun liittyviä
tarpeita ja hän voi hyötyä monin tavoin keskittämällä
myös näihin liittyvät ostot S-ryhmään. Bonusta asiakasomistaja saa uusien ja vaihtoautojen hankinnasta,
huolloista ja varaosista, rengashotellipalveluista sekä
vakuutustuotteista. Lisäksi hänelle on tarjolla hyviä
rahoitusvaihtoehtoja auton hankintaan.
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Kasvun vuosi
maatalouskaupassa

S-ryhmän maatalouskauppa menestyi hyvin vuonna
2011. Euromääräinen myynti kasvoi 13,2 prosenttia,
mikä ylittää alan yleisen kasvuvauhdin. Puutarhakaupan myynti säilyi edellisvuoden tasolla.

V

uonna 2011 maatalouskauppaan vaikutti erityisesti
korkealla pysynyt viljan hinta. Kovasta kysynnästä
johtuen myös lannoitteiden hinnat nousivat koko
vuoden. Loppuvuotta kohden vehnän hinta kuitenkin
kääntyi laskuun, kun maailman vehnävarastot kasvoivat
nopeammin kuin vehnän kulutus.
Suomessa sianlihan tuotanto oli vaikeuksissa. Alan
kannattavuutta heikensivät kysyntää suurempi tuotanto
sekä korkealla pysyneet rehujen hinnat.
Maatalouskauppa on tänä päivänä globaalia liiketoimintaa. Tyypillisiä sille ovat jo useana vuonna olleet
voimakkaat hinnan vaihtelut, joille on useita syitä. Näitä
voivat olla esimerkiksi energian hinnan kallistuminen,
huonot sadot, lihan kysynnän voimakas kasvu kehittyvissä talouksissa, supistuvat viljelypinta-alat sekä peltojen
käyttäminen elintarvikkeiden asemasta energian tuotantoon.

Ammattilaiselta ammattilaiselle
Suomessa markkinaan vaikuttaa erityisesti maatalouden
rakennekehitys. Maatilojen lukumäärä vähenee voimakkaasti. Asiakaskunnan muutos heijastuu kaupankäyntitapoihin siten, että maatalouskauppa on ennen muuta
maatalouden ammattilaisten kanssa käytävää bisnes to
bisnes -kauppaa. Kuluttajakaupan osuus varsinaisessa
maatalouskaupassa on pieni.
Myös maatalousmyymälöiden rooli on muuttunut.
Myymälöistä on tullut ammattilaisten – maatalousyrittäjien ja maatalouskauppiaiden – kohtaamispaikkoja, joissa tutustutaan alan uusiin tuotteisiin, saadaan
opastusta ja neuvoja sekä etsitään ratkaisuja. Varsinainen
kaupanteko tapahtuu usein muualla kuin myymälöissä,
joiden määrä edellä kuvatusta johtuen vähenee.
Maatalouden tuotantopanoksien hankinta on
muuttunut entistä monikanavaisemmaksi. Verkon rooli
esivalinnassa ja vähitellen myös varsinaisessa ostotapahtumassa kasvaa jatkuvasti. Hankkija-Maatalous uudistaa
oman verkkokauppansa vuoden 2012 keväällä.
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Vankasti markkinajohtajana
Hankkija-Maatalous Oy on markkinajohtaja suomalaisessa maatalouskaupassa. Agrimarket-ketjun myynti
vuonna 2011 oli 1 049,2 miljoonaa euroa, mikä on
markkinaosuutena reilu puolet Suomen koko maatalouskaupasta.
Agrimarket-ketjun valikoimat rakentuvat seuraavista
tuotealueista: maatalouden tuotantopanokset, koneet ja
varaosat, perusrakennustarvikkeet, harraste-eläin tuotteet
ja puutarhakauppa (Multasormi). Osuuskaupoilla voi
Agrimarketin yhteydessä olla laajemman tuotevalikoiman
rautakauppa (S-Rauta).
Yksi nykyinen ja tulevaisuuden painopistealue S-ryhmän maatalouskaupassa on puutarhakauppa. Päinvastoin
kuin varsinainen maatalouskauppa se on ennen muuta
kuluttajakauppaa asiakasomistajille. Puutarhakauppa on
S-ryhmässä kasvava ja kannattava toimiala. Myös vuosi
2011 sujui puutarhakaupassa hyvin; myynnissä yllettiin
edellisen vuoden tasolle.

Onnistumisia ja osakekauppoja
Vuonna 2011 S-ryhmän maatalouskauppa menestyi kokonaisuutena hyvin. Euromääräinen myynti kasvoi noin
13,2 prosenttia, mikä ylitti alan yleisen kasvun.
Raju rakennemuutos suomalaisessa maataloudessa
jatkuu edelleen. Suhteessa markkinan kokoon maatalous
kaupan alalla on vielä runsaasti toimijoita, ja niiden
kannattavuus on yleisesti huonohko. Kansainvälisten
toimijoiden rooli Suomen maatalousmarkkinoilla tulee
lähivuosina lisääntymään. Maatalouteen liittyvä teollisuus keskittyy entisestään.
Vuonna 2011 SOK osti Yara Suomi Oy:n omistamat
Hankkija-Maatalous Oy:n osakkeet ja Hankkija-Maa
talous Oy osti Yaran omistamat Boreal Kasvinjalostus
Oy:n osakkeet. Osakekaupoilla selkiytettiin HankkijaMaatalous Oy:n omistusrakennetta ja parannettiin
kykyä kehittää ydinliiketoimintaa.

Agrimarket-ketjun
myynti toimialoittain 2011 (%)
Rauta- ja
puutarhakauppa
18

Maatalouskauppa
59

Konekauppa
23

Maatalous- ja konekauppaa S-ryhmässä tekee
Agrimarket-ketju. Kuluttajarautakauppaa harjoitetaan
Kodin Terroissa, S-Raudoissa ja Prismoissa.
Tämän lisäksi Agrimarket-ketjussa tehdään
tuotantorakennus- ja perusrakennustarvikekauppaa.
Puutarhakauppaa tekevät Agrimarketien Multasormet,
S-Raudat, Prismojen kesäpihat sekä Kodin Terrat.
Maatalouskauppaa harjoittaa valtakunnallisesti SOK:n
tytäryhtiö Hankkija-Maatalous Oy. Lisäksi neljällä
alueosuuskaupalla on omaa maatalouskauppaa.
Agrimarket-ketjulla on yhteensä reilut 110 myymälää, joista Hankkija-Maatalous omistaa 82 myymälää.
Lisäksi Hankkija-Maatalous Oy:llä on viisi rehutehdasta
Suomessa ja yksi Latviassa sekä kaksi siemenpakkaamoa ja viljavarastoja.
SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011
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S-ryhmä
vahvistuu
lähialueilla
Vuosi 2011 oli S-ryhmässä jälleen vahvan
kasvun vuosi lähialueiden, Baltian maiden ja
Pietarin, liiketoiminnassa. Marketverkoston
laajennusohjelma jatkui ja hotellien liiketoiminta kehittyi suotuisasti.

S
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-ryhmälle on monenlaista hyötyä siitä, että se
harjoittaa liiketoimintaa lähialueilla. Esimerkiksi Pietarista S-ryhmä saa arvokasta oppia kilpailusta
maailman suurimpien vähittäiskaupan ketjujen kanssa.
Näitä oppeja voidaan sitten hyödyntää asiakasomistajien
palveluiden kehittämisessä Suomessa. Lisäksi S-ryhmä
saa arvokasta kokemusta erilaisista ympäristöolosuhteista, kuluttajatottumuksista ja -käyttäytymisestä sekä siitä,
kuinka liiketoimintamalleja voidaan paikallisesti kehittää
ja muovata.
Tällä hetkellä S-ryhmällä on jo noin 300 000 kantaasiakaskorttia kolmessa eri maassa, Venäjällä, Latviassa ja
Liettuassa. Viroon tulee oma kanta-asiakaskortti kesällä
2012.
Nämä kanta-asiakkaat, samoin kuin monet muutkin, jotka ovat asioineet S-ryhmän yksiköissä, käyttävät
aktiivisesti tutuksi tulleita S-ryhmän palveluita myös
Suomessa käydessään. Kun S-ryhmän asiakasomistajat
puolestaan matkustavat lähialueilla, heille on tarjolla
luotettavia marketkaupan palveluita sekä korkeatasoisia,
mutta kohtuuhintaisia hotelli- ja ravintolapalveluita.
Kun alkuinvestoinneista selvitään, S-ryhmä tulee
tekemään lähialueilla merkittävää taloudellista tulosta.
Sitä kautta saadaan lisää tulovirtaa myös S-ryhmän
kotimaan toimintojen kehittämiseen. Vaikka S-ryhmän
laajentumisvauhti nimenomaan marketkaupassa on ollut
nopeaa, kannattaa muistaa, että S-ryhmän kokonaisinvestoinneista vain pieni osa suuntautuu ulkomaille.
Ylivoimainen osa investoinneista kohdistuu kotimaahan.
S-ryhmän palveluksessa työskentelee lähialueilla jo
2 500 henkilöä, ja määrä lisääntyy lähivuosina vielä merkittävästi. S-ryhmä tarjoaa turvallisen työpaikan, reilut
pelisäännöt, hyvät kouluttautumis- ja uralla
etenemismahdollisuudet sekä kilpailukykyiset palkat.
S-ryhmän työntekijöille Suomessa toiminta lähialueilla
puolestaan antaa mahdollisuuksia hankkia käytännön
kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta.

S-ryhmä harjoittaa marketkauppaa Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä
Prismat hyvässä kilpailuasemassa

majoitus- ja ravitsemistoimintaa Venäjällä

Vuonna 2011 S-ryhmä avasi Pietarissa kolme uutta
Prisma-yksikköä sekä Latviassa yhden. Vuodesta 2000
lähtien, jolloin ensimmäinen Prisma avattiin Tallinnan
Sikupillissä, on ketju laajentunut Suomen lähialueilla
21 yksikön suuruiseksi.
Tarkoituksena on kasvattaa ketjua vielä merkittävästi.
Seuraavien vuosien aikana Prismoja avataan kolmesta
neljään yksikköä vuodessa, pidemmällä tähtäimellä
noin 30 yksikköä lisää.
Prismat ovat saavuttaneet kaikilla markkina-alueillaan
lyhyessä ajassa erinomaisen kilpailuaseman. Niiden valt
teja ovat myymälöiden hyvät liikepaikat, hyvä hintalaatusuhde, luotettavuus, laaja valikoima, tehokkuus ja
ostamisen helppous.
Kaikki S-ryhmän marketkaupan yksiköt toimivat
lähialueilla Prisma-brändin alla. Prismoista osa on suuria
supermarketyksiköitä ja osa hypermarketkonseptilla
toimivia yksiköitä.
Vuonna 2011 lähialueiden marketkaupan myynti oli
311 miljooonaa euroa, missä kasvua oli 38,6 prosenttia.

ja Virossa. Vuoden 2011 lopussa Venäjällä
toimi yhteensä yhdeksän marketkaupan
yksikköä eli Prismaa, Virossa seitsemän,
Latviassa kolme ja Liettuassa kaksi. Sokos
Hotel Viru on S-ryhmän perinteikäs hotelli
Tallinnassa. Pietarissa toimivat Sokos Hotellit
Palace Bridge, Vasilievsky ja Olympia Garden.

Hyvää kehitystä Pietarin hotelleissa
S-ryhmän kansainvälinen liiketoiminta käynnistyi aikanaan hotelli Virun ostolla. Alusta lähtien Sokos Hotel
Viru saavutti vankan aseman suomalaisten Tallinnanmatkailijoiden keskuudessa. Hotellin toiminta on ollut
koko ajan hyvin kannattavaa.
S-ryhmä kolme hotellia Pietariin rakennettiin matalasuhdanteen aikana, joten alkuvaikeuksia oli. Nyt toimintaympäristö on huomattavasti piristynyt, kun talouskasvu
Venäjällä kulkee hyvään suuntaan.
Hotellien käyttöasteet ovatkin kehittyneet suotuisasti.
Parin viime vuoden aikana myynti on päässyt hyvään vauhtiin ja hotellien tulosparannus on ollut huomattava.
Tällä hetkellä Pietarin hotellien asiakkaista 60 prosenttia
on venäläisiä, 20 prosenttia suomalaisia ja loput muiden
maiden kansalaisia.
Hotelli- ja ravintolabisnes vaatii jatkuvaa uudistumista. Aivan kuten Suomenkin hotelleissa, myös Pietarissa
pyritään entistä tarkempaan profilointiin, jotta erilaisten
asiakasryhmien tarpeita ja toiveita voitaisiin huomioida
entistä kohdennetummin.
Tällä hetkellä Pietarin hotelleissa onkin meneillään
huoneiden uusiminen. Mittavampi muutos tapahtuu Sokos
Hotel Palace Bridgessä, jonka bisnes- ja wellnespalveluja parannetaan entisestään. Merkittäväin investointi on kylpylä
osaston laajennus. Uudesta yli 5 000 neliömetrin hyvinvointikeskuksesta ja kylpylästä tulee Pietarin suurin.
SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011
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Vastuullista hankintaa tehokkaasti
S-ryhmän omien hankintayhtiöiden perustehtävä on kilpailukyvyn
ylläpitäminen tehokkaan ja osaavan toiminnan avulla.
Tämän päivän hankintatoiminnassa korostuu vastuullisuus.
Myös siihen panostamalla voidaan saavuttaa kilpailuetua.

O

milla hankintayhtiöillä on tärkeä rooli, kun
S-ryhmä rakentaa räätälintyönä ketjuilleen sopivat valikoimat, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin
asiakasomistajien tarpeisiin. Ketjuohjausorganisaatioiden ja omien hankintayhtiöidensä yhteistyöllä S-ryhmä
voi myös johtaa koko tavarantoimittajista asiakkaisiin
ulottuvaa arvoketjua.
Koska toiminta on tehokasta, päästään markkinoiden kilpailukykyisimpään hintatasoon. Lisäksi
tehokkuutta parantaa se, että S-ryhmän hankintayhtiöt
voivat olla mukana kansainvälisissä liittoumissa. Suurempien resurssien ansiosta myös edellytykset vastuulliseen hankintatoimintaan lisääntyvät.

Läpinäkyvyyttä arvoketjuun
S-ryhmän päivittäistavarakaupan yhtenä tavoitteena
on lisäarvon tuottaminen koko päivittäistavarakaupan
arvoketjuun. Tämä tapahtuu muun muassa lisäämällä
läpinäkyvyyttä arvoketjussa entisestään. Hyvällä yhteis
työllä hankintaketjun jäsenten välillä voidaan hakea
kaikille osapuolille kannattavaa, optimaalista tapaa
toimia.
S-ryhmä voi esimerkiksi omaa osaamistaan ja tekno
logiaa hyödyntämällä parantaa menekin ennustettavuutta. Kun tämä tieto jaetaan, se hyödyttää arvoketjussa myös tuottajia ja teollisuutta. Viime kädessä tämä
koituu asiakkaiden hyödyksi varmana saatavuutena ja
tavaravirtojen paremman ohjaamisen mahdollistamana
tehokkuutena eli alempina hintoina.
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Uusi käyttötavarakaupan
logistiikkakeskus aloittaa
Keväällä 2012 valmistuu S-ryhmän kaikkien aikojen
suurin yksittäinen investointi, käyttötavarakaupan
logistiikkakeskus Sipoon Bastukärriin. Sen pinta-ala on
noin 68 000 neliömetriä, siellä työskentelee noin 400
vakituista työntekijää ja sen käyttämästä lämmitys- ja
ilmastointienergiasta peräti 99 prosenttia on uusiutuvaa.
Logistiikkakeskuksen perimmäisenä tavoitteena on
mahdollistaa käyttötavarakaupan uuden toimintamallin
käyttöönotto S-ryhmän myymälöissä. Käytännön tavoitteita ovat, että myymälöissä jää entistä enemmän aikaa
asiakaspalveluun, saatavuus paranee, hinnat alenevat
kustannussäästöjen ansiosta, pakkausjätteen käsittely
vähenee, hinnan muutostarve vähenee osuvampien
toimitusmäärien ansiosta ja työ myymälöissä tehostuu
valmiiksi myyntikunnostettujen tuotteiden ansiosta.
S-ryhmä suunnittelee parhaillaan myös uutta päivittäistavarakaupan logistiikkakeskusta Sipooseen. Tontin
hankintapäätös on tehty ja hankkeen suunnittelu on
menossa.
Myös päivittäistavarakaupan logistiikkakeskus on
erittäin mittava rakennushankkeena ja investointina.
Syynä sen toteuttamiseen on se, että tällä hetkellä
Espoon Kilossa toimivan logistiikkakeskuksen tilat
ja kapasiteetti ovat käymässä riittämättömiksi.
Kaikki S-ryhmän logistiikkakeskukset omistaa
S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Yhtiön omistavat
ryhmän 21 alueosuuskauppaa. Toiminnasta vastaa
Inex Partners Oy.

Vastuullista hankintaa
Vuoden 2011 aikana S-ryhmä päivitti eettiset periaatteensa. Samanaikaisesti päivitettiin myös hankintapolitiikka
ja siihen sisältyvät vastuullisuusperiaatteet. Perusajatus
on, että S-ryhmän hankintatoiminnassa pystyttäisiin aina
seuraamaan tuotantoketjua ja valmistusolosuhteita mahdollisimman pitkälle taaksepäin ja näin olemaan selvillä
toiminnan eettisyydestä kokonaisuudessaan.
Hankintatoimintaan sisältyy lukuisia vastuullisuuslinjauksia. Näitä ovat muun muassa syrjimättömyysperiaate
eli tavarantoimittajien käsittely samanarvoisena kaikissa
kilpailuttamistilanteissa, periaatteet geenimuunneltujen
tuotteiden (GMO) kaupan rajoittamisesta, tuotekohtaiset laatuvaatimukset, säädökset, joilla rajoitetaan uhanalaisten kalalajien myyntiä sekä säädökset, joilla kielletään sademetsien puulajeista valmistettujen tuotteiden
myynti. S-ryhmän hankinta on myös tiukasti sitoutunut
kansainväliseen BSCI-auditointimalliin. Vaatimuksena
valikoimiin pääsemiselle on myös se, että hankintayhtiöt
voivat suorittaa vapaasti omaa auditointiaan tuotanto
laitoksilla.

S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaroiden hankinnasta ja logistiikasta vastaa SOK:n tytäryhtiö Inex
Partners Oy. Se tekee ostamisessa yhteistyötä
pohjoismaisen Coop Tradingin kanssa, josta
SOK omistaa neljänneksen.
Inex Partners omistaa myös puolet pakasteiden
hankintaan ja logistiikkaan erikoituneesta
Finnfrost Oy:stä.
Meira Nova Oy on SOK:n tytäryhtiö, joka on
erikoistunut päivittäistavaroiden HoReCa-alan
hankintaan, markkinointiin ja logistiikkaan.
Sen asiakasryhmiä ovat hotellit ja ravintolat,
henkilöstöravintolat, julkisen sektorin suurkeittiöt
sekä liikennemyymälät ravintoloineen. Meira
Nova hankkii tavaraa koko Suomeen myös
S-ryhmän ulkopuolisille asiakkaille.
NEOT (North European Oil Trade Oy) on SOK:n
ja Greeni Oy:n (St1) yhteisesti omistama
polttonesteiden hankintayhtiö.
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Tavoitteena
tyytyväiset
työntekijät
Kaupan palveluksessa on Suomessa
yli 300 000 henkilöä eli se on eniten
työllistävä toimiala maassamme.
S-ryhmässä työskentelee yhteensä
yli 42 000 osaajaa, joista noin

S-ryhmän tavoitteena on olla palvelualan
halutuin työnantaja ja osaajan valinta.
Tavoitetta tuetaan panostamalla työhyvin
voinnin johtamiseen, osaamisen kehittä
miseen sekä muutosten johtamiseen ja
kohtaamiseen.

10 000 SOK-yhtymässä.

S

-ryhmän palveluksessa työskentelee yli 42 000 kaupan
ja palvelualojen ammattilaista. Heistä valtaosa työskentelee 21 osuuskaupan toimipaikoissa ympäri Suomea
Helsingistä Ivaloon. Ulkomailla, Venäjällä ja Baltiassa,
työskentelee noin 2 000 s-ryhmäläistä.
S-ryhmässä työntekijöiden keski-ikä on 35 vuotta.
Nuorten osuus työntekijöistä on merkittävä, sillä neljäsosa
s-ryhmäläisistä on alle 25-vuotiaita. Kuten palvelualoilla
usein, myös S-ryhmässä enemmistö työntekijöistä on
naisia.
Yli 80 prosenttia s-ryhmäläisistä työskentelee vakituisessa työsuhteessa. Erilaisin järjestelyin, kuten lisätyötunteja
tarjoamalla ja edistämällä sisäistä liikkuvuutta toimipaikasta ja tehtävästä toiseen, pyritään aktiivisesti siihen, että
oma henkilöstö saa enemmän työtunteja ja kokoaikaisten
työntekijöiden määrää voidaan nostaa.

Ikäkauma 2011 (%)
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Sukupuolijakauma 2011 (%)
Miehet 25,2
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Naiset 74,8
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S-ryhmän tavoitteena on olla palvelualan halutuin työnantaja: tutkimusten mukaan ulkoinen ja sisäinen työnantajakuva onkin hyvä. Kehittämällä jatkuvasti muun muassa
esimiestyötä sekä panostamalla henkilöstön työkykyyn ja
työhyvinvointiin huolehditaan työnantajakuvasta jatkossakin, jotta toisaalta saataisiin houkuteltua palvelukseen
parasta uutta työvoimaa ja toisaalta saataisiin pidettyä
hyvät osaajat töissä mahdollisimman pitkään.
Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen on tällä hetkellä yksi S-ryhmän henkilöstötyön keskeisistä teemoista.
Työhyvinvointia syntyy, kun työ on mielekästä ja sujuvaa
turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa
työyhteisössä ja -ympäristössä.
Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpidossa arkijohta
minen ja hyvä esimiestyö ovat avainasemassa. Kaikissa
S-ryhmän yrityksissä ja yksiköissä seurataan ja mitataan

työtyytyväisyyttä säännöllisesti. Myös työkykyä ja siinä
tapahtuvia muutoksia seurataan aktiivisesti, ja työkykyä
mahdollisesti alentaviin asioihin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Osuustoiminnallisena yrityksenä S-ryhmän perus
arvoihin kuuluu ihmisistä huolehtiminen. Tämä koskee
mitä suurimmassa määrin omaa henkilökuntaa. Lakien
ja työehtosopimusten noudattaminen ovat itsestään
selvyyksiä.
Työhyvinvointiin panostettiin viime vuonna esimer
kiksi SOK-yhtymässä ja henkilökuntaedut linjattiin
uudelleen: henkilökunnan ostoetujen lisäksi tärkeiksi
nähdään erilaiset työhyvinvointia ja sen omatoimista ylläpitoa edistävät edut, kuten liikunta- ja kulttuuriedut.

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan
S-ryhmä tukee henkilökuntansa osaamisen kehittämistä
muun muassa koulutuksella. Vuosittain noin 20 000
s-ryhmäläistä osallistuu ryhmän oman koulutus- ja
kehittämiskeskus Jollas Instituutin valmennuksiin. 50
vuotta vuonna 2011 täyttänyt Jollas Instituutti on aina
ollut koulutustoiminnan edelläkävijä suomalaisessa työelämässä. Juhlavuottaankin se vietti teemalla ”50 vuotta
askelia eteenpäin”.
Kehittäminen ja kehittyminen tarkoittavat tänä
päivänä varautumista jatkuviin ja nopeisiinkin muutoksiin. S-ryhmässä panostetaan esimiesten muutosvalmiuteen; vuonna 2012 esimerkiksi SOK:ssa kaikki
esimiehet käyvät muutosjohtamisen valmennuksen.
S-ryhmässä uskotaan, että muutokset eivät toteudu vain
johdon käskystä. Muutos on totta vasta, kun ihmiset
ovat muuttuneet asenteissaan, ajattelussaan ja konkreettisessa toiminnassaan. Muutos mahdollistaa kasvamisen
ja toisaalta kasvu edellyttää muutosta.
SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011

33

Asiakasomistajuus
on voimissaan

Jäsenmäärä (Milj.)
2,0

1,5

1,0

Vuonna 2012 vietetään Kansainvälistä
osuustoimintavuotta. Samaan aikaan
S-ryhmässä ylittyy jo kahden miljoonan
asiakasomistajatalouden rajapyykki.

V

uosi 2012 on YK:n julistama Kansainvälinen
osuustoimintavuosi. YK haluaa edistää osuustoimintaa, koska se katsoo, että osuustoiminnallinen
yritysmuoto on myös köyhissä ja kehittyvissä maissa
oikeudenmukainen ja tehokas tapa edistää talous
elämää. Osuustoiminnan suosio onkin maailman
laajuisessa kasvussa.
• Suomessa osuustoiminta on menestystarina,
jossa S-ryhmällä on merkittävä rooli.
• Asiakasomistajuus on S-ryhmän tapa
toteuttaa osuustoiminnallista yritysmuotoa.
• S-ryhmän osuustoiminnallinen arvopohja
rakentuu neljän yhteisesti hyväksytyn
kulmakiven varaan.

Ensimmäinen kulmakivistä on vapaa ja yhdenvertainen
jäsenyys. Toinen kulmakivi sisältää mahdollisuuden
aidosti vaikuttaa itselleen merkityksellisiin asioihin sekä
palveluja käyttävänä että omistajana osuuskaupan hallinnossa. Kolmannen kulmakiven muodostaa asiakas
omistajien tarpeisiin perustuva ja ostojen keskittämisen
mahdollistava kannattava liiketoiminta. Neljäs kulmakivi tuo esiin palvelujen käytöstä ja osuustoiminnallisesta palkitsemisesta syntyvät asiakashyödyt.

Kulmakivet toteutuvat
Ensimmäisen kulmakiven toteutumisesta ja S-ryhmän
sekä asiakasomistajuuden suosion kehittymisestä kertoo
uusien liittyneiden asiakasomistajatalouksien määrä,
joka viime vuosina on ollut keskimäärin noin 100 000
taloutta.
34
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Asiakasomistajatalouksien määrä ylittääkin alkuvuoden
2012 aikana maagisen kahden miljoonan rajan. Tänä
päivänä jo 79 prosenttia suomalaisista kotitalouksista
on S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajia. Asiakas
omistajuuden tunnus on S-Etukortti, joka on valittu jo
useana vuonna peräkkäin Suomen arvostetuimmaksi
kaupan palvelubrändiksi.
Tutkimusten mukaan erityisesti nuoret taloudet
arvostavat mahdollisuutta vaikuttaa itselleen tärkeisiin
asioihin, kuten valikoimiin sekä palvelu- ja etutarjonnan
kehittämiseen. Kymmenet tuhannet asiakasomistajat
ovat osallistuneet asiakaspaneeleihin ja antaneet palautetta eri palautekanavissa.
Aktiivisimmat asiakasomistajat ovat lisäksi käyttäneet
demokraattista päätösvaltaa osuuskauppojen hallintoelimissä ja varmistaneet näin osaltaan omien arvovalintojensa mukaisen palvelutoiminnan kehittämisen osuuskaupoissa. Tämä kaikki kertoo siitä, että myös toinen
osuustoiminnan kulmakivi eli mahdollisuus aitoon
vaikuttamiseen toteutuu S-ryhmässä käytännössä hyvin.
S-ryhmä kehittää ja laajentaa jatkuvasti toimipaikkaverkostoaan ja sähköisiä palveluitaan vastaamaan entistä
paremmin asiakasomistajien odotuksia. Pyrkimyksenä
on, että palvelujen käyttö olisi entistäkin helpompaa ja
hyödyllisempää. Kun asiakasomistajat näin keskittävät
ostojaan S-ryhmään, syntyy kannattavaa liiketoimintaa.
Kaikkien S-ryhmän ketjujen käyttöasteet sekä
asiointimäärät kehittyivät vuonna 2011 myönteisesti. Bonusmyyntiä kertyi yhteensä 10 miljardia euroa,
jossa oli kehitystä edelliseen vuoteen kuusi prosenttia.
Koko S-ryhmän ja kaikkien alueosuuskauppojen hyvin
menestynyt ja tuloksellinen liiketoiminta kertoo, että
kolmaskin osuustoiminnan kulmakivistä on rakennettu
S-ryhmässä hyvin.

Asiakasomistajille maksettu Bonus (Milj. €)
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Edellä kuvattu menestyksellinen liiketoiminta on mahdollistanut osuustoiminnan hengen mukaisen runsaan
asiakasomistajien palkitsemisen, jolloin myös neljäs
kulmakivi toteutuu.
Merkittävin hyöty S-ryhmän asiakkuudesta syntyy
hinta-laatusuhteeltaan hyvien palveluiden ja tuotteiden
käytöstä. Merkittävä on myös asiakasomistajien saama
ostojen keskittämiseen ja volyymihyötyjen palauttamiseen
perustuva, rahana maksettu Bonus, jota vuonna 2011
maksettiin yhteensä 360 miljoonaa euroa. Siinä oli lisäystä
edelliseen vuoteen kahdeksan prosenttia. Asiakasomistajuuden hyötyä täydensivät myös osuusmaksulle maksettu
korko 11,2 miljoonaa euroa sekä ylijäämänpalautus, jolla
osuuskauppojen tuloksesta palautettiin asiakasomistajille
28,3 miljoonaa euroa. S-Etukorttia maksuvälineenä käyttäneitä palkittiin viiden miljoonan euron maksutapaedulla.
Rahalliset hyödyt olivat yhteensä 404 miljoonaa euroa, mikä on yli 200 euroa jokaista asiakasomistajataloutta kohti.

Helpompaa asiointia
myös yritysasiakkaille
Asiakasomistajatalouksien palvelujärjestelmän rinnalle
alettiin viime vuonna kehittää yritysasiakkaille suunnattua
palvelujärjestelmää. Sen tarkoituksena on mahdollistaa
yritysasiakkaille helppo tapa käyttää monipuolisesti
S-ryhmän tarjoamaa palvelukokonaisuutta.
Yritysasiakasjärjestelmän tunnuksena toimii S-Yritys
kortti, jolla yritysasiakkaat saavat toimialakohtaisia ja
volyymiperusteisia alennuksia. S-Yrityskortin käyttöön
ottoa pilotoitiin Kodin Terra -ketjussa vuoden 2011
lopussa, ja se tulee S-ryhmässä laajemmin käyttöön
vuoden 2012 aikana.
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S-ryhmään kuuluva S-Pankki on suoma
lainen kauppapankki, jolla on noin
2,5 miljoonaa asiakasta. S-Pankki tarjoaa
asiakkailleen säästämiseen, maksamiseen sekä hankintojen rahoittamiseen
liittyviä palveluja. S-Pankki palvelee
noin tuhannessa S-ryhmän toimipaikassa ympäri Suomen sekä verkkopankissa ja puhelinpalvelun kautta. S-Pankin
omistavat puoliksi SOK sekä S-ryhmän
alueosuuskaupat. S-Pankille on
myönnetty kotimaisuutta kuvaava
Avainlippu-tunnus.

S-Etukortti Visan käyttäjät
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Yksityishenkilöiden talletukset
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S-Pankki
jatkaa kasvuaan
Vuonna 2007 talletuspankkitoiminnan
aloittanut S-Pankki on vakiinnuttanut
asemansa suomalaisilla pankkimarkkinoilla: vuoden 2011 lopussa
sillä oli noin 2,5 miljoonaa asiakasta
ja heillä käytössään lähes miljoona
S-Etukortti Visaa.

V

uoden 2011 lopussa vain neljä vuotta toimineen
suomalaisen pankkisektorin kuopuksen, S-Pankin,
tunnusluvut ovat vakuuttavia. Sillä on 2,5 miljoonaa
asiakasta, miljoona sähköisten palveluiden käyttäjää,
lähes miljoona S-Etukortti Visan omistajaa, 2,5 miljardin euron talletuskanta ja 301 miljoonan euron
luottokanta. Talletuksista ja luotoista valtaosa on
yksityishenkilöillä. S-Pankki korostaakin olevansa
S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajien eli
tavallisten ihmisten pankki.
Vuonna 2011 S-Pankki teki jälleen hyvän tuloksen,
joka oli ennen veroja 7,9 miljoonaa euroa.
S-Pankki on aina ollut vakavarainen pankki, mikä
tarkoittaa asiakasomistajalle turvallista ja riskitöntä
raha-asioiden hoitoa. S-Pankille turvallisuus on tärkeä
arvo. Pankki panostaakin jatkuvasti vakavaraisuuden
pysymiseen hyvällä tasolla.
Viime vuoden lopussa vakavaraisuutta kuvaava tunnusluku, vakavaraisuusaste, oli S-Pankissa 16,3 prosenttia. Se tarkoittaa, että S-Pankki on yksi vakavaraisimmista Suomessa toimivista pankeista. Vakavaraisuus ja
hyvä tuloskehitys antavat S-Pankille mahdollisuuden
kehittää entistä parempia pankkipalveluita asiakas
omistajien hyväksi.

Tutkitusti kärjessä
Moni pitää S-Pankkia parhaana peruspankkipalveluiden
tarjoajana, millaisena se haluaakin tulla tunnetuksi.
Niin asiakkaiden uskollisuutta kuin tyytyväisyyttä
mittaavissa puolueettomissa tutkimuksissa S-Pankki
on menestynyt useimmiten kilpailijoitaan paremmin.
S-Pankki on lisäksi moninkertainen hintavertailujen voittaja. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Suomen

Rahatiedolla viime vuonna teettämän vertailun mukaan
S-Pankki tarjoaa S-Etukortin käyttäjille halvimman
luottokortin ja edullisimmat pankkipalvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen.
Asiakasomistajat arvostavat S-Pankissa maksuttomia
palveluita, laajaa palveluverkostoa, pitkiä palveluaikoja,
helppokäyttöistä verkkopankkia sekä kilpailukykyisiä
säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen liittyviä
tuotteita.
Tutkimusten mukaan asiakasomistajat pitävät hyvänä
erityisesti sitä, että kaikki päivittäiset raha-asiat voi
helposti hoitaa yhdellä kortilla. S-Etukortti Visan käyttö
maksuvälineenä kasvoikin vuonna 2011 ja alkaneena
vuonna kehitys on jatkunut.
S-Pankki kannustaa asiakkaitaan käyttämään
S-Etukorttia maksuvälineenä. Maksutapaetu jokaisesta
S-Etukortilla S-ryhmän toimipaikassa tehdystä ostoksesta on 0,5 prosenttia ostosten loppusummasta. Summa
maksetaan S-Tilille kuukausittain Bonuksen maksun
yhteydessä.

Uusia palveluita luvassa
S-Pankki kehittää jatkuvasti toimintaansa sujuvoittamalla asiakaspalvelua sekä tuomalla markkinoille uusia,
mielenkiintoisia peruspankkituotteita. Vuonna 2012 on
luvassa uusi kulutusluottotuote, S-ryhmän lahjakorttien
uudistus sekä yrityskortin lanseeraus.
Verkkopankkia uudistetaan, ja S-Pankki on mukana
kaikissa S-ryhmän sähköisten palveluiden kehittämiseen
liittyvissä hankkeissa, kuten verkkokaupassa ja uudenlaisten mobiiliratkaisuiden kehittämisessä.

SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011

37

Mikä on S-ryhmä?
S-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoiminnallinen kaupanalan yritysryhmä. Se muodostuu Suomen Osuuskauppojen Keskus
kunnasta (SOK) ja sen tytäryhtiöistä sekä 21 alueosuuskaupasta
ja kahdeksasta paikallisosuuskaupasta. Osuuskauppojen jäsenet eli
asiakasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan omistavat keskusliike SOK:n. Asiakasomistajien määrä vuonna 2011 oli
1 993 779, ja helmikuun puolivälissä asiakasomistajamäärä ylitti
jo kahden miljoona rajan.
S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa 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.

S-ryhmän alueosuuskaupat
Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Lappeenranta
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki
Helsingin Osuuskauppa Elanto, Helsinki
Jukolan Osuuskauppa, Nurmes
Keskimaa Osk, Jyväskylä
Koillismaan Osuuskauppa, Kuusamo
Osuuskauppa Arina, Oulu
Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti
Osuuskauppa Keula, Rauma
Osuuskauppa KPO, Kokkola
Osuuskauppa Maakunta, Kajaani
Osuuskauppa PeeÄssä, Kuopio
Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli

Toiminnan selkärankana ovat arvot:

Osuuskauppa Ympyrä, Hamina

•
•
•
•

Osuuskauppa Ympäristö, Kouvola
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag,
Kirkkonummi, Porvoo
Pirkanmaan Osuuskauppa, Tampere
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu

S-ryhmän liiketoiminta

Satakunnan Osuuskauppa, Pori
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Salo
Turun Osuuskauppa, Turku

S-ryhmän keskeiset
luvut vuonna 2011

Milj. €

S-ryhmän vähittäismyynti

11 461

S-ryhmän vähittäismyynti
Baltiassa ja Venäjällä

353

S-ryhmän vähittäismyynti kotimaassa

11 108

Osuuskauppojen vähittäismyynti

9 854

S-ryhmän bonusmyynti

9 051

Asiakasomistajille maksettu Bonus

360

S-ryhmän investoinnit

546

S-ryhmän tulos

269

Asiakasomistajia
Henkilöstö

Olemme asiakasta varten
Kannamme vastuuta ympäristöstä ja ihmisistä
Uudistamme jatkuvasti toimintaamme
Toimimme tuloksellisesti

S-ryhmä tuottaa päivittäistavara- ja käyttötavarakaupan, liikenne
myymälä ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan,
auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan palveluja.
Lisäksi S-Pankki tarjoaa asiakasomistajille pankkipalveluja.
S-ryhmän liiketoiminta on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin.
SOK tuottaa keskitetysti yhteiset palvelutoiminnot. Kun ketju
toimintaan yhdistetään alueosuuskauppojen hyvä paikallinen
markkina- ja 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 seitsemän Virossa, yhdeksän
Venäjällä, kolme Latviassa ja kaksi Liettuassa.
S-ryhmällä oli vuoden 2011 lopussa 1 668 toimipaikkaa, joista
1 643 oli Suomessa, 13 Baltiassa ja 12 Venäjällä.
S-ryhmässä työskentelee 42 142 palvelualan ammattilaista.

1 993 779
42 142

Vuosi 2012 on YK:n julistama osuustoiminnan vuosi. Yhdessä
yrittämisestä ja yhteistyöstä voimansa saava osuustoiminta on
Suomessa suosittua: elämme maailman osuustoiminnallisimmassa
maassa. S-ryhmässä osuustoiminnan juuret ulottuvat yli sadan
vuoden taakse. S-ryhmä on yksi maamme vanhimmista ja suurimmista osuustoiminnallisista yritysryhmistä ja S-ryhmän osuuskauppojen omistajina on jo kaksi miljoonaa asiakasomistajaa.
Lue lisää osuustoiminnan juhlavuodesta:
www.osuustoiminta.coop/2012
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S-ryhmän vähittäismyynti
liiketoiminta-alueittain 2011

Vähittäismyyntitoimipaikat 31.12.2011
Lukumäärä * Lukumäärä**

(alv 0%) Milj. €
Prisma*

2 954,37

Prisma

S-market

3 048,13

S-market

434
252

Sale

484,67

Sale

Alepa

305,40

Alepa

149,94

Markettoimipaikat

Kodin Terra
S-Rauta

8,61

Kodin Terra

Muu marketkauppa

9,66

S-Rauta

Marketkauppa*

6 960,77

82

83
851
11
3

Muut markettoimipaikat*

11

Marketkauppa

876

ABC-liikennemyymälät

882,38

ABC-automaattiasemat

669,77

ABC-liikennemyymälät

108

108

ABC-polttoöljypalvelu

45,98

ABC-automaattiasemat

84

288

ABC-Deli

76,50

ABC-Deli

15

15

1

1

13

5

221

422

ABC-GrilliMarket

2,96

ABC-GrilliMarket

Muut liikennemyymälät

64,03

Muut liikennemyymälät

Muut automaattiasemat

1,81

Muut automaattiasemat

Muu liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
Sokos
Emotion-erikoisliikkeet
Pukumies
Muut erikoisliikkeet
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

0,12
1 743,54

Sokos

22***

Emotion

28

25,65

Pukumies

10

26,25

Muut erikoisliikkeet

304,34

9,52
365,76

69

Sokos Hotels

51

Matkailutoiminta*

264,15

Ravitsemistoiminta*

515,27

Muut hotellit

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

779,42

Matkailutoimipaikat

Automaa

223,01

259
319

328,53
551,54

Autokauppa

Agrimarketit

662,46

Konekeskukset

172,03

Agrimarket

Muu maatalouskauppa
Maatalouskauppa
Muut
Yhteensä*
*sisältää lähialueiden myynnin

170,53
18,37
1 049,19
10,49
11 460,72

2
60

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Auto- ja autotarvikekauppa

Viljakauppa

7

Ravitsemistoimipaikat
Muut autoliikkeet

25,80

9

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

Radisson Blu Hotels

Rautakauppa

5

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

769

50
106

Konekeskus

9

Muut maatalous- ja rautatoimipaikat

4

Maatalouskauppa

119

Muut toimipaikat

14

S-RYHMÄ

1 668

* Toimipaikkalukumäärä ei sisällä muiden toimipaikkojen yhteydessä
olevia ravintoloita, myymälöitä tai asemia.
** Toimipaikkalukumäärä sisältää muiden toimipaikkojen yhteydessä
olevat ravintolat, myymälät ja asemat.
*** Sisältää kauneuden verkkokaupan.
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S-ryhmä numeroin 2007–2011

IFRS
IFRS
IFRS
IFRS
IFRS
2011
2010
2009
2008
2007
				
SOK-YHTYMÄ				
11 280
9 258
8 532
8 800
7 659
Liikevaihto
72
65
72
76
78
Poistot ja arvonalentumiset
19
49
63
48
69
Liikevoitto
0
7
-26
-1
0
Rahoitustuotot ja -kulut
20
41
37
46
58
Tulos ennen veroja
12
34
37
46
50
Tilikauden voitto
				
2 178
2 068
2 015
3 956
3 280
Taseen loppusumma
689
702
684
658
710
Pitkäaikaiset varat
462
346
346
352
356
Vaihto-omaisuus
1 026
1 020
966
2 946
2 483
Lyhytaikaiset varat
		
0		 0
87
Myytävissä olevat omaisuuserät
569
567
536
504
522
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
5
20
20
18
16
Vähemmistöosuus
8
12
16
23
13
Varaukset
1 604
1 481
1 439
3 434
2 697
Vieras pääoma
0		 0
46
Myytävissä olevien		
omaisuuserien velat
362
323
395
2 334
1 634
Korolliset velat
166
268
241
2 125
1 389
Rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset
196
54
154
209
245
Korolliset nettovelat
				
9 934
9 708
9 032
8 889
8 889
Henkilökunta 31.12.
				
				
FAS
FAS
FAS
FAS
FAS
2010
2009
2008
2007
2006
Milj. €
				
				
SOK
7 048
6 557
6 162
5 933
4 316
Myynti (alv 0 %),
6 674
6 202
5 797
5 577
4 191
josta myynti osuuskaupoille
				
Tulos ennen satunnaisia
eriä,
49
22
34
59
6
tilinpäätössiirtoja ja veroja
39
8
24
45
11
Tilikauden tulos
				
1 280
1 196
1 191
863
761
Henkilökunta 31.12.
				
				
OSUUSKAUPAT
TYTÄRYHTIÖINEEN
9 854
9 092
			
Myynti (alv 0 %)
10 113
8 840
8 073
Myynti (sis alv)
29
31
32
36
39
Osuuskauppojen lukumäärä
1 993 779
1 933 587
1 854 419 1 707 274
1 621 060
Osuuskauppojen jäsenmäärä
				
32 208
30 240
28 732
27 010
25 482
Henkilökunta 31.12.
				
				
S-RYHMÄ
11 461
10 465				
Vähittäismyynti (alv 0 %)
11 687
10 544
9 777
Vähittäismyynti (sis. alv)
1 668
1 636
1 598
1 526
1 488
Toimipaikkojen lukumäärä
				
42 142
39 948
37 764
35 899
34 045			
Henkilökunta 31.12.
Milj. €

LASKENTAKAAVAT
Korolliset nettovelat = korolliset velat - rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset

40

SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta
Sovellettavat säännökset
SOK on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä SOK:n
sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee muun muas
sa osakeyhtiölaki ja koko yhtymän toimintaa ohjaavat
lisäksi muun muassa SOK:n hallituksen vahvistamat
toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat ja investointija hyväksymisohjeet sekä eri toimielimille vahvistetut
työjärjestykset.
Arvopaperimarkkinayhdistys ry on hyväksynyt kesäkuussa 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin,
jota Keskuskauppakamarin kannanoton mukaan myös
muiden valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi
noudattaa siltä osin, kuin sen on niiden erityispiirteet
huomioiden mahdollista. SOK noudattaa listayhtiöiden
hallinnointikoodia siltä osin kuin se on SOK:n osuus
toiminnallinen yritysmuoto ja sen erityispiirteen huo
mioiden tarkoituksenmukaista.

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

Hallintoneuvosto
Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista, mutta SOK:n säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa yhtymän hallintomallia. Hallintoneuvoston roolina on edustaa laajaa omistajakenttää
ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina
keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Tehtävänä
on toimia suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten
edun valvojina. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen
esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset
strategiset linjaukset. Varsinaiset operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat kuuluvat osuuskunnan hallitukselle
ja toimivalle johdolle.

Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskunnan ja SOKyhtymän hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen, osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten
sekä osuuskunnan edun mukaisesti. Hallintoneuvosto
hyväksyy ja 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.
Hallintoneuvosto on asettanut neljä pysyvää valio
kuntaa: nimitysvaliokunta, palkitsemisvaliokunta,
tarkastusvaliokunta ja osuustoimintavaliokunta.
Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston
jäsenet osuuskauppojen tekemien ehdotusten perusteella. Hallintoneuvostoon kuuluu 12–25 jäsentä. Jäseneksi
valittavan tulee olla Suomen kansalainen, osuuskaupan
jäsen ja alle 65-vuotias. Osuuskunnan kokous päättää
hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien
ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.
Hallintoneuvostossa oli 22 jäsentä sekä 2 henkilöstön
edustajaa vuonna 2011. Hallintoneuvosto kokoontui
6 kertaa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio
vuonna 2011 oli 2 210 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien palkkio oli 800 euroa kuukaudessa.
Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten
kokouspalkkio vuonna 2011 oli 420 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä.

Hallitus
Hallituksen valinta ja kokoonpano
SOK:n sääntöjen mukaan hallituksen muodostaa
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.

SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011

41

Hallituksen tehtävät
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen
tehtävänä on myös 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.

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä

Hallituksen kokoukset
Vuonna 2011 SOK:n hallituksessa oli seitsemän jäsentä, joista kuusi oli osuuskauppojen toimitusjohtajia.
Hallituksen puheenjohtajana toimii SOK:n pääjohtaja.
Hallituksen varapuheenjohtajana toimi vuonna 2011
toimitusjohtaja Taavi Heikkilä.
Hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2011 aikana
ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 95.
Hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota vuonna 2011
yhteensä 108 000 euroa. Pääjohtaja ei saa erikseen
korvausta hallitustyöskentelystä. Hallituksen kokouksissa ovat säännöllisesti läsnä myös hallintoneuvoston
puheenjohtajat.

Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti ao. toiminnasta vastaava SOK:n palveluksessa oleva konsernijohtoryhmän jäsen. SOK:n hallitus
nimeää tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet tytäryhtiöiden
yhtiökokousten päätettäväksi. Tytäryhtiöiden hallitusten
jäsenet valitaan pääsääntöisesti S-ryhmään kuuluvista
henkilöistä.
Tytäryhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan,
mutta valinta edellyttää SOK:n hallituksen hyväksynnän. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat eivät pääsääntöisesti kuulu ko. yhtiön hallitukseen. Tytäryhtiöiden
toimintaa ohjataan mm. SOK:n hallituksen päättämin
konserniperiaattein ja toimintapolitiikoin

Pääjohtaja

Ketjuohjaus

Listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta poiketen
SOK:n hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskunnan
palveluksessa oleva pääjohtaja. Koska pääjohtaja toimii
hallituksen 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 pääjohtajana
on toiminut Kuisma Niemelä.

Eri liike- ja palvelutoimintoja johtavat ja koordinoivat
ketjuohjausorganisaatiot SOK:n hallituksen valvonnassa.
Kukin ketjuohjausorganisaatio muodostuu toimialahallituksesta, ketjuohjausyksiköstä ja niitä avustavista
ohjausryhmistä. Ketjuohjausorganisaatio on SOK:n
jäsenosuuskauppojen ja SOK-yhtymän keskeinen yhteistoimintaorganisaatio.
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.
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SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on
avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Konsernijohtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun
muassa hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Näitä
esityksiä ovat muun muassa S-ryhmän ja SOK-yhtymän
liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Lisäksi 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 kuuluu kahdeksan jäsentä ja
se kokoontui 22 kertaa vuonna 2011. Konsernijohtoryhmälle maksettiin palkkoja ja tulospalkkioita yhteensä
2 228 115,58 euroa. Tässä summassa ovat mukana myös
luontoisedut.

Tytäryhtiöt

Toimialahallitukset koostuvat osuuskauppojen toimitusjohtajista sekä SOK:n palveluksessa olevista konserni
johtoryhmän jäsenistä. SOK:n hallitus päättää toimialahallitusten kokoonpanosta.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä
SOK-yhtymän koko henkilökunta Suomessa on
tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Johdon (konsernijohtoryhmä) tulospalkkiojärjestelmästä 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 vuosi
tasolla.
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 28.4.2011 SOK:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2011 KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Raija-Leena Hankonen.
Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä maksettiin
vuonna 2011 palkkioita SOK-yhtymän yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta 923 560 euroa ja muita palkkioita
33 038 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
SOK-yhtymän 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 vastaa
riskienhallinnan toteuttamisesta.
Liiketoiminnan omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu muun muassa 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.
SOK-yhtymän vuosikertomus julkistetaan varsinaisessa
osuuskunnan kokouksessa huhtikuussa.

Tiedottaminen
SOK-yhtymää ja S-ryhmää koskevat ajantasaiset tiedot,
muun muassa tiedotteet, löytyvät ryhmän kotisivuilta,
osoitteesta www.s-kanava.fi. SOK:n Asiakkuus-, viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikkö vastaa tiedon
tuottamisesta ja päivittämisestä.
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SOK:n hallintoneuvosto

Otto Mikkonen (s. 1949)
Joensuu
teollisuusneuvos
dipl. ins.
puheenjohtaja 2002–
KM-Yhtymä Oy:n entinen toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2001–
erovuorossa 2013
Matti Pikkarainen (s. 1953)
Oulu
teol. toht.
tuomiorovasti, Oulun ev.-lut.
seurakuntayhtymä
ensimmäinen varapuheenjohtaja 2011–
Osuuskauppa Arinan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–
erovuorossa 2013
Kimmo Simberg (s. 1959)
Seinäjoki
restonomi, MBA
toinen varapuheenjohtaja 2011–
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–2005, 2011–
erovuorossa 2013
Jorma Bergholm (s. 1954)
Helsinki
toimitusjohtaja
Helsingin Työväenyhdistys ry
Helsingin Osuuskauppa Elannon
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2005–
erovuorossa 2014
Marcus H. Borgström (s. 1946)
Helsinki
maanviljelysneuvos
maat. ja metsätiet. maist.
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2004–
erovuorossa 2013
Heikki Hämäläinen (s. 1966)
Mikkeli
kauppat. maist.
Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2007–
erovuorossa 2012
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Pentti Hämäläinen (s. 1954)
Hamina
asianajaja
Osuuskauppa Ympyrän hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2008–
erovuorossa 2012
Maija Junkola-Lehtonen (s. 1966)
Uusikaupunki
kauppat. maist.
Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston
puheenjohtaja 2011–
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2013
Esa Karppinen (s. 1949)
Melalahti
vakuutusedustaja
Osuuskauppa Maakunnan hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2012
Jukka Kihlman (s. 1954)
Kuusamo
eMBA
Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2009–
erovuorossa 2012
Kimmo Koivisto (s. 1956)
Salo
maanviljelijä
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2003–2004, 2007–
erovuorossa 2013
Simo Kutinlahti (s. 1957)
Keuruu
maanviljelijä, MBA
Keskimaa Osk:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1998–
erovuorossa 2013
Maija-Liisa Lindqvist (s. 1951)
Lahti
talousneuvos
koulutussuunnittelija
Osuuskauppa Hämeenmaan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1997–
erovuorossa 2014

Ahti Manninen (s. 1950)
Lappeenranta
kauppaneuvos
Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1989–1991, 2000–
erovuorossa 2012
Mika Marttila (s. 1970)
Rauma
kauppat. maist.
Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2014

Matti Timonen (s. 1956)
Nurmes
maanviljelijä
Jukolan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2014
Jouko Vehmas (s. 1956)
Kouvola
kauppaneuvos
ekonomi
Osuuskauppa Ympäristön toimitusjohtaja
SOK:n hallituksen jäsen 2001–2003
hallintoneuvoston jäsen 1994–2000, 2004–
erovuorossa 2013

Ilkka Ojala (s. 1949)
Tampere
DI, HTM
toimitusjohtaja, Tampereen
tilakeskus liikelaitos
Pirkanmaan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2014

Henkilöstön edustajat
Ulla Kivilaakso (s. 1970)
Helsinki
yo-merkonomi, MJD
asiakkuuspäällikkö
SOK Matkailukaupan ketjuohjaus
hallintoneuvoston jäsen 2011–
erovuorossa 2013

Arto Piela (s. 1960)
Porvoo
oikeustiet. kand.
Osuuskauppa Varuboden-Osla
Handelslagin toimitusjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2005–
erovuorossa 2012

Iiris Merimaa (s. 1962)
Helsinki
vastaanottosihteeri
SOK Hallintopalvelut ja riskienhallinta
hallintoneuvoston jäsen 2009–
erovuorossa 2013

Jouko Pihlajamaa (s.1948)
Pietarsaari
insinööri
hallituksen puheenjohtaja, Oy Elkamo Ab
Osuuskauppa KPO:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 2009–
erovuorossa 2014
Heikki Santavuo (s. 1953)
Pori
tal. kand.
Satakunnan Osuuskaupan hallituksen jäsen
hallintoneuvoston jäsen 2009–
erovuorossa 2012
Timo Sonninen (s. 1948)
Iisalmi
talousneuvos
yrittäjä
Osuuskauppa PeeÄssän
hallintoneuvoston puheenjohtaja
hallintoneuvoston jäsen 1985–
erovuorossa 2014
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SOK:n hallitus 2012

Harri Koponen (s. 1964)
KTM, toimitusjohtaja
Turun Osuuskauppa
SOK:n hallituksen jäsen 2009–
S-ryhmässä 1989–
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Kuisma Niemelä (s. 1958)
pääjohtaja, FM
SOK:n hallituksen jäsen
2002–2007, 2010–
S-ryhmässä 1983–

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

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

Arttu Laine (s. 1970)
KTM, toimitusjohtaja
Osuuskauppa KPO
SOK:n hallituksen jäsen 2008–
S-ryhmässä 1995–

Antti Määttä (s. 1966)
KTM, toimitusjohtaja
Keskimaa Osk
SOK:n hallituksen jäsen 2008–
S-ryhmässä 1991–

Matti Niemi (s. 1955)
KTM, toimitusjohtaja
Helsingin Osuuskauppa Elanto
SOK:n hallituksen jäsen 2007–
S-ryhmässä 1982–
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SOK-yhtymän
konsernijohtoryhmä 2012

Kuisma Niemelä (s. 1958)
pääjohtaja
FM, SOK:n hallituksen jäsen
2002–2007, 2010–
S-ryhmässä 1983–

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

Suso Kolesnik (s. 1961)
johtaja
SOK Maine ja vastuullisuus
YTM, S-ryhmässä 2003–

Vesa Kyllönen (s. 1968)
johtaja
SOK Päivittäistavarakauppa,
Ravitsemiskauppa,
Polttonestekauppa
KTM, S-ryhmässä 1995–

Leena Laitinen (s. 1970)
johtaja
SOK Käyttötavarakauppa
KTM, S-ryhmässä 1995–

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

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

Antti Sippola (s. 1955)
johtaja
SOK Matkailukauppa,
Autokauppa, SOK:n liiketoiminta
KTM, pääjohtajan sijainen
S-ryhmässä 1980–

Seppo Kuitunen (s. 1961)
lakiasiainjohtaja
Lakiasiat
OTK, S-ryhmässä 2005–
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SOK-yhtymän organisaatio 2012
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Hallituksen toimintakertomus

Kaupan yleinen toimintaympäristö 2011
Kaupan toimintaympäristö oli viime vuonna luonteeltaan selkeän
kaksijakoinen. Alkuvuonna odotukset Suomen kansantalouden
kehityksestä olivat positiiviset. Kansantalous oli kääntynyt edellisenä vuonna ripeään kasvuun. Viennin vetämän kasvun odotettiin
jatkuvan vahvana vuonna 2011, vaikka euroalueen velkaongelmien
riski tunnistettiinkin. Toiveikkuus vaihtui kuitenkin poikkeuksellisen vahvaan epävarmuuteen kesän aikana, kun eurooppalainen
velkakriisi nousi hallitsemaan uutistarjontaa.
Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen viime
vuonna noin kahden ja puolen prosentin vauhtia. Alkuvuonna
odotettiin yleisesti talouskasvun yltävän yli prosenttiyksikön korkeammalle tasolle. Kasvun nopea hidastuminen loppuvuonna on
muuttanut myös kaupan toimintaympäristöä haasteellisemmaksi.
Kaupalle vuosi 2011 oli kasvaneista haasteista huolimatta
hyvä. Talouskasvun hidastuminen johtui viennin ja teollisuuden
aktiviteettien vähenemisestä. Kotitalouksien kulutus kasvoi vahvasti ainakin vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Kotitalouksien kulutus nousi merkittäväksi talouden vakautta ja
työllisyyttä ylläpitäväksi voimaksi viime vuonna, vaikka kasvu olisi
ollut viimeisellä neljänneksellä hieman hitaampaakin.
Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen heijastui voimakkaasti myös kuluttajien mielialoihin. Kuluttajien luottamus
talouden tulevaan kehityksen laski nopeasti vuoden puolivälissä.
Loppuvuonna luottamus oli heikko. Euroalueen huonojen uutisten vastapainona kuitenkin työllisyys kehittyi Suomessa hyvin.
Työttömyysaste laski ja kulutuksen kannalta tärkeä kansantalouden
palkkasumma kasvoi. Kuluttajahintojen nousu oli vuoden aikana
keskimäärin 3,4 prosenttia. Hintojen nousu näkyy monella kaupan
toimialalla osana liikevaihdon kasvua.
Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon arvo
ilman autokauppaa kasvoi marraskuun loppuun mennessä 5,5
prosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna kehitys oli epäyhtenäistä.
Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvu oli samalla jaksolla 6,8
prosenttia. Tavaratalokaupassa kasvu oli 2,4 prosenttia.
Vähittäiskaupan tarkemmilla toimialatasoilla pukeutumisen
kaupan liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Kodin koneiden ja viihde-elektroniikan kaupan liikevaihto
väheni 0,7 prosenttia laskeneen hintatason seurauksena. Rautakaupan liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia. Polttoainekaupan voimakas
liikevaihdon nousu, 9,7 prosenttia lokakuun loppuun mennessä,
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johtui täysin hintatason noususta. Myyntimäärä oli jopa hieman
edellistä vuotta pienempi. Autojen vähittäiskaupassa kasvua oli
11,4 prosenttia. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuoden aikana
lähes 13 prosenttia edellisvuotta enemmän.
Maatalouskaupan toimintaympäristö jatkui vaihtelevana. Alaan
on vaikuttanut viljan ja öljyn markkinahintojen nousu. Viljasadon
määrä toipui edellisvuoden notkahduksesta. Maataloustuotannossa käytettävien koneiden kysyntä markkinoilla kasvoi edellisestä
vuodesta, mutta rehujen kysyntä oli vähäisempää.
Matkailu- ja ravintola-alalla myönteinen kehitys jatkui. Suomen
hotelleissa kirjattiin 14,8 miljoonaa yöpymistä marraskuun
loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 4,2 prosenttia. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi syyskuun loppuun mennessä
lähes 5 prosenttia.
Konsernirakenteen muutokset
Tilikauden muutokset
Yrityshankinnat, -perustamiset ja -järjestelyt
SOK perusti helmikuussa 2011 S-Yrityskortti Oy:n yritysasiakasmyynnin kehittämiseksi. S-Yrityskortti Oy:n liiketoiminta alkoi
loppuvuonna 2011.
SOK Autokauppa Oy osti ME-Auton liiketoiminnan maaliskuussa, jolloin ME-Auton henkilöstö ja liiketoiminta siirtyivät
SOK Autokauppa Oy:n vastuulle. Yhtiön kolme toimipaikkaa
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla jatkavat toimintaansa. Järjestelyssä ei kirjautunut liikearvoa.
SOK perusti toukokuussa RB Int. Oy:n venäläisten tytäryhtiöiden rahoitustoimintaa varten.
SOK perusti kesäkuussa S-Polttonesteterminaalit Oy:n polttonestekaupan logistiikan kehittämiseksi.
SOK osti elokuussa Kiinteistö Oy Raision Nikkarin.
SOK perusti lokakuussa S-Yrityspalvelu Oy:n rautakaupan
kehittämiseksi.
SOK osti lokakuussa Yara Suomi Oy:ltä Hankkija-Maatalous
Oy:n vähemmistöosuuden, jonka jälkeen SOK:n omistaa Hankkija-Maatalous Oy:n osakkeet kokonaisuudessaan.
Myynnit ja toiminnan lopettamiset
Sokotel Oy myi helmikuussa 2011 Radisson Blu Marina Palace
hotellin liiketoiminnan Turun Osuuskaupalle.

Sokotel Oy myi maaliskuussa Saariselän, Kuusamon, Vuokatin
Katinkullan ja Tampereen kylpylähotellien liiketoiminnan Holiday
Club Resorts Oy:lle.
SOK myi Kiinteistö Oy Limingan Terminaalin sekä Kiinteistö
Oy Lempäälän Terminaalin S-Pankille huhtikuussa.
SOK myi Kiinteistö Oy Joensuun Lemmikin sekä Kiinteistö Oy
Siihtalanmäen heinäkuussa Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle.
Sokotel Oy myi Osuuskauppa Hämeenmaalle joulukuussa
Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen sekä Hämeenlinnan Vaakunan
liiketoiminnot.
SOK autokauppa myi Osuuskauppa Hämeenmaalle joulukuussa
Lahden autokaupan liiketoiminnot.
SOK-yhtymän liikevaihto segmenteittäin
SOK-yhtymän liikevaihto vuonna 2011 oli yhteensä 11 280 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä 21,6 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna. Liikevaihdon kasvu, 2 005 miljoonaa euroa, aiheutuu
pääosin hankintatoimintaan kuuluvan polttonestekaupan kasvusta
sekä palvelutoimintaan kuuluvan osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvän OVT-laskutuksen kasvusta.
Ulkomaisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 3,2 prosenttia eli 359 miljoonaa euroa.
SOK-yhtymän operatiivinen liikevaihto segmenteittäin
Milj. €
1.1.–31.12.
2011
Marketkauppa
311
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 253
Auto- ja autotarvikekauppa
214
Maatalouskauppa
996
Hankintatoiminta
8 213
Palvelutoiminta
7 105
Sisäisten erien eliminointi 1) -5 813
SOK-yhtymä yhteensä
11 277
1)

Milj. €
1.1.–31.12.
2010
224
264
203
889
5 847
6 613
-4 764
9 276

± ed. v.
%
38,6
-4,0
5,0
12,0
40,5
7,4
22,0
21,6

Eliminoinnit sisältävät kauppatoiminnan segmenttien välisten
liiketapahtumien eliminoinnit. Segmenttien väliset eliminoinnit
sisältävät konsernin sisäistä OVT-laskutusta 5 550 miljoonaa
euroa (4 495 milj. €).

Marketkauppa
Marketkauppa sisältää Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä
harjoitettavan liiketoiminnan. Virossa on viisi Prisma-yksikköä
Tallinnassa sekä yksiköt Narvassa ja Tartossa. Latvian Riiassa on
toiminnassa kolme Prismaa. Liettuan Vilnassa on yksi Prisma-yksikkö sekä yksikkö Kaunasissa. Pietarissa on toiminnassa yhdeksän
Prismaa. Marketkaupan liikevaihto oli 311 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 38,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli
seurausta sekä verkoston kasvusta että markkinoiden elpymisestä.
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
SOK-yhtymässä matkailu- ja ravitsemiskauppaa vuonna 2011 harjoittivat Suomessa toimiva Sokotel Oy, Virossa toimiva AS Sokotel
sekä Venäjällä toimiva OOO Sokotel.
Sokotel Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli 212 miljoonaa euroa,
jossa on laskua edellisestä vuodesta 6,4 prosenttia. Myynti supistui
vuonna 2011, koska Sokotel Oy myi alkuvuoden aikana yhteensä
viisi hotelliyksikköä: neljä Holiday Club kylpylähotellia Holiday
Club Resort Oy:lle sekä Radisson Blu Marina Palace hotellin Turun Osuuskaupalle. Loppuvuonna 2010 alkanut majoituskaupan
myynnin volyymin ja keskihinnan elpyminen jatkui vuonna 2011,
millä oli positiivinen vaikutus myynnin kehitykseen.
Tallinnassa Sokos Hotel Virun hotelli- ja ravintolatoimintaa
harjoittavan AS Sokotelin liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 15 miljoonaa euroa.
Pietarissa SOK-yhtymän matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittaa OOO Sokotel. Pietarissa on kolme Sokos Hotellia. Yhtiön
liikevaihto oli 27 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 8,9 prosenttia.
Kasvuun vaikutti Venäjän kotimaan matkailun piristyminen.
Auto- ja autotarvikekauppa
SOK-yhtymän auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto oli 214 miljoonaa euroa kasvaen edellisestä vuodesta 5,0 prosenttia. Asiakasomistajien ostot olivat edellisen vuoden tasolla. Asiakasomistajille
maksettiin bonusta noin 1,1 miljoonaa euroa.
Uusien henkilöautojen kokonaismarkkina oli 126 123 kappaletta, jossa oli nousua edelliseen vuoteen 12,6 prosenttia. Pakettiautojen kokonaismarkkina vuonna 2011 oli 14 491 kappaletta ja
se nousi edellisestä vuodesta 31,2 prosenttia. Käytettyjen autojen
markkina vuonna 2011 nousi 3,8 prosenttia.
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Vuoden aikana autoedustuksien osalta tapahtui oleellisia muutoksia. Peugeot-jälleenmyyntisopimukset päättyivät 31.5. ja samaan
aikaan solmittiin uudet sopimukset Simetron Groupin kanssa
Hyundai-, Renault-, Suzuki-, Dacia- ja Isuzu-edustuksista pääkaupunkiseudulla.
Maatalouskauppa
Maatalouskaupan, joka sisältää rakennustarvikkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan, liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 12 prosenttia
ollen 996 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun myötävaikutti
merkittävästi viljan ja öljyn markkinahintojen nousu. Liikevaihdon kasvua pienensi edellisenä tilikautena toteutettu rautakaupan
rakennejärjestely, jossa luovuttiin S-Rautamarket-ketjutunnusten
käytöstä ja vähennettiin 23 toimipaikan rautakaupan valikoimia.
Maataloustuotannossa käytettävien koneiden kysyntä markkinoilla
kasvoi edellisestä vuodesta mutta rehujen kysyntä oli aikaisempaa
alhaisempi.
Hankintatoiminta
Hankintatoiminta koostuu Inex Partners Oy:n S-ryhmän päivittäistavaroiden ja käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluista sekä erikoistavarakaupan logistiikkapalveluista, Meira Nova
Oy:n HoReCa-alan hankinta- ja logistiikkapalveluista, sekä North
European Oil Trade Oy:n polttonesteiden hankinnasta.
Inex Partners Oy:n liikevaihto oli 4 424 miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen oli
7,7 prosenttia. Liikevaihdon kasvu perustuu S-ryhmän hyvään
vähittäiskaupan menestykseen. Päivittäistavaroiden osalta Inexin
vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna
oli 6,6 prosenttia. Käyttötavaroiden osalta Inexin myynnin kasvu
oli 8,8 prosenttia.
Meira Nova Oy:n liikevaihto 336 miljoonaa euroa oli suunniteltua parempi ja kasvoi 5,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Myynti S-ryhmään oli 46,0 prosenttia kokonaismyynnistä ja 10,0
prosenttia edellistä vuotta suurempi.
Polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade Oy:n
polttonestekaupan liikevaihto oli 3 462 miljoonaa euroa. Kasvua
oli 70,5 prosenttia edellisvuoteen, mikä johtui suurimmaksi osaksi
litramyynnin kasvusta Shellin hankintatoimen siirryttyä yhtiön
hoidettavaksi sekä maailmanmarkkinahintojen noususta.
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Palvelutoiminta
Palvelutoiminnan liikevaihto oli 7 105 miljoonaa euroa. Palvelutoiminta sisältää osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvän OVTlaskutuksen sekä SOK:n S-ryhmän yksiköille tuottamista palveluista syntyvän liikevaihdon. OVT-laskutus oli 6 826 miljoonaa euroa
ja se kasvoi edellisvuodesta 489 miljoonaa euroa (7,7 %).
Osakkuusyhtiöiden kehitys
SOK-yhtymän liiketoimintaa harjoittavista osakkuusyrityksistä
merkittävin on S-ryhmän oma pankki S-Pankki Oy. S-Pankilla oli
vuoden alussa 2,319 miljoonaa asiakasta. S-Pankin asiakasmäärä
kasvoi vuoden aikana keskimäärin noin 11 000 asiakkaalla kuukausittain. Vuoden lopussa asiakkaita oli 2,452 miljoonaa.
S-Pankki myönsi uusia Visa-ominaisuudella varustettuja
S-Etukortteja keskimäärin noin 26 000 kappaletta kuukausittain. S-Etukortti Visa -kortteja oli vuoden lopussa käytössä noin
948 000 kappaletta.
S-Pankki teki noin 133 000 uutta pankkitunnussopimusta
sähköisten palveluiden käyttöön. S-Pankin sähköisillä palveluilla
oli vuoden päättyessä 1 066 000 käyttäjää.
Talletusten määrä S-Pankissa kasvoi vuoden aikana 21,1 miljoonaa euroa. Talletuskanta kokonaisuudessaan oli vuoden lopussa
2 473,1 miljoonaa euroa.
Yksityisasiakkaiden talletukset lisääntyivät 81,8 miljoonaa euroa.
Vuoden lopussa yksityisasiakkaiden talletusten osuus koko talletuskannasta oli 95,9 prosenttia eli 2 371,7 miljoonaa euroa. Yritystalletusten osuus oli vuoden lopussa 101,4 miljoonaa euroa.
S-Pankin myöntämien luottojen määrä kasvoi 1,8 miljoonaa euroa. S-Pankin luottokanta oli vuoden lopussa kokonaisuudessaan
300,8 miljoonaa euroa, josta 204,1 miljoonaa euroa oli myönnetty
yksityisasiakkaille.
Vuosi 2011 onnistui S-Pankilta tuloksellisesti erittäin hyvin.
Pankkikonsernin tulos oli 7,0 miljoonaa euroa, josta SOK-yhtymän omistusosuutta (50 %) vastaava tulos oli 3,5 miljoonaa euroa.
Yhteensä osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus SOK-yhtymän
konsernitilinpäätöksessä vuonna 2011 oli 5,7 miljoonaa euroa (7,7
milj. €).
Tulos
SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli 19,5 miljoonaa euroa (32,1
milj. €). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli samoin 19,5

miljoonaa euroa (41,2 milj. €). Vuoden 2011 tulos jäi edellisvuodesta aiheutuen muun muassa vertailuvuoden tulokseen sisältyneistä suurista myyntivoitoista.
Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto, joka sisältää rahoitus- ja
hankintatoimintaan liittyvät osuuskauppoja palvelevat keskusliiketoiminnot, oli 3,2 prosenttia (3,6 %).
Arvonalentumisia aineellista käyttöomaisuushyödykkeistä kirjattiin 0,5 miljoonaa euroa (alle 0,1 milj. €). SOK-yhtymän rahoitustuotot ja -kulut (+/-) olivat +0,4 miljoonaa euroa (-7,4 milj. €).
SOK-yhtymän operatiivisen tuloksen laskennassa on käytetty
suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaisia arvostuksia.
SOK-yhtymän operatiivinen tulos segmenteittäin
Milj. €
1.1.–31.12.
2011
-21,9
1,1
-13,0
5,8
9,2
34,4

Milj. €
1.1.–31.12.
2010
-16,9
-6,1
-5,3
-8,7
18,3
10,9

-28,0
-12,4
3,5
-8,9

-2,2
-10,0
6,2
-3,7

Marketkauppa
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Auto- ja autotarvikekauppa
Maatalouskauppa
Hankintatoiminta
Palvelutoiminta
Kauppatoiminnan sisäisten
erien eliminointi 1)
Kauppatoiminnan operatiivinen tulos
Pankkitoiminnan operatiivinen tulos
SOK-yhtymä yhteensä
1)

Eliminoinnit sisältävät kauppatoiminnan segmenttien väliset
eliminoinnit.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos, -8,9 miljoonaa euroa, täsmäytetään SOK-yhtymän tulokseen ennen veroja, joka on +19,5
miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen ulkopuolisia eriä ovat
muun muassa käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä arvonalentumiset. Vuonna 2011
käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita oli +14,7 miljoonaa
euroa, liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja +0,5 miljoonaa eu-

roa, arvonalennusten palautuksia 1,9 miljoonaa euroa, liiketoimintakauppojen myyntivoittoja 4,3 miljoonaa euroa, johdannaisten
arvostusvoittoja ja tappioita +3,2 miljoona euroa sekä muita eriä
+3,8 miljoonaa euroa.
Kauppatoiminnan operatiivinen tulos
Marketkauppa
Marketkauppa sisältää Baltian ja Venäjän marketkaupan. Marketkaupan operatiivinen tulos oli budjetoidulla tasolla. Tulosta rasittaa
edelleen uusperustanta.
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Suomessa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan Sokotel
Oy:n operatiivinen tulos oli taloustilanteen lievästä elpymisestä
sekä kehittämis- ja tehostamishankkeista johtuen edellisvuotta ja
tavoitetta parempi.
Tallinnassa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan AS
Sokotelin operatiivinen tulos oli edellistä vuotta ja budjetoitua
parempi. Pietarissa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan
OOO Sokotelin operatiivinen tulos jäi hieman budjetoidusta,
mutta oli selvästi viime vuotta parempi.
Auto- ja autotarvikekauppa
Auto- ja autotarvikekaupan operatiivinen tulos oli edelleen tappiollinen ja heikkeni edellisestä vuodesta. Tähän vaikutti erityisesti
toiminnan uudelleenjärjestelyt merkkiedustusten muutosten takia.
Maatalouskauppa
Hankkija-Maatalous-konsernin operatiivinen tulos oli voitollinen
ja tavoitteen mukainen. Tulos oli merkittävästi parempi kuin
edellisenä tilivuotena. Tähän vaikutti olennaisesti vuonna 2010
päätetyt ja toteutetut kertaluontoisia kuluja aiheuttaneet rautakaupan rakennejärjestelyt.
Hankintatoiminta
Inex Partners Oy:n operatiivinen tulos toteutui hyvästä volyymikasvusta sekä hyvästä kustannusten hallinnasta johtuen suunniteltua ja edellistä vuotta parempana. Meira Nova Oy:n operatiivinen
tulos oli myynnin kasvusta sekä kiinteiden- ja nettorahoituskulujen hallinnasta johtuen budjetoitua parempi. Polttonesteiden
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hankintayhtiö North European Oil Trade Oy:n operatiivinen tulos
oli budjetoitua ja edellisvuotta pienempi.
Palvelutoiminta
Palvelutoiminnan operatiivinen tulos oli edellisvuotta ja suunniteltua parempi mm. joidenkin suunniteltujen projektien toteutusten
siirtymisestä ja siten suunniteltuja pienemmistä kuluista johtuen.
Pankkitoiminnan operatiivinen tulos
Pankkitoiminnan operatiivinen tulos oli 3,5 miljoonaa euroa (6,2
milj. €). Pankkitoiminnan operatiivisena tuloksena raportoitiin
S-Pankin osakkuusyhtiötulos.
SOK:n toiminta
SOK on SOK-yhtymän emoyhteisö. SOK:n tehtävänä on sääntöjensä mukaan S-ryhmän keskusliikkeenä edistää ja kehittää osuuskauppojen ja muiden S-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa,
ohjata ja valvoa ryhmän kokonaisvoimavarojen tehokasta käyttöä
sekä valvoa S-ryhmän ja sen eri osien toimintaa ja etuja.
SOK vastaa S-ryhmän strategisesta ohjauksesta. Sen tehtävät
muodostuvat ketjuohjaus-, asiakasomistaja- ja markkinointipalvelujen sekä muiden ryhmä- ja konsernipalvelujen tuottamisesta
S-ryhmän yrityksille sekä näihin palveluihin ja muuhun S-ryhmän
toimintaan liittyvästä kehittämistoiminnasta. S-ryhmän liiketoiminnan kannalta keskeisiä palveluita ovat lisäksi hankintapalvelut,
vuokrauspalvelut ja teollisuuden suoraan ketjuyksiköille toimittamien tavaroiden valikoima- ja laskutuspalvelut.
Valtakunnallisten ja alueellisten tytäryhtiöidensä kautta SOK
monipuolistaa asiakasomistajille suunnattua palvelutarjontaa
S-ryhmässä. Lisäksi SOK harjoittaa tytäryhtiöidensä kautta
market- sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa Baltian alueella ja
Pietarissa.
SOK:n liikevaihto oli 7 081 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä
7,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu
aiheutuu pääosin osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvästä
OVT-laskutuksen kasvusta.
SOK:n liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna
liikeylijäämä oli 9,5 miljoonaa euroa. SOK:n ylijäämä ennen
satunnaisia eriä oli 49,2 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna
oli 22,0 miljoonaa euroa.
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Investoinnit ja realisoinnit
SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat vuonna 2011 olivat
105,9 miljoonaa euroa (98,8 milj. €). SOK osti Yara Suomi Oy:ltä
Hankkija-Maatalous Oy:n vähemmistöosuuden, jonka jälkeen
SOK:n omistaa Hankkija-Maatalous Oy:n osakkeet kokonaisuudessaan. Merkittäviä kohteita olivat marketkaupan panostukset
Pietarin alueella sekä Baltiassa. Lisäksi investoitiin kiinteistöihin,
tietojärjestelmiin sekä kotimaan matkailu- ja ravitsemiskauppaan.
Pysyvien vastaavien myynnit olivat vastaavasti 44,1 miljoonaa
euroa (78,4 milj. €) valtaosan ollessa kiinteistörealisointeja. Myytyjä kohteita olivat Limingan ja Lempäälän terminaalit sekä Sokos
Hotel Kimmelin ja Siihtalanmäen kiinteistöt Joensuussa. Lisäksi
Sokotel Oy myi Holiday Club liiketoiminnat sekä Sokos Hotel
Lahden Seurahuoneen ja Hämeenlinnan Vaakunan liiketoiminnat.
Rahoitus
SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden. Likvidit
kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat vuoden lopussa 166,2
miljoonaa euroa (268,3 milj. €). Lisäksi konsernilla oli käyttämättöminä sitovia luottolimiittejä 290,0 miljoonaa euroa, jotka
olivat kaikki pitkäaikaisia. SOK-yhtymän korolliset nettovelat
olivat tilikauden vaihteessa 195,9 miljoonaa euroa (54,5 milj. €).
Gearing-tunnusluku oli 34,1 prosenttia 31.12.2011 (9,3 %) ja
SOK-yhtymän omavaraisuus oli 26,7 (28,9 %).
Henkilöstö
Tilikauden aikana SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä oli 8 947 (8 442).
SOK-yhtymän henkilömäärä oli vuoden 2011 lopussa 9 934,
josta SOK:n henkilöstöä oli 1 280 (12,9 %) ja tytäryhtiöiden
8 654 (87,1 %) henkeä. Henkilömäärä kasvoi edellisvuodesta 226
henkeä (2,3 %). Henkilöstöstä työskenteli ulkomailla yhteensä
2 794 henkilöä. Vuoden aikana henkilöstön määrän kasvuun
vaikutti lähinnä marketkaupan liiketoiminnan laajentuminen
lähialueilla.
SOK:n johto ja tilintarkastajat
SOK:n hallituksen puheenjohtajana ja pääjohtajana on toiminut
Kuisma Niemelä. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi vuoden
2011 loppuun saakka Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja

Taavi Heikkilä ja vuoden 2012 alusta lähtien Turun Osuuskaupan
toimitusjohtaja Harri Koponen.
Pääjohtajan lisäksi hallituksen muina jäseninä ovat vuonna 2011
toimineet toimitusjohtaja Taavi Heikkilä, toimitusjohtaja Esko
Jääskeläinen, toimitusjohtaja Harri Koponen, toimitusjohtaja
Arttu Laine, toimitusjohtaja Antti Määttä ja toimitusjohtaja Matti
Niemi.
Tilintarkastajana on tilikaudella 2011 toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Raija-Leena Hankonen.
SOK:n hallintoneuvosto on nimittänyt SOK:n hallitukseen
1.1.2012 alkavaksi vuoden toimikaudeksi muut samat hallituksen
jäsenet kuin vuonna 2011 lukuun ottamatta erovuorossa ollutta
Taavi Heikkilää. Uutena jäsenenä hallitukseen on vuodelle 2012
nimitetty toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää.
SOK:n pääjohtajan Kuisma Niemelän apuna SOK-yhtymän ja
S-ryhmän strategisessa johtamisessa on ollut SOK:n konsernijohtoryhmä, johon ovat vuoden 2011 aikana kuuluneet johtaja, pääjohtajan sijainen Antti Sippola, johtaja Jari Annala, johtaja Suso
Kolesnik, johtaja Vesa Kyllönen, johtaja Leena Laitinen, johtaja
Harri Miettinen ja johtaja Leena Olkkonen. Konsernijohtoryhmän
sihteerinä on toiminut lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen.
Riskit ja epävarmuustekijät
SOK-yhtymässä on hallituksen hyväksymä, keväällä 2011
päivitetty SOK-yhtymän 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 vaiheissa strategisesta suunnittelusta toimeenpanoon asti. Riskejä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, huomioiden
strategiset, taloudelliset, operatiiviset ja vahinkoriskit.
SOK-yhtymän toiminnan kannalta keskeisimmät tunnistetut
epävarmuustekijät liittyvät muun muassa Venäjällä ja Baltian maissa harjoitettavaan kasvavaan liiketoimintaan. Näiden investointien
onnistumisessa korostuu maariskien säännöllisen seurannan ja
niiden tehokkaan hallinnan merkitys. Taloudellisen epävarmuuden
heijastuminen kuluttajien käyttäytymiseen voi vaikuttaa myös
SOK-yhtymän liiketoiminnan kannattavuuteen. Omat epävar-

muustekijänsä tuo mukanaan myös uusiin liiketoimintakonsepteihin – kuten verkkokauppaan – siirtyminen. Vastuullisuusnäkökulmasta riskienhallinnan kannalta huomionarvoisia näkökulmia
sisältyy erityisesti pitkiin globaaleihin hankintaketjuihin ja niiden
valvonnan varmistamiseen.
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. Ilmastomuutoksen
hillintään, energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen liittyvät velvoitteet sisältävät sekä riskejä
että mahdollisuuksia S-ryhmän liiketoiminnalle. Merkittävimmät
ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät toimenpiteet kuvataan
S-ryhmän vastuullisuuskatsauksessa, joka julkaistaan S-kanavan
verkkosivuilla (www.s-kanava.fi) keväällä 2012. Keskeisimmät
SOK-yhtymän liiketoimintaa sekä taloudellista asemaa ja tulosta
kuvaavat tunnusluvut esitetään tunnuslukutaulukkona tilinpäätöksen yhteydessä.
Alkaneen vuoden näkymät
Euroalueen tuleva talouskehitys on edelleen epäselvä kuluvan
vuoden osalta. Joidenkin eurooppalaisten valtioiden velkakriisit
odottavat edelleen ratkaisujaan. Lähiajan suurin talousriski liittyy
eurokriisiin ja globaalin rahoitussektorin vakauteen. Suomen
talousnäkymät heikkenivät loppuvuodesta muun euroalueen
mukana. Yksityinen kulutus luo edelleen sekä vakautta talouteen
että on talouskasvun lähde vientikysynnän hiipuessa. Viennin rakenteen ja viennin suuntautumisen perusteella Suomen arvioidaan
selviävän euroaluetta paremmin. Kasvu jäänee kuitenkin aiemmin
ennakoitua heikommaksi. Kaupan yleinen toimintaympäristö alkaneella vuodella on edellistä vuotta haasteellisempi. Taloustilanteen
arvioidaan selkeytyvän kesään mennessä.
SOK-yhtymän tulokseen vaikuttaa voimakkaasti yleisen
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taloudellisen tilanteen kehitys sekä kotimaassa että lähialueilla.
Talouskehityksen ja SOK-yhtymän liiketoiminnoissa toteutettujen tehostamisohjelmien sekä liiketoimintajärjestelyjen ansiosta
kaikkien kotimaan liiketoimintojen tulosten uskotaan olevan viime
vuotta paremmat.
Lähialueiden talouksien ja siten sekä yhtymän market- että
matkailu- ja ravitsemiskaupan positiivisen kehityksen odotetaan
jatkuvan lähialueilla. Voimakkaana jatkuva verkostolaajennus
rasittaa edelleen marketkaupan tulosta Venäjällä ja Baltiassa. Tästä
johtuen marketkaupan tulos jäänee kokonaisuudessaan viime
vuoden tasolle tai hieman sitä alhaisemmaksi.
Kokonaisuudessaan SOK-yhtymän liiketoiminnan operatiivisen
tuloksen ennakoidaan pysyvän tappiollisena aiheutuen autokaupasta sekä voimakkaasta marketkaupan verkostokasvusta lähialueilla, mutta kehittyvän positiivisesti verrattuna edelliseen vuoteen.
Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2012
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallitus
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Konsernitilinpäätös, IFRS
Konsernin tuloslaskelma, IFRS
Milj. €

				

				
		1.1.–31.12.2011		1.1.–31.12.2010
Liitetieto
				

Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

		
11 280,2		
9 257,7
		21,2		33,3
(4)
				
		
-10 505,1		
-8 524,4
Materiaalit ja palvelut
		-355,0		-335,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
(5)
		-72,4		-64,6
Poistot ja arvonalentumiset
(6)
				
		-355,6		-326,0
Liiketoiminnan muut kulut
(7)
(16)
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista (+/-)		5,4		7,9
				
		
18,8		48,8
Liikevoitto
		
0,4		
-7,4
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)
(9)
0,3		
-0,2
(16)
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista (+/-)		
				
		
19,5		41,2
Tulos ennen veroja
				
		-7,8		-6,9
Tuloverot (+/-)
(11)
		
11,7		34,3
Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos
				
				
-9,2
Lopetettujen toimintojen tilikauden tulos
(2)
				
		11,7		25,1
Tilikauden tulos
				
				
Jakautuminen:
		12,3		24,4
Emoyhtiön omistajille
		
-0,5		
0,7
Määräysvallattomien omistajien osuus
		11,7		25,1
				
Konsernin laaja tuloslaskelma
				
		1.1.–31.12.2011		1.1.–31.12.2010
Milj. €
		11,7		25,1
Tilikauden tulos
				
Muut laajan tuloksen erät:
		
-1,0		
1,4
Muuntoerot
				
Myytävissä olevat sijoitukset
-3,3		
0,0
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset		
Myytävissä oleviin sijoituksiin liittyvät verot 		0,8		0,0
				
Rahavirran suojaukset
				
5,4
Rahavirran suojauksien arvonmuutokset
				
-1,4
Rahavirran suojauksiin liittyvät verot
-13,2		
-4,0
Osakkuus- ja yhteisyritysten laajan tuloksen erät 		
		
-16,7		
1,4
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
		
-5,0		26,5
Tilikauden laaja tulos
				
				
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
		
-4,4		
25,8
Emoyhtiön omistajille
		
-0,5		
0,7
Määräysvallattomien omistajien osuus
		
-5,0		
26,5
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Konsernitase, IFRS
Milj. €
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
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
Varat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osuuspääoma
Sidotut rahastot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomien omistajien 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
Oma pääoma ja velat yhteensä

				

				
Viite
		31.12.2011		31.12.2010
				
				
(12)		347,0		358,9
(13)		47,6		28,8
(14)		120,7		128,1
(16)		78,6		90,0
(17)		61,4		58,0
(18)		34,0		38,0
		
689,2		701,9
				
				
(19)		462,5		346,2
(20)		825,2		717,9
(21)		34,7		33,5
(22)		39,9		30,0
(23)		126,3		238,3
		
1 488,7		
1 365,8
		
2 177,9		
2 067,7
				
				
				
(24)		145,7		139,6
(24)		
3,0		
18,7
		420,3		409,0
		
569,0		567,3
		
5,3		
20,0
		574,3		587,2
				
				
(25)		12,8		12,8
(26)		134,1		136,5
(27)		37,1		36,7
(29)		5,6		9,2
(18)		23,0		24,6
		
212,5		219,6
				
				
(26)		215,3		173,5
(27)		247,1		229,2
(27)		923,0		851,7
(29)		2,1		3,1
		3,5		3,4
		
1 391,1		
1 260,9
		
2 177,9		
2 067,7
				

SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011

59

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. €

				
Liitetieto/Viite
		1.1.–31.12.2011		1.1.–31.12.2010
				

LIIKETOIMINTA
Jatkuvien toimintojen liikevoitto
		18,8		48,8
Lopetettujen toimintojen liikevoitto
				
-9,1
Oikaisut liikevoittoon
(A)
		
22,7		
-3,2
Käyttöpääoman muutos
(B)
		
-117,4		
47,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
		
-75,9		83,6
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
(20)
		-5,8		-0,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
(9)
		
-0,6		
1,5
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
(9)
		
10,2		
4,5
Saadut osingot liiketoiminnasta
(9)
		1,1		0,1
Maksetut välittömät verot
(11)
		
-4,4		
-10,5
Liiketoiminnan rahavirta
		
-75,5		78,8
				
INVESTOINNIT
				
Hankitut ja myydyt tytäryhtiöosakkeet
(2)
		19,9		51,1
Myytyjen ja hankittujen tytäryhtiöiden likvidit varat 		-0,7		-4,9
(2)
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
(12)
		-82,5		-92,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
(12)
		-6,9		-6,5
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 		
(12)
0,7		
27,3
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos
(12)
		1,1		0,2
Saadut osingot investoinneista
(9)
		0,1		0,2
Investointien rahavirta
		
-68,2		-24,9
				
RAHOITUS
				
Pitkäaikaisten velkojen lisäys
(26)
		392,1		162,0
Pitkäaikaisten velkojen vähennys
(26)
		-395,7		-192,8
Lyhytaikaisten velkojen lisäys
(27)
		56,3		26,7
Lyhytaikaisten velkojen vähennys
(27)
		
-2,9		
-28,9
Saamistodistusten ja rahasto-osuuksien muutokset
		-19,8		-20,0
Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 		
-13,0		
Osuuspääoman lisäys
(24), (25)
		6,1		6,0
Maksetut osuuspääoman korot
(25)
		-0,6		-0,6
Muu oman pääoman vähennys
(24)
		
-0,3		
Rahoituksen rahavirta
22,2		-47,5
		
				
Rahavarojen nettomuutos, lisäys / vähennys
		
-121,5		
6,4
				
Rahavarat tilikauden alussa
(23)
		248,2		241,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus				
-0,3		
0,4
Rahavarojen nettomuutos,lisäys / vähennys
		
-121,5		
6,4
Rahavarat tilikauden lopussa
(23)
		126,4		248,2
				
Oikaisut liikevoittoon
(A)
				
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot
(-) ja tappiot (+)
		-19,0		-33,3
Poistot ja arvonalentumiset
		72,2		64,9
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
		-30,5		-34,8
		
22,7		
-3,2
Käyttöpääoman muutos
(B)
				
Liikesaamisten muutos
		-99,4		-94,1
Vaihto-omaisuuden muutos
		
-115,2		
-11,6
Korottomien velkojen muutos
		
97,2		
152,8
		
-117,4		
47,1
Konsernin rahavirtalaskelmassa ainoastaan lyhytaikaiset alle 3 kuukauden saamistodistukset on luokiteltu rahavaroiksi.
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Laskelma konsernin oman pääoman
									
muutoksista, IFRS
Määräysvallattomien
omistajien
osuus

Oma
pääoma
yhteensä

Yhteensä

Kertyneet voittovarat

Muuntoerot

Hallintoneuvoston
käyttörahasto

Vararahasto

Käyvän arvon rahasto

Milj. €

Osuuspääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

							
Oma pääoma
										
1.1.2010
133,4
0,1
18,5
0,0
-2,9
386,5 535,6
19,5
555,1
Kauden laaja tulos
		 0,0			 1,4
24,4
25,8
0,7
26,5
Osuuspääoman lisäys
6,2						6,2		 6,2
Muut muutokset
				 0,0		 -0,4
-0,4
-0,3
-0,7
31.12.2010
139,6
0,1
18,5
0,1
-1,5
410,5 567,3
20,0
587,2
Kauden laaja tulos
		-15,7			 -1,0
12,3
-4,4
-0,5
-5,0
Osuuspääoman lisäys
6,1						6,1		 6,1
Muut muutokset
				 -0,0		 0,1
0,0
-0,1
0,0
Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta
							0,0
-13,7
-13,7
Osingon maksu määräysvallattomille omistajille
							0,0
-0,3
-0,3
31.12.2011
145,7 -15,5
18,5
0,0
-2,5
422,8 569,0
5,3
574,3
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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 http://www.s-kanava.fi tai SOK Asiakkuus-, viestintä- ja
markkinointipalvelut -yksiköstä.
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Laatimisperusta
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2011 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. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukainen konsernitilinpäätös on
laadittu vuodesta 2007 lähtien.
Tilinpäätöstiedot esitetään miljoonina euroina ja ne perustuvat
alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laadintaperiaatteissa ole muuta kerrottu.
Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä
vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

–
–
–
–
–

IASB:n julkaisemat tilikaudella 2011 käyttöönotetut standardi- ja tulkintamuutokset
IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (uudistettu)
IAS 32 Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu (muutos)
IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (muutos)
IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman
ehtoisilla instrumenteilla
IFRS-standardien vuosittaiset muutokset

IASB:n julkaisemilla tilikaudella 2011 käyttöönotetuilla uusilla tai
uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut merkittävää
vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää
arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen
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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. 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. Ennakoidut rahavirrat
perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka
kattavat viiden vuoden tai joissain tapauksissa tätä pidemmän
ajanjakson. Tämän ajanjakson jälkeiset rahavirrat extrapoloidaan
käyttämällä sellaista kasvutekijää, jonka ei arvioida ylittävän 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. Liikearvon arvonalennustestausta on kuvattu
tarkemmin liitteessä 15. Liikearvon arvonalennustestaus.
Konsolidointiperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emo-osuuskunnan lisäksi kaikki
ne yhtiöt, joissa emo-osuuskunnalla on tilikauden päättyessä suoraan tai välillisesti yli 50 prosentin osuus osakkeiden äänimäärästä
tai jossa emo-osuuskunnalla on muutoin määräysvalta. Suomen
lisäksi tytäryhtiöitä on Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Osakkuus- ja yhteisyritykset, joissa konsernin omistusosuus
äänimäärästä on 20–50 prosenttia ja joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa, on konsolidoitu
pääomaosuusmenetelmää käyttäen. 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 osakkuustai yhteisyrityksen tulososuus on esitetty liikevoiton alapuolella
ennen rahoitustuottoja ja -kuluja. Konsernin varsinaista liiketoimintaa palvelevien osakkuus- ja yhteisyritysten tulos on sitä
vastoin esitetty ennen liikevoittoa.
Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen käyttäen
hankintamenetelmää, jonka mukaan hankitun yhtiön kaikki
yksilöitävissä olevat varat, velat ja ehdolliset velat on arvostettu
käypiin arvoihin hankintahetkellä. Jäljelle jäänyt kohdistamaton
osuus hankintahinnan ja hankittujen nettovarojen erotuksesta on
liikearvoa. Hankintaan liittyvät menot kirjataan standardin mukaisesti kuluksi kausilla, joiden aikana menot toteutuvat ja palvelut
otetaan vastaan.
Tilivuoden aikana hankitut tai perustetut yhtiöt on yhdistelty

konsernitilinpäätökseen hankinta- tai perustamisajankohdasta
alkaen. Myydyt tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen myyntihetkeen saakka.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat, realisoitumattomat katteet sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Määräysvallattomien omistajien osuus on erotettu
tuloksesta ja 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.
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän 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. 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
muuntamisesta keskikurssin mukaan ja tase-erien muuntamisesta
tilinpäätöspäivän mukaan samoin kuin kurssimuutoksista johtuva
muuntoero tytäryhtiöiden oman pääoman osalta, on kirjattu omana eränään muihin laajan tuloksen eriin. Kun ulkomainen tytär-,
osakkuus- tai yhteisyritys myydään, kertynyt muuntoero kirjataan
tuloslaskelmaan 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, pitkäaikaisista
myyntisaamisista sekä sellaisista pitkäaikaisista rahoitusyhtiöille myydyistä saamisista, joiden osalta konsernilla on edelleen
takaisinostovastuu. Rahoitusvaroihin luettavat myyntisaamiset ja
muut lyhytaikaiset korottomat saamiset sisältävät myyntisaamiset,
johdannaissaamiset ja rahoituserien siirtosaamiset. Lyhytaikaiset
korolliset saamiset muodostuvat lyhytaikaisista lainasaamisista,
muista lyhytaikaisista saamisista ja lyhytaikaisista rahoitusyhtiöille
myydyistä saamisista.
Lyhytaikaiset sijoitukset koostuvat saamistodistuksista, jotka on
sijoitettu lyhytaikaisesti tarkoituksena realisoida ne vuoden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Rahavarat koostuvat käteisvaroista sekä
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, rahoitusleasingveloista ja myytyihin saamisiin liittyvistä
rahoitusyhtiöveloista. 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 ja myytyihin saamisiin
liittyvistä lyhytaikaisista rahoitusyhtiöveloista. Rahoitusvelkoihin
luettavat lyhytaikaiset korottomat velat sisältävät johdannaisvelkoja
ja rahoituseriin liittyviä siirtovelkoja.
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 sijoitustodistuksia ja 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. Johdannaissopimuksia tehdään pääasiassa
suojaustarkoituksessa, mutta niihin ei korkojohdannaisia lukuun
ottamatta ole sovellettu 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.
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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, ostovelkojen ja varaston arvon suojaamiseksi solmittujen
johdannaisten sekä valuuttamääräisten lainojen ja saamisten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan ostoihin.
Muita velkoja suojaamaan tarkoitettujen johdannaisten voitot ja
tappiot kirjataan rahoituskuluihin.
Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin kirjataan sellaiset saamistodistukset ja muut johdannaisvaroihin kuulumattomat rahoitusvarat, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä ja jotka erääntyvät määrättynä päivänä. Eräpäivään asti
pidettävät sijoitukset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon
efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Mahdollinen arvonalennus kirjataan tulosvaikutteisesti ja koron kerryttämistä jatketaan
alennetulle saldolle sopimuksen alkuperäisellä efektiivisellä korolla.
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.
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. Julkisesti
noteeraamattomat sijoitukset arvostetaan hankintamenoon, jos
niiden käypiä arvoja ei voida luotettavasti määrittää. Käyvän arvon
muutos kirjataan suoraan oman pääoman käyvän arvon rahastoon.
Kun rahoitusinstrumentti myydään, kirjataan omaan pääomaan
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kertynyt käyvän arvon muutos yhdessä kertyneiden korkojen sekä
myyntivoiton tai -tappion kanssa tulokseen.
Suojauslaskenta
Suojauslaskentaa on sovellettu 1.7.2011 alkaen nykyisiä ja
suunniteltuja erittäin todennäköisiä vaihtuvakorkoisia velkoja
suojaaviin koronvaihtosopimuksiin sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin, jotka ovat olleet suojattavan riskin osalta tehokkaita
ja täyttäneet IAS 39 standardin suojauslaskennan ehdot. Koron- ja
valuutanvaihtosopimusten osalta suojauksen kohteena ovat olleet
ainoastaan korkovirrat. Suojaussuhde suojaavan johdannaisen ja
suojattavan kohteen välillä sekä suojaukseen liittyvät riskienhallintatavoitteet on dokumentoitu suojauslaskennan alkaessa.
Käytettävä suojauslaskentamalli on rahavirran suojaus. Se osa
suojausinstrumentin tuloksesta, joka kohdistuu suojausperiodille,
jaksotetaan kyseiselle periodille. Tarkasteluhetken jälkeiselle periodille kuuluva korkojen muutoksesta aiheutuva osuus suojausinstrumentin tuloksesta ja arvonmuutoksesta kirjataan käyvän arvon
rahastoon.
Suojauksen tehokkuus testataan, kun suojauslaskenta aloitetaan
ja siitä eteenpäin neljä kertaa vuodessa, maalis-, kesä-, syys- ja
joulukuun lopun tilanteesta. Suojausta on pidetty tehokkaana,
kun suojaavan instrumentin rahavirtojen muutos on eliminoinut
suojauksen kohteena olevan sopimuksen tai position rahavirtojen
muutoksesta 80–125 prosenttia.
Sähköjohdannaisiin sovellettiin suojauslaskentaa 1.6.2010
saakka, jolloin suurin osa sähköjohdannaisista siirrettiin S-Voima
Oy:lle. 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.
Konsernilla on suojauslaskennan ulkopuolella johdannaissopimuksia, jotka ovat konsernin rahoituspolitiikan mukaan tehokkaita taloudellisia suojausinstrumentteja, mutta joihin ei sovelleta IAS
39:n mukaista suojauslaskentaa.
Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Tilikauden 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.

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 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.
Avustukset
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.
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. SOK-yhtymällä ei ole oikeudellista eikä
tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien
maksamisesta. Kaikki järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat
etuuspohjaisia järjestelyjä. Suoritukset maksupohjaisiin järjeste-

lyihin kirjataan kuluiksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne
kohdistuvat. SOK-yhtymällä ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä.
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.
Tuloverot
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. Tuloverot lasketaan tilinpäätöshetkellä voimassaolevalla verokannalla.
Laskennallinen verovelka ja -saaminen lasketaan kaikista 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 veroa, 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 laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen siihen määrään asti,
kun on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa
syntyvää verotettavaa tuloa vastaan.
Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet
Liiketoimintojen yhdistämisestä syntynyt liikearvo muodostuu
hankintamenon 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 niiden hankintamenoon.
Muita aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa ohjelmistolisenssit sekä tekijänoikeudet. Muut aineettomat hyödykkeet
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan.
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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 arvonalennustappio peruutetaan, mikäli
kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämisessä käytetyt arviot
muuttuvat. Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan siihen
määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty kirjanpitoarvok66
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si 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 hankintahintaan
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.
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan
nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmää 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/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.
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.

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 IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.7.2011, EU ei ole hyväksynyt)
– Uusi IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimaan 1.1.2013,
EU ei ole hyväksynyt)
– Uusi IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimaan 1.1.2013,
EU ei ole hyväksynyt)
– Uusi IFRS 12 Tilinpäätöksissä esitettävät tiedot osuuksista
muissa yhteisöissä (voimaan 1.1.2013, EU ei ole hyväksynyt)
– Uusi IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (voimaan 1.1.2013,
EU ei ole hyväksynyt)
– Muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan 1.7.2012,
EU ei ole hyväksynyt)
– Uudistettu IAS 27 Erillistilinpäätös (voimaan 1.1.2013,
EU ei ole hyväksynyt)
– Uudistettu IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
(voimaan 1.1.2013, EU ei ole hyväksynyt)
Muut julkaistut ja myöhemmin voimaan tulevat standardit ja
tulkinnat sekä niiden muutokset eivät ole alustavan arvion mukaan
merkityksellisiä konsernille.

IASB:n julkaisemat myöhemmin voimaan tulevat
standardi- ja tulkintamuutokset
Vuosina 2009 ja 2010 osittain hyväksyttyä IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia konserni soveltanee sen voimaantulopäivästä
lähtien (IASB on julkistanut luonnoksen IFRS 9-standardin
pakollisen voimaantulopäivän siirtämisestä 1.1.2015 tai sen jälkeen
alkaville tilikausille, EU ei ole hyväksynyt). IFRS 9 -standardi tulee
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1. Segmentti-informaatio
				
Ylimmän johdon raportointia varten SOK-yhtymän liiketoiminta on jaettu seitsemään liiketoimintasegmenttiin. Segmenttijako perustuu
toimialajakoon. Maan Auto Oy, joka sisältyy auto- ja autotarvikekauppasegmenttiin on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi vuonna 2010.
				
SOK-yhtymän raportoitavat segmentit
				
Marketkauppa
SOK-yhtymä harjoittaa marketkauppaa Baltiassa ja Venäjällä tytäryhtiöidensä kautta. AS Prisma Peremarketilla on viisi hypermarkettia Tallinnassa.
Vuonna 2010 avattiin uudet Prisma-yksiköt Narvan ja Tarton kaupunkeihin. A/S Prisma Latvija avasi kolmannen hypermarketin Riikaan vuonna
2011. UAB Prisma LT:llä on yksi hypermarket Liettuan pääkaupungissa Vilnassa ja vuonna 2010 avattu toinen Prisma-yksikkö Kaunasissa.
OOO Prismalla on seitsemän supermarkettia ja kaksi hypermarkettia Pietarissa. Vuosina 2010 ja 2011 avattiin molempina kaksi supermarkettia,
vuonna 2011 lisäksi 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. Sokotel Oy luopui Holiday Club -liiketoiminnasta vuonna 2011.
Kotimaassa Sokotel Oy:llä on 15 Sokos Hotellia ja 6 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 harjoittaa SOK Autokauppa Oy (ent. Automaa Oy). SOK Autokauppa Oy:llä oli vuoden 2011
lopussa yhteensä 12 autoliikettä, jotka sijaitsivat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Lahdessa, Turun alueella sekä Hämeenlinnassa.
SOK Autokauppa Oy:n edustamat merkit ovat Ford, Hyundai, Renault, Dacia, Suzuki ja Isuzu. SOK Autokauppa Oy luopui Peugeot-edustuksesta
vuoden 2011 aikana. Autojen myynnin lisäksi SOK Autokauppa Oy hoitaa edustamiensa merkkien huolto- ja varaosatoiminnan. Vuonna 2010
SOK myi Maan Auto Oy:n koko osakekannan Veho Group Oy Ab:lle. Kauppaan kuuluivat Peugeot-autojen maahantuonti, varaosatoiminnot
sekä autojen maahantuontikunnostustoiminta Hangossa.				
				
Maatalouskauppa 		
		
SOK-yhtymässä maatalouskauppaa harjoittaa Hankkija-Maatalous -konserni. Hankkija-Maatalous -konserniin kuuluvat Hankkija-Maatalous
Oy, Hiven Oy, SIA Baltic Feed, UAS Baltijos Pasarai ja Movere Oy. Vuonna 2011 SOK osti Yara Suomi Oy:ltä Hankkija-Maatalous Oy:n loput
osakkeet. Hankkija-Maatalous Oy harjoittaa maatalous,- kone,- harraste-eläin- ja puutarhakauppaa Agrimarketeissa, Agrimarket Konekeskuksissa,
Agrimarketien yhteydessä olevissa Multasormi-puutarhamyymälöissä ja John Deere Keskuksessa.				
				
Hankkija-Maatalous -konserni on Suomen suurin rehujen valmistaja, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi nautakarjan, sikojen, siipikarjan
ja hevosten rehuja sekä lemmikkieläinten ruokia. Tytäryhtiöillä on toimintaa myös Baltiassa, muun muassa oma rehutehdas Latviassa. Movere Oy
puolestaan on logistiikkayritys, jolla on erikoisosaamista maatalouden, rakennusaineteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden tilaustoimitusprosesseissa.				
				
Hankintatoiminta				
SOK-yhtymässä hankintatoimintaa harjoittavat Inex Partners Oy, Meira Nova Oy sekä North European Oil Trade Oy. Inex Partners Oy
tarjoaa päivittäis- ja käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluja sekä erikoistavaroiden logistiikkapalveluja vähittäiskauppaketjuille.
SOK yhdisti päivittäis- ja käyttötavaroiden hankintayhtiönsä Inex Partners Oy:n ja Intrade Partners Oy:n helmikuussa 2010. Meira Nova Oy
tarjoaa päivittäistavararoiden hankinta- ja logistiikkapalveluja hotelli-, ravintola- ja catering-alan toimipaikoille. North European Oil Trade Oy
on polttonesteiden hankintayhtiö.				
				
Palvelutoiminta				
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 S-Pankki -konsernin osakkuusyhtiötulos.		
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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 kotimaiseen kirjanpitolainsäädäntöön ja operatiivisen laskennan periaatteisiin. Kukin
segmentti raportoidaan segmentin sisäisillä erillä eliminoituna. Esimerkiksi maatalouskaupan liikevaihdosta on eliminoitu maatalouskauppaan
kuuluvien yhtiöiden sisäinen liikevaihto. OVT-laskutuksen kautta kulkeva myynti osuuskaupoille esimerkiksi Inex Partners Oy:n osalta
raportoidaan sekä hankintatoiminnan että palvelutoiminnan liikevaihdossa. Kyseinen erä eliminoidaan liikevaihdosta kauppatoiminnan sisäisten
erien eliminoinneissa. 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.				
				
Operatiivisen tuloksen laskennassa käytetään kotimaisen kirjanpitolainsäädännön mukaisia arvostuksia. Segmentille kohdistetaan sille
aiheuttamisperiaatteella kuuluvat tuotot ja kulut. Segmentin tulos sisältää myös rahoitustuotot ja -kulut, lukuun ottamatta johdannaisten käyvän
arvon arvostuksia. Operatiivisen tuloksen täsmäytyksestä IFRS:n mukaiseen jatkuvien toimintojen tulokseen ennen veroja käyvät ilmi ne erät,
jotka jäävät operatiivisen tuloksen ulkopuolelle. Näitä ovat muun muassa myyntivoitot ja -tappiot sekä arvonalentumiset liikearvosta.		
SOK-yhtymän operatiivisessa raportoinnissa varoja ei kohdisteta eikä raportoida käyttöpääomaa lukuunottamatta.		
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Operatiivinen raportointi yhteensä

Pankkitoiminta

Kauppatoiminta yhteensä

Kauppatoiminnan sisäisten erien
eliminointi

Palvelutoiminta

Hankintatoiminta

Maatalouskauppa

Auto- ja autotarvikekauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Marketkauppa

2011 Milj. €

									
310,8
253,1
213,7
995,6
8 212,6
7 104,5 -5 813,2 11 277,1		11 277,1
										
-18,0
3,9
-13,3
6,7
8,7
-4,3
-0,1
-16,4
3,5
-12,9
Liiketulos
										
-21,9
1,1
-13,0
5,8
9,2
34,4
-28,0
-12,4
3,5
-8,9
Operatiivinen tulos
										
20,4
7,0
0,9
5,1
9,0
63,4				
105,9
Investoinnit
0,1
8,7
0,3
0,2
0,0
34,7				
44,1
Realisoinnit
-13,2
0,6
41,3
105,3
162,5
0,5
-1,3
295,7		
295,7
Käyttöpääoma
										
Liikevaihdon täsmäytys 										
						
11 277,1				
Raportoitava operatiivisen laskennan
liikevaihto
						
0,0				
Lopetettujen toimintojen liikevaihto
						
3,0				
Muut erot
						
11 280,2				
Jatkuvien toimintojen liikevaihto
IFRS
										
										
Tuloksen täsmäytys
-8,9				
Raportoitavien segmenttien						
operatiivinen tulos
										
SOK-yhtymässä operatiivisen
tuloksen ulkopuolisia eriä:
						
14,7				
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
ja -tappiot
						
0,5				
Liiketoiminnan muut tuotot
ja kulut
						
1,9				
sijoituksista, arvonalennuksen palautus
Arvonalentumiset pys.vastaavien
0,8				
Vahingonkorvaustuotot 						
						
3,2				
ja -tappiot sekä muut erät
Johdannaisten arvostusvoitot
4,3				
Liiketoimintakauppojen						
myyntituotot
-0,5				
Arvonalentumispoistot 						
						
3,5				
Muut oikaisut
19,5				
Jatkuvien toimintojen tulos						
ennen veroja IFRS
										
										
Konsernitason lisätiedot, ulkoiset
tuotot
										
10 921,2				
						
Kotimaa
						
359,0				
Ulkomaat
						
11 280,2				
Liikevaihto yhteensä
										
						
310,6				
Marketkauppa
						
255,5				
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
213,6				
Auto- ja autotarvikekauppa 						
						
909,0				
Maatalouskauppa
						
2 596,0				
Hankintatoiminta
						
6 995,5				
Palvelutoiminta
11 280,2				
						
Liikevaihto yhteensä
										
										
Konsernitason lisätiedot, käyttöomaisuus
										
						
413,6				
Kotimaa
						
101,7				
Ulkomaat
515,3				
Käyttöomaisuus yhteensä 						
Liikevaihto
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Operatiivinen raportointi yhteensä

Pankkitoiminta

Kauppatoiminta yhteensä

Kauppatoiminnan sisäisten erien
eliminointi

Palvelutoiminta

Hankintatoiminta

Maatalouskauppa

Auto- ja autotarvikekauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Marketkauppa

2010 Milj. €

										
										
Liikevaihto
224,2
263,7
203,5
888,8
5 846,7
6 613,2 -4 764,4
9 275,7		 9 275,7
										
Liiketulos
-13,3
-2,2
-5,8
-7,6
19,0
2,1
-0,7
-8,4
6,2
-2,1
										
Operatiivinen tulos
-16,9
-6,1
-5,3
-8,7
18,3
10,9
-2,2
-10,0
6,2
-3,7
										
Investoinnit
18,3
6,7
0,2
3,7
35,9
33,9				
98,8
Realisoinnit
0,1
0,2
22,6
0,1
0,0
55,5				
78,4
Käyttöpääoma
-8,3
3,2
23,8
107,2
32,4
-7,4
6,6
157,3		157,3
										
Liikevaihdon täsmäytys 										
Raportoitava operatiivisen 						
laskennan liikevaihto
9 275,7				
Lopetettujen toimintojen liikevaihto
						
-17,8				
Muut erot
						
-0,2				
Jatkuvien toimintojen liikevaihto
IFRS
						
9 257,7				
										
Tuloksen täsmäytys
										
Raportoitavien segmenttien						
operatiivinen tulos
-3,7				
SOK-yhtymässä operatiivisen
tuloksen ulkopuolisia eriä:
										
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
ja -tappiot
						
33,3				
Liiketoiminnan muut tuotot
ja kulut
						
-0,1				
Arvonalentumispoistot 						
0,0				
Pakollisen varauksen lisäys
						
-0,1				
ja -tappiot sekä muut erät
Johdannaisten arvostusvoitot
						
-0,9				
Lopetettujen toimintojen
tulos ennen veroja
						
9,0				
Muut oikaisut
						
3,7				
ennen veroja IFRS
Jatkuvien toimintojen tulos						
41,2				
										
Konsernitason lisätiedot, 										
ulkoiset tuotot
										
Kotimaa
9 008,0				
						
Ulkomaat
						
267,5				
Liikevaihto yhteensä
						
9 275,5				
										
Marketkauppa
224,1				
						
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
						
263,1				
Auto- ja autotarvikekauppa						
203,4				
Maatalouskauppa
						
782,6				
Hankintatoiminta
						
1 306,0				
Palvelutoiminta
						
6 496,2				
Liikevaihto yhteensä
						
9 275,5				
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2. Lopetetut ja myytävänä
olevat toiminnot
		
		
Esitetyistä luvuista on eliminoitu
konsernin sisäiset tapahtumat.
		
Lopetetut toiminnot: 		
		
SOK myi tytäryhtiönsä Maan
Auto Oy:n koko osakekannan Veho Group Oy Ab:lle 1.5.2010. Kauppaan kuuluivat Peugeot henkilö- ja
		
hyötyajoneuvojen maahantuonti,
varaosatoiminnot ja autojen maahantuontikunnostustoiminta Hangossa. Maan Auto Oy, joka sisältyy
		
auto- ja autotarvikekauppasegmenttiin,
on luokiteltu tässä tilinpäätöksessä lopetetuksi toiminnoksi.
		
Konsernin tuloslaskelmaan sisältyvien lopetettujen toimintojen tulos oli seuraava:
Milj. €

2011

2010

		17,8
Liikevaihto
		0,0
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut 		-25,5
		-1,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut
		-0,3
Poistot ja arvonalentumiset
		-2,0
Liiketoiminnan muut kulut
-11,1
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut 		0,0
-11,1
Tulos ennen veroja
		-0,1
Tuloverot
-11,2
Kauden tulos
		2,0
Voitto Maan Auton luovutuksesta
-9,2
Lopetettujen toimintojen kauden tulos
		
Maan Auto Oy -yksikön		
myyntihetken tulos oli -0,9 miljoonaa euroa ilman konsernin sisäisten erien eliminointia.
		
		
Lopetettujen toimintojen
rahavirrat olivat seuraavat:
		
		
Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta		-11,1
Investointien rahavirta 		0,0
Rahoituksen rahavirta 		0,0
-11,1
Rahavirrat yhteensä
		
		
1.5.2010
Myynnin vaikutus konsernin
taloudelliseen asemaan
		
Aineelliset ja aineettomat		1,7
hyödykkeet
		2,6
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
		0,1
Laskennalliset verosaamiset
		11,2
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut 		8,5
lyhytaikaiset korottomat saamiset
		2,8
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
		4,2
Rahavarat
		-2,5
Pitkäaikaiset korolliset velat
		-0,5
Varaukset
Laskennalliset verovelat 		0,0
		-3,9
Lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korottomat		-18,2
velat
6,1
Varat ja velat yhteensä 		
		
		22,6
Rahana saatu vastike
		-4,2
Luovutetun yhtiön rahavarat
		
18,4
Rahavirtavaikutus
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Pankkitoiminnan rahavirtalaskelmassa
yli 3 kuukauden saamistodistukset ja rahasto-osuuksien muutokset on esitetty liiketoiminnan rahavirrassa.
		
Myytävänä olevat omaisuuserät:		
		
SOK-yhtymässä ei ollut tilikausilla 31.12.2011 ja 31.12.2010 myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltuja eriä.
		
3. Yrityshankinnat
		
		
Tilikauden 2011 hankinnat

Tilikaudella ei ollut merkittäviä hankintoja.
		
Tilikauden 2010 hankinnat

SOK -yhtymään kuuluva tytäryhtiö North European Oil Trade Oy hankki 21.12.2010 liiketoimintakaupalla polttonesteiden hankintatoiminnot
Oy Shell Ab:ltä. Kauppahinta oli		
30 milj. euroa ja se maksettiin käteisellä. Kauppa merkitsee North European Oil Trade Oy:n ostovolyymin
kasvua. Hankinnassa syntyi liikearvoa
0,0 milj. euroa. Hankinnan kohteesta kirjatut varat ja velat on esitetty alla olevassa taulukossa.
		
		
Yhdistämisestä kirjatut
käyvät arvot
Hankintasopimus
30,0
Varat yhteensä
30,0
		
Hankintameno
30,0
Liikearvo
0,0
		
Rahana maksettu kauppahinta
30,0
Hankitun liiketoiminnan rahavarat
		
Rahavirtavaikutus
30,0
		
4. Liiketoiminnan muut tuotot		

Milj. €
2011
2010
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot
19,5
32,0
Julkiset avustukset ja tuet
0,1
0,2
Muut
1,6
1,1
Yhteensä
21,2
33,3
		
5. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut
		

Milj. €
2011
2010
Palkat ja palkkiot
285,8
270,0
Eläkekulut, maksupohjaiset eläkejärjestelyt
50,3
47,9
Muut henkilösivukulut
18,9
17,2
Yhteensä
355,0
335,1
		
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin segmenteittäin:
2011
2010
Marketkauppa
2 100
1 643
Matkailu-ja ravitsemiskauppa
1 910
2 117
Auto- ja autotarvikekauppa
561
521
Maatalouskauppa
1 153
1 303
Hankintatoiminta
2 726
2 655
Palvelutoiminta
1 463
1 350
Yhteensä
9 913
9 588
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin segmenteittäin on laskettu keskiarvona neljännesvuosien lopun henkilökunnan lukumääristä.
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6. Poistot ja arvonalentumiset
		
2011
2010
Milj. €
		
Poistot
		
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
15,0
16,7
Rakennukset ja rakennelmat
24,7
23,2
Koneet ja kalusto
0,3
0,3
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
28,6
22,8
Muut aineettomat hyödykkeet
3,4
1,5
Sijoituskiinteistöt
71,9
64,5
Yhteensä
		
		
Arvonalentumiset
		
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
0,0
Maa- ja vesialueet
0,3
Rakennukset ja rakennelmat
0,2
0,0
Koneet ja kalusto
		0,0
Muut aineelliset hyödykkeet
0,5
0,0
Yhteensä
		
72,4
64,6
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
		
7. Liiketoiminnan muut		
kulut
Milj. €
Vuokrakulut
Markkinointikulut
Hallintokulut
Kalusto- ja tarvikekulut
Kiinteistöjen hoitokulut
Muut liikekulut
Yhteensä

2011
2010
110,9
108,4
20,4
14,9
28,6
29,2
104,0
93,5
60,0
52,1
31,7
27,9
355,6
326,0
		
		
8. Tilintarkastajan palkkiot
Milj. €
Tilintarkastuspalkkiot
Todistukset ja lausunnot
Muut palkkiot
Yhteensä

2011
2010
0,9
1,3
0,0
0,0
0,0
1,0
1,3
		
		
9. Rahoitustuotot ja -kulut

2011
2010
Milj. €
		
Rahoitustuotot
0,4
0,3
Korkotuotot lainoista ja saamisista
0,1
0,2
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista
0,4
-14,3
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisten tuotot
9,1
7,9
Muut rahoitustuotot
10,0
-6,0
Yhteensä
		
		
Rahoituskulut
9,0
9,3
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista
		0,0
Kaupankäyntitarkoituksessa
pidettävien sijoitusten kulut
0,8
-2,7
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisten kulut
-0,2
-5,3
Muut rahoituskulut
9,6
1,4
Yhteensä
		
0,4
-7,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
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10. Rahoitusinstrumenteista
tuloslaskelmaan kirjatut erät
Milj. €

2011
2010
		
Liikevaihdossa
		
Nettokulu kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä johdannaisista
0,3
-0,5
		
Liiketoiminnan muissa		
tuotoissa
Myyntivoitto myytävissä		0,2
olevista sijoituksista
		
Materiaali- ja palveluostoissa
		
Nettokurssierot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista
-1,6
-1,9
Nettokulu kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä johdannaisista
-13,7
4,8
Suojauslaskennassa omasta
pääomasta siirretty erä
		-2,8
		
Rahoitustuotoissa ja -kuluissa
		
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista
0,1
0,2
Muut tuotot myytävissä olevista sijoituksista
0,4
0,3
Korkotuotot lainoista ja saamisista
8,6
7,9
Nettokurssierot lainoista ja saamisista
1,7
2,5
Nettotuotto suojauslaskennassa mukana olevista johdannaisista
0,0
Nettotuotto kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä johdannaisista
0,4
-4,1
		
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista
-9,4
-13,1
Palkkiokulut komittoiduista limiiteistä
-0,8
-0,8
Nettokurssierot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista
0,0
-0,1
		
Yhteensä
-13,9
-7,4
			
Yhteenveto IAS 39:n mukaisissa kategorioissa
2011
2010
Lainat ja saamiset
10,3
10,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat
0,6
0,6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
-13,1
0,3
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset
0,0
-2,8
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat
-11,8
-15,9
Yhteensä
-13,9
-7,4
		
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 olevista sijoituksista
on vuonna 2011 kirjattu muihin laajan tuloksen eriin tuottoa 0,0 miljoonaa euroa.
		
Myytävissä oleviin sijoituksiin luokiteltuja noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia realisoitiin v. 2011 hankintamenoarvoltaan
0,9 miljoonaa euroa. Erästä ei kirjattu myyntivoittoa, myyntitappiota kirjattiin 0,0 miljoonaa euroa.
Kulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista veloista sisältää takausprovisiokulut.
11. Tuloverot

		
Milj. €
2011
2010
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot
4,1
3,3
Edellisten tilikausien verot
0,0
3,0
Laskennallisten verojen muutos
3,6
0,7
Yhteensä
7,8
6,9
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Tuloslaskelman verokulun
ja konsernin kotimaan verokannalla (26 %) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
2011
2010
Milj. €
19,5
41,2
Tulos ennen veroja
5,1
10,7
Verot emoyhtiön verokannan (26 %) mukaan
1,9
1,6
Ulkomaalaisten tytäryhtiöiden erilaisten verokantojen vaikutus
-3,0
-11,1
Verovapaiden tulojen vaikutus
1,3
1,2
Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus
		-0,6
Aikaisemmin kirjaamattomat
verosaamiset verotuksellisista tappioista
2,4
2,2
Muut erät
0,0
3,0
Edellisten tilikausien verot
7,8
6,9
Verot tuloslaskelmassa
		
					
12. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
						
Maa- ja vesi- Rakennukset ja
Koneet ja Muut aineelliset
Keskeneräiset
Yhteensä
alueet
rakennelmat
kalusto
hyödykkeet
hankinnat ja
2011
					ennakkomaksut
Milj. €
						
Hankintameno
16,4
399,8
217,5
4,3
5,1
643,1
Hankintameno 1.1.2011
		
-1,6				-1,6
Muuntoerot
0,7
54,4
18,1
0,3
20,7
94,1
Lisäykset
-1,7
-41,8
-29,4
-1,4
0,0
-74,2
Vähennykset
		
-23,1
7,0		
-17,9
-33,9
Siirrot erien välillä
15,4
387,7
213,2
3,3
7,9
627,5
Hankintameno 31.12.2011
						
Kertyneet poistot
-0,5
-154,4
-127,8
-1,5		-284,2
Kertyneet poistot 1.1.2011
		
0,2				0,2
Muuntoerot
0,3
20,6
27,2
0,1		48,2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
		
-19,4
-24,6
-0,3		-44,3
Tilikauden poistot
-0,0
-0,3
-0,2			-0,5
Arvonalentumiset
-0,2
-153,4
-125,3
-1,6
0,0
-280,5
Kertyneet poistot 31.12.2011
						
15,9
245,3
89,7
2,8
5,1
358,9
Kirjanpitoarvo 1.1.2011
15,2
234,3
87,9
1,6
7,9
347,0
Kirjanpitoarvo 31.12.2011
						
						
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
hankintamenoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
							
		
Rakennukset ja
Koneet ja			
31.12.2011
		 rakennelmat
kalusto			Yhteensä
Milj. €
		
103,6
4,2			107,8
Hankintameno
		
-60,3
-2,7			-63,0
Kertyneet poistot
		
43,3
1,5			44,8
Kirjanpitoarvo
						
Maa- ja vesi- Rakennukset ja
Koneet ja Muut aineelliset
Keskeneräiset
Yhteensä
alueet
rakennelmat
kalusto
hyödykkeet
hankinnat ja
2010
					ennakkomaksut
Milj. €
						
Hankintameno
22,0
374,4
195,8
4,3
1,7
598,2
Hankintameno 1.1.2010
		
3,9				3,9
Muuntoerot
0,8
1,9
21,1
0,0
23,0
46,9
Lisäykset
-2,1
-3,3
-6,0
0,0
-0,9
-12,3
Vähennykset
-4,3
22,8
6,6		
-18,8
6,4
Siirrot erien välillä
16,4
399,8
217,5
4,3
5,1
643,1
Hankintameno 31.12.2010
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Kertyneet poistot
-0,9
-137,5
-110,0
-1,3		-249,7
Kertyneet poistot 1.1.2010
		
-0,3				-0,3
Muuntoerot
0,4
2,3
7,2
0,0		9,9
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
		
-19,0
-24,9
-0,2		-44,0
Tilikauden poistot
			 0,0			0,0
Arvonalentumiset
-0,5
-154,4
-127,8
-1,5
0,0
-284,2
Kertyneet poistot 31.12.2010
						
21,1
236,9
85,7
3,0
1,7
348,5
Kirjanpitoarvo 1.1.2010
15,9
245,3
89,7
2,8
5,1
358,9
Kirjanpitoarvo 31.12.2010
						
						
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
hankintamenoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
						
Rakennukset ja
Koneet ja			
31.12.2010
		 rakennelmat
kalusto			Yhteensä
Milj. €
		
143,6
5,5			149,2
Hankintameno
		
-67,9
-3,4			-71,3
Kertyneet poistot
		
75,7
2,1			77,8
Kirjanpitoarvo
						
13. Sijoituskiinteistöt 						
						
		
2011		2010
Milj. €
		53,5		 58,5		
Hankintameno 1.1.
		0,1				
Lisäykset
		-7,7		 -5,3		
Vähennykset
		40,0		 0,3		
Siirrot erien välillä
85,9		53,5		
Hankintameno 31.12. 		
						
Kertyneet poistot 1.1. 		-24,7		 -26,9		
3,5		
Vähennysten ja siirtojen 		-10,2		
kertyneet poistot
		-3,4		 -1,4		
Tilikauden poistot
		
-38,3		-24,7		
Kertyneet poistot 31.12.
						
		28,8		 31,6		
Kirjanpitoarvo 1.1.
Kirjanpitoarvo 31.12. 		47,6		 28,8		
						
		 95,5		113,1
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 						
Sokotelin tiedossa. Kohteiden kirjanpitoarvot olivat 31.12.2011 Sokotelin taseessa yhteensä 24,9 milj. €.
						
						
14. Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Muut
Keskeneräiset
Yhteensä
		
aineettomat
hankinnat ja		
		 oikeudet
ennakko2010
			maksut
Milj. €
		
						
Hankintameno
Hankintameno 1.1.2011
64,5
231,4
13,0
309,0
Muuntoerot
		 0,0		0,0
Lisäykset
		 6,9
17,0
23,9
Vähennykset
-14,9
-13,3		-28,1
Siirrot erien välillä
		 12,4
-18,5
-6,1
Hankintameno 31.12.2011
49,7
237,4
11,5
298,6
					
Kertyneet poistot
				
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2011
-22,0
-158,9		-180,9
Muuntoerot
		 0,0		0,0
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
14,8
12,5		27,4
Tilikauden poistot
		 -24,4		-24,4
Kertyneet poistot 31.12.2011
-7,2
-170,7
0,0
-177,9
					
Kirjanpitoarvo 1.1.2011
42,5
72,6
13,0
128,1
Kirjanpitoarvo 31.12.2011
42,5
66,7
11,5
120,7
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Liikearvo
Muut
Keskeneräiset
Yhteensä
		
aineettomat
hankinnat ja		
		 oikeudet
ennakko2010
			maksut
Milj. €
			
						
Hankintameno
64,5
192,6
12,0
269,2
Hankintameno 1.1.2010
		 0,2		0,2
Muuntoerot
0,0
36,5
16,5
53,0
Lisäykset
		 -5,6
-1,1
-6,6
Vähennykset
-14,4
-6,7
		 7,7
Siirrot erien välillä
64,5
231,4
13,0
309,0
Hankintameno 31.12.2010
					
					
					
Kertyneet poistot
-22,0
-144,2		-166,3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2010
		 0,0		0,0
Muuntoerot
4,5		4,5
Vähennysten ja siirtojen 		
kertyneet poistot
		 -19,1		-19,1
Tilikauden poistot
-22,0
-158,9
0,0
-180,9
Kertyneet poistot 31.12.2010
					
42,5
48,4
12,0
102,9
Kirjanpitoarvo 1.1.2010
42,5
72,6
13,0
128,1
Kirjanpitoarvo 31.12.2010
						
						
15. Liikearvon arvonalennustestaus
Liikearvot on kohdistettu SOK-yhtymän rahavirtaa tuottaville yksiköille tai niiden muodostamille ryhmille seuraavasti:
				
Diskonttaus		Diskonttaus
		
-korko, %		
-korko, %
2011
2011
2010
2010
Milj. €
7,4
11,8
7,4
11,7
Sokos Hotels -ketju
32,7
8,7
32,7
9,6
Maatalouskauppa
2,3
9,4
2,3
10,2
North European Oil Trade Oy
42,5		42,5
Yhteensä
				
				
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. Suomen Rehun hankinnasta
				
syntynyt liikearvo on testattu
osana maatalouskaupan arvoketjua. Testattavina yhtiöinä olivat Hankkija-Maatalous Oy, Hiven Oy ja SIA
				
Baltic Feed. North European
Oil Trade Oy:n liikearvo on testattu yhtiötasolla.
				
				
Arvonalentumiset
Tilinpäätöksessä 2011 ei 				
tehty arvonalennuksia liikearvoista.
Tilinpäätöksessä 2010 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 2 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.
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Keskeiset muuttujat arvonalentumistestauksessa
ovat diskonttauskorko, käyttökateprosentti sekä viiden vuoden ennustejakson
				
jälkeinen kasvutekijä. Arvioitaessa
maatalouskauppaan kohdistuvaa 32,7 milj. € liikearvoa, käyttökateprosentin toteutuminen
				
yhtä prosenttiyksikköä pienempänä
ennustekauden ensimmäisenä vuonna ei aiheuttaisi alaskirjaustarvetta. Mikäli käytetty
				
diskonttauskorko olisi ollut
yhden prosenttiyksikön korkeampi tai ennustejakson jälkeinen kasvutekijä olisi ollut yhden prosentti				
yksikön alhaisempi verrattuna
siihen, mitä laskelmissa on sovellettu ei kummastakaan muutoksesta aiheutuisi alaskirjaustarvetta.
Arvioitaessa Sokos Hotels				
-ketjun tai North European Oil Trade Oy:n liikearvoa minkään käytetyn keskeisen
muuttujan ennakoitavissa				
oleva mahdollinen muutos ei johtaisi tilanteeseen, joka aiheuttaisi arvonalennustarpeen.
16. Osuudet osakkuus-						
ja yhteisyrityksissä
						
Milj. €
2011
2010
Kirjanpitoarvo 1.1.
90,0
90,8
Osuus tilikauden tuloksesta
5,7
7,7
Saadut osingot
-1,1
-0,1
Vähennykset
-16,1
-8,4
Muuntoerot
0,0
0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
78,6
90,0
Merkittävimmät osakkuusyritykset
			
2011 Milj. €
Finnfrost Oy
Coop Trading A/S
S-Pankki Oy
Muut

Varat
Velat
Liikevaihto
Tulos
Omistus %
40,2
36,7
363,4
0,3
50,0
26,2
5,6
20,2
0,1
25,0
2 917,6
2 766,5
60,0 1)
7,0
50,0
15,0
0,4
1,5
-0,6
						

Yhteisyritys
2011 Milj. €
Kauppakeskus Mylly Oy

Varat
102,8

Velat
95,5

Liikevaihto
15,1

Tulos
3,9

Omistus %
50,0

Merkittävimmät osakkuusyritykset
					
2010 Milj. €
Finnfrost Oy
Coop Trading A/S
S-Pankki Oy
Muut
Yhteisyritys

Varat
36,6
25,1
2 687,6
17,2

Velat
33,2
4,8
2 521,5
2,6

Liikevaihto
339,5
23,0
38,3
5,5

1)

Tulos
0,4
-0,7
12,4
-0,2

Omistus %
50,0
25,0
50,0

					

2010 Milj. €
Kauppakeskus Mylly Oy

Varat
103,8

Velat
96,9

Liikevaihto
14,5

Tulos
3,4

Omistus %
50,0

				
S-Pankki Oy:n osalta liikevaihtona
on esitetty korkokate.
			
				
Kaikki SOK-yhtymän osakkuusja yhteisyritykset ovat listaamattomia.
			
			
S-Pankki ja Kauppakeskus
Mylly yhdistelty konserneina.
1)
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17. Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Milj. €
Osakkeet ja osuudet
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo 31.12.

2011

2010

5,0
5,4
1,1
0,7
-0,9
-1,1
5,2
5,0		
			
Osakkeet ja osuudet sisältävät
listaamattomien yhtiöiden osakkeita. Listaamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan,
				
koska niiden käypiä arvoja
ei ole luotettavasti saatavissa.
			

Pitkäaikaiset rahoitussaamiset
				
			
Milj. €
2011
2010
Pitkäaikaiset myyntisaamiset
0,0
0,1
Rahoitusyhtiöille myydyt saamiset
32,3
30,4
Pääomalainasaamiset muilta
		0,7
Pitkäaikaiset lainasaamiset
20,7
21,1
Muut pitkäaikaiset saamiset
3,2
0,8
Pitkäaikaiset rahoitussaamiset yhteensä
56,2
53,0		
			
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä
61,4
58,0
			
18. Laskennalliset verot
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana
Laskennalliset verosaamiset
1.1.2011
Kirjattu
Kirjattu
Laajaan
Kurssi- Ostetut/
Ryhmittelyt
		
tulosomaan
tuloserot myydyt
ja myytävänä
		 laskelmaan
pääomaan laskelmaan		 liikeolevat
				
kirjatut		toiminnot
omaisuus				erät			 erät

Milj. €

31.12.2011

Vahvistetut tappiot
16,2
-0,9						15,3
Varaukset ja arvonalentumiset
4,0
-1,7						 2,3
Vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden sisäinen kate
2,7
0,0						 2,8
Rahoitusleasingvelka
15,4
0,9						16,3
Muut erät
-0,3
-2,3
-0,1		0,0			 -2,6
Yhteensä
38,0
-4,0
-0,1		 0,0
0,0
0,0
34,0
								
Laskennalliset verovelat								
Milj. €
								
Kertyneet poistoerot
10,3
-1,5				0,3		
9,1
Liiketoimintojen yhdistämiset
10,1
0,9						11,0
Käyvän arvon rahasto
0,0			-0,8				 -0,8
Muut erät
4,2
-0,5			0,0			 3,7
Yhteensä
24,6
-1,1
0,0
-0,8
0,0
0,3
0,0
23,0
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Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2010 aikana
Laskennalliset verosaamiset

Milj. €

1.1.2010
Kirjattu
Kirjattu
Laajaan
Kurssi- Ostetut/
Ryhmittelyt
		
tulosomaan
tuloserot myydyt
ja myytävänä
pääomaan laskelmaan		 liikeolevat
		 laskelmaan
				
kirjatut		toiminnot
omaisuus				erät			 erät

31.12.2010

14,1
2,0						16,2
Vahvistetut tappiot
5,1
-1,2						 4,0
Varaukset ja arvonalentumiset
Vaihto-omaisuuden ja käyttö2,9
-0,2				0,0		
2,7
omaisuuden sisäinen kate
14,5
0,9						15,4
Rahoitusleasingvelka
1,4			-1,4				 0,0
Käyvän arvon rahasto
0,3
0,0
-0,4		0,0		
-0,2
-0,3
Muut erät
38,3
1,6
-0,4
-1,4
0,0
0,0
-0,2
38,0
Yhteensä
								
								
Laskennalliset verovelat								
								
								
Milj. €
9,3
0,4				0,8
-0,2
10,3
Kertyneet poistoerot
9,0
1,0						10,1
Liiketoimintojen yhdistämiset
0,0			0,0				 0,0
Käyvän arvon rahasto
3,9
0,3			0,0			 4,2
Muut erät
22,2
1,8
0,0
0,0
0,0
0,8
-0,2
24,6
Yhteensä
			
19. Vaihto-omaisuus
		
Milj. €
2011
2010
Aineet ja tarvikkeet
160,5
94,3
Tavarat
301,9
251,7
Muu vaihto-omaisuus
0,1
0,1
Yhteensä
462,5
346,2
		
20. Myyntisaamiset ja muut
lyhytaikaiset korottomat saamiset
		

Milj. €
2011
2010
Myyntisaamiset
757,6
663,1
Korottomat laina- ja muut saamiset
25,0
19,6
Johdannaisvarat
17,3
11,8
Rahoituserien siirtosaamiset
0,9
1,5
Muut siirtosaamiset
24,4
21,8
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset yhteensä
825,2
717,9
		
21. Lyhytaikaiset korolliset
saamiset
		

Milj. €
2011
2010
Korolliset laina- ja muut saamiset
0,0
Rahoitusyhtiöille myydyt saamiset
34,7
33,5
Lyhytaikaiset korolliset saamiset yhteensä
34,7
33,5
		
22. Lyhytaikaiset sijoitukset
		
Milj. €
2011
2010
Saamistodistukset
39,9
30,0
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23. Rahavarat

		
2011
2010
126,3
238,3
		
		
Rahavirtalaskelman mukaiset
rahavarat muodostuvat seuraavasti:
		
2011
2010
Milj. €
126,3
238,3
Käteisvarat ja talletukset
0,1
10,0
Rahamarkkinasijoitukset alle 3kk
126,4
248,3
Yhteensä
		
		
Rahavirtalaskelmassa rahavaroihin
luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.
		
Rahavirtalaskelma sisältää			
myytävänä olevien omaisuuserien käteisvarat ja talletukset.
Milj. €
Käteisvarat ja talletukset

		
			
2011
2010
Milj. €
139,6
133,4
Osuuspääoma 1.1.
6,1
6,2
Osuusmaksusuoritukset
145,7
139,6
Osuuspääoma 31.12.
		
		
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. Rahaston arvo
on -15.5 miljoonaa euroa 31.12.2011 (0.1 milj. euroa 31.12.2010).
		
		
Vararahasto
		
Vararahasto sisältää osuuskunnan
sääntöjen mukaisen vapaasta omasta pääomasta siirrettävän osuuden. Rahaston arvo on 18.5 miljoonaa euroa
		
31.12.2011 (18.5 milj. euroa
31.12.2010).
		
		
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Hallintoneuvoston käyttörahaston käytöstä päättää hallintoneuvosto. Rahaston arvo on 0.0 miljoonaa euroa 31.12.2011 (0.1 milj. euroa 31.12.2010).
24. Oma pääoma

25. Lisäosuuspääoma 		
		
2011
2010
Milj. €
12,8
12,8
Lisäosuuspääoma, pitkäaikainen
		
		
Lisäosuuspääoma koostuu
osuuskauppojen vapaaehtoisista sijoituksista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan. Osuuskaupoilla on oikeus
		
lisäosuusmaksujensa palautukseen
osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin tavoin ja edellytyksin.
		
		
26. Korolliset velat
		
Pitkäaikaiset korolliset velat
Milj. €
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoitusleasingvelat
Ostovelat
Muut pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä
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2011
20,1
81,1
0,4
32,5
134,1

2010
0,0
89,3
0,3
46,9
136,5

		
Lyhytaikaiset korolliset		
velat

Milj. €
2011
2010
Lainat rahoituslaitoksilta
71,5
42,0
Rahoitusleasingvelat
7,9
7,8
Muut lyhytaikaiset korolliset velat
135,8
123,7
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä
215,3
173,5
		
Rahoitusleasingvelat 		

Milj. €
2011
2010
Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien
kokonaismäärä:
		
Yhden vuoden kuluessa
12,8
13,1
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
41,9
45,2
Yli viiden vuoden kuluttua
45,5
54,9
Vähimmäisvuokrat yhteensä
100,1
113,2
		
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien
nykyarvo:
		
Yhden vuoden kuluessa
7,9
7,8
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
28,8
29,9
Yli viiden vuoden kuluttua
52,4
59,1
Vähimmäisvuokrien nykyarvo yhteensä
89,1
96,9
		
Kertyvät rahoituskulut
11,1
16,3
		
Vuokrat jälleenvuokraussopimuksista
8,7
6,8
		
Rahoitusleasingsopimukset
muodostuvat pääosin kiinteistöjen vuokrasopimuksista.
		
		
27. Korottomat velat
		
Milj. €
2011
2010
Pitkäaikaiset korottomat velat
29,7
27,4
Siirtovelat
7,4
9,3
Pitkäaikaiset korottomat velat yhteensä
37,1
36,7
		
Ostovelat yhteensä
923,0
851,7
		
Saadut ennakot
28,0
33,8
Muut lyhytaikaiset velat
54,2
44,9
Johdannaisvelat
14,5
8,2
Siirtovelat
150,5
142,3
Lyhytaikaiset korottomat velat yhteensä
247,1
229,2
		
Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin
sisältyvät olennaiset erät
		
Henkilöstökulut
60,4
57,4
Rahoituserät
1,8
2,1
Muut
88,3
82,9
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
150,5
142,3
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Rahoitusvarat
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
Rahoitusleasingsaamiset
Korottomat lainasaamiset
Myyntisaamiset
Myyntisaamiset ja muut lyhyt(20)
aikaiset korottomat saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Rahoituserien siirtosaamiset
Johdannaisvarat
Lyhytaikaiset korolliset saamiset (21)
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
Rahoitusleasingsaamiset
Lyhytaikaiset sijoitukset
(22)
Myytävissä olevat sijoitukset
Rahavarat
(23)
Käteisvarat ja talletukset
Rahoitusvarat yhteensä
Rahoitusvelat
Lisäosuuspääoma
(25)
Pitkäaikaiset korolliset velat
(26)
Ostovelat
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
Korolliset lainat muilta
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
Rahoitusleasingvelat
Pitkäaikaiset korottomat velat
(27)
Rahanlaskentapalvelu
Muut korottomat velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
(26)
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
Korolliset lainat muilta
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
Rahoitusleasingvelat
Lyhytaikaiset korottomat velat
(27)
Siirtovelat rahoituserät
Johdannaisvelat
Ostovelat
(27)
Rahoitusvelat yhteensä

						
							
5,2			
5,2
5,2
			
		
20,7				
20,7
20,9
		
31,9				
31,9
30,6
		
0,4				
0,4
0,1
		
3,1				
3,1
2,1
		
0,0				
0,0
0,0
							
		
757,6				
757,6
757,6
		
0,6				
0,6
0,6
		
0,9				
0,9
0,9
17,5			
-0,1		
17,5
17,5
							
34,5				
34,5
34,2
		
		
0,2				
0,2
0,1
							
			
39,9			
39,9
39,9
							
-0,3
126,5				
126,3
126,3
							
17,3
976,4
45,1
-0,1		 1 038,8 1 035,9
							
							
							
12,8
12,8
12,8
					
							
					
0,4
0,4
0,4
					
20,1
20,1
20,8
					
0,6
0,6
0,6
					
31,9
31,9
30,6
					
81,1
81,1
87,3
							
22,5
22,5
22,5
					
					
0,1
0,1
0,1
							
					
71,5
71,5
71,8
					
100,3
100,3
100,4
					
35,6
35,6
35,2
					
7,9
7,9
12,7
							
					
1,0
1,0
1,0
12,5			
2,8		
15,3
15,3
					
923,0
923,0
923,0
							
12,5			
2,8
1 308,8
1 324,1 1 334,4

Kauppatoiminnan myytävissä olevat osakkeet sisältävät noteeraamattomia osakkeita 5,2 miljoonaa (2010: 5,0 miljoonaa), joiden käypä arvo
ei ole määritettävissä. Lisäosuuspääoman 12,8 miljoonaa (2010: 12,8 miljoonaa) käypää arvoa ei ole kyetty määrittämään.
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Käypä arvo 2011

Kirjanpitoarvo 2011

Jaksotettuun hankintamenoon
kirjattavat rahoitusvelat

Suojauslaskennan alaiset
johdannaiset

Myytävissä olevat
rahoitusvarat

Liite

Lainat ja saamiset

Milj. €		

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat

28. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
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Rahoitusvarat
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
Myyntisaamiset
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
Rahoitusleasingsaamiset
Myyntisaamiset ja muut lyhyt(20)
aikaiset korottomat saamiset
Myyntisaamiset
Rahoituserien siirtosaamiset
Johdannaisvarat
Lyhytaikaiset korolliset saamiset (21)
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
Rahoitusleasingsaamiset
Lyhytaikaiset sijoitukset
(22)
Myytävissä olevat sijoitukset
Rahavarat
(23)
Käteisvarat ja talletukset
Rahoitusvarat yhteensä
Rahoitusvelat
Lisäosuuspääoma
(25)
Pitkäaikaiset korolliset velat
(26)
Eläkelainat
Ostovelat
Korolliset lainat muilta
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
Rahoitusleasingvelat
Pitkäaikaiset korottomat velat
(27)
Rahanlaskentapalvelu
Lyhytaikaiset korolliset velat
(26)
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Korolliset lainat muilta
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
Rahoitusleasingvelat
Lyhytaikaiset korottomat velat
(27)
Siirtovelat rahoituserät
Johdannaisvelat
Ostovelat
(27)
Rahoitusvelat yhteensä

Käypä arvo 2010

Kirjanpitoarvo 2010

Jaksotettuun hankintamenoon
kirjattavat rahoitusvelat

Suojauslaskennan alaiset
johdannaiset

Myytävissä olevat
rahoitusvarat

Lainat ja saamiset

Liite

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat ja -velat

Milj. €		

							
							
								
							
						
			
5,0			
5,0
5,0
		
22,6				
22,6
22,9
		
0,1				
0,1
0,1
		
29,8				
29,8
27,0
		
0,6				
0,6
0,0
							
		
663,1				
663,1
663,1
		
1,4				
1,4
1,4
11,9					
11,9
11,9
							
		
33,3				
33,3
32,8
		
0,2				
0,2
0,1
							
			
30,0			
30,0
30,0
							
		
238,3				
238,3
238,3
							
11,9
989,3
35,0			 1 036,2 1 032,7
							
							
							
					
12,8
12,8
12,8
							
					
14,3
14,3
14,5
					
0,3
0,3
0,3
					
2,8
2,8
2,9
					
29,8
29,8
27,0
					
89,3
89,3
92,6
							
					
19,8
19,8
19,8
							
					
42,0
42,0
42,1
					
5,7
5,7
5,8
					
84,4
84,4
84,5
					
33,3
33,3
32,9
					
7,8
7,8
12,8
							
					
1,1
1,1
1,1
13,7					
13,7
13,7
					
851,7
851,7
851,7
							
13,7				
1 195,1
1 208,7 1 214,6

SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011

85

						
						
Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista
rahoitusvaroista ja -veloista
				
Käypä arvo 2011
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Milj. €		
Liite
					
Käypään arvoon arvostetut varat
				
				
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)
				
Osakkeet ja osuudet
5,2			
5,2
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset
				
(20)
korottomat saamiset
Johdannaisvarat
17,5		 17,5
Lyhytaikaiset sijoitukset
(22)
				
Myytävissä olevat sijoitukset
39,9		 39,9
Rahavarat
(23)
				
Johdannaisvarat
-0,3
-0,3		
Yhteensä
62,3
-0,3
57,4
5,2
				
Käypään arvoon arvostetut velat
				
				
Lyhytaikaiset korottomat velat
(27)
				
Johdannaisvelat
15,3
0,0
15,3
Yhteensä
15,3
0,0
15,3
Vuoden 2011 aikana ei tapahtunut merkittäviä siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä.
Tasolla 3 esitettyjä noteeraamattomia osakkeita 				
ja osuuksia realisoitiin v. 2011 hankintamenoarvoltaan 0,9 miljoonaa euroa.
				
samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.
Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin
				
Konserni on käyttänyt näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä hintalähteenä Bloombergin, Reutersin, Plattsin ja Nasdaq OMX
Commoditiesin arvostuksia.
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.
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.
				
				
Milj. €		

Liite

Käypään arvoon arvostetut varat
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)
Osakkeet ja osuudet
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset
korottomat saamiset
(20)
Johdannaisvarat
Lyhytaikaiset sijoitukset
(22)
		Myytävissä olevat sijoitukset
Yhteensä
Käypään arvoon arvostetut velat
Lyhytaikaiset korottomat velat
Johdannaisvelat
Yhteensä

86

(27)

Käypä arvo 2010
Taso 1
Taso 2
Taso 3
				
				
				
				
5,0			
5,0
				
11,9		 11,9
				
30,0		 30,0
46,9		41,9
5,0
				
				
				
				
13,7
4,7
9,0
13,7
4,7
9,0
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29. Varaukset
Milj. €
Varaukset 1.1.2011
Varausten lisäykset
Käytetyt varaukset
Käyttämättömien varausten peruutukset
Varaukset 31.12.2011
Varausten jakautuminen
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
Milj. €

							
							
VuokraVuokratilojen
Muut
Yhteensä
varaukset
ylläpitovaraukset
varaukset
7,0
3,1
2,1
12,3
0,6
0,0		0,6
-1,8
-0,5
-2,0
-4,3
-0,8
-0,2		-0,9
5,0
2,5
0,1
7,7
				
				
5,6			
2,1			
				
VuokraVuokratilojen
Muut
Yhteensä
varaukset
ylläpitovaraukset
varaukset

9,5
3,6
3,1
16,2
		0,3
0,1
0,4
-2,2
-0,7
-0,6
-3,5
-0,3		 -0,4
-0,8
7,0
3,1
2,1
12,3
				
				
Varausten jakautuminen
9,2			
Pitkäaikainen
3,1			
Lyhytaikainen
				
				
Muut varaukset 31.12.2010 koostuvat pääosin Tapiolan
Sokoksen alasajovarauksesta sekä
				
Maan Auto Oy:n ja Automaa Oy:n palvelusopimuksista
ja esittely- ja leasingautojen vastuista.
				
				
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:
				
2011
2010
Milj. €
109,6
105,3
Yhden vuoden kuluessa
463,0
356,4
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
622,5
539,6
Yhteensä
1 195,1
1 001,3
			
Konserni vuokralle antajana
		
Varaukset 1.1.2010
Varausten lisäykset
Käytetyt varaukset
Käyttämättömien varausten peruutukset
Varaukset 31.12.2010

Ei peruutettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

Milj. €
2011
2010
Yhden vuoden kuluessa
1,3
0,8
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
5,9
5,3
Yli viiden vuoden kuluttua
1,5
0,7
Yhteensä
8,7
6,8
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31. Rahoitusriskien ja hyödykkeiden
hintariskien hallinta
				
				
Rahoitus ja rahoitusriskien
hallinta on keskitetty SOK:n rahoitusyksikköön. Yhtymällä on SOK:n hallituksen vahvistamat Talous- ja rahoitus				
politiikka 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.
		
				
enimmäismäärä
Rahoitusvarojen luottoriskin
		
2011
2010
Milj. €		
Liite
		
		
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
(17)
20,7
22,6
Lainasaamiset
31,9
29,8
Rahoitusyhtiölle myydyt saamiset
0,4
0,6
Rahoitusleasingsaamiset
3,1
Korottomat lainasaamiset
0,0
0,1
Myyntisaamiset
Myyntisaamiset ja muut		
lyhytaikaiset korottomat saamiset
(20)
757,6
663,1
Myyntisaamiset
0,6
Lainasaamiset
0,9
1,4
Rahoituserien siirtosaamiset
17,5
11,9
Johdannaisvarat
Lyhytaikaiset korolliset		
saamiset (21)
34,5
33,3
Rahoitusyhtiöille myydyt saamiset
0,2
0,2
Rahoitusleasingsaamiset
Lyhytaikaiset sijoitukset		
(22)
39,9
30,0
Myytävissä olevat sijoitukset
126,3
238,3
Rahavarat
(23)
		
Taseen ulkopuoliset vastuut
(33)
70,6
70,3
Takausvastuiden nimellisarvo
		
1 104,1
1 101,5
Yhteensä
				
Rahoitusyhtiölle myydyt		
saamiset ovat auto- ja maatalouskaupan myyntisaamisia. Saamisten luottoriski ja korkohyöty eivät ole siirtyneet
		
rahoitusyhtiölle varojen siirron
yhteydessä, jonka vuoksi saamiset edelleen esitetään taseessa. Saamisia vastaava velka 67,4 miljoonaa euroa
		
(2010: 63,1 miljoonaa euroa)
esitetään taseessa pitkä- ja lyhytaikaisissa korollisissa veloissa (liite 26). SOK-yhtymällä on saamisiin liittyvä
		
takaisinostovastuu. Luottoriskiä
pienentää kaupan kohteena oleva hyödyke.
		
		
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.
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Luottoriskiä pienentävät
		
erät
Osuuskauppojen puolesta
		
annettujen takausten vastavakuudeksi on saatu reaalivakuuksia 2,5 miljoonan euron arvosta (2010: 2,5 miljoonaa).
Maatalouskaupan myyntisaamisten vakuudeksi on otettu luottovakuutuksia 28,5 miljoonan euron arvosta (2010: 3,2 miljoonaa).
Lisäksi SOK-yhtymä on saanut vuokratakuita sekä pankkitakauksina että rahana 0,3 miljoonaa euroa. (2010: 0,4 miljoonaa).

Laina- ja myyntisaamisten
ikäanalyysi
						
2011 Josta ei arvoltaan
Josta ei tilinpäätöspäivänä arvoltaan alentuneita,		 Tilikaudella
		
alentuneita tai
mutta erääntyneitä seuraavissa periodeissa		
kirjatut
		tilinpäätöspäivänä				
arvonMilj. €		
Liite
		
erääntyneitä 1–30 päivää
31–90 päivää
yli 90 päivää alennukset
						
Lainasaamiset
							
erääntyy alle vuoden kuluessa
(21)
0,6
0,6				
erääntyy yli vuoden kuluessa
(17)
23,9
23,9				
						
Myyntisaamiset
						
erääntyy alle vuoden kuluessa
(20)
757,6
734,0
16,9
3,8
2,9
erääntyy yli vuoden kuluessa
(17)
0,0
0,0				
						
Yhteensä
782,0
758,5
16,9
3,8
2,9
		
				
2010 Josta ei arvoltaan
Josta ei tilinpäätöspäivänä arvoltaan alentuneita,		 Tilikaudella
		
alentuneita tai
mutta erääntyneitä seuraavissa periodeissa		
kirjatut
		tilinpäätöspäivänä				
arvonMilj. €		
Liite
		
erääntyneitä 1–30 päivää
31–90 päivää
yli 90 päivää alennukset
		
						
Lainasaamiset
						
erääntyy yli vuoden kuluessa
(17)
22,6
22,6				
						
Myyntisaamiset
						
erääntyy alle vuoden kuluessa
(20)
663,1
646,5
10,6
3,1
3,0
erääntyy yli vuoden kuluessa
(17)
0,1
0,1				
						
Yhteensä
685,7
669,1
10,6
3,1
3,0
						
Laina- ja myyntisaamisten
ikäanalyysi on esitetty ainoastaan SOK-yhtymän ulkoisista eristä.
						
						
Luottotappiotilien täsmäytyslaskelma
						
						
Milj. €
2011
2010				
						
Realisoituneet luottotappiot
0,8
1,0				
Palautuneet luottotappiot
-0,2
-0,3				
Tilikaudella kirjatut arvonalennukset
						
Loppusaldo 31.12.
0,7
0,7
					
				
myyntisaamisista, joista ei ole kerrytetty korkoa ja joihin ei ole liittynyt vakuuksia.
Luottotappiot ovat aiheutuneet
						
						
Saamistodistusten laadun
analyysi
								
		2011		2010
Milj. €		
Liite
		
Arvo Osuus saamisista, %
Arvo Osuus saamisista, %
		
				
Senior-ehtoiset lainat		39,9
(22)
100,0
30,0
100,0
Yhteensä
		39,9
100,0
30,0
100,0
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1)
				
Saamistodistukset luottoluokittain
		2011		2010
		
Arvo Osuus saamisista, %
Arvo Osuus saamisista, %
Milj. €		
Liite
				
		
100,0
30,0
100,0
AA-		 		39,9
(22)
		39,9
100,0
30,0
100,0
Yhteensä
				
1)
				
Käytetty ensisijaisesti S&P:n
luokitusta. Mikäli S&P:n luokitusta ei ole ollut saatavilla, on käytetty vastaavaa Moody’s tai Fitch-luokitusta.
				
Riskikeskittymät
Saamisten jakautuminen maantieteellisesti 2011
			
		
Suomi
PohjoisMuut
Muut
			 maat
EU-maat
maat
Milj. €
				
0,7
		 23,5		 0,2
Lainasaamiset
66,4			
Rahoitusyhtiölle myydyt		
saamiset
Rahoitusleasingsaamiset 		 0,6			
1,2
4,2
4,2
		747,9
Myyntisaamiset
		 39,9			
Myytävissä olevat sijoitukset
31,3
20,1
15,3
		59,6
Rahavarat
		 18,3			
Muut erät
32,5
24,6
20,2
		956,3
Yhteensä
				
				
Saamisten jakautuminen
maantieteellisesti 2010
		
Suomi
PohjoisMuut
Muut
			 maat
EU-maat
maat
				
0,5
		 21,8		 0,2
Lainasaamiset
63,1			
Rahoitusyhtiölle myydyt		
saamiset
		657,0
0,2
3,6
2,3
Myyntisaamiset
		 30,0			
Myytävissä olevat sijoitukset
		 143,5
69,9
11,7
13,3
Rahavarat
		 13,4			
Muut erät
		928,7
70,0
15,6
16,1
Yhteensä
				
Riskikeskittymät esitetään taulukoissa ainoastaan SOK-yhtymän ulkoisten erien osalta.
Milj. €

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. Quick ration operatiivinen tavoitetaso on
vähintään 1,0 mukaan luettuna pitkäaikaiset käyttämättömät komittoidut luottolimiitit. Vuoden lopussa edellä mainitulla tavalla laskettu
quick ratio oli 1,0 (2010: 1,1).
Kassareserviä ylläpidetään maksuvalmiuden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa ja siihen lasketaan likvidit jälkimarkkinakelpoiset varat sekä
pankkitilien käyttövarat mukaan lukien tililimiitit. Kassareservin tavoite on sata 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 kommittoituja luottolimiittejä 290 miljoonaa euroa (2010: 305 miljoonaa euroa). Luottolimiiteillä ei ole annettua
vakuutta. Luottolimiiteistä erääntyy vuonna 2013 200 miljoonaa euroa, vuonna 2014 50 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 loput 40 miljoonaa
euroa. Vuonna 2011 kommittoituja luottolimiittejä oli käytössä keskimäärin 31,4 miljoonaa euroa. Kirjanpidossa pitkäaikaisesta limiitistä
nostettu laina käsitellään pitkäaikaisena velkana. Tilinpäätöshetkellä SOK-yhtymällä ei ollut komittoiduista limiiteistä nostettuja velkoja.
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Rahoituslimiittien ehtoihin sisältyy kovenantteja. Taloudellisina kovenantteina on kaikissa rahoituslimiittisopimuksissa käytetty
omavaraisuusastetta ja käyttökate/nettokorot -tunnuslukua. Kovenanttiehdot eivät rikkoutuneet tilikauden aikana.
SOK-yhtymällä on lisäksi								
150 miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta oli käytössä keskimäärin 58,0 miljoonaa euroa.
								
SOK-yhtymän rahoitusvelkojen
ja johdannaissopimusten sopimukseen perustuvien rahavirtojen maturiteettianalyysi
								
2011
Sopimukseen Vaadittaessa
alle 3 kk 3 kk–12 kk
1–2 v
2–5 v
yli 5 v
		perustuvat
		
kassavirrat *)
Milj. €		
Liite
								
Rahoitusvelat, jotka eivät ole johdannaisia
								
Lisäosuuspääoma
(25)
12,8
14,8			
0,4
0,2
0,6
13,6
velat
(26)
Pitkäaikaiset korolliset 								
Ostovelat
0,4
0,4				 0,3
0,1
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
20,1
22,0		
0,2
0,5
0,6
20,8
Korolliset lainat muilta
0,6
0,6				 0,2
0,4
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
31,9
31,9				 18,3
13,6
Rahoitusleasingvelat
81,1
101,3				 23,1
32,8
45,5
velat
Pitkäaikaiset korottomat
(27)
								
Rahanlaskentapalvelu
22,5
22,5
22,5					
Muut korottomat velat
0,1
0,1				0,1		
velat
Lyhytaikaiset korolliset								
(26)
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
71,5
71,9
10,1
61,8				
Korolliset lainat muilta
100,3
100,5		100,1
0,3			
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
35,6
36,0		 9,3
26,7			
Rahoitusleasingvelat
7,9
12,9		3,3
9,6			
Ostovelat
(27) 923,0
923,0		918,8
4,2			
Taseen ulkopuoliset vastuut
(33)
								
Takausvastuiden nimellisarvo
70,6
70,6
70,6					
Rahoitusvelat, jotka eivät
ole
								
johdannaisia yhteensä
1 378,4
1 408,5
103,2
1 093,5
41,7
42,9
68,2
59,1
								
Johdannaisvelat
(23), (27)
								
Suojauslaskennassa mukana olevat
johdannaiset
1,8
0,6		 0,0
-0,1
0,4
0,3
0,0
Valuuttajohdannaiset
6,1
3,0		 3,8
0,3
-0,8
-0,3
Korkojohdannaiset
5,9
6,2		 0,1
2,4
2,2
1,4
0,0
Hyödykejohdannaiset
1,8
1,5		 0,0
0,0		0,8
0,7
Johdannaisvarat
(20), (23)
								
Valuuttajohdannaiset
10,6
5,9		 1,9
3,7
0,3		
Korkojohdannaiset
5,3
5,7		 0,0
2,3
2,0
1,4
0,0
Hyödykejohdannaiset
1,5
1,5		 0,0
0,0		0,8
0,7
								
Nettojohdannaisvelat yhteensä
-1,9
-1,8		 1,9
-3,3
-0,4
0,0
0,0
								
Yhteensä
1 376,5
1 406,7
103,2
1 095,4
38,4
42,4
68,2
59,1
*)

rahoitusvelat, kulu + / rahoitusvarat, tuotto +
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Taulukossa on kaikki 31.12.2011
voimassa olevat instrumentit ja niiden sopimukseen perustuvat pääomat ja korot. Vieraan valuutan määräiset
								
erät on muunnettu euroiksi
käyttäen tilinpäätöspäivän spotkursseja. 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 kayttäen tilinpäätöspäivän noteerauksia. Valuuttajohdannaisista on esitetty kunkin
								
sopimuksen nettorahavirrat.
Sähköjohdannaisten rahavirtoina esitetään tilinpäätöspäivän käypä arvo erääntymispäivää vastaavassa maturiteetissa.
								
Öljytuotejohdannaiset selvitetään
päivittäin, jonka vuoksi niistä ei esitetä tulevia rahavirtoja. Viljatuotejohdannaisten rahavirtoina esitetään
								
tilinpäätöspäivän käypä arvo
erääntymispäivää vastaavassa maturiteetissa.
								
								
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
								
2010
Sopimukseen Vaadittaessa
alle 3 kk 3 kk–12 kk
1–2 v
2–5 v
yli 5 v
		perustuvat
		
kassavirrat *)
Milj. €		
Liite
								
Rahoitusvelat, jotka eivät
ole johdannaisia
								
								
Lisäosuuspääoma
(25)
12,8
15,5			
0,3
0,2
1,0
14,0
velat
Pitkäaikaiset korolliset 								
(26)
Eläkelainat
14,3
14,9				 6,1
8,8
Ostovelat
0,3
0,3				 0,2
0,1
Korolliset lainat muilta
2,8
2,9		 0,0		 2,3
0,6
0,0
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
29,8
29,8				 17,1
12,7
Rahoitusleasingvelat
89,3
114,1				 12,8
44,1
57,1
Pitkäaikaiset korottomat
velat
(27)
								
Rahanlaskentapalvelu
19,8
19,8
19,8					
Lyhytaikaiset korolliset								
velat
(26)
Korolliset lainat rahoituslaitoksilta
42,0
42,1		41,9
0,2			
Eläkelainat
5,7
6,3		3,2
3,1			
Korolliset lainat muilta
84,4
84,5		84,3
0,2			
Myytyihin saamisiin liittyvä
rahoitusyhtiövelka
33,3
33,8		 8,9
25,0			
Rahoitusleasingvelat
7,8
13,1		3,3
9,8			
Ostovelat
(27) 851,7
851,7		668,7
183,0			
Taseen ulkopuoliset vastuut
(33)
								
Takausvastuiden nimellisarvo
70,3
70,3
70,3					
								
Rahoitusvelat, jotka eivät ole
johdannaisia yhteensä
1 264,2
1 299,0
90,0
810,1
221,7
38,7
67,3
71,2
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Johdannaisvelat
(23), (27)
2,6
3,7		 2,1
0,8
0,7
0,1
0,0
Valuuttajohdannaiset
6,1
6,2		 0,3
2,3
2,8
0,8
0,0
Korkojohdannaiset
5,0
0,4		 0,2
0,0		0,2
0,1
Hyödykejohdannaiset
								
Johdannaisvarat
(20), (23)
5,7
2,3		 1,2
-0,3
1,4
0,0
Valuuttajohdannaiset
5,9
6,3		 0,2
2,0
2,5
1,1
0,4
Korkojohdannaiset
0,3
0,3					0,2
0,1
Hyödykejohdannaiset
								
1,7
1,4		 1,1
1,3
-0,4
-0,2
-0,4
Nettojohdannaisvelat yhteensä
								
1 265,9
1 300,4
90,0
811,3
223,0
38,3
67,1
70,8
Yhteensä
							
*)
								
rahoitusvelat, kulu + / rahoitusvarat,
tuotto +
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.
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2011
Milj. €		

						
			 Vaikutus tuloslaskelmaan		
Vaikutus omaan pääomaan
Riskille altis
Duraatio 1 %-yksikön
1 %-yksikön
1 %-yksikön 1 %-yksikön
positio		 nousu
lasku
nousu
lasku
Liite

						
Korolliset saamiset
(17), (21)
55,5
0,34
0,4
-0,4		
EUR
Lyhytaikaiset sijoitukset						
(22)
39,9
0,14
0,3
-0,3
-0,1
0,1
EUR
						
Johdannaisvarat ja -velat
(20), (27)
124,6
1,25
0,4
-0,4
1,7
-1,8
EUR
-19,2
0,23
-0,2
0,2		
USD
-12,6
0,12
0,0
0,0		
LVL
-8,8
0,15
0,0
0,0		
LTL
-56,1
1,33
0,6
-0,7		
RUB
16,8
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Muut valuutat
						
Korolliset velat
(26)
255,0
0,42
-1,5
1,5		
EUR
						
395,2		 0,1
-0,1
1,6
-1,7
Yhteensä
						
						
korkoherkkyytenä ilmoitetaan 1%-yksikön koronmuutoksen vaikutus johdannaisen käypään arvoon. Käypään
Johdannaisvarojen ja -velkojen
						
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.
			 Vaikutus tuloslaskelmaan		
Vaikutus omaan pääomaan
Riskille altis
Duraatio 1 %-yksikön
1 %-yksikön
1 %-yksikön 1 %-yksikön
2010
positio		 nousu
lasku
nousu
lasku
Milj. €		
Liite
						
		
						
Korolliset saamiset
(17), (21)
53,5
0,34
0,4
-0,4		
EUR
Lyhytaikaiset sijoitukset						
(22)
30,0
0,09
0,3
-0,3
0,0
0,0
EUR
						
Johdannaisvarat ja -velat
(20), (27)
290,8
1,11
1,4
-1,5		
EUR
102,9
0,47
-0,5
0,4		
USD
33,4
0,06
0,0
0,0		
EEK
12,1
0,11
0,0
0,0		
LVL
7,9
0,09
0,0
0,0		
LTL
78,1
1,24
0,8
-0,8		
RUB
						
Korolliset velat
(26)
152,9
0,20
-1,2
1,2		
EUR
						
761,5		 1,1
-1,2
0,0
0,0
Yhteensä
					
Korkovirtariski ja suojauslaskenta
SOK-yhtymässä aloitettiin 1.7.2011 suojauslaskennan soveltaminen vaihtuvakorkoisia lainoja suojaaviin johdannaisiin. Käytettävä
suojauslaskentamalli on rahavirran suojaus. Suojauslaskennan tarkoitus on suojautua vaihtuvakorkoisten lainojen korkovirtariskiltä.
Suojauslaskentaa sovelletetaan korkojohdannaisiin, jotka ovat suojattavan riskin osalta tehokkaita ja täyttävät IAS 39-standardin suojauslaskennan
ehdot. Suojausinstrumentteina on käytetty koronvaihtosopimuksia sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia. Suojaussuhde suojaavan johdannaisen
ja suojattavan kohteen välillä sekä suojaukseen liitttyvät 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.
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Suojausinstrumenteina käytettyjen johdannaisten käyvät arvot
							
2011
Milj. €

2010

Johdannaisvelat
Koronvaihtosopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset

0,8
1,0
1,8
0,0
Yhteensä
		
		
Korkon- ja valuutanvaihtosopimuksissa
suojauslaskentaa sovelletaan vain johdannaisen korkovirtariskiin.
		
Valuuttariskistä aiheutuvat voitot ja tappiot kirjataan suoraan tuloslaskelmaan.

Rahavirran suojauksesta konsernin omaan pääomaan kirjatut muutokset
		
Milj. €
2011
2010
		
Alkusaldo 1.1.
0,0
Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta
-3,2
Tuloslaskelmaan sisällytetty määrä
0,0
		
Loppusaldo 31.12.
-3,2
0,0
							
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 2011 rahavirran							
suojauksesta ei kirjattu tehottomuutta tuloslaskelmaan.
					
Kaudet joiden aikana suojauslaskennan
piirissä olevien rahavirtojen odotetaan toteutuvan
							
							
Milj. €
		
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Yhteensä
										
Suojattujen lainojen odotetut
rahavirrat
		
-1,0
-1,0
-1,2
-0,8
-0,8
-0,6
-5,4
Johdannaisten odotetut rahavirrat
		 0,1
-0,4
-0,3
0,0
0,0
0,0
-0,6
							
Odotetut rahavirrat yhteensä
-1,4
-1,4
-0,8
-0,8
-0,6
-6,0
		 -0,9
							
Odotetut rahavirrat perustuvat
tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.
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VALUUTTARISKI
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. SOK-yhtymän liikevaihto kertyy pääosin kotimaasta.
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 0,5 prosenttiyksikön heikennyksen SOK-yhtymän omavaraisuusasteeseen. Ulkomaisten
tytäryhtiöiden vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen translaatioriskien suojaaminen sisältyy ALM-position hallintaan.
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.
		
		 Vaikutus tuloslaskelmaan
Riskille		Euron		
Euron
altis		vahvistuminen 		
heikentyminen
2011
positio		
10 %		
10 %
Milj. €
198,2		3,5		
-3,5
USD
22,9		1,0		
-1,0
LVL
16,5		0,7		
-0,7
LTL
189,0		0,7		
-0,7
RUB
46,8		0,4		
-0,4
Muut valuutat
473,4		6,2		
-6,2
Yhteensä
			
		 Vaikutus omaan pääomaan
Riskille		Euron		
Euron
altis		vahvistuminen 		
heikentyminen
2011
positio		
10 %		
10 %
Milj. €
6,1		-0,6		
0,6
LVL
1,2		-0,1		
0,1
LTL
13,2		-1,3		
1,3
RUB
20,5		-2,0		
2,0
Yhteensä
			
			
SOK-yhtymän oman pääoman
ehtoisia sijoituksia suojaaviin valuuttajohdannaisiin ei sovelleta suojauslaskentaa.
			
Yhtymän USD-kokonaisriskiä
arvioitaessa on huomioitava öljyn hintaan sidotut varastot, jotka eivät sisälly valuuttariskianalyysiin.
			
Euron vahvistumisen vaikutus
varaston arvoon kompensoi suurimman osan yhtymän USD-valuuttajohdannaisten arvonmuutoksesta.
			
Lisäksi SOK-yhtymä on suojannut
USD-termiineillä tulevia investointeja. Näiden suojausten osuus USD-kokonaisriskiluvusta on 2,3 miljoonaa euroa.
			
Yhtymän LTL ja LVL-kokonaisriskejä
arvioitaessa on huomioitava näissä valuutoissa toimivien tytäryhtiöiden euromääräiset tai valuuttaklausuulin
sisältävät valuuttamääräiset pitkäaikaiset vuokrasopimukset, joiden valuuttariskiä vastaan tytäryhtiöt ovat suojautuneet johdannaisin.
Vuokrasopimukset eivät sisälly valuuttaherkkyysanalyysiin.
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2010
Milj. €
USD
EEK
LVL
LTL
RUB
Muut valuutat
Yhteensä

2010
Milj. €
EEK
LVL
LTL
RUB
Yhteensä

		 Vaikutus tuloslaskelmaan
Riskille		Euron		
Euron
altis		vahvistuminen 		
heikentyminen
positio		
10 %		
10 %
168,8		0,4		
-0,4
33,5		3,3		
-3,3
21,9		0,7		
-0,7
11,6		0,4		
-0,4
130,2		2,1		
-2,1
2,3		-0,1		
0,1
368,2		6,8		
-6,8
			
		 Vaikutus omaan pääomaan
Riskille		Euron		
Euron
altis		vahvistuminen 		
heikentyminen
positio		
10 %		
10 %
19,0		-1,9		
1,9
7,0		-0,7		
0,7
1,7		-0,2		
0,2
20,3		-2,0		
2,0
48,0		-4,8		
4,8		

HINTARISKIT
Myytävissä olevien sijoitusten hintariski
Myytävissä olevat sijoitukset ovat noteeraamattomia osakkeita.
SOK-yhtymällä ei ollut noteerattuja
osakkeita 31.12.2011.
						
						
Polttonestekaupan hintariskin
hallinta
						
						
S-ryhmän polttonesteiden
hankintaa hoitaa SOK:n tytäryhtiö North European Oil Trade Oy (NEOT). Polttonesteiden hankinnassa yhtiölle
						
syntyy polttonesteiden varastojen
myötä hintariski, jonka hallinnan määrittelee yhtiön riskienhallintapolitiikka. Hintariskin hallintaan käytetään
						
suojausinstrumentteja kuten
Lontoon ja New Yorkin öljypörsseissä tehtäviä futuureita ja optioita sekä OTC-markkinoilla tehtäviä swapeja.
						
						
Öljytuotejohdannaisten herkkyysanalyysi
Öljytuotejohdannaisiin kohdistuvana
hintariskinä esitetään johdannaisen 10 prosentin hinnanmuutoksen vaikutus yhtymän tulokseen.
						
Vaikutus tuloslaskelmaan						
esitetään ilman verojen vaikutusta.
						
2011
Vaikutus tuloslaskelmaan		
2010
Vaikutus tuloslaskelmaan
Riskille altis
Riskille altis
Milj. €
positio
10 %:n nousu
10 %:n lasku
positio
10 %:n nousu
10 %:n lasku
Öljytuotejohdannaiset

75,0
-5,5
5,5
130,1
-6,0
6,0
						
Öljyn hintaan sidotut varastot
eivät sisälly analyysiin, jolloin tämä analyysi ei anna edustavaa kuvaa yhtymän kokonaisriskistä.
						
Varaston arvonmuutos kompensoi
suurimman osan johdannaisten arvonmuutoksesta.
						
Vertailuvuoden luvut on						
muutettu vastaamaan vuoden 2011 laskentaperiaatetta.
						
Maatalouskaupan hyödykehintariskien
hallinta
						
						
SOK:n tytäryhtiö Hankkija-Maatalous
Oy käyttää vehnä-, kaura-, öljykasvi- ja soijarouhejohdannaisia ko. hyödykkeiden kaupankäyntiin
						
ja tuotantotoimintaan liittyvien
hintariskien suojaamiseksi.
						
						
Maatalouskaupan hyödykejohdannaisten
herkkyysanalyysi
						
Hyödykejohdannaisiin kohdistuvana
hintariskinä esitetään 10 prosentin ko. hyödykkeen markkinahinnan muutoksen vaikutus yhtymän tulokseen.
						
Vaikutus tuloslaskelmaan esitetään ilman verojen vaikutusta.
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2011
Vaikutus tuloslaskelmaan		
2010
Vaikutus tuloslaskelmaan
Riskille altis
Riskille altis
positio
10 %:n nousu
10 %:n lasku
positio
10 %:n nousu
10 %:n lasku
Milj. €
						
Vilja- ja rehukomponentti1,5
0,0
0,0
4,8
-0,1
0,1
johdannaiset
						
						
Vilja- ja rehukomponenttijohdannaisten
analyysi ei anna oikeaa kuvaa yhtymän riskeistä näissä tuotteissa. Varastossa olevat viljat ja
						
rehukomponentit sekä niiden
sitovat fyysiset ostosopimukset ovat analyysin ulkopuolella. Niiden hintariski on fyysisten myyntisopimusten
ja johdannaisten suhteen vastakkainen.
32. Lähipiiritapahtumat
SOK-yhtymän lähipiiriin kuuluvat emo-osuuskunta, tytäryritykset, osakkuusyritykset, yhteisyritykset, pääjohtaja ja hänen sijaisensa,
		
SOK:n konsernijohtoryhmä,
SOK:n hallitus ja hallintoneuvosto sekä heidän läheiset perheenjäsenensä.
		
2011
2010
Johdon palkat ja palkkiot
2,5
1,9
Pääjohtaja ja SOK:n konsernijohtoryhmä
0,2
0,3
SOK:n hallitus ja hallintoneuvosto
2,7
2,2
Yhteensä
		
		
Johdon eläkesitoumukset:
SOK:n pääjohtajalla, työsuhteessa olevilla hallituksen jäsenillä ja konsernijohtoryhmällä on eläkeoikeus
täytettyään 60−62 vuotta.		
Lähipiirilainat emo-osuuskunnalle/sisaryrityksille, osakkuusyrityksille sekä yhteisyrityksille on myönnetty normaalin liiketoiminnan
rahoittamiseen. SOK-yhtymän lähipiiriin kuuluvalle johdolle ei ole myönnetty lainoja 31.12.2011 eikä 31.12.2010. Myöskään ehdollisia
eriä ja muita sitoumuksia avainhenkilöiden puolesta ei ollut. Johtoon kuuluvat henkilöt lähipiireineen eivät ole olennaisessa liikesuhteessa
SOK-yhtymään.
		
		
Liiketoimet ja avoimet saldot
osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa:
		
2011
2010
Milj. €
41,8
47,1
Myynnit
258,7
245,3
Ostot
0,4
0,3
Rahoitustuotot ja -kulut
3,7
24,8
Myyntisaatavat ja muut saamiset
21,7
90,7
Lainasaamiset
15,4
3,0
Lainat
16,1
15,1
Ostovelat ja muut velat
		
33. Vastuusitoumukset 		
		
2011
2010
Milj. €
		
Annetut pantit ja vastuusitoumukset
		
		
Velat, joiden vakuudeksi
annettu pantteja
61,4
41,3
Lainat rahoituslaitoksilta
67,4
41,8
Pantattujen hyödykkeiden kirjanpitoarvo
2,0
2,0
Muut velat
2,2
2,2
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
69,7
44,0
Vakuudeksi annetut pantit yhteensä
		
Muut annetut vakuudet		
0,4
0,1
Pantit
0,4
0,4
Kiinnitykset
13,4
12,0
Takaukset
14,2
12,4
Yhteensä
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Muiden velasta annetut vakuudet
46,6
47,5
Takaukset yhteisyritysten velasta
10,0
10,3
Takaukset osuuskauppojen velasta
0,2
0,2
Takaukset muiden velasta
56,7
58,0
Yhteensä
		
Muut muiden puolesta		
annetut vakuudet
Takaukset osuuskauppojen vastuista
0,4
0,2
Yhteensä
0,4
0,2
		
Muut vastuut
		
Remburssivastuut
0,6
Yhteensä
0,6
0,0
		
Annetut takaukset koostuvat pääosin yhteisyritys Kauppakeskus Mylly Oy:n puolesta annetuista 46,6 miljoonan euron velan takauksista
sekä konserniyhtiöiden puolesta Tullihallitukselle annettujen yhteensä 11,1 miljoonan euron pankkitakausten vastasitoumuksista.
Lisäksi SOK on antanut tukikirjeet SOK-Takaus Oy:n myöntämille takauksille. Tukikirjeiden määrä 31.12.2011 oli 79,6 miljoonaa euroa
(76,5 milj. euroa 31.12.2010).
Lisäksi SOK on antanut yhdessä St1 Oy:n kanssa tukikirjeen North European Oil Trade Oy:n puolesta 65,0 miljoonan euron
(44,9 milj. euroa/60 milj. USD 31.12.2010) rahoituslimiitistä.
Muut taloudelliset vastuut:
Konserni on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee
tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 5,6 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa 31.12.2010).
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 4,4 miljoonaa euroa
(5,2 milj. euroa 31.12.2010). Vieraanpääomanehtoista rahoitusta yhtiön osakkailta ei arvioida tarvittavan.
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34. Tytär- ja osakkuusyhtiöt

			

			
SOK-yhtymän ja SOK:n omistamat yritykset 31.12.2011
SOK-yhtymän
SOK-yhtymän
SOK:n
omistusäänivaltaomistusMaa
osuus-%
osuus-%
osuus-%
			
Konserniyritykset
			
Kaupalliset
Suomi
100
100
100
SOK Autokauppa Oy
100
100
100
Latvia
A/S Prisma Latvija
Viro
100
100
100
AS Sokotel
100
100
100
Suomi
Hankkija-Maatalous Oy
Suomi
100
100
Hiven Oy
Suomi
100
100
100
Inex Partners Oy
100
100
100
Suomi
Jollas-Opisto Oy
Suomi
100
100
100
Meira Nova Oy
66,7
66,7
Suomi
Movere Oy
Suomi
66
66
66
North European Oil Trade Oy
Venäjä
100
100
OOO Karelia
Venäjä
100
100
OOO Real Estate Management
Venäjä
100
100
OOO Real Estate 1
Venäjä
100
100
OOO Real Estate 2
Venäjä
100
100
OOO Otel Plus
Venäjä
100
100
OOO Prisma
Venäjä
100
100
1
OOO Sokotel
Viro
100
100
100
Prisma Peremarket AS
100
100
100
Suomi
Rekla Oy
Latvia
100
100
SIA Baltic Feed
Suomi
100
100
100
SOK-Holding Oy
Suomi
100
100
100
SOK-Invest Oy
Suomi
100
100
100
Sokotel Oy
Suomi
100
100
99,0
SOK Real Estate Int Oy
Suomi
100
100
99,0
SOK Retail Int Oy
Suomi
99,9
99,9
99,9
SOK-Takaus Oy
Suomi
100
100
100
Suomen Spar Oy
Liettua
100
100
UAB Baltijos Pasarai
Liettua
100
100
100
UAB Prisma LT
Suomi
100
100
100
S-Verkkopalvelut Oy
Suomi
100
100
100
S-Yrityskortti Oy
Suomi
100
100
100
S-Yrityspalvelu Oy
Suomi
100
100
100
RB Int Oy
			
			
Kiinteistöyhtiöt 22 kpl
			
Konserniyritykset yhteensä 55 kpl
			
			
Omistusyhteysyritykset
			
Yhteisyritykset
Suomi
50
50
50
Kauppakeskus Mylly Oy
Suomi
50
50
Kiinteistö Oy Kuloisten Kauppakeskus
			
2 kpl
			
			
Osakkuusyhtiöt
Suomi
38,6
38,6
38,6
Asunto Oy Kauniaisten Kirkkomäki
Tanska
25
25
25
Coop Trading A/S
Suomi
50
50
Finnfrost Oy
Suomi
31,5
31,5
31,5
Keskuskorttelin Huolto Oy
Suomi
21,9
21,9
21,9
Oy Realinvest Ab -konserni
Suomi
50
50
50
S-Pankki Oy
Suomi
50
50
S-Asiakaspalvelu Oy
Suomi
50
50
Kiinteistö Oy Lempäälän Terminaali
Suomi
50
50
Kiinteistö Oy Limingan terminaali
Suomi
50
50
Farmit Website Oy
			
			
Osakkuusyritykset yhteensä 10 kpl
35. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Konsernilla ei ole olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia.
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SOK-yhtymän tunnusluvut 2007–2011

					
IFRS
IFRS
IFRS
IFRS
IFRS
SOK-yhtymän jatkuvat toiminnot
2011
2010
2009
2008
2007
Liikevaihto, milj.€
Liikevoitto, milj.€
%:a liikevaihdosta
Tulos ennen veroja, milj.€
%:a liikevaihdosta
SOK-yhtymä *)

11 280,2
9 257,7
8 532,1
8 800,2
7 659,0
					
18,8
48,8
62,8
48,0
68,5
0,2
0,5
0,7
0,5
0,9
					
19,5
41,2
37,1
46,3
57,7
0,2
0,4
0,4
0,5
0,8
					
					

2,0
4,4
3,0
-1,2
8,0
					
3,2
3,6
2,1
1,0
4,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%
					
26,7
28,9
28,0
13,4
16,7
Omavaraisuusaste, %
					
105,5
98,8
103,5
139,3
115,9
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj.€
0,9
1,1
1,2
1,6
1,5
%:a liikevaihdosta
					
34,1
9,3
31,3
40,0
45,6
Gearing, %
					
					
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
9 973
9 589
9 395
9 411
8 921
tilikauden aikana
8 947
8 442
8 574
8 365
7 737
Lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna
					
1 233,7
1 145,5
1 027,8
1 077,0
1 051,0
Korottomat velat, milj.€
					
					
Kauppatoimintasegmentin tunnusluvut
Oman pääoman tuotto-%

2,0
4,4
2,0
-0,3
3,2
3,6
3,6
2,9
26,7
28,9
27,7
27,3
34,1
9,3
31,3
35,4
					
					
Lopetetut toiminnot
					
			21,3
12,7
S-Pankin tunnusluvut **)
			2,1
-11,2
Vakavaraisuussuhde, %
			0,1
-0,4
Oman pääoman tuotto-%
					
Koko pääoman tuotto-%
					
*)
					
Maan auto Oy:n vuoden 2010 tunnusluvut
ovat ajalta 1.1.–30.4.2010
					
**)
S-Pankki Oy:n vuoden 2009 tunnusluvut ovat ajalta 1.1.–30.6.2009
Oman pääoman tuotto-%
Sijoitetun pääoman tuotto-%
Omavaraisuusaste, %
Gearing, %
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9,8
7,4
25,6
47,6

9,2
-7,2
-0,5

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
x 100 %
Omavaraisuusaste, %
=
		 taseen loppusumma - saadut ennakot
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen

= tytäryhtiöosakkeiden ja muun käyttöomaisuuden hankintamenot

korolliset velat - rahavarat
Gearing, %
x 100 %
=
		 oma pääoma yhteensä

rahoitusomaisuus + käyttämättömät pitkäaikaiset komittoidut luottolimiitit
Operatiivinen quick ratio
=
		 lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot

Henkilöstön keskimääräinen 		 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä sekä lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna
lukumäärä tilikauden aikana		 on laskettu keskiarvona neljännesvuosien lopun henkilökunnan lukumääristä.

102

SOK-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2011

Emo-osuuskunnan tilinpäätös, FAS

SOK:n tuloslaskelma, FAS

				

				
Milj. €
Liitetieto
1.1.–31.12.2011
1.1.–31.12.2010
				
Liikevaihto
7 081,2		
6 591,5
Liiketoiminnan muut tuotot
(1)
		
11,8		15,5
				
Materiaalit ja palvelut
				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
(2)
6 817,2		
6 347,0
Ulkopuoliset palvelut
71,1
6 888,3
65,8
6 412,8
				
Henkilöstökulut
(3)
				
Palkat ja palkkiot
63,4		 56,5
Henkilösivukulut
15,7
79,2
14,0
70,5
				
Poistot ja arvonalentumiset
(4)
		
6,0		4,6
				
Liiketoiminnan muut kulut
				
Toimitilavuokrat
28,7		 32,1
Muut kulut
(5)
86,2
114,9
77,5
109,6
				
Liikeylijäämä (-tappio)
		
4,7		9,5
				
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)
(8)
		
44,5		12,5
				
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä
		
49,2		22,0
				
Satunnaiset erät (+/-)
(9)
		
-5,7		-9,1
				
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
		
43,5		12,9
				
Tilinpäätössiirrot (+/-)
(10) 		
-1,9		-0,5
(11) 		
Tuloverot (+/-)
-2,5		-4,7
				
Tilikauden ylijäämä
		
39,1		7,7
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SOK:n tase, FAS
VASTAAVAA Milj.€

		
31.12.2011		31.12.2010
Liitetieto

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

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

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

(14)
(15)
(16)
(17)

VASTATTAVAA Milj.€
OMA PÄÄOMA
Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Käyvän arvon rahasto
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä

(18)

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET

(19)
(20)

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

(21)
(22)
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32,7		 27,7
6,5		
6,9
324,0		 287,9
493,1
856,4
458,7
781,1
				
0,1		
0,1
0,0		
0,0
677,5		 593,9
39,9		 30,0
75,8
793,3
196,3
820,3
				
1 649,7		
1 601,4
		
				
31.12.2011		
31.12.2010
				
				
145,7		 139,6
12,8		 12,8
-3,3		
0,0
18,5		 18,5
0,0		
0,1
435,4		 428,0
39,1
648,2
7,7
606,6
				
4,3		2,4
		
		
0,3		2,1
				
				
42,9		 36,3
954,0
996,9
954,0
990,3
				
		
1 649,7		
1 601,4
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SOK:n Rahoituslaskelma, FAS 			

			
1.1.–31.12.2011		1.1.–31.12.2010
			
			
LIIKETOIMINTA
4,7		
9,5
Liikeylijäämä
-9,3		 -11,7
Oikaisut liikeylijäämään
(1)
-25,2		 65,0
(2)
Käyttöpääoman muutos
-29,8		 62,8
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
0,0		
0,0
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
			
Lyhytaikaisten sijoitusten muutos
-6,0		 -11,4
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
16,8		 21,7
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
28,4		
1,8
Saadut osingot liiketoiminnasta
-2,4		 -6,5
Maksetut tuloverot
7,1		 68,4
Rahavirta ennen satunnaisia eriä
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta 			
			
Liiketoiminnan rahavirta
			
			
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
-11,0		 -15,6
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-38,0		 -13,8
Investoinnit osakkeisiin
0,5		
6,6
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
14,3		 58,0
Luovutustulot osakkeista
1,9		
0,0
Pääomapalautus osakkuusyhtiöstä
-33,6		 -23,3
Myönnetyt lainat
0,0		
0,1
Saadut osingot investoinneista
-65,8		 12,0
Investointien rahavirta
			
			
RAHOITUS
392,1		 162,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
			 -182,5
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
-28,4		 -49,9
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)
6,1		
4,2
Osuuspääoman ja lisäosuuspääoman lisäys
-0,3		 -0,4
Maksetut osuus- ja lisäosuuspääoman korot
0,0		
0,0
Muu oman pääoman vähennys
12,1		 21,6
Saadut konserniavustukset
-31,2		 -26,9
Maksetut konserniavustukset
0,0		
Fuusiossa tulleet rahavarat
-51,9		 -72,0
Rahoituksen rahavirta
			
-110,6		
8,5
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)
			
226,2		 217,7
Rahavarat tilikauden alussa
115,6		 226,2
Rahavarat tilikauden lopussa
			
			
Oikaisut liikeylijäämään
(1)
-11,5		 -15,0
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja tappiot (+)
4,1		
4,6
Poistot ja arvonalentumiset
-1,8		 -1,2
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
-9,3		 -11,7
			
Käyttöpääoman muutos
(2)
-66,3		 18,4
Liikesaamisten muutos
0,1		
0,0
Vaihto-omaisuuden muutos
41,1		 46,5
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
-25,2		 65,0
			
			
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.
Milj. €

Viite		
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SOK:n tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) tilinpäätös on
laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti (FAS).
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.
Suojauslaskentaa on sovellettu 1.7.2011 alkaen koronvaihtosopimuksiin ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin, jotka suojaavat
olemassa olevia tai suunniteltuja erittäin todennäköisiä velkoja.
Käytettävä suojauslaskentamalli on rahavirran suojaus. Se osa suojausinstrumentin arvonmuutoksesta, jonka kirjaamatta jättäminen
tuloslaskelmaan kyseisellä tilikaudella mahdollistaa rahavirran
suojauksen, kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon.
Kirjanpidossa muut kuin em. suojauslaskentaan sisältyvät johdannaiset on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutokset on kirjattu
tulosvaikutteisesti. Vastaavasti ennen suojauslaskennan aloittamista
realisoituneet koronvaihtosopimusten ja koron- ja valuutanvaihtosopimusten arvonmuutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti.
Vertailuvuonna sähköjohdannaisten osalta sovellettiin suojauslaskentaa 1.6.2010 asti, jolloin suurin osa sähköjohdannaisista
siirrettiin S-Voima Oy:lle. 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.
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, ostovelkojen ja varaston arvon suojaamiseksi solmittujen johdannaisten
realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan
ostoihin. Muita velkoja suojaamaan tarkoitettujen johdannaisten
realisoituneet voitot ja tappiot jaksotetaan ajan kulumisen perusteella rahoituskuluihin.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan pysyvien vastaavien
myyntituotot, liiketoiminnan luovutustuotot sekä muut kuin
varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät liiketoiminnasta syntyneet
yleensä säännölliset tuotot.
Eläkejärjestelyt
SOK-yhtymän henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä.
Leasingmaksut
Toimitilojen leasingmaksut esitetään tuloslaskelmassa toimitilavuokrissa ja muut leasingmaksut muina 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 ja sen tytäryhtiöiden tuloslaskelmissa ja taseissa ei esitetä
laskennallista verovelkaa tai -saamista, vaan olennaiset laskennalliset verovelat tai -saamiset on esitetty asianomaisen yhtiön
liitetiedoissa verojen erittelyn yhteydessä.
Pysyvät vastaavat ja poistot
Pysyvät vastaavat on taseessa arvostettu hankinnasta aiheutuneiden
muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä
kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
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:

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.

Rakennukset
Kevyet rakennelmat ja rakennusten laitteet
Koneet ja kalusto
Moottoriajoneuvot ja palvelimet
Muut aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Liikevaihto ja myynnin tuloutusperiaate
Myynti tuloutetaan luovutettaessa suorite. Liikevaihtoa laskettaessa
myyntituotoista on vähennetty muun muassa myönnetyt alennukset, arvonlisävero ja myynnin kurssierot.

Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutos yhdessä vastaavat EVL-poistoja. Poistoeron muutos esitetään tuloslaskelmassa
kohdassa tilinpäätössiirrot. Kertynyt poistoero esitetään taseessa
kohdassa tilinpäätössiirtojen kertymä.
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Vuosia
20–35
5–15
3–10
3–5
verolain sallimissa
rajoissa

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
2010-2011 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 luovutushinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden
arvo on määritetty FIFO-menetelmää käyttäen.

		
2011
2010
		
1. Liiketoiminnan muut 		
tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
11,5
15,0
Muut liiketoiminnan muut tuotot
0,3
0,4
Yhteensä
11,8
15,5
		
2. Aineet, tarvikkeet ja tavarat
		
Ostot tilikauden aikana
6 817,1 6347,0
Varastojen muutos (+/-)
0,1
0,0
Yhteensä
6 817,2 6347,0
		
3. Henkilöstökulut
		
Palkat ja palkkiot
63,4
56,5
Eläkekulut
12,6
11,2
Muut henkilösivukulut
3,2
2,8
Yhteensä
79,2
70,5
		
Henkilöstömäärä keskimäärin
1 283
1178
		
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on
laskettu keskiarvona neljännesvuosien lopun
henkilökunnan lukumääristä.
1 178
1 141
		
Palkat ja palkkiot:
		
Pääjohtaja sekä hallituksen jäsenet
0,5
0,7
Hallintoneuvoston jäsenet
0,2
0,2
		
Johdon eläkesitoumukset:
		
SOK:n pääjohtajalla, työsuhteessa
olevilla hallituksen jäsenillä ja
		
konsernijohtoryhmällä on		
eläkeoikeus täytettyään 60−62 vuotta.
		
4. Poistot ja arvonalentumiset
		
Suunnitelman mukaiset poistot
6,0
4,6
Yhteensä
6,0
4,6
		
Poistojen ja poistoeron muutosten
tase-eräkohtainen
		
erittely sisältyy taseen liitetietojen
pysyvien vastaavien ja
		
tilinpäätössiirtojen kertymän
erittelykohtiin.
		
		
5. Liiketoiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
3,7
3,0
Kiinteistö, kalusto- ja tarvikekulut
66,8
59,8
Markkinointi-, hallinto- ja muut kulut
15,8
14,8
Yhteensä
86,2
77,5
		
Toimitilavuokrat on esitetty
omana eränään tuloslaskelmassa.
		
		
6. Tilintarkastajan palkkiot
		
Tilintarkastuspalkkiot Ernst & Young Oy
0,3
0,5
Tilintarkastuspalkkiot KPMG Oy Ab
0,1
0,0
Tilintarkastuspalkkiot Muut
0,0
0,0
Muut palkkiot
0,0
0,0
Yhteensä
0,5
0,6
Milj. €
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Milj. €

		
2011
2010
Milj. €

		
2011
2010
		
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT
LIITETIEDOT
		
		
12. Aineettomat ja aineelliset
hyödykkeet
		

7. Pakollisten varausten lisäykset (-) tai vähennykset (+)
Vajaakäytössä oleviin tiloihin
kohdistuvat lisäykset
		0,0
Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat
vähennykset
1,9
0,5
Yhteensä
Aineettomat hyödykkeet
1,8
0,5
		
8. Rahoitustuotot ja -kulut
Aineettomat oikeudet 		
		
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Hankintameno 1.1.
27,4
1,8
23,5
20,9
Osinkotuotot muilta
Lisäykset
1,0
0,1
2,3
1,6
Osinkotuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
Vähennykset
-0,9
-0,3
yhteensä
Siirrot erien välillä
28,5
1,9
11,1
1,3
Hankintameno 31.12.
		
36,0
23,5
Korkotuotot muista pysyvien
vastaavien sijoituksista
		
		
Saman konsernin yrityksiltä
Kertyneet poistot 1.1.
11,8
11,5
16,1
13,5
Muilta
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
0,4
0,3
-0,9
-0,2
Tilikauden poistot
		
3,8
2,9
Muut korko- ja rahoitustuotot
Kertyneet poistot 31.12.
		
19,0
16,1
Saman konsernin yrityksiltä
4,5
13,4
		
Muilta
Kirjanpitoarvo 31.12.
2,4
-12,5
17,0
7,4
Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä
19,2
12,6
		
Muut pitkävaikutteiset menot
		
		
Arvonalentumisen palautus pysyvien vastaavien
Hankintameno 1.1.
13,3
7,1
sijoituksista
Lisäykset
1,9
0,0
0,4
0,2
Vähennykset
		
-0,1
0,0
Korko- ja muut rahoituskulut
Siirrot erien välillä
		
4,0
6,0
Saman konsernin yrityksille
Hankintameno 31.12.
2,2
1,6
17,6
13,3
Muille
2,7
0,5
		
Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä
Kertyneet poistot 1.1.
5,0
2,1
2,9
2,3
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
		
-0,1
0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Tilikauden poistot
44,5
12,5
1,1
0,6
Kertyneet poistot 31.12.
		
3,9
2,9
9. Satunnaiset erät
		
		
Satunnaiset tuotot
Kirjanpitoarvo 31.12.
		
13,7
10,3
Saadut konserniavustukset
21,9
12,1
		
Yhteensä
Aineettomien hyödykkeiden
ennakkomaksut
21,9
12,1
		
Hankintameno 1.1.
		
10,0
6,1
Satunnaiset kulut
Lisäykset
		
7,1
12,2
Annetut konserniavustukset
Vähennykset
27,6
21,2
		-1,1
Yhteensä
Siirrot erien välillä
27,6
21,2
-15,1
-7,2
Kirjanpitoarvo 31.12.
		
2,1
10,0
Satunnaiset erät yhteensä
-5,7
-9,1
		
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
		
32,7
27,7
10. Tilinpäätössiirrot 		
		
Poistoerojen lisäys(-) / vähennys(+)
Aineelliset hyödykkeet 		
-1,9
-0,5
		
		
11. Tuloverot
Maa- ja vesialueet
		
		
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta tilikaudelta (+/-) 4,0
Hankintameno 1.1.
4,7
3,0
4,3
Tuloverot edellisiltä tilikausilta (+/-)
Lisäykset
0,0
2,4
		0,0
Tuloverot satunnaisista eristä tilikaudelta (+/-)
Vähennykset
-1,5
-2,4
-0,7
-1,3
Yhteensä
Hankintameno 31.12.
2,5
4,7
2,3
3,0
		
		
Laskennallinen verovelka
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
0,2
0,6
0,4
0,9
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
		
-0,4
-0,5
Kertyneet arvonalennukset 31.12.
0,1
0,4
		
Kirjanpitoarvo 31.12.
2,2
2,6
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Milj. €

		
2011
2010
Milj. €

		
2011
2010

Rakennukset ja rakennelmat
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
13,4
13,4
Hankintameno 1.1.
Kertyneet arvonalennukset 31.12.
12,0
13,4
7,0
9,7
Vähennykset
-0,1
-2,7
		
Siirrot erien välillä
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,0
0,0
324,0
287,9
Hankintameno 31.12.
6,9
7,0
		
Osuudet saman konsernin yrityksissä
		
Kertyneet poistot 1.1.
yhteensä
5,8
8,2
324,0
287,9
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
-0,1
-2,6
		
Tilikauden poistot
Pääomalainasaamiset saman
konsernin yrityksiltä
0,2
0,2
		
Kertyneet poistot 31.12.
Määrä 1.1.
5,9
5,8
1,5
1,5
Määrä 31.12.
		
1,5
1,5
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,0
1,2
		
Kertyneet arvonalennukset		
1.1.
		
Koneet ja kalusto
Kertyneet arvonalennukset		
31.12.
		
Hankintameno 1.1.
9,2
8,4
		
Lisäykset
Kirjanpitoarvo 31.12.
1,1
0,9
1,5
1,5
Vähennykset
-3,8
-0,3
		
Saamiset saman konsernin
yrityksiltä
Siirrot erien välillä
0,0
0,2
		
Määrä 1.1.
Hankintameno 31.12.
6,5
9,2
347,7
324,1
Lisäykset
		
247,2
134,0
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennykset
6,7
6,1
-213,6
-110,5
Määrä 31.12.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
-3,8
-0,3
381,3
347,7
Tilikauden poistot
0,9
0,8
		
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Kertyneet poistot 31.12.
3,8
6,7
		
Hankintameno 1.1.
		
95,2
97,5
Lisäykset
Kirjanpitoarvo 31.12.
2,7
2,5
0,9
0,5
Vähennykset
		
-2,0
-2,8
Hankintameno 31.12.
Muut aineelliset hyödykkeet
		
94,0
95,2
Hankintameno 1.1.
0,6
0,5
		
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Lisäykset
0,0
0,0
8,6
8,6
Arvonalennusten palautus
Hankintameno 31.12.
0,6
0,6
-1,9
Kertyneet arvonalennukset 31.12.
		
6,7
8,6
Kertyneet poistot 1.1.
0,0
0,0
		
Kirjanpitoarvo 31.12.
Kertyneet poistot 31.12.
0,0
0,0
87,3
86,5
		
		
Kirjanpitoarvo 31.12.
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
0,6
0,5
		
Määrä 1.1.
		
20,0
20,0
Määrä 31.12.
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
		
20,0
20,0
Hankintameno 1.1.
0,0
0,4
		
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä
Lisäykset
0,1
0,7
20,0
20,0
Vähennykset
0,0
-0,8
		
Siirrot erien välillä
Muut osakkeet ja osuudet		
-0,1
-0,2
Kirjanpitoarvo 31.12.
Hankintameno 1.1.
0,0
0,0
2,2
3,1
Lisäykset
		
0,0
0,3
Vähennykset
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
6,5
6,9
0,0
-1,1
Hankintameno 31.12.
		
2,2
2,2
13. Sijoitukset
		
		
Kertyneet arvonalennukset		0,0
1.1.
		
Osakkeet saman konsernin
yrityksissä
Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset 0,0
		
0,0
Arvonalennukset
Hankintameno 1.1.
301,3
327,5
0,0
0,0
Kertyneet arvonalennukset 31.12.
Lisäykset
37,1
13,1
0,0
0,0
Vähennykset
-2,4
-39,3
		
Siirrot erien välillä
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,1
0,0
2,2
2,2
Hankintameno 31.12.
336,1
301,3
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Milj. €

		
2011
2010
Milj. €

		
2011
2010
		
TASEEN VASTATTAVIA		
KOSKEVAT LIITETIEDOT

Pääomalainasaamiset muilta
Määrä 1.1.
0,7
0,8
Vähennykset
18. Oma pääoma
		
		-0,1
Määrä 31.12.
Osuuspääoma 1.1.
0,0
0,7
139,6
122,5
Lisäys
		
6,1
10,9
Kertyneet arvonalennukset 1.1.
Osuuspääoma 31.12.
0,0
0,0
145,7
133,4
Kertyneet arvonalennukset 31.12.
0,0
0,0
		
Osuuspääoma koostuu osuuskauppojen osuuksista maksamista
		
Kirjanpitoarvo 31.12.
osuusmaksuista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
0,0
0,7
Osuuskaupan osuuksien lukumäärä määräytyy osuuskaupan
		
Muut saamiset muilta 		
jäsenmäärän ja vuotuisten ostojen perusteella. SOK:n sääntöjen
mahdollistamat maksamattomat erääntymättömät osuusmaksut
Lisäykset
0,7
Määrä 31.12.
olivat 5,4 miljoonaa euroa 31.12.2011 (vuoden 2010 maksamat0,7
tomia osuusmaksuja oli 4,4
milj. €).
		
		
Sijoitukset yhteensä
817,1
746,5
		
Lisäosuuspääoma 1.1.
		
12,8
14,8
14. Vaihto-omaisuus
Vähennykset
		
		2,0
Muu vaihto-omaisuus
Lisäosuuspääoma 31.12.
0,1
0,1
12,8
12,8
Yhteensä
0,1
0,1
		
Lisäosuuspääoma koostuu osuuskauppojen vapaaehtoisista
		
15. Pitkäaikaiset saamiset		
sijoituksista Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskuntaan.
Lainasaamiset
Osuuskaupoilla on oikeus lisäosuusmaksujensa palautukseen
		0,0
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
osuuskuntalaissa säädetyin ja SOK:n säännöissä määrätyin
0,0
0,0
tavoin ja edellytyksin.
		
		
16. Lyhytaikaiset saamiset
		
		
Käyvän arvon rahasto 1.1.
		
0,0
-5,4
Myyntisaamiset
Arvonmuutos 1)
531,7
493,1
		5,4
		
-3,3
0,0
Käyvän arvon rahasto 31.12.
Saamiset saman konsernin
yrityksiltä
		
		
1)
Myyntisaamiset
5,7
4,3
SOK:n tuloslaskelmassa		
ja taseessa ei esitetä laskennallista
Lainasaamiset
74,5
42,6
verovelkaa tai -saamista,		
vaan ainoastaan liitetietona, jos erä
Muut saamiset
21,9
12,1
		
on olennainen.
Siirtosaamiset
20,7
23,6
Yhteensä
122,8
82,5
Vararahasto 1.1.
18,5
18,5
		
Vararahasto 31.12.
18,5
18,5
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
		
		
Myyntisaamiset
1,1
1,2
Hallintoneuvoston käyttörahasto 1.1.
0,1
0,0
Siirtosaamiset
0,1
0,1
Lisäys
		0,1
Yhteensä
1,2
1,3
Vähennys
0,0
0,0
		
Hallintoneuvoston käyttörahasto 31.12.
0,0
0,1
Muut saamiset
0,0
0,1
		
Siirtosaamiset
21,8
17,0
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
435,7
428,5
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
677,5
593,9
Siirto hallintoneuvoston käyttörahastoon
		-0,1
		
Lisäosuuspääoman korko
-0,3
-0,4
Siirtosaamisiin sisältyvät		
olennaiset erät
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
435,4
428,0
Rahoituserät
20,9
13,4
Tilikauden ylijäämä
39,1
7,7
Muut
21,7
27,2
Oma pääoma yhteensä
648,2
606,6
Siirtosaamiset yhteensä
42,6
40,6
		
		
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
17. Rahoitusarvopaperit 		
Edellisten tilikausien ylijäämä
435,4
428,0
Rahamarkkinasijoitukset
39,9
30,0
Tilikauden ylijäämä
39,1
7,7
Yhteensä
39,9
30,0
Yhteensä
474,5
435,7
		
Rahoitusvälineryhmittäinen käypä arvo -erittely erillisessä
taulukossa.
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2011
2010
Milj. €
2011
2010
		
19. Tilinpäätössiirtojen kertymä
Muiden velasta annetut vakuudet
Poistoero
Takaukset muiden velasta
0,2
0,2
2,8
1,4
Aineettomat oikeudet
Yhteensä
0,2
0,2
1,6
1,1
Muut pitkävaikutteiset menot
		
-0,1
-0,1
Rakennukset ja rakennelmat
Muut vastuut
		
0,0
0,1
Koneet ja kalustot
		
4,3
2,4
Yhteensä
Takaisinostovastuut:
		
		
Muut takaisinostovastuut
11,7
13,9
20. Pakolliset varaukset 		
Yhteensä
11,7
13,9
		
		
0,3
2,1
Vajaakäytössä olevat tilat
Leasingvastuut:
		
0,3
2,1
Yhteensä
Seuraavana vuonna maksettavat
9,7
9,3
		
Yli vuoden kuluttua maksettavat
76,7
78,2
21. Pitkäaikainen vieras 		
pääoma
Yhteensä
86,4
87,5
		
		
20,1
0,0
Lainat rahoituslaitoksilta
Vuoden 2010 tietoja on oikastu.
		
22,8
36,3
Muut pitkäaikaiset velat
		
42,9
36,3
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lisäksi SOK on antanut tukikirjeet
SOK-Takaus Oy:n
		
		
myöntämille takauksille. Tukikirjeiden
määrä 31.12.2011 oli
		
22. Lyhytaikainen vieras 		
pääoma
79, 6 miljoonaa euroa (31.12.2010
76,5 milj. €).
		
		
		
10,0
0,2
Lainat rahoituslaitoksilta
Lisäksi SOK on antanut yhdessä
St1 Oy:n kanssa tukikirjeen
		
0,0
Eläkelainat
North European Oil Trade		
Oy:n puolesta 65,0 miljoonan euron
0,0
0,0
Saadut ennakot
(44,9 milj. €/60 milj. USD 31.12.2010) rahoituslimiitistä.
100,5
182,0
Ostovelat
		
Muut taloudelliset vastuut:
		
Velat saman konsernin yrityksille
SOK on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinnista
438,4
321,9
Ostovelat
tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen
247,0
306,6
Muut lyhytaikaiset velat
käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä
9,9
7,0
Siirtovelat
on 2,6 miljoonaa euroa 31.12.2011 (1,9 milj. € 31.12.2010).
695,3
635,5
Yhteensä
		
Muut vastuusitoumukset:
		
Velat omistusyhteysyrityksille
Osakassopimuksen mukaiset sitoumukset vastata S-Voima Oy:n
0,2
Ostovelat
sitoumuksista ja rahoittaa sen toimintaa
0,2
0,1
Yhteensä
		
Osakkaat vastaavat ns. Mankala-periaatteen mukaisesti S-Voima
103,7
86,8
Muut lyhytaikaiset velat
Oy:n sitoumuksista. Tämän periaatteen mukaan vastuu yhtiön
44,3
43,6
Siirtovelat
muuttuvista kustannuksista määräytyy osakkaan käyttämän
954,0
954,0
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
energian mukaan. Vastuu yhtiön kiinteistä kustannuksista sisältäen
		
myös mm. lainojen lyhennykset ja korot sekä poistot, puolestaan
Siirtovelkoihin sisältyvät		
olennaiset erät
jakautuu osakkaan omistamien osakesarjojen suhteessa. Yhtiön
17,6
14,5
Henkilöstökulut
A-sarjan osakkeet liittyvät markkinasähkön hankintaan, B-sarjan
20,1
12,6
Rahoituserät
osakkeet tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hankintaan
16,5
23,5
Muut
ja C-sarjan osakkeet ydinvoimalla tuotetun sähköenergian
54,2
50,7
Siirtovelat yhteensä
hankintaan.
		
		
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
S-Voima Oy:n osakkaat ovat lisäksi osakassopimuksessa sopineet
		
keskinäisestä velvollisuudesta rahoittaa yhtiön sijoituksia
23. Vastuusitoumukset 		
tuotantoyhtiöihin omanpääomanehtoisesti, jolloin vastuu
		
lähtökohtaisesti jakaantuu osakesarjoittain osakeomistuksen
		
Annetut pantit ja vastuusitoumukset
suhteessa. SOK:n tilinpäätöshetkeen mennessä tehtyihin
		
päätöksiin perustuva vastuu omanpääomanehtoisen rahoituksen
Velat, joiden vakuudeksi 		
annettu pantteja
jäljellä olevasta osuudesta on arviolta yhteensä 4,4 miljoonaa euroa
2,0
2,0
Muut velat
(5,2 milj. euroa 31.12.2010). Vieraanpääomanehtoista rahoitusta
2,2
2,2
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
yhtiön osakkailta ei arvioida tarvittavan.
2,2
2,2
Vakuudeksi annetut pantit yhteensä
		
		
Saman konsernin yritysten
puolesta annetut vakuudet
267,1
282,9
Takaukset
Milj. €
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Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden
ylijäämän käyttämisestä

39 097 769,45 €
435 375 956,64 €
474 473 726,09 €

Tuloslaskelman osoittama ylijäämä
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä
Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 39 097 769,45 euroa
käytetään seuraavasti:
– maksetaan lisäosuuspääoman korkoa
– siirretään hallintoneuvoston käyttörahastoon
– jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille

374 853,10 €
50 000,00 €
38 672 916,35 €

SOK:n omat pääomat tulevat olemaan, jos osuuskunnan
kokous hyväksyy yllä olevan ehdotuksen
145 724 500,00 €
12 750 000,00 €
18 473 154,85 €
90 884,97 €
474 048 872,99 €
651 087 412,81 €

Osuuspääoma
Lisäosuuspääoma
Vararahasto
Hallintoneuvoston käyttörahasto
Edellisten tilikausien ylijäämä
Yhteensä

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2012

Kuisma Niemelä

Esko Jääskeläinen

Arttu Laine
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Tapio Kankaanpää

Harri Koponen

Antti Määttä

Matti Niemi

Tilintarkastuskertomus

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. 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 2012
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 2011 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 Heikki Hämäläinen,
Pentti Hämäläinen, Esa Karppinen, Jukka Kihlman, Ahti Manninen, Arto Piela ja Heikki Santavuo.
Edellä lueteltujen tilalle esitetään varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa valittavaksi kuusi jäsentä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi,
mikä tarkoittaa hallintoneuvoston jäsenmäärän vähenemistä yhdellä vuonna 2011 toteutuneen osuuskauppojen fuusion johdosta.

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 2012
SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA
Hallintoneuvoston puolesta
Otto Mikkonen
puheenjohtaja
Seppo Kuitunen
sihteeri
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Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)
Fleminginkatu 34, Helsinki
PL 1, 00088 S-RYHMÄ
puh. 010 76 8011
www.s-kanava.fi

