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TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Maailmantalouden taantuma on koetellut Suomen taloutta poik-
keuksellisen voimakkaasti. Suomen bruttokansantuote laski viime 
vuonna 8,0 prosenttia. Kansantuotteen lasku kesti kuusi vuosi-
neljännestä. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lasku oli 
kuitenkin enää 0,8 prosenttia, joka sekin johtui osin tilapäisistä 
tekijöistä. Lasku kääntyi lieväksi nousuksi toisella vuosineljän-
neksellä.

Kansantalouden tilanne on edelleen herkkä. Kasvu on selvästi 
alkanut Aasian kehittyvien talouksien vetämänä. Euroopassa kas-
vun alkuun lähteminen ja kasvun taso ovat heikompia kuin muil-
la keskeisillä talousalueilla. Eteläisen Euroopan kansantalouksien 
velka- ja tasapaino-ongelmat ovat lisänneet epävarmuutta mark-
kinoilla. Tilanteen korjaaminen vaatii kustannusten leikkauksia ja 
verojen korotuksia tilanteessa, jossa elvyttävälle talouspolitiikalle 
on edelleen tarvetta. Euroopan talouden yhtenä ongelmana on 
ollut yksityisen kulutuksen vaatimaton kehitys. Nyt finanssipoli-
tiikan pakollinen kiristäminen jarruttaa kotitalouksien kulutuksen 
kasvua.

Euroalueen ongelmat ovat heikentäneet euron arvoa suhteessa 
dollariin ja myös Ruotsin kruunuun. Tämä lisää vientiteollisuu-
den kilpailukykyä euroalueen ulkopuolisiin maihin nähden. Saksa 
on hyötynyt tästä selvästi. Kehitys tukee myös Suomen vientipai-
notteista kansantaloutta. Bruttokansantuotteen voimakas lasku 
johtui viennin romahtamisesta. Nyt viennistä odotetaan kansanta-
louden maltillisen kasvun käynnistäjää. Vienti kääntyikin toisella 
vuosineljänneksellä selvään kasvuun.

Kotitalouksien kulutuksella oli viime vuonna kansantaloutta 
tasapainottava vaikutus. Vaikka kulutus laski, sen lasku jäi lieväk-
si, vain 1,2 prosenttiin. Kotitalouksien kulutus kääntyi lievään 
kasvuun jo viime vuoden lopulla. Kasvu jatkui kuluvan vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä. Kotitalouksien kulutukselle on luo-
nut edellytyksiä ennusteita parempi työllisyyskehitys. Työttömyys 
lisääntyi, mutta selvästi ennusteita vähemmän. Taantuma koh-
dentui ennen kaikkea pääomavaltaiseen vientiteollisuuteen, jossa 
supistumisen työllisyysvaikutus oli suhteellisesti pieni. Kotitalo-
uksien kulutus piti yllä työllisyyttä palvelualoilla.

Kuluttajien luottamus on pysynyt hyvänä vuoden alkupuolella. 
Luottamusindikaattorin kehitys on ollut nousujohteinen jo viime 
vuoden kesästä. Työllisyyskehityksen ohella luottamusta on ylläpi-
tänyt alhainen korkotaso, joka on luonut taloudellista liikkumava-
raa kotitalouksille. Vaikka luottamusindikaattori on ollut pitkään 
hyvällä tasolla, yleinen talousympäristöön liittyvä epävarmuus on 
hillinnyt kulutusaikeiden muuttumista ostopäätöksiksi.

Vähittäiskaupan arvo ilman autokauppaa kasvoi kesäkuun lop-
puun mennessä Tilastokeskuksen mukaan 2,6 prosenttia. Päivit-
täistavarakauppa Ry:n jäsenyritysten päivittäistavaramyynnin arvo 
oli kesäkuun loppuun mennessä 2,1 prosenttia pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Arvon pieneneminen johtuu elintarvikkeiden 
arvonlisäveroprosentin alenemisesta viime vuoden lokakuussa. Ta-
varatalokaupassa jäsenyritysten myynnin kasvu oli 2,6 prosenttia 
kesäkuun loppuun mennessä.

Monella käyttötavarakaupan toimialalla liikevaihdon määrä on 
alkuvuonna ollut hienoisessa kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan 
pukeutumisen kauppa kasvoi 2,3 prosenttia huhtikuun loppuun 
mennessä. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan liikevaihto oli 
edellisen vuoden tasolla. Urheiluvälineiden kaupassa kasvu oli 4,9 
prosenttia. Rautakaupan liikevaihdon arvo kääntyi alkuvuonna 
nousuun ja liikevaihdon kasvu oli 2,2 prosenttia huhtikuun lop-
puun mennessä.

Autokauppa on käynyt alkuvuonna selvästi viime vuotta vilk-
kaammin. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuun loppuun mennes-
sä ajoneuvojen vähittäiskaupan kasvu oli 6,1 prosenttia. Polttoai-
neiden kaupan arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 
5,0 prosenttia. 

Hotelli- ja ravintola-alan kysyntä jatkoi alkuvuonna supistumis-
taan, joskin viime vuotta lievempänä. Hotellien majoitusmyynnin 
arvo laski 2,5 prosenttia tammi–maaliskuun aikana. Anniskelura-
vintoloissa myynnin arvo väheni 3,5 prosenttia.

Maatalouskaupassa kysyntä on hieman laskenut alkuvuoden ai-
kana. Viljelijöiden saamat tuotot ovat laskeneet alenevan hintake-
hityksen seurauksena. Kehitys heijastuu investointihyödykkeiden 
ja tuotantopanosten kysyntään.

Lähiajan näkymät

Taloustilanne on edelleen varsin epävarma. Suomessa elpyminen 
on alkanut ennustetun vaimeana kasvuna. Työllisyyden ennakoi-
tua positiivisempi kehitys luo edellytyksiä kotitalouksien kulu-
tuksen maltilliselle lisääntymiselle. Viennin kääntyminen selvään 
kasvuun toisella vuosineljänneksellä on tukevoittanut talouden 
kasvupohjaa. Vähittäiskaupan kannalta tilanne on viime vuotta 
valoisampi. Vuosi sitten myynti oli monella vähittäiskaupan toi-
mialalla laskussa. Nyt lasku on tasaantunut ja kääntynyt kasvuun. 
Talouden riskitekijät ovat globaaleja. Realisoituessaan ne voivat 
muuttaa myös Suomen suhdannekuvaa ja kulutusilmapiiriä no-
peasti.

S-ryhmän kehitys 1.1.–30.6.2010

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen.  
S-ryhmän veroton vähittäismyynti tammi–kesäkuussa oli 4 986 
miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 4,0 
prosenttia.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti  
    liiketoiminta-alueittain

 Milj. € ± % ed.v. 
S-marketit 1 385 0,1
Prismat* 1 241 9,2
Salet ja Alepat 345 2,6
Muut marketkauppa 56 122,7
Marketkauppa yhteensä* 3 027 5,1
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 739 14,3
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 157 -3,0
Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 348 -0,4
Auto- ja autotarvikekauppa 249 -0,6
Maatalouskauppa 462 -7,2
Muut 5 -30,7
S-ryhmä yhteensä* 4 986 4,0

* Sisältää lähialueiden vähittäismyynnin

S-ryhmässä oli kesäkuun lopussa 1 626 toimipaikkaa, kun niitä 
oli 1 591 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Alueosuuskauppojen lukumäärä 30.6.2010 oli 22 ja paikallis-
osuuskauppojen 10. 

S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli ensimmäisellä vuosipuo-
liskolla 4 003 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 
oli 3,7 prosenttia. Bonusmyynnin osuus koko S-ryhmän myyn-
nistä oli 68,7 prosenttia (67,7 %). Asiakasomistajille maksettiin 
bonusta 155,7 miljoonaa euroa, jossa kasvu edelliseen vuoteen 
oli 4,7 miljoonaa euroa (3,1 %). Bonusjärjestelmään kuuluviin 
osuuskauppoihin liittyi tammi–kesäkuussa 48 579 uutta jäsentä ja 
niiden kokonaisjäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 1 888 635.
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Osakkuusyhtiöiden kehitys 1.1.–30.6.2010

SOK-yhtymän liiketoimintaa harjoittavista osakkuusyrityksistä 
merkittävin on S-ryhmään kuuluva pankkitoimintaa harjoittava 
S-Pankki Oy.

S-Pankin alkuvuosi onnistui hyvin huolimatta haasteista, joi-
ta matala korkotaso asetti pankkitoiminnalle. S-Pankin tulos 
tammi–kesäkuussa oli 3,6 miljoonaa euroa (2,2 milj. €). SOK-
yhtymän 50 prosentin omistusosuuden mukaisesti pankin tulok-
sesta on 1,8 miljoonaa euroa yhdistelty SOK-yhtymän tulokseen 
(1.1.–30.6.2009 S-Pankki Oy yhdisteltiin SOK-yhtymään tytär-
yhtiönä).

S-Pankin yksityisasiakkaiden talletusten määrä kasvoi keskimää-
rin 20 miljoonalla eurolla kuukausittain. Kesäkuun lopussa yksi-
tyishenkilöillä oli 2 374 miljoonaa euroa talletuksia S-Pankissa.

S-Pankin myöntämien luottojen määrä nousi 361 miljoonaan 
euroon. Luottojen määrää kasvatti huomattavasti maaliskuun 
alussa Citibankista S-Pankkiin siirtynyt luottokanta.

S-Pankki myönsi kuukausittain keskimäärin yli 26 000 S-Etu-
kortti Visaa. S-Pankin myöntämien Visojen määrä ylitti touko-
kuussa 500 000 kortin rajan. Kesäkuun lopussa Visa-kortteja oli 
myönnetty 530 443 kappaletta.

S-Pankin asiakasmäärä kasvoi 2 242 236 asiakkaaseen. S-Pankin 
asiakkaista 889 856 oli ottanut verkkopankin käyttöönsä kesä-
kuun loppuun mennessä.

SOK-YHTYMÄN TOIMINTA 1.1.–30.6.2010

SOK:n toiminta

SOK on SOK-yhtymän emoyhteisö. SOK:n tehtävänä on sääntö-
jensä mukaan S-ryhmän keskusliikkeenä edistää ja kehittää osuus-
kauppojen 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 markkinointipal-
velujen sekä muiden ryhmä- ja konsernipalvelujen tuottamisesta 
S-ryhmän yrityksille sekä näihin palveluihin ja muuhun S-ryhmän 
toimintaan liittyvästä kehittämistoiminnasta. S-ryhmän liiketoi-
minnan kannalta keskeisiä palveluita ovat lisäksi hankintapalvelut, 
vuokrauspalvelut ja teollisuuden suoraan ketjuyksiköille toimitta-
mien tavaroiden valikoima- ja laskutuspalvelut. 

Valtakunnallisten ja alueellisten tytäryhtiöidensä kautta SOK 
monipuolistaa asiakasomistajille suunnattua palvelutarjontaa  
S-ryhmässä. Lisäksi SOK harjoittaa tytäryhtiöidensä kautta mar-
ket- sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa Baltian alueella ja Pie-
tarissa.

Konsernirakenteen muutokset

Katsauskauden muutokset
Yrityshankinnat, -perustamiset ja -järjestelyt

Intrade Partners Oy fuusioitui Inex Partners Oy:öön helmikuus-
sa. Tavoitteena on selkiyttää ketjuohjauksen ja hankintayhtiöiden 
työnjakoa.

SOK perusti helmikuussa Kiinteistö Oy Lempäälän Terminaa-
lin.

SOK perusti kesäkuussa S-Verkkopalvelut Oy:n. S-Verkkopal-
velut Oy johtaa S-ryhmän sähköisten palveluiden kehittämistä. 
Ensimmäisenä toiminnan aloittaa kauneuden verkkokauppa. 

Myynnit ja toiminnan lopettamiset
SOK myi loput 49 prosenttia Kilon Logistiikkakeskus Oy:stä  
S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:lle maaliskuussa 2010. 51 pro-
senttia myytiin joulukuussa 2009.

SOK myi Maan Auto Oy:n koko osakekannan Veho Group Oy 
Ab:lle toukokuussa. Kauppaan kuuluivat Peugeot autojen maa-
hantuonti, varaosatoiminnot sekä autojen maahantuontikunnos-
tustoiminta Hangossa.

SOK myi kesäkuussa osakkuusyhtiö TuuliWatti Oy:n osak-
keet S-Voima Oy:lle, joka perustettiin toukokuussa. S-Voima Oy 
kokoaa yhteen S-ryhmän sähkönhankintaan liittyvät hankkeet.  
S-Voiman omistavat SOK ja alueosuuskaupat. SOK:n omistus-
osuus yhtiöstä on 13,6 prosenttia.

Liikevaihto

SOK-yhtymän liikevaihto 1.1.–30.6.2010 oli 4 424 miljoonaa 
euroa, jossa oli lisäystä 5,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Liikevaihdon kasvu 213 miljoonaa euroa aiheutuu pääosin 
palvelutoiminnan segmenttiin kuuluvan osuuskauppojen tavara-
hankintaan liittyvän OVT-laskutuksen ja Pietarin alueen market-
kaupan kasvusta. Ulkomaisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 
oli 2,7 prosenttia eli 119 miljoonaa euroa.

SOK-yhtymän operatiivinen liikevaihto segmenteittäin

 Milj. € Milj. € ± ed. v. 
 1.1.–30.6. 1.1.–30.6. %
 2010 2009 
Marketkauppa 99 77 28,4
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 123 123 0,3
Auto- ja autotarvikekauppa 115 121 -5,3
Maatalouskauppa 445 479 -7,0
Hankintatoiminta 2 720 2 301 18,2
Palvelutoiminta 3 180 3 017 5,4
Kauppatoiminnan sisäisten 
erien eliminointi 1) -2 259 -1 929 17,1
Kauppatoiminnan liikevaihto 4 424 4 189 5,6
Pankkitoiminnan liikevaihto - 23 -
Kauppa- ja pankkitoiminnan 
välisten erien eliminointi - -2 -
SOK-yhtymä yhteensä 4 424 4 210 5,1

1)  Eliminoinnit sisältävät kauppatoiminnan segmenttien 
 välisten liiketapahtumien eliminoinnit. Segmenttien väliset 
 eliminoinnit sisältävät konsernin sisäistä OVT-laskutusta 
 2 129 miljoonaa euroa (1 798 milj. €).

Kauppatoiminnan liikevaihto

Marketkauppa
Marketkauppa sisältää sekä Baltiassa että Pietarissa harjoitettavan 
marketkaupan. Marketkaupan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 
28,4 prosenttia. Kasvuun vaikutti osaltaan uusperustanta Pieta-
rissa, Riiassa ja Vilnassa. Toisaalta Baltiassa talouden taantuma 
vaikutti myyntiä alentavasti. Investoinnit ulkomaiden liiketoimin-
noissa jatkuvat, kun Pietarissa, Narvassa, Tartossa ja Kaunasissa 
avataan uudet yksiköt vuoden 2010 aikana.
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Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Suomessa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan Sokotel 
Oy:n liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 
2,2 prosenttia. Kehitykseen vaikuttivat yleinen taloudellinen tilan-
ne ja Radisson Blu Espoon kiinniolo peruskorjauksesta johtuen. 
Matkailu- ja ravitsemistoimialan päivittämät ennusteet vuodelle 
2010 ovat heikommat kuin alkuvuonna tehdyt ennusteet. Hei-
näkuussa toteutetun ravintolaruoan arvonlisäveron alentamisen 
odotetaan voimistavan ravitsemiskaupan kysyntää vasta vuonna 
2011. 

Tallinnassa hotellitoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liike-
vaihto pysyi viime vuoden tasossa, vaikka talouden taantuma on 
laskenut huoneiden keskihintoja. Hotellitoimintaa Pietarissa har-
joittavan OOO Sokotelin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna 64,3 prosenttia, mikä on seurausta kohonneesta käyttö-
asteesta. Sekä turistien että liikematkustajien määrä on noussut.

Auto- ja autotarvikekauppa
SOK-yhtymän auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto laski edel-
lisestä vuodesta viisi prosenttia, mutta oli tavoitellulla tasolla. Lii-
kevaihdon laskuun vaikuttaa autoveron kirjauskäytännön muutos 
sekä maahantuonnin liikevaihdon sisältyminen autokaupan lukui-
hin ainoastaan neljältä kuukaudelta maahantuontiyhtiön myyn-
nin seurauksena. Vähittäiskaupan vertailukelpoinen liikevaihto 
kasvoi noin 7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Uusien henkilöautojen kokonaismarkkina tammi–kesäkuussa 
oli 62 444 kappaletta, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 19,9 
prosenttia. Ford henkilöautojen markkinaosuus oli 8,4 prosenttia 
ja Peugeotin 3,8 prosenttia molempien merkkien markkinaosuu-
den ollessa lähes edellisen vuoden tasolla. Ala ennustaa noin 108 
000 uuden henkilöauton markkinaa edellisen vuoden päädyttyä 
90 574 kappaleeseen. Pakettiautojen kokonaismarkkina oli 5 321 
kappaletta ja nousi edellisestä vuodesta 1,7 prosenttia. Vaihto-
automarkkina tammi–kesäkuussa oli noin 2 prosenttia edellistä 
vuotta jäljessä.

SOK perusti autokaupan ketjuohjausyksikön S-ryhmän auto-
kaupan kehittämiseksi alkuvuonna 2010.

Maatalouskauppa
Maatalouskaupan liikevaihto väheni 7,0 prosenttia. Lasku johtui 
maatalouden tuotantotarvikkeiden kysynnän heikentymisestä ja 
käynnistetyistä rautakaupan uudelleenjärjestelytoimenpiteistä.

Hankintatoiminta
Hankintatoiminta koostuu Inex Partners Oy:n tuottamista päivit-
täis- ja käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluista, Meira 
Nova Oy:n HoReCa-alan hankinta- ja logistiikkapalveluista sekä 
North European Oil Trade Oy:n polttonesteiden hankinnasta. 
Aiemmin käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluista vas-
tasi Intrade Partners Oy, joka sulautettiin Inex Partners Oy:öön 
28.2.2010.

Inex Partners Oy:n tammi–kesäkuun ja Intrade Partners Oy:n 
tammi-helmikuun yhteenlaskettu liikevaihto oli 1 675,6 miljoo-
naa euroa. Vertailukelpoinen päivittäistavaramyynti oli 8 pro-
senttia alkuvuotta 2009 suurempi ja suunniteltua tasoa parempi. 
Kasvu tuli pääosin jalostettujen elintarvikkeiden myynnin hyvästä 
kehityksestä. Käyttötavaramyynti toteutui sekin 8 prosenttia edel-
lisvuotta parempana ja hiukan suunniteltua tasoa korkeampana. 
Merkittävin kasvu tulee laajentuneen Kodin Terra -ketjun han-
kintavolyymin kasvusta.

Meira Nova Oy:n liikevaihto oli 150,4 miljoonaa euroa, mikä 
oli hieman edellistä vuotta pienempi. Asiakasryhmistä S-ryhmän 

matkailu- ja ravitsemiskauppa ja julkinen sektori ovat kasvaneet 
hyvin alkuvuonna. S-ryhmän osuus kokonaismyynnistä oli 42,5 
prosenttia.

North European Oil Trade Oy:n liikevaihto kasvoi merkittä-
västi edellisvuoteen verrattuna johtuen öljytuotteiden hintojen 
noususta.

Palvelutoiminta
Palvelutoiminta sisältää osuuskauppojen tavarahankintaan liitty-
vän OVT-laskutuksen sekä SOK:n S-ryhmän yksiköille tuotta-
mista palveluista syntyvän liikevaihdon. OVT-laskutus oli 3 033 
miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5,9 prosenttia.

Tulos

SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli 36,6 miljoonaa euroa (-7,1 
milj. €). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 45,5 mil-
joonaa euroa (1,2 milj. €). Tuloksen kasvuun vaikuttivat osaltaan 
edellisvuonna käynnistetty voimakas toiminnan tehostamis- ja 
kulujen säästöohjelma sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa esi-
tettyjen osakkeiden myyntivoittojen kasvu.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos segmenteittäin

SOK-yhtymän operatiivinen tulos on jaettu operatiivisen seu-
rannan mukaisiin kauppa- ja pankkitoiminnan segmentteihin. 
Kauppatoiminnan tietoina esitetään kaikki muu liiketoiminta 
pankkitoimintaa lukuun ottamatta.

SOK-yhtymän operatiivisen tuloksen laskennassa on käytetty 
suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaisia arvostuksia.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos segmenteittäin

 Milj. € Milj. €
 1.1.–30.6. 1.1.–30.6.
 2010 2009
Marketkauppa -11,0 -10,0
Matkailu- ja ravitsemiskauppa  -9,4  -17,6
Auto- ja autotarvikekauppa -2,1 -8,0
Maatalouskauppa 3,6 7,2
Hankintatoiminta 6,1 2,1
Palvelutoiminta 14,2 13,8
Kauppatoiminnan sisäisten 
erien eliminointi 1) -0,0 -2,0
Kauppatoiminnan operatiivinen tulos 1,3 -14,5
Pankkitoiminnan operatiivinen tulos 1,8 4,0
SOK-yhtymä yhteensä 3,2 -10,4

1)  Eliminoinnit sisältävät kauppatoiminnan segmenttien  
 väliset eliminoinnit.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos ennen veroja +3,2 miljoonaa 
euroa täsmäytetään SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen tulok-
seen ennen veroja +45,5 miljoonaa euroa. Operatiivisen tulok-
sen ulkopuolisia eriä ovat muun muassa myyntivoitot ja -tappi-
ot, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä arvonalentumiset. 
Tammi–kesäkuussa 2010 myyntivoittoja ja -tappioita oli +32,9 
miljoonaa euroa sekä muita eriä +0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi 
operatiiviseen tulokseen sisältyy lopetettujen toimintojen tulos 
ennen veroja -8,9 miljoonaa euroa.
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Kauppatoiminnan operatiivinen tulos

Marketkauppa
Marketkauppa sisältää Baltiassa sekä Pietarissa harjoitettavan 
marketkaupan. Marketkaupan operatiivinen tulos oli hieman 
viimevuotista alhaisempi johtuen Baltian talouden taantumas-
ta. Toisaalta Pietarin yhtiön operatiivinen tulos oli selvästi viime 
vuotta parempi.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Suomessa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan Sokotel 
Oy:n operatiivinen tulos parani edellisen vuoden vastaavasta ajan-
kohdasta. Yhtiön kustannusten joustoherkkyys suhteessa myyn-
tiin on parantunut edellisestä vuodesta johtuen yhtiössä tehdyistä 
kehittämis- ja säästötoimenpiteistä.

Tallinnassa hotellitoimintaa harjoittavan AS Sokotelin opera-
tiivinen tulos pieneni hieman edellisen vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna. Pietarissa hotellitoimintaa harjoittavan OOO 
Sokotelin operatiivinen tulos oli viime vuotta selvästi parempi, 
mikä on seurausta liikevaihdon noususta.

Auto- ja autotarvikekauppa
Auto- ja autotarvikekaupan ensimmäisen vuosipuoliskon opera-
tiivinen tulos oli edellistä vuotta merkittävästi parempi. Kuluvan 
vuoden tuloksen ennakoidaan olevan edelleen tappiollinen, mutta 
edellistä vuotta selvästi parempi.

Maatalouskauppa
Vähentyneen liikevaihdon seurauksena maatalouskaupan opera-
tiivinen tulos oli edellistä vuotta heikompi, mutta selkeästi posi-
tiivinen.

Hankintatoiminta
Inex Partners Oy:n operatiivinen tulos oli alkuvuoden osalta edel-
lisvuotta parempi. Tähän on vaikuttanut alkuvuoden edellisvuotta 
parempi myynti.

Meira Nova Oy:n operatiivinen tulos oli ennustettua ja edellis-
vuotta parempi. Tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet hyvä myynnin 
kehitys sekä kiinteiden kulujen ja pääomakulujen hyvä hallinta.

North European Oil Trade Oy:n toiminta on laajentunut ja 
monipuolistunut edellisvuonna tehtyjen terminaali-investointien 
myötä. Yhtiön operatiivinen tulos ylitti edellisen vuoden tason.

Palvelutoiminta
Palvelutoiminnan operatiivinen tulos oli hieman edellisvuotta ja 
selkeästi suunniteltua parempi.

Pankkitoiminnan operatiivinen tulos

Tammi–kesäkuussa 2010 pankkitoiminnan operatiivisena tulok-
sena raportoitiin S-Pankin osakkuusyhtiötulos 1,8 miljoonaa eu-
roa. Sen sijaan tammi–kesäkuussa 2009 S-Pankki Oy yhdisteltiin 
SOK-yhtymään tytäryhtiönä, jolloin pankkitoiminnan operatii-
vinen tulos oli 4,0 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja realisoinnit

SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat eli investoinnit 
käyttöomaisuuteen olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 30,8 
miljoonaa euroa (57,4 milj. €). Kotimaassa investoitiin kiinteis-
töihin, tietojärjestelmiin sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaan. 

Merkittäviä kohteita olivat lisäksi marketkaupan panostukset eri-
tyisesti Pietarin alueella.

Pysyvien vastaavien myynnit katsauskaudella olivat 73,7 mil-
joonaa euroa (10,4 milj. €). Merkittävimmät realisoinnit olivat 
Maan Auto Oy:n osakkeiden myynti Veho Group Oy Ab:lle ja 
Kilon Logistiikkakeskus Oy:n osakkeiden 49 prosentin loppuosan 
myynti S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:lle.

Rahoitus

SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä alkuvuoden aikana. 
Likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat kesäkuun lo-
pussa 182,3 miljoonaa euroa (31.12.2009 241,4 milj. €). Lisäksi 
konsernilla oli käyttämättöminä sitovia luottolimiittejä 305,0 mil-
joonaa euroa, jotka kaikki olivat pitkäaikaisia. SOK-yhtymän ko-
rolliset nettovelat olivat 140,3 miljoonaa euroa (31.12.2009 173,9 
milj. €). Gearing-tunnusluku oli 23,7 prosenttia (31.12.2009 
31,3 %).

SOK-yhtymän omavaraisuus nousi 31,3 prosenttiin (31.12.2009 
28,0 %).

Henkilöstö

SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henki-
lömäärä oli katsauskauden 1.1.–30.6.2010 aikana 8 479 henkeä. 
Kesäkuun lopussa SOK-yhtymän henkilömäärä oli 10 038, josta 
SOK:n henkilöstöä oli 1 195 (11,9 %) ja tytäryhtiöiden 8 843 
(88,1 %) henkeä. Ulkomailla yhtymän henkilöstöstä työskenteli 
katsauskauden lopussa 2 158 (21,6 %) henkeä.

Edellisen vuoden loppuun verrattuna henkilömäärä kasvoi  
1 006:lla (11,1 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ver-
rattuna henkilömäärä kasvoi 60 hengellä (0,6 %). SOK-yhtymän 
henkilömäärän kasvuun katsauskauden kuluessa vaikutti Pietarin 
Prisma-verkoston laajenemisen lisäksi lähinnä kevään aikana pal-
velukseen tulleet kesätyöntekijät.

Muutoksia SOK:n hallinnossa

Arto Hiltunen jäi terveydellisistä syistä pois SOK:n pääjohtajan 
tehtävästä 31.12.2009. Pääjohtajan sijaisena toimi SOK:n liike-
toimintojen johtaja Antti Sippola 31.3.2010 saakka. Hallituksen 
varapuheenjohtaja Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjoh-
taja Taavi Heikkilä toimi SOK:n hallituksen puheenjohtajana 
31.3.2010 saakka.

SOK:n uutena pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana 
aloitti 1.4.2010 Kuisma Niemelä, joka siirtyi tehtävään Keskimaa 
Osk:n toimitusjohtajan tehtävästä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

SOK-yhtymässä on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiik-
ka, jossa määritellään konsernin riskienhallinnan järjestäminen 
ja prosessi. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategisten ja 
operatiivisten liiketoimintatavoitteiden toteutumista. SOK-yhty-
mässä riskienhallinta on kokonaisvaltaista ja sitä toteutetaan osana 
johtamista ja toiminnan suunnittelua. 

Keväällä 2010 SOK-yhtymän strategiatyön osana toteutettiin 
riskianalyysi. Lisäksi riskienhallintaa toteutettiin merkittävien 
hankkeiden ja investointien yhteydessä. SOK-yhtymän riskitason 
seurannan kehittämisessä on alkuvuonna keskitytty riskinotto-
halun ja -kantokyvyn laskennan hyödyntämiseen sekä sen integ-
rointiin päätöksenteon tueksi. Lisäksi prosessien riskienhallinnan 
kehitystyötä on jatkettu.
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Alkuvuoden 2010 aikana riskienhallinnassa on edelleen kiinni-
tetty huomiota lähialueiden eli Baltian ja Venäjän riskitasoihin. 
Venäjän liiketoimintojen riskitasosta raportoidaan neljännesvuo-
sittain SOK:n hallitukselle. Venäjän maariski- ja liiketoimintaris-
kitasoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Loppuvuoden 2010 näkymät

Taloustilanteen odotetaan jatkuvan edelleen varsin epävarmana. 
Suomessa elpyminen on alkanut ennustetun vaimeana kasvuna. 
Työllisyyden ennakoitua positiivisempi kehitys luo edellytyksiä 
kotitalouksien kulutuksen maltilliselle lisääntymiselle. Toteutues-
saan globaalit talouden riskitekijät voivat kuitenkin muuttaa myös 
Suomen suhdannekuvaa ja kulutusilmapiiriä nopeasti.

SOK-yhtymän tulokseen vaikuttaa voimakkaasti yleisen talou-
dellisen tilanteen kehitys sekä kotimaassa että lähialueilla. Venäjän 
taloudessa tapahtunut elpyminen on vaikuttanut yhtymän mar-
ketkauppaan sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaan positiivisesti 
ja tuloksen odotetaan parantuvan viime vuodesta. Baltian talous-
tilanne näyttää jatkuvan edelleen epävarmana.

Kotimaan talouden elpymisen myötä kysynnän uskotaan kasva-
van ja vaikuttavan myönteisesti majoitus- ja ravitsemiskauppaan 
sekä autokauppaan, joiden tuloksien oletetaan ylittävän edellisen 
vuoden tason. Maatalouskaupan tuloksen arvioidaan jäävän edel-
lisvuotta alemmalle tasolle johtuen kysynnän heikentymisestä ja 
rautakaupan uudelleenjärjestelykuluista.

Taantumasta aiheutuneen kysynnän laskun ennustetaan vaikut-
tavan konsernissa liiketoiminta-alueiden tulokseen sekä Suomessa 
että lähialueilla myös vuonna 2010. Yleisen talouskehityksen ja 
SOK-yhtymän liiketoiminnoissa toteutettujen tehostamisohjel-
mien ansiosta yhtymän liiketoiminnan tuloksen uskotaan olevan 
viime vuotta parempi.

Helsingissä 19.8.2010

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN
KESKUSKUNTA

Hallitus
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Konsernin tuloslaskelma, IFRS

Milj. €
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

Tulos ennen veroja

Tuloverot
Jatkuvien toimintojen kauden tulos

Lopetettujen ja myytävänä olevien toimintojen kauden tulos

Kauden tulos

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. €
Kauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot
Myytävissä olevat sijoitukset
    Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset
    Myytävissä oleviin sijoituksiin liittyvät verot
Rahavirran suojaukset 
    Rahavirran suojauksien arvonmuutokset
    Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen laajasta tuloksesta 
 tulosvaikutteiseksi eräksi
    Rahavirran suojauksiin liittyvät verot
Osakkuusyhtiöiden laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
Kauden laaja tulos

Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Vuodesta 2010 lähtien hankintayhtiöiden loppuvuoden arvioidut ostohyvitykset jaksotetaan osavuosikatsaukseen. 
Laskentatavan muutoksesta johtuen vertailuhetken 30.6.2009 tiedot ovat oikaistu. 
Koko vuoden 2009 tulokseen ei laskentatavan muutoksella ole vaikutusta.

  

 1.1.–30.6.2010 1.1.–30.6.2009
  
 4 405,8 4 163,5
 31,4 5,7
  
 -4 029,0 -3 807,8
 -165,5 -161,7
 -32,1 -32,5
  
 -158,7 -150,3
 3,0 0,6
  
 54,9 17,4
 -9,6 -16,2
 0,2 0,0
  
 45,5 1,2
  
 -3,2 3,0
 42,3 4,2
  
 -9,0 -8,1
  
 33,3 -3,9
  
  
 32,5 -5,5
 0,8 1,6
 33,3 -3,9
  
 
 
 1.1.–30.6.2010 1.1.–30.6.2009
 33,3 -3,9
  
 3,5 -0,5
  
 0,0 12,5
 -0,0 -3,3
  
  2,7

 5,4 
 -1,4 -0,7
 -2,7 
 4,8 10,8
 38,1 6,9
  
  
 37,3 5,3
 0,8 1,6
 38,1 6,9
  

OSAVUOSIKATSAUS
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Konsernitase, IFRS

Milj. €
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Lyhytaikaiset sijoitukset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Myytävänä olevat omaisuuserät
Varat yhteensä

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osuuspääoma
Sidotut rahastot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
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
Tilikauden verovelka
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Myytävänä olevien omaisuuserien velat
Oma pääoma ja velat yhteensä

   

   
 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
   
   
 352,2 391,3 348,5
 30,5 35,0 31,6
 104,3 112,6 102,9
 89,3 9,6 90,8
 62,7 59,0 71,7
 38,8 36,1 38,3
 677,8 643,6 683,8
   
   
 321,8 354,1 346,4
 679,8 673,8 677,3
 38,0 50,3 47,5
 39,9 108,3 0,0
 142,3 70,9 240,8
 1 221,9 1 257,5 1 312,0
  2 210,8 19,3
 1 899,7 4 111,9 2 015,1
   
   
   
 133,4 122,5 133,4
 20,0 14,7 18,7
 419,1 363,2 383,6
 572,5 500,4 535,6
 20,1 19,6 19,5
 592,6 520,1 555,1
   
   
 12,8 14,8 14,8
 145,9 249,6 191,4
 37,5 37,1 38,8
 13,7 21,3 16,2
 22,1 25,2 22,2
 232,0 347,9 283,4
   
   
 163,9 288,8 188,5
 165,4 173,0 232,2
 740,9 686,0 729,7
 4,9 1,1 4,8
 1 075,0 1 148,9 1 155,3
  2 095,0 21,3
 1 899,7 4 111,9 2 015,1
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 

Milj. € Viite
LIIKETOIMINTA 
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 
Lopetettujen ja myytävänä olevien toimintojen liikevoitto 
Oikaisut liikevoittoon (1)
Käyttöpääoman muutos (2)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 
Lyhytaikaisten saamisten lisäys 
Lyhytaikaisten sijoitusten muutos 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut 
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 
Saadut osingot liiketoiminnasta 
Maksetut välittömät verot   
Liiketoiminnan rahavirta 
 
INVESTOINNIT 
Ostetut tytäryhtiöosakkeet 
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 
Muun käyttöomaisuuden ostot 
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 
Muun käyttöomaisuuden myynnit 
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 
Myytyjen ja hankittujen tytäryhtiöiden likvidit varat 
Saadut osingot investoinneista 
Investointien rahavirta 
 
RAHOITUS 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 
Saamistodistusten ja rahasto-osuuksien muutokset 
Osuuspääoman vähennys 
Maksetut osuus- ja lisäosuuspääoman korot 
Muu oman pääoman vähennys 
Rahoituksen rahavirta 
 
Rahavarojen nettomuutos, vähennys 
 
Rahavarat tilikauden alussa 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 
Rahavarojen nettomuutos, vähennys 
Rahavarat kauden lopussa 
 
Oikaisut liikevoittoon  (1)
   Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot  
   Poistot ja arvonalentumiset 
   Pankkitoiminnan korkoryhmittely 
   Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 
 
Käyttöpääoman muutos (2)
   Liikesaamisten muutos 
   Vaihto-omaisuuden muutos 
   Korottomien velkojen muutos 
 
 
Konsernin rahavirtalaskelmassa ainoastaan lyhytaikaiset alle 3 kuukauden saamistodistukset on luokiteltu rahavaroiksi.

  

  
 1.1.–30.6.2010 1.1.–30.6.2009
 
 54,9 17,4
 -8,9 -8,1
 -15,0 32,0
 -81,7 -116,8
 -50,8 -75,6
 -0,4 -40,1
 0,0 -1,5
 -2,7 -49,7
 7,6 47,2
 0,1 0,1
 -4,2 -0,1
 -50,4 -119,7
  
  
 0,0 -13,8
 0,0 -0,3
 -30,8 -43,4
 49,5 8,6
 24,2 1,8
 0,1 3,9
 -4,9 0,1
 0,1 0,1
 38,2 -43,0
  
  
 -30,5 102,7
 -15,5 103,6
 -19,9 -330,1
 -0,2 -2,0
 -0,4 -9,7
 -0,3 -0,0
 -66,8 -135,5
  
 -79,0 -298,2
  
 241,4 471,2
 -0,2 0,3
 -79,0 -298,2
 162,3 173,2
  
  
 -32,9 -4,7
 32,5 34,7
 0,0 -20,9
 -14,6 22,9
 -15,0 32,0
  
 -64,4 -70,1
 12,6 -4,3
 -29,9 -42,4
 -81,7 -116,8
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

Milj. €
Oma pääoma
1.1.2009
Kauden laaja tulos
Osuuspääoman korko
Muut muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos
30.6.2009

1.1.2010
Kauden laaja tulos
Muut muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos
30.6.2010

         

         

         
 122,5 -15,1 18,5 0,1 -2,7 380,8 504,1 18,0 522,1
  11,3   -0,5 -5,5 5,3 1,6 6,9
      -9,7 -9,7  -9,7
      0,6 0,6  0,6
       0,0 0,1 0,1
 122,5 -3,8 18,5 0,1 -3,2 366,3 500,4 19,6 520,1
         
 133,4 0,1 18,5 0,0 -2,9 386,5 535,6 19,5 555,1
  1,4   3,5 32,5 37,3 0,8 38,1
      -0,4 -0,4  -0,4
       0,0 -0,3 -0,3
 133,4 1,5 18,5 0,0 0,6 418,6 572,5 20,1 592,6
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Tuloslaskelman ja taseen laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Osa-
vuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja las-
kentamenetelmiä kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä kuitenkin 
siten, että konserni on 1.1.2010 alkaen ottanut käyttöön jäljempä-
nä mainitut IASB:n julkistamat standardi- ja tulkintamuutokset.

Kaikki osavuosikatsaustaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä 
vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa 
esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tark-
koja arvoja.

Vuodesta 2010 lähtien hankintayhtiöiden loppuvuoden arvi-
oidut ostohyvitykset jaksotetaan osavuosikatsaukseen. Laskenta-
tavan muutoksesta johtuen vertailuhetken 30.6.2009 tiedot on 
oikaistu. Koko vuoden 2009 tulokseen ei laskentatavan muutok-
sella ole vaikutusta.

SOK myi Maan Auto Oy:n koko osakekannan Veho Group 
Oy Ab:lle 1.5.2010. Maan Auto Oy on esitetty osavuosikatsa-
uksessa IFRS 5:n vaatimusten mukaisesti lopetettuina toimintoi-
na. S-Pankki Oy järjesti osuuskaupoille suunnatun osakeannin 
15.5.–30.6.2009. Osavuosikatsauksen vertailutiedoissa 30.6.2009 
S-Pankki Oy ja sen tytäryhtiö S-Asiakaspalvelu Oy on luokiteltu 
myytävänä oleviksi toiminnoiksi.

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

IASB:n julkaisemat 1.1.2010 käyttöönotetut standardi- 
  ja tulkintamuutokset:
–  Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen  
 (voimaan 1.7.2009)
–  Muutos IAS 17 Vuokrasopimukset
–  Uudistettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
–  Muutos IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvosta-
 minen - Suojauslaskennan kohteet 
–  IFRS-standardien vuosittaiset muutokset 
–  IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen 
 suojaukset

Standardi- ja tulkintamuutosten käyttöönotoilla ei ole ollut mer-
kittävää vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
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Segmentti-informaatio 30.6.2010

SOK-yhtymä soveltaa segmenttiraportoinnissaan IFRS 8 -standardia. Ylimmän johdon raportointia varten SOK-yhtymän
liiketoiminta on jaettu seitsemään liiketoimintasegmenttiin. Segmenttijako perustuu toimialajakoon. Operatiivisen tuloksen laskennassa 
käytetään kotimaisen kirjanpitolain mukaisia arvostuksia. SOK-yhtymän operatiivisessa raportoinnissa varoja ei kohdisteta eikä raportoida 
käyttöpääomaa lukuunottamatta. Maan Auto Oy, joka sisältyy auto- ja autotarvikekauppasegmenttiin, on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi 
vuosina 2009 sekä 2010.

Milj. €

Liikevaihto

Operatiivinen tulos

Investoinnit
Realisoinnit
Käyttöpääoma

Liikevaihdon täsmäytys
Raportoitava operatiivisen laskennan liikevaihto
Lopetettujen toimintojen liikevaihto
Jatkuvien toimintojen liikevaihto IFRS

Tuloksen täsmäytys
Raportoitavien segmenttien operatiivinen tulos
SOK-yhtymässä operatiivisen tuloksen ulkopuolisia eriä:
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot
 Johdannaisten arvostusvoitot ja -tappiot sekä muut erät
 Lopetettujen toimintojen kauden tulos
 Muut oikaisut
Jatkuvien toimintojen kauden tulos ennen veroja IFRS

Konsernitason lisätiedot, ulkoiset tuotot
Kotimaa
Ulkomaat
Liikevaihto yhteensä

Marketkauppa
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Auto- ja autotarvikekauppa
Maatalouskauppa
Hankintatoiminta
Palvelutoiminta
Liikevaihto yhteensä

           
           
           
 98,9 123,4 114,5 445,3 2 720,4 3 179,9 -2 258,8 4 423,6   4 423,6
           
 -11,0 -9,4 -2,1 3,6 6,1 14,2 -0,0 1,3 1,8  3,2
           
 6,2 3,4 0,1 1,8 1,3 18,0     30,8
  0,1 22,7 0,0  50,9     73,7
 -3,1 3,0 20,7 145,5 46,0 -2,4 2,3 212,1   212,1
           
           
      4 423,6     
      -17,7     
      4 405,8     
           
           
      3,2     
           
      32,9     
      -1,0     
      8,9     
      1,5     
      45,5     
           
           
      4 286,9     
      118,9     
      4 405,8     
           
      98,9     
      123,1     
      96,8     
      395,1     
      571,1     
      3 120,8     
      4 405,8     
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Segmentti-informaatio 30.6.2009

SOK-yhtymä soveltaa segmenttiraportoinnissaan IFRS 8 -standardia. Ylimmän johdon raportointia varten SOK-yhtymän liiketoiminta 
on jaettu seitsemään liiketoimintasegmenttiin. Segmenttijako perustuu toimialajakoon. Operatiivisen tuloksen laskennassa käytetään 
kotimaisen kirjanpitolain mukaisia arvostuksia. SOK-yhtymän operatiivisessa raportoinnissa varoja ei kohdisteta eikä raportoida 
käyttöpääomaa lukuunottamatta. Maan Auto Oy, joka sisältyy auto- ja autotarvikekauppasegmenttiin, on luokiteltu lopetetuksi 
toiminnoksi ja pankkitoimintasegmentti myytävänä olevaksi toiminnoksi vuonna 2009.

Milj. €

Liikevaihto

Operatiivinen tulos

Investoinnit
Realisoinnit
Käyttöpääoma

Liikevaihdon täsmäytys
Raportoitava operatiivisen laskennan liikevaihto
Lopetettujen ja myytävänä olevien toimintojen liikevaihto
Jatkuvien toimintojen liikevaihto IFRS

Tuloksen täsmäytys
Raportoitavien segmenttien operatiivinen tulos
SOK-yhtymässä operatiivisen tuloksen ulkopuolisia eriä:
 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot
 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
 Pakollisen varauksen lisäys
 Johdannaisten arvostusvoitot ja -tappiot sekä muut erät
 Lopetettujen ja myytävänä olevien toimintojen kauden tulos
 Muut oikaisut
Jatkuvien toimintojen kauden tulos ennen veroja IFRS

Konsernitason lisätiedot, ulkoiset tuotot
Kotimaa
Ulkomaat
Liikevaihto yhteensä

Marketkauppa
Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Auto- ja autotarvikekauppa
Maatalouskauppa
Hankintatoiminta
Palvelutoiminta
Liikevaihto yhteensä

           
           
           
 77,1 122,9 121,0 478,8 2 301,4 3 016,8 -1 929,1 4 188,9 23,0 -2,3 4 209,6
           
 -10,0 -17,6 -8,0 7,2 2,1 13,8 -2,0 -14,5 4,0 0,0 -10,4
           
 11,7 8,3 0,5 2,6 12,0 21,7   0,6  57,4
 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 9,3     10,4
 -1,1 4,5 43,9 172,3 65,3 -5,6 1,4 280,8 -0,5 -0,7 279,6
           
           
      4 209,6     
      -46,1     
      4 163,5     
           
           
      -10,4     
           
      4,7     
      0,4     
      -0,7     
      -3,5     
      8,3     
      2,5     
      1,2     
           
           
      4 069,5     
      94,0     
      4 163,5     
           
      77,0     
      122,9     
      98,2     
      426,4     
      487,6     
      2 951,4     
      4 163,5     
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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 osavuosikatsauksessa lopetetuksi toiminnoksi. Konsernin tuloslaskelmaan 
sisältyvän lopetettujen toimintojen tulos oli seuraava:  

Milj. €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Kauden tulos
Voitto Maan Auton luovutuksesta 
Lopetettujen toimintojen kauden tulos

Maan Auto Oy -yksikön myyntihetken tulos oli -0,9 miljoonaa euroa ilman konsernin sisäisten erien eliminointia 
(-3,1 milj.euroa 30.6.2009).

Lopetettujen toimintojen rahavirrat olivat seuraavat:

Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavirrat yhteensä

Myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 
Laskennalliset verosaamiset
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Rahavarat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Varaukset
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korottomat velat
Varat ja velat yhteensä

Rahana saatu vastike
Luovutetun yhtiön rahavarat
Rahavirtavaikutus

  

  
  
  

  
  
  
  
 1.1.–30.6.2010 1.1.–30.6.2009
 17,8 22,8
 0,0 0,0
 -25,5 -31,7
 -1,1 -2,0
 -0,3 -0,3
 -2,0 -2,6
 -11,1 -13,8
 -0,0 -0,0
 -11,1 -13,8
 -0,1 0,7
 -11,2 -13,1
 2,2 
 -9,0 -13,1
  
  
  
  
  
  
  
 -11,1 -9,0
 -0,0 0,0
 0,0 0,0
 -11,1 -9,0
  
 1.5.2010 
  
 1,7 
 2,6 
 0,1 
 11,2 
 8,5 
 2,8 
 4,2 
 -2,5 
 -0,5 
 -0,0 
 -3,9 
 -18,2 
 6,1 
  
  
 22,7 
 -4,2 
 18,6 
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Myytävänä olevat toiminnot:
S-Pankki Oy järjesti osuuskaupoille suunnatun osakeannin 15.5.–30.6.2009. Tämän osavuosikatsauksen vertailutiedoissa 30.6.2009 
S-Pankki Oy ja sen tytäryhtiö S-Asiakaspalvelu Oy on luokiteltu myytävänä oleviksi toiminnoiksi. Konsernin tuloslaskelmaan 
30.6.2009 sisältyvän myytävänä olevien toimintojen tulos oli seuraava: 

Milj. €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Myytävänä olevien toimintojen kauden tulos

Myytävänä olevien toimintojen tase:

Milj. €
Varat
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Laskennalliset verosaamiset
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset korottomat saamiset
Lyhytaikaiset korolliset saamiset
Lyhytaikaiset sijoitukset
Rahavarat
Varat yhteensä

Velat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korottomat velat
Velat yhteensä

Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavirrat yhteensä

Pankkitoiminnan rahavirtalaskelmassa yli 3 kuukauden saamistodistukset ja rahasto-osuuksien muutokset 
on esitetty liiketoiminnan rahavirrassa. 

  
  
  
  
 1.1.–30.6.2009 
 23,9 
 0,0 
 -0,0 
 -4,4 
 -1,8 
 -12,0 
 5,7 
 -0,2 
 5,5 
 -0,5 
 5,0 
  
  
  
 30.6.2009 
  
 13,4 
 0,0 
 5,1 
 56,8 
 144,9 
 1 876,7 
 113,9 
 2 210,8 
  
  
 18,9 
 0,7 
 1 942,1 
 133,3 
 2 095,0 
  
  
 -196,7 
 -0,6 
 37,2 
 -160,0 
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Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Milj. €
Hankintameno
Hankintameno 1.1.2010
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 30.6.2010

Kertyneet poistot
Kertyneet poistot 1.1.2010
Muuntoerot
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 30.6.2010

Kirjanpitoarvo 1.1.2010
Kirjanpitoarvo 30.6.2010

Hankintameno
Hankintameno 1.1.2009
Muuntoerot
Liiketoimintojen yhdistäminen
Myytävänä olevat omaisuuserät
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 30.6.2009

Kertyneet poistot
Kertyneet poistot 1.1.2009
Muuntoerot
Liiketoimintojen yhdistäminen
Myytävänä olevat omaisuuserät
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 30.6.2009

Kirjanpitoarvo 1.1.2009
Kirjanpitoarvo 30.6.2009

   

 Aineelliset Sijoitus- Aineettomat
  hyödykkeet kiinteistöt hyödykkeet
   
 598,2 58,5 269,2
 8,3 0,0 0,1
 20,2   0,0 11,9
 -6,4   -3,1 -4,6
 0,3   0,0 -0,2
 620,6   55,5   276,3  
   
   
 -249,7   -26,9   -166,3  
 -0,7   0,0   0,0  
 4,3   2,6 3,7
 -22,2   -0,7 -9,4
 0,0   0,0 0,0
 -268,4 -25,0 -171,9
   
 348,5 31,6 102,9
 352,2 30,5 104,3
   
   
 621,0 72,1 282,3
 -3,0 0,0 -0,2
 10,3   0,0 0,0
 0,0   0,0 -20,4
 45,7   0,0 13,0
 -25,6   -7,7 -1,6
 8,1   -3,2 -6,0
 656,5   61,2   267,2  
   
   
 -255,9   -32,1   -153,8  
 0,0   0,0   0,0  
 -2,3   0,0 0,0
 0,0   0,0 7,0
 15,1   6,7 3,8
 -22,3   -0,9 -11,6
 0,0   0,0 0,0
 -265,3 -26,2 -154,6
   
 365,1 40,0 128,5
 391,3 35,0 112,6
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Lähipiiritapahtumat

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa:

Milj. €
Myynnit
Ostot
Rahoitustuotot ja -kulut
Myyntisaatavat ja muut saamiset
Lainasaamiset
Lainat
Ostovelat ja muut velat

  
  
 30.6.2010 30.6.2009
 18,5 16,6
 117,9 109,3
 0,2 0,0
 3,7 3,9
 22,1 0,0
 6,0 6,5
 16,0 15,5
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Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset, Milj. €

Annetut pantit ja vastuusitoumukset

Velat, joiden vakuudeksi annettu pantteja
Lainat rahoituslaitoksilta
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Pantattujen hyödykkeiden kirjanpitoarvo
Muut velat
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
Vakuudeksi annetut pantit yhteensä

Velat, joiden vakuudeksi annettu takauksia
Lainat rahoituslaitoksilta
Annetut takaukset
Annetut takaukset yhteensä

Yleisvakuudet, jotka annettu velkojen vakuudeksi
Kiinnitykset

Muut annetut vakuudet
Pantit
Kiinnitykset
Takaukset
Yhteensä

Muiden velasta annetut vakuudet
Takaukset osakkuusyritysten velasta
Takaukset osuuskauppojen velasta
Takaukset muiden velasta 
Yhteensä

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

Muut vastuut
Remburssivastuut
Yhteensä 

Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana
Ei peruutettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

Milj. €
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

Lisäksi SOK on antanut tukikirjeet SOK-Takaus Oy:n myöntämille takauksille. 
Tukikirjeiden määrä 30.6.2010 oli 80,3 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa 30.6.2009). 

Vuoden 2009 lukuja on oikaistu. 

    

    
 30.6.2010 30.6.2009 Muutos 31.12.2009
    
    
    
    
 10,5 7,6 2,9 23,4
 0,0 7,6 -7,6 14,2
 10,8 0,0 10,8 23,5
 2,0 1,9 0,1 2,0
 2,2 2,2 0,0 2,2
 13,0 9,8 3,2 39,9
    
    
 0,0 49,8 -49,8 0,0
 0,0 55,8 -55,8 0,0
 0,0 55,8 -55,8 0,0
    
    
 0,0 0,7 -0,7 0,0
    
    
 0,0 1,8 -1,8 1,9
 0,4 1,0 -0,6 1,0
 9,7 32,0 -22,3 30,8
 10,1 34,8 -24,7 33,7
    
    
 50,0 50,0 0,0 50,0
 10,5 10,9 -0,4 10,7
 1,4 0,2 1,2 0,2
 61,9 61,1 0,8 60,9
    
    
 0,2 0,1 0,1 0,1
 0,0 0,4 -0,4 0,0
 0,2 0,5 -0,3 0,1
    
    
 1,2 10,2 -9,0 2,7
 1,2 10,2 -9,0 2,7
    
    

    
    
 30.6.2010 30.6.2009 Muutos 31.12.2009
 96,3 86,8 9,5 97,7
 342,9 288,6 54,2 340,8
 522,2 417,0 105,2 571,6
 961,4 792,5 168,9 1 010,1
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Tunnusluvut

SOK-yhtymän jatkuvat toiminnot:

Liikevaihto, milj. €

Liikevoitto, milj. €
% liikevaihdosta

Tulos ennen veroja, milj. €
% liikevaihdosta

SOK-yhtymä:

Omavaraisuusaste, %

Gearing, %

Kauppatoimintasegmentin tunnusluvut, jatkuvat toiminnot:

Omavaraisuusaste, %

Gearing, %

S-Pankin tunnusluvut:

Vakavaraisuussuhde, %

S-Pankki Oy on yhdistelty 1.1.–30.6.2009 konserniin tytäryhtiönä ja 1.7.2009 lähtien osakkuusyhtiönä. 

   

   
 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

 4 405,8 4 163,5 8 532,1
   
 54,9 17,4 62,8
 1,2 0,4 0,7
   
 45,5 1,2 37,1
 1,0 0,0 0,4
   
   

 31,3 12,7 28,0
   
 23,7 66,2 31,3
   
   
   
   
 31,8 25,7 28,0
   
 23,3 68,1 29,7
   
   
   

 - 21,3 -
   
   

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste, %  =  oma pääoma yhteensä                           x 100 %  taseen loppusumma - saadut ennakot

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

Vakavaraisuussuhde, %  =  omat varat yhteensä                                        x 8 %  omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä


