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TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli viime vuonna kohtuullis-
ta. Tilastokeskuksen tarkastetun ennakkotiedon mukaan kansan-
tuotteen volyymin kasvu oli 2,7 prosenttia. Kasvun perustana oli 
etenkin investointien hyvä kehitys. Kysyntätekijöistä myös vienti 
ja yksityinen kulutus ylläpitivät tuotannon kasvua. Euroaluetta 
parempi kehitys antoi myös hyvät lähtökohdat kuluvalle vuodel-
le. Alkuvuoden talouskehitys olikin odotettua parempi. Suomen 
talouskasvua ovat pitäneet yllä kotimainen kysyntä ja etenkin yk-
sityisten kulutusmenojen vahva kasvu.

Yksityinen kulutus loi hyvän pohjan myös vähittäiskaupan ja 
palveluiden alkuvuoden kehitykselle. Euroalueen uhkaavat talous-
uutiset eivät vielä vaikuttaneet kotitalouksien kulutukseen. Posi-
tiivisen alkuvuoden taustalla on ennen kaikkea hyvänä säilynyt 
työllisyyskehitys. Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
työllisten määrä oli edellisvuotta hieman korkeampi. Muutos 
työn kysynnässä on kuitenkin ollut jonkin verran tätä suurempi, 
koska yritykset ovat ensin lisänneet nykyisen henkilöstön työ-
tuntien määrää ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. Työn 
kysynnän positiivinen kehitys on näkynyt kansantalouden palk-
kasummassa, joka kasvoi noin viisi prosenttia toukokuun loppuun 
mennessä. Hyvään kehitykseen vaikutti osaltaan työmarkkinajär-
jestöjen raamisopimuksissa sovittu ja alkuvuonna palkansaajille 
maksettu kertaerä.

Kuluttajahintojen nousu jatkui alkuvuonna. Noin kolmen pro-
sentin hintojen nousu on osin syönyt kotitalouksien ostovoimaa. 
Inflaatiosta huolimatta reaalinen ostovoima on kehittynyt posi-
tiivisesti. Kehitystä on tukenut korkotason säilyminen ennätyk-
sellisen matalana. Käytettävissä oleva raha on lisännyt kuluttajien 
luottamusta oman talouden kehitykseen ja kasvattanut kulutusha-
lukkuutta. Kokonaisuutena kuluttajien luottamus talouden kehi-
tykseen kasvoikin alkuvuonna vahvasti, vaikka taso on ollut viime 
vuotta alempi. Suuriin hankintoihin liittyvissä kulutusaikeissa lie-
vää varautumista on kuitenkin ollut näkyvissä. Kesäkuussa julkais-
tu kuluttajabarometri oli kuitenkin toukokuista selvästi heikompi 
ja toi muutoksen alkuvuoden positiiviseen kehityssuuntaan.

Vähittäiskaupan myynnin arvo kasvoi Tilastokeskuksen mu-
kaan 5,6 prosenttia kesäkuun loppuun mennessä. Kuluttajahinto-
jen nousun takia myynnin määrällinen kasvu oli maltillisempaa, ja 
jäi 2,1 prosenttiin. Erittäin hyvän ensimmäisen vuosineljänneksen 
jälkeen vähittäiskaupan myynnin kehitys on osin hidastunut. 

Vähittäiskaupan hyvä kehitys näkyy myös tarkemmalla toimi-
alatason ryhmittelyllä tarkastellen. Päivittäistavarakauppa ry:n 
jäsenyritysten päivittäistavaramyynti kasvoi 5,9 prosenttia touko-
kuun loppuun mennessä. Käyttötavaroiden liikevaihto tavarata-
loissa lisääntyi samalla ajanjaksolla 3,6 prosenttia. Pukeutumisen 
kauppa kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 7,8 prosenttia huhti-
kuun loppuun mennessä. Urheiluvälineiden kaupassa kasvua oli 
8,8 prosenttia, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan kaupassa 
kasvu jäi vaatimattomampaan 2,7 prosenttiin. Alempaa kasvu-
prosenttia selittää alalla jatkunut hintojen aleneminen. Myös rau-
takaupan kasvu oli vahvaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Toisen neljänneksen heikompi kehitys kuitenkin painoi alkuvuo-
den myynnin 0,1 prosenttia viime vuotta pienemmäksi toimialan 
oman myyntiseurannan mukaan. 

Autokaupan kasvua vauhditti huhtikuun alussa voimaan tullut au-
toveron korotus. Maaliskuun loppuun mennessä autojen vähittäis-
kaupan myynti kasvoi lähes neljänneksellä. Uusia henkilöautoja 
rekisteröitiin vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana pe-
räti 34 prosenttia edellisvuotta enemmän. Uusien autojen kauppa 
hidastui merkittävästi maaliskuun jälkeen ja henkilöautojen rekis-
teröinti oli kesäkuun loppuun mennessä jäänyt yli kuusi prosenttia 
viimevuotisesta. Polttoaineiden vähittäiskaupassa kasvua oli 6,4 
prosenttia huhtikuun loppuun mennessä.

Hotelli- ja ravintola-alan kehitys oli alkuvuonna hyvä. Alan 
liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosikolmanneksella 6,3 pro-
senttia. 

Lähiajan näkymät

Lähiajan näkymät ovat poikkeuksellisen epävarmoja. Euroalueen 
kriisi on laajenemassa ja taloudellisen aktiviteetin odotetaan edel-
leen laskevan kriisin seurauksena. Alkuvuonna Suomen taloudelli-
nen tilanne oli osin jopa odotettua parempi yksityisen kulutuksen 
toimiessa talouden veturina. Vuoden loppupuolella kotitalouksien 
tulokehityksen arvellaan kuitenkin heikkenevän. Kesän alussa tul-
leet irtisanomisuutiset vaikuttavat täydellä painollaan kuluttajien 
mielialoihin ja ostopäätöksiin vasta toisella vuosipuoliskolla. Kol-
mannen vuosineljänneksen kulutusilmapiiriä voi luonnehtia va-
rautuneeksi etenkin kotitalouksien suurten hankintojen kohdalla.

S-ryhmän kehitys 1.1.–30.6.2012

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen sekä 
S-ryhmän yhteisomistusyritykset. S-ryhmän veroton vähittäis-
myynti tammi–kesäkuussa oli 5 841 miljoonaa euroa, jossa on 
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 5,8 prosenttia. 

S-ryhmän veroton vähittäismyynti  
    liiketoiminta-alueittain

 Milj. € ± % ed. v. 
S-marketit 1 566 5,6
Prismat* 1 530 10,7
Salet ja Alepat 417 10,0
Muu marketkauppa 124 7,6
Market-kauppa yhteensä* 3 636 8,3
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 888 5,4
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 162 2,1
Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 387 5,3
Auto- ja autotarvikekauppa 279 -3,5
Maatalouskauppa 484 -3,4
Muut  5 5,1
S-ryhmä yhteensä* 5 841 5,8

*  Sisältää lähialueiden vähittäismyynnin
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S-ryhmässä oli kesäkuun lopussa 1 685 toimipaikkaa, kun niitä 
oli 1 661 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. 

Alueosuuskauppojen lukumäärä 30.6.2012 oli 21 ja paikallis-
osuuskauppojen kahdeksan.

S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli ensimmäisellä vuosipuo-
liskolla 4 584 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 
5,4 prosenttia. Bonusmyynnin osuus koko S-ryhmän myynnistä 
oli 66,9 prosenttia (ed. v. 67,1 %). Asiakasomistajille maksettiin 
Bonusta 182,5 miljoonaa euroa, jossa kasvu edelliseen vuoteen oli 
11,4 miljoonaa euroa (+ 6,6 %). Bonusjärjestelmään kuuluviin 
osuuskauppoihin liittyi tammi–kesäkuussa 39 212 uutta jäsentä 
ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 2 017 676.

SOK-YHTYMÄN TOIMINTA 1.1.–30.6.2012

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

SOK:n tytäryhtiö SOK Real Estate Int. Oy osti alkuvuonna 25 
prosentin osuudet Pietarissa toimivista OOO Itis, OOO Itis2 ja 
OOOItis3 kiinteistöyhtiöistä Pietarin marketliiketoimintaverkos-
ton laajentamiseksi.

Liikevaihto

SOK-yhtymän liikevaihto 1.1.–30.6.2012 oli 5 762 miljoonaa 
euroa (operatiivinen liikevaihto 5 760 miljoonaa euroa), jossa oli 
lisäystä 4,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon 
kasvu, 256 miljoonaa euroa, aiheutuu pääosin palvelutoiminnan 
segmenttiin kuuluvan osuuskauppojen päivittäistavarahankintaan 
liittyvän OVT-laskutuksen kasvusta. Ulkomaisen liiketoiminnan 
osuus liikevaihdosta oli 3,8 prosenttia eli 218 miljoonaa euroa.

SOK-yhtymän operatiivinen liikevaihto segmenteittäin

 Milj. € Milj. € ± ed. v. 
 1.1.–30.6. 1.1.–30.6. %
 2012 2011 
Marketkauppa 191 134 42,1
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 122 122 0,0
Auto- ja autotarvikekauppa 98 112 -12,4
Maatalouskauppa 471 509 -7,4
Hankintatoiminta 4 480 3 784 18,4
Palvelutoiminta 3 614 3 430 5,4
Sisäisten erien eliminointi 1) -3 217 -2 588 24,3
SOK-yhtymä yhteensä 5 760 5 504 4,6

1)  Eliminoinnit sisältävät segmenttien välisten liiketapahtumien 
 eliminoinnit. Segmenttien väliset eliminoinnit sisältävät konsernin 
 sisäistä OVT-laskutusta 3 068 miljoonaa euroa (2 461 milj. €).

Marketkauppa
Marketkauppa sisältää sekä Baltiassa että Pietarissa harjoitettavan 
marketkaupan. Marketkaupan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 
42,1 prosenttia. Kasvuun vaikutti osaltaan uusperustanta Pietaris-
sa, Tartossa ja Riiassa, mutta myös vanhojen yksiköiden liikevaihto 
on kasvanut myönteisesti. Investoinnit ulkomaiden liiketoimin-
noissa jatkuvat, kun Pietarissa, Riiassa ja Kaunasissa avataan uusia 
yksiköitä tämän vuoden aikana.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Suomessa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan Sokotel 
Oy:n liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdas-
ta 3,4 prosenttia. Laskun aiheutti vuonna 2011 toteutettujen 
liiketoimintakauppojen myötä supistunut hotelliverkosto. Ver-
tailukelpoinen myynti on kehittynyt positiivisesti. Matkailu- ja 
ravitsemistoimialan päivittämät ennusteet vuodelle 2012 ovat lie-
västi positiiviset, sillä alan palveluiden kysynnän odotetaan loppu-
vuonna lisääntyvän vähäisesti viime vuodesta niin majoitus- kuin 
ravitsemiskaupan osalta.

Tallinnassa hotellitoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liike-
vaihto kasvoi edellisvuodesta 13,7 prosenttia. Hotellitoimintaa 
Pietarissa harjoittavan OOO Sokotelin liikevaihto kasvoi edel-
liseen vuoteen verrattuna 20,1 prosenttia. Hotellitoiminnan lii-
kevaihdon kasvuun vaikutti hotellien käyttöasteen paraneminen.

Auto- ja autotarvikekauppa
SOK-yhtymän auto- ja autotarvikekaupan liikevaihto laski edellis-
vuodesta 12,4 prosenttia, vertailukelpoisen liikevaihdon laskiessa 
2,8 prosenttia. Edustettujen merkkien Ford, Hyundai, Renault, 
Dacia, Suzuki ja Isuzu yhteenlaskettu markkinaosuus henkilöau-
toissa on noin 14 prosenttia kokonaismarkkinasta. 
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Maatalouskauppa
Maatalouskauppa koostuu Hankkija-Maatalous Oy:n ja sen ty-
täryhtiöiden harjoittamasta maatalous-, kone-, puutarha- ja rau-
takaupasta. Maatalouskaupan liikevaihto väheni 7,4 prosenttia. 
Lasku johtui yrityksille suunnatun rakennustarvikkeiden kaupan 
siirtymisestä 1.1.2012 alkaen Hankkija-Maatalous Oy:n sisaryhti-
ölle S-Yrityspalvelu Oy:lle sekä vertailuvuonna 2011 toteutuneista 
merkittävistä interventioviljojen vientitoimituksista.

Hankintatoiminta
Hankintatoiminta koostuu Inex Partners Oy:n tuottamista päi-
vittäis- ja käyttötavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluista, 
Meira Nova Oy:n hotelli-, ravintola- ja catering-alan hankinta- ja 
logistiikkapalveluista sekä North European Oil Trade Oy:n polt-
tonesteiden hankinnasta.

Inex Partners Oy:n tammi–kesäkuun liikevaihto oli 2 512 mil-
joonaa euroa. Vertailukelpoinen päivittäistavaramyynti oli kuusi 
prosenttia viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Käyttö-
tavaramyynti toteutui yhden prosentin edellisvuotta heikompana. 
Erityisesti toimitukset Prisma- ja Sokos-ketjujen osalta ovat olleet 
suunniteltua tasoa alhaisemmat.

Meira Nova Oy:n liikevaihto oli 182 miljoonaa euroa, mikä 
oli 11,0 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Asiakasryhmistä  
S-ryhmä ja henkilöstöravintolat ovat alkuvuonna kasvaneet hyvin. 
S-ryhmän osuus kokonaismyynnistä oli 49,0 prosenttia.

North European Oil Trade Oy:n liikevaihto oli 1 790 miljoonaa 
euroa kasvaen edellisvuodesta 5,7 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna lähinnä öljytuotteiden maailmanmark-
kinahintojen nousun johdosta. 

Palvelutoiminta
Palvelutoiminnan liikevaihto oli 3 614 miljoonaa euroa. Palve-
lutoiminta sisältää osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvän 
OVT-laskutuksen sekä SOK:n S-ryhmän yksiköille tuottamista 
palveluista syntyvän liikevaihdon. OVT-laskutus oli 3 446 mil-
joonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 4,9 prosenttia.

Tulos

SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli 7,1 miljoonaa euroa (6,1 
milj. €).

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 laskenta on tehty suoma-
laisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos segmenteittäin

 Milj. € Milj. €
 1.1.–30.6. 1.1.–30.6.
 2012 2011
Marketkauppa -11,0 -13,2
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 0,3 -5,5
Auto- ja autotarvikekauppa -10,9 -5,3
Maatalouskauppa 4,1 5,0
Hankintatoiminta 6,2 5,6
Palvelutoiminta 7,6 11,4
Kauppatoiminnan sisäisten 
erien eliminointi 1) 1,6 -2,5
Kauppatoiminnan operatiivinen tulos -2,1 -4,4
Pankkitoiminnan operatiivinen tulos 1,6 3,6
SOK-yhtymä yhteensä -0,5 -0,7

1)  Eliminoinnit sisältävät kauppatoiminnan segmenttien väliset 
 eliminoinnit.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos, -0,5 miljoonaa euroa, täsmäy-
tetään SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen tulokseen ennen ve-
roja +7,1 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen ulkopuolisia 
eriä ovat muun muassa myyntivoitot ja -tappiot, liiketoiminnan 
muut tuotot ja kulut sekä arvonalentumiset. Tammi–kesäkuus-
sa 2012 myyntivoittoja ja -tappioita oli +0,9 miljoonaa euroa, 
johdannaisten arvostusvoittoja ja -tappioita +5,2 miljoonaa eu-
roa sekä muita eriä +1,5 miljoonaa euroa. Operatiivisen tuloksen 
ulkopuolisina erinä on kirjattu johdannaisten arvostusvoitot ja 
-tappiot, jotka on tehty suojaustarkoituksessa, mutta joihin ei so-
velleta IFRS:n mukaista suojauslaskentaa.

Kauppatoiminnan operatiivinen tulos

Marketkauppa
Marketkauppa sisältää Baltiassa ja Pietarissa harjoitettavan mar-
ketkaupan. Marketkaupan operatiivinen tulos oli viimevuotista 
parempi johtuen liikevaihdon kasvusta ja kannattavuuden paran-
tumisesta. 

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Suomessa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan Sokotel 
Oy:n operatiivinen tulos parani selvästi edellisen vuoden vastaa-
vasta ajankohdasta. Yhtiön vertailukelpoinen myynti on kehitty-
nyt positiivisesti samalla kun yhtiön hintakilpailukyky on paran-
tunut tehtyjen tehostamis- ja kehittämistoimenpiteiden ansiosta.

Tallinnassa hotellitoimintaa harjoittavan AS Sokotelin opera-
tiivinen tulos parani selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajan-
kohtaan verrattuna. Pietarissa hotellitoimintaa harjoittavan OOO 
Sokotelin operatiivinen tulos oli viime vuotta selvästi parempi. 
Molempien yhtiöiden tulosparannus johtuu liikevaihdon kasvusta 
sekä tehokkuuden parantumisesta.
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Auto- ja autotarvikekauppa
Auto- ja autotarvikekaupan ensimmäisen vuosipuoliskon ope-
ratiivinen tulos oli edellistä vuotta heikompi. Alhaisesta autojen 
kysynnästä johtuva pienentynyt liikevaihto ja suhteellisen myyn-
tikatetason lasku ovat aiheuttaneet tuloksen heikkenemisen.

Maatalouskauppa
Viljakaupan pienentyneen liikevaihdon seurauksena maatalous-
kaupan operatiivinen tulos oli hieman edellistä vuotta heikompi.

Hankintatoiminta
Inex Partners Oy:n operatiivinen tulos oli alkuvuoden osalta edel-
lisvuotta heikompi. Muutos johtuu volyymin vähentymisestä ja 
kasvuvauhdin hiipumisesta sekä uuden KT-logistiikkakeskuksen 
käyttöönottoon liittyvistä kuluista. 

Meira Nova Oy:n operatiivinen tulos oli edellisvuoden vastaa-
vaa ajankohtaa parempi. Tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet hyvä 
myynnin kehitys sekä kiinteiden kulujen ja pääomakulujen hyvä 
hallinta.

North European Oil Trade Oy:n operatiivinen tulos jäi vii-
mevuotisesta johtuen maailmanmarkkinahintojen muutoksesta, 
mutta oli selvästi positiivinen.

Palvelutoiminta
Palvelutoiminnan operatiivinen tulos oli edellisvuotta heikompi, 
mutta suunniteltua parempi.

Pankkitoiminnan operatiivinen tulos

Tammi–kesäkuussa 2012 pankkitoiminnan operatiivinen tulos oli 
3,3 miljoonaa euroa, josta SOK-yhtymän tulokseen on yhdistelty 
50 prosenttia eli 1,6 miljoonaa euroa (3,6 milj. €). 

Osakkuusyritysten kehitys 1.1.–30.6.2012

SOK-yhtymän liiketoimintaa harjoittavista osakkuusyrityksistä 
merkittävin on S-ryhmään kuuluva pankkitoimintaa harjoittava 
S-Pankki Oy. S-Pankki tarjoaa osuuskauppojen asiakasomistajille 
pankkipalveluita päivittäisasiointiin ja sen tuotevalikoima koos-
tuu käyttö- ja säästötileistä, maksukorteista, kulutusluotoista ja 
verkkopankista.

Osuuskauppojen asiakasomistajien kiinnostus S-Etukortti 
Visan ympärille rakentuvia S-Pankin palveluita kohtaan jatkui 
alkuvuonna ja S-Pankin asiakasmäärä kasvoi edelleen. Kesäkuun 
lopussa S-Pankilla oli hieman yli 2,5 miljoonaa asiakasta.

Talletusten määrä S-Pankin tileillä kasvoi edelleen ja oli kesä-
kuun lopussa noin 2 507 miljoonaa euroa. Tästä yksityisasiakkai-
den talletuksia oli noin 2 419 miljoonaa euroa ja yritystalletuksia 
noin 88 miljoonaa euroa.

S-Pankki myönsi tammi-kesäkuussa keskimäärin yli 20 000 
uutta S-Etukortti Visaa kuukausittain. Kesäkuun lopussa osuus-
kauppojen asiakasomistajilla oli käytössään 1 051 000 S-Pankin 
myöntämää S-Etukortti Visaa.

Kesäkuun loppuun mennessä yli 1,1 miljoonaa asiakasta oli 
ottanut käyttöönsä pankkitunnukset sähköistä asiointia varten.

Tulosnäkökulmasta alkuvuosi sujui S-Pankilta odotusten mukai-
sesti. S-Pankki-konsernin tulos oli kesäkuun lopussa 3,3 miljoo-
naa euroa.

S-Pankki on vakavarainen pankki. Kesäkuun lopussa S-Pankin 
vakavaraisuusaste oli 16,9 prosenttia.

S-Pankin lisäksi muita merkittäviä SOK-yhtymän osakkuusyri-
tyksiä ovat pakasteiden hankinta- ja logistiikkapalveluja tuottava 
SOK:n tytäryhtiön Inex Partners Oy:n osakkuusyhtiö Finnfrost 
Oy, Raisiossa sijaitseva Kauppakeskus Mylly Oy sekä yhteispoh-
joismainen hankintayhteenliittymä Coop Trading A/S. 

Kaikkien osakkuusyritysten yhteenlaskettu tulosvaikutus oli 3,1 
miljoonaa euroa (4,8 milj. €).

Investoinnit ja realisoinnit

SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat eli investoinnit 
käyttöomaisuuteen olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 42,7 
miljoonaa euroa (36,0 milj. €). Kotimaassa investoitiin kiinteis-
töihin, tietojärjestelmiin sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaan ja 
hankintatoimintaan. Lähialueilla Baltiassa ja Pietarissa investoitiin 
marketkauppaan.

Pysyvien vastaavien myynnit katsauskaudella olivat 30,6 mil-
joonaa euroa (20,2 milj. €). Realisoinnit koostuivat pääosin kalus-
tomyynneistä konsernin ulkopuoliselle rahoitusyhtiölle. 

Rahoitus

SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä koko alkuvuoden. 
Likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat kesäkuun lo-
pussa 157,8 miljoonaa euroa (166,2 milj. € 31.12.2011). Lisäksi 
konsernilla oli käyttämättöminä sitovia luottolimiittejä 270,0 
miljoonaa euroa, jotka olivat kaikki pitkäaikaisia. SOK solmi ke-
säkuussa 180 miljoonan euron määräisen viiden vuoden pituisen 
syndikoidun rahoituslimiitin, jolla korvattiin aikaisemmin voi-
massa ollut vuonna 2013 erääntyvä 200 miljoonan euron mää-
räinen syndikoitu rahoituslimiitti. 

SOK-yhtymän korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 
253,1 miljoonaa euroa (195,9 milj. € 31.12.2011). Gearing-
tunnusluku oli 42,5 prosenttia (34,1 % 31.12.2011) ja SOK-
yhtymän omavaraisuus oli 27,4 (26,7 % 31.12.2011).

Henkilöstö

SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henki-
lömäärä oli katsauskauden 1.1.–30.6.2012 aikana 9 431 henkeä.

Kesäkuun lopussa SOK-yhtymän henkilömäärä oli 11 007, jos-
ta SOK:n henkilöstöä oli 1 895 (17,2 %) ja tytäryhtiöiden 9 112 
(82,8 %) henkeä. Ulkomailla yhtymän henkilöstöstä työskenteli 
katsauskauden lopussa 3 116 (28,3 %) henkeä.

Edellisen vuoden loppuun verrattuna henkilömäärä kasvoi 
1 073:lla (10,8 %) ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna 508 hengellä (4,8 %). 

SOK-yhtymän henkilömäärän kasvuun katsauskauden kuluessa 
vaikutti lähinnä kevään aikana palvelukseen tulleet kesätyöntekijät 
sekä lähialueiden marketkaupan kasvu.
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Hallinto ja sen muutokset

SOK:n hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtajana pää-
johtaja Kuisma Niemelä, toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen, toi-
mitusjohtaja Tapio Kankaanpää, toimitusjohtaja Harri Koponen, 
toimitusjohtaja Arttu Laine, toimitusjohtaja Antti Määttä ja toi-
mitusjohtaja Matti Niemi. SOK:n hallituksen uutena jäsenenä 
aloitti 1.1.2012 Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Tapio 
Kankaanpää. SOK:n hallituksesta jäi pois vuoden 2011 lopussa 
Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä. 

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa teollisuus-
neuvos Otto Mikkonen ja varapuheenjohtajina jatkavat tuomio-
rovasti Matti Pikkarainen ja toimitusjohtaja Kimmo Simberg. 

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on tukea pää-
johtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän strategisessa johtamisessa. 
Konsernijohtoryhmään kuuluvat pääjohtaja Kuisma Niemelän 
lisäksi johtaja, CFO Jari Annala, johtaja Suso Kolesnik, johtaja 
Vesa Kyllönen, johtaja Leena Laitinen, johtaja Harri Miettinen, 
johtaja Leena Olkkonen ja johtaja Antti Sippola. Konsernijohto-
ryhmän sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen. Joh-
toryhmän kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia kuluvan 
vuoden aikana.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan menettelytapojen avulla SOK ja sen tytäryhti-
öt pyrkivät ennakoimaan ja hallitsemaan tavoitteidensa saavut-
tamiseen vaikuttavia riskitekijöitä sekä hyödyntämään riskeihin 
liittyviä mahdollisuuksia liiketoiminnan toteuttamisessa. Ris-
kienhallinta on kokonaisvaltaista sekä jatkuvaa ja sitä toteutetaan 
johtamisprosessin osana. 

Alkuvuoden 2012 aikana toteutettiin SOK-yhtymän päivi-
tettyyn strategiaan liittyen riskianalyysi sekä kehitettiin Baltian 
ja Venäjän liiketoimintojen riskienhallintaa. Lisäksi alkuvuonna 
laadittiin uudistettu tietosuojan toimintamalli ja jatkettiin SOK-
yhtymän liiketoimintalähtöisen jatkuvuussuunnittelun kehittä-
mistä sekä riskianalyysityökalujen uudistamista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät SOK-yhtymän 
liiketoimintojen tuloksellisuuden kehittämiseen sekä kannatta-
vuuden ja sijoitetun pääoman tuoton varmistamiseen epävarmassa 
taloustilanteessa. Lisäksi riskienhallinnan näkökulmasta erityisen 
tärkeää on SOK:n päivittäis- ja käyttötavarakaupan organisaa-
tioiden uudelleenjärjestelyjen onnistuminen, jotta toimialojen 
kilpailukyky säilyy ja toimintaedellytykset turvataan myös tule-
vaisuudessa.

Loppuvuoden 2012 näkymät

Euroalueen näkymien odotetaan jatkuvan heikkoina ja epävar-
moina käynnissä olevan velkakriisin seurauksena. Talouskriisin 
vaikutukset näkyvät todennäköisesti entistä voimakkaammin 
myös reaalitaloudessa loppuvuoden aikana. Globaali taloustilanne 
vaikuttaa suhteellisen vakaalta euroalueen ulkopuolella.

Kotimaan talousnäkymienkin odotetaan heikentyvän lähitule-
vaisuudessa euroalueen ongelmien jatkuessa. Euroalueen talousti-
lanne aiheuttaa epävarmuutta sekä julkisen talouden kiristymistä, 
joiden vaikutukset tulevat näkymään Suomessa todennäköisesti 
viennin supistumisena sekä kotitalouksien kulutuksen vähenemi-
senä.

SOK-yhtymän tulokseen vaikuttaa voimakkaasti yleisen talo-
udellisen tilanteen kehitys sekä kotimaassa että lähialueilla Bal-
tiassa ja Venäjällä. Venäjän talouden viime aikojen vakaa kehitys 
on vaikuttanut Pietarin alueen marketkauppaan sekä matkailu- ja 
ravitsemiskauppaan positiivisesti. Venäjän talouden kehityksen 
odotetaan jatkuvan suhteellisen vakaana myös loppuvuoden ai-
kana. SOK-yhtymän lähialueiden liiketoiminnan operatiivinen 
tulos tulee olemaan suunnitellun mukaisesti tappiollinen uusien 
yksiköiden perustamisesta johtuen.

Suomen taloustilanteen epävarmuudesta huolimatta kotimaan 
matkailu- ja ravitsemiskaupan operatiivisen tuloksen odotetaan 
ylittävän edellisvuoden tason. Alkuvuonna toteutetun autovero-
uudistuksen ja vuonna 2011 toteutettujen merkki- ja verkosto-
muutosten seurauksena autokaupan operatiivinen tulos tulee py-
symään tappiollisena. Myös maatalouskaupan tuloksen arvioidaan 
jäävän hiukan edellisvuoden tasoa pienemmäksi.

Voimakkaan lähialueille laajentumisen seurauksena sekä auto-
kaupan heikentyneen kysynnän myötä SOK-yhtymän liiketoi-
minnan operatiivisen tuloksen uskotaan jäävän hieman viime 
vuotta heikommaksi.

Helsingissä 16.8.2012

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 osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista (+/-)

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

Tulos ennen veroja

Tuloverot (+/-)
Jatkuvien toimintojen kauden tulos

Kauden tulos

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomien omistajien osuus

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
Osakkuus- ja yhteisyritysten laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
Kauden laaja tulos

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomien omistajien osuus

  

  
 1.1.–30.6.2012 1.1.–30.6.2011
  
 5 761,5 5 505,2
 1,5 6,1
  
 -5 340,5 -5 116,1
 -186,2 -176,1
 -34,5 -34,8
  
 -194,8 -178,1
 3,2 4,7
  
 10,2 10,9
 -3,0 -4,8
 -0,1 0,0
  
 7,1 6,1
  
 -2,1 -1,7
 5,0 4,4
  
 5,0 4,4
  
  
 3,1 2,6
 1,9 1,9
 5,0 4,4
  

  
 1.1.–30.6.2012 1.1.–30.6.2011
 5,0 4,4
  
 0,3 -0,2
  
 -0,3 -0,0
 0,1 0,0
  
  -0,1
 17,8 -3,0
 17,8 -3,3
 22,8 1,2
  
  
 20,9 -0,7
 1,9 1,9
 22,8 1,2
  

OSAVUOSIKATSAUS
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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

   

   
 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
   
   
 354,5 321,0 347,0
 46,3 54,5 47,6
 119,6 127,5 120,7
 101,7 89,5 78,6
 69,2 59,9 61,4
 35,2 39,5 34,0
 726,5 691,9 689,2
   
   
 381,0 331,3 462,5
 877,1 825,6 825,2
 41,1 34,0 34,7
 29,9 29,9 39,9
 127,9 167,7 126,3
 1 457,0 1 388,5 1 488,7
 2 183,5 2 080,4 2 177,9
   
   
   
 145,7 139,6 145,7
 20,6 15,6 3,0
 422,7 411,3 420,3
 589,0 566,5 569,0
 6,9 21,5 5,3
 595,9 588,0 574,3
   
   
 12,8 12,8 12,8
 162,1 177,2 134,1
 35,1 35,5 37,1
 4,8 7,2 5,6
 23,2 24,1 23,0
 238,0 256,8 212,5
   
   
 236,0 181,2 215,3
 187,1 171,9 247,1
 921,4 876,2 923,0
 2,1 3,2 2,1
 3,0 3,1 3,5
 1 349,5 1 235,6 1 391,1
 2 183,5 2 080,4 2 177,9
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Milj. €  Viite
LIIKETOIMINTA 
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 
Oikaisut liikevoittoon (1)
Käyttöpääoman muutos (2)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut 
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 
Saadut osingot liiketoiminnasta 
Maksetut välittömät verot   
Liiketoiminnan rahavirta 
 
INVESTOINNIT 
Muun käyttöomaisuuden ostot 
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 
Muun käyttöomaisuuden myynnit 
Muiden pitkäaikaisten sijoitusten muutos 
Saadut osingot investoinneista 
Investointien rahavirta 
 
RAHOITUS 
Pitkäaikaisten velkojen lisäys 
Pitkäaikaisten velkojen vähennys 
Lyhytaikaisten velkojen lisäys 
Lyhytaikaisten velkojen vähennys 
Saamistodistusten ja rahasto-osuuksien muutokset 
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 (-) ja tappiot (+) 
   Poistot ja arvonalentumiset 
   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.–30.6.2012 1.1.–30.6.2011
  
 10,2 10,9
 23,1 9,3
 -42,2 -123,4
 -9,0 -103,2
 3,0 -1,9
 -7,7 -5,1
 8,4 17,0
 0,1 1,1
 -0,5 -1,3
 -5,8 -93,5
  
  
 -42,7 -37,0
  3,8
 30,6 5,9
 -5,8 0,1
 0,2 0,1
 -17,7 -27,3
  
  
 300,0 301,2
 -301,2 -273,1
 110,0 71,0
 -93,0 -48,5
 10,0 9,9
 -0,3 -0,3
 -0,3 -0,3
 25,2 60,0
  
 1,6 -60,7
  
 126,4 248,2
 -0,2 0,1
 1,6 -60,7
 127,8 187,7
  
  
 -1,0 -4,8
 34,5 34,6
 -10,4 -20,5
 23,1 9,3
  
 -59,0 -115,6
 80,4 15,1
 -63,7 -22,9
 -42,2 -123,4
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

Milj. €
Oma pääoma
1.1.2011
Kauden laaja tulos
Muut muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos
30.6.2011

1.1.2012
Kauden laaja tulos
Muut muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos
30.6.2012

         
 139,6 0,1 18,5 0,1 -1,5 410,5 567,3 20,0 587,2
  -3,1   -0,1 2,6 -0,6 1,9 1,2
      -0,4 -0,4  -0,4
       0,0 -0,3 -0,3
 139,6 -3,0 18,5 0,1 -1,6 412,7 566,3 21,5 587,8
         
 145,7 -15,5 18,5 0,0 -2,5 422,8 569,0 5,3 574,3
  17,5   0,3 3,1 20,9 1,9 22,8
    0,1  -0,9 -0,9 -0,1 -0,9
       0,0 -0,3 -0,3
 145,7 2,0 18,5 0,1 -2,3 425,0 589,0 6,9 595,9
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Tuloslaskelman ja taseen laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -stan-
dardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, ja lisäksi 
tilikaudella 2012 voimaan tulleita IAS/IFRS -standardi- ja tulkin-
tamuutoksia. Näillä standardi- ja tulkintamuutosten käyttöön-
otoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

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

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
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Segmentti-informaatio 30.6.2012

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.

Milj. €

Liikevaihto

Liiketulos

Operatiivinen tulos

Investoinnit
Realisoinnit
Käyttöpääoma

Liikevaihdon täsmäytys
Raportoitava operatiivisen laskennan liikevaihto
Muut erot
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
 Johdannaisten arvostusvoitot ja -tappiot sekä muut erät
 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

          
          
 191,1 122,2 98,1 471,4 4 480,1 3 614,1 -3 217,3 5 759,7  5 759,7
          
 -8,0 1,7 -11,1 4,5 6,8 4,4 0,5 -1,2 1,6 0,5
          
 -11,0 0,3 -10,9 4,1 6,2 7,6 1,6 -2,1 1,6 -0,5
          
 11,5 5,1 0,1 4,3 7,6 14,2    42,7
 0,4 11,9 0,1 0,4 0,0 17,8    30,6
 -4,0 2,5 26,3 153,9 85,1 8,0 4,9 276,7  276,7
          
          
     5 759,7     
     1,9     
     5 761,5     
          
          
     -0,5     
          
     0,9     
     0,0     
     5,2     
     1,5     
     7,1     
          
          
     5 543,7     
     217,9     
     5 761,5     
          
     191,1     
     123,8     
     98,1     
     436,5     
     1 371,5     
     3 540,5     
     5 761,5     
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Segmentti-informaatio 30.6.2011

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.

Milj. €

Liikevaihto

Liiketulos

Operatiivinen tulos

Investoinnit
Realisoinnit
Käyttöpääoma

Liikevaihdon täsmäytys
Raportoitava operatiivisen laskennan liikevaihto
Muut erot
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
 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

 134,4 122,3 111,9 509,2 3 784,3 3 429,6 -2 587,9 5 503,8  5 503,8
          
 -9,8 -3,9 -5,5 5,9 6,0 7,8 -2,4 -1,9 3,6 1,7
          
 -13,2 -5,5 -5,3 5,0 5,6 11,4 -2,5 -4,4 3,6 -0,7
          
 12,9 4,3 0,7 2,1 2,5 13,5    36,0
 0,0 5,7 0,1 0,1  14,3    20,2
 -5,4 1,6 37,8 149,0 51,6 -2,3 0,7 233,1  233,1
          
          
     5 503,8     
     1,3     
     5 505,2     
          
          
     -0,7     
          
     2,8     
     3,1     
     1,0     
     6,1     
          
          
     5 347,9     
     157,2     
     5 505,2     
          
     134,4     
     123,2     
     111,9     
     467,2     
     1 291,7     
     3 376,7     
     5 505,2     
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Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Milj. €
Hankintameno
Hankintameno 1.1.2012
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 30.06.2012

Kertyneet poistot
Kertyneet poistot 1.1.2012
Muuntoerot
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 30.06.2012

Kirjanpitoarvo 1.1.2012
Kirjanpitoarvo 30.06.2012

Hankintameno
Hankintameno 1.1.2011
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 30.06.2011

Kertyneet poistot
Kertyneet poistot 1.1.2011
Muuntoerot
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Arvonalentumiset
Kertyneet poistot 30.06.2011

Kirjanpitoarvo 1.1.2011
Kirjanpitoarvo 30.06.2011

 Aineelliset Sijoitus- Aineettomat
 hyödykkeet kiinteistöt hyödykkeet
   
 627,5 85,9 298,6
 0,9  
 28,9   0,5 10,9
 -4,3    0,0
 0,8    -0,8
 653,8   86,5   308,6  
   
   
 -280,5   -38,3   -177,9  
 -0,2    
 3,1    -0,3
 -21,5   -1,9 -10,9
 -0,1    
 -299,2 -40,2 -189,0
   
 347,0 47,6 120,7
 354,5 46,3 119,6
   
   
 643,1 53,5 309,0
 0,7  0,0
 24,2   0,1 13,1
 -27,3   -0,1 -35,9
 -38,7   40,0 -1,3
 602,0   93,6   284,9  
   
   
 -284,2   -24,7   -180,9  
 -0,1      0,0  
 24,7   -12,9 35,4
 -21,5   -1,5 -11,9
 0,1    
 -281,1 -39,1 -157,4
   
 358,9 28,8 128,1
 321,0 54,5 127,5
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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

  

  
 30.6.2012 30.6.2011
 22,8 21,5
 101,0 90,4
 0,1 0,2
 5,9 3,5
 21,4 58,3
 14,9 4,0
 18,0 13,3
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Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset, milj.€

Annetut pantit ja vastuusitoumukset

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

Pantit
Kiinnitykset
Takaukset
Yhteensä

Muiden velasta annetut vakuudet
Takaukset yhteisyritysten 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 30.6.2012 oli 79,0 miljoonaa euroa (78,4 milj. euroa 30.6.2011). 

Lisäksi SOK on antanut yhdessä St1 Oy:n kanssa tukikirjeen North European Oil Trade Oy:n puolesta 
65,0 miljoonan euron (41,5 milj. euron/60 milj. USD 30.06.2011) rahoituslimiitistä.

    

    
 30.6.2012 30.6.2011 Muutos 31.12.2011
    
    
    
    
  8,3 -8,3 61,4
  20,8 -20,8 67,4
  2,0 -2,0 2,0
  2,2 -2,2 2,2
 0,0 23,0 -23,0 69,7
    
 0,4 0,4 0,0 0,4
 0,4 0,4 0,0 0,4
 11,8 12,3 -0,5 13,4
 12,5 13,1 -0,6 14,2
    
    
 46,6 47,5 -1,0 46,6
 10,0 10,1 -0,1 10,0
 0,2 0,2 0,0 0,2
 56,7 57,8 -1,1 56,7
    
    
 0,4 0,4 0,0 0,4
 1,4 0,0 1,4 0,0
 1,8 0,4 1,4 0,4
    
    
 0,2 5,3 -5,1 0,6
 0,2 5,3 -5,1 0,6
    
 
   
    
    
 30.6.2012 30.6.2011 Muutos 31.12.2011
 119,0 93,6 25,5 113,1
 492,7 307,1 185,6 477,3
 619,9 410,2 209,6 646,2
 1 231,6 810,9 420,7 1 236,6
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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, %

   

   
 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011

 5 761,5 5 505,2 11 280,2
   
 10,2 10,9 18,8
 0,2 0,2 0,2
   
 7,1 6,1 19,5
 0,1 0,1 0,2
   
   

 27,4 28,4 26,7
   
 42,5 29,5 34,1
   
     
   
 27,4 28,4 26,7
   
 42,5 29,5 34,1

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


