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TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Suomen bruttokansantuote (BKT) kääntyi ripeään kasvuun vuo-
den 2010 aikana. Viennin vetämä kasvu on jatkunut vahvana 
myös alkuvuonna. Kasvu on nyt jatkunut taantuman jälkeen jo 
reilun vuoden ja ollut vahvistuvaa. Suomen talous kehittyy selvästi 
euroaluetta vauhdikkaammin.

Kansainvälinen suhdannetilanne on edelleen varsin herkkä. 
Inflaatiopaineet ovat voimistuneet kehittyvissä maissa, mikä on 
pakottamassa niitä kiristämään rahapolitiikkaansa. Tämä maltil-
listanee maailmantalouden kasvua jo kuluvana vuonna. Maail-
mantalouden kasvu on kuitenkin kokonaisuudessaan kohtuullisen 
vakaalla perustalla. Kokonaistuotanto nousi vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä niin Yhdysvalloissa, Euroalueella kuin Kiinassakin. 
Euroalueen sisällä on kuitenkin suuria eroja ja Japanin BKT su-
pistui maaliskuisen katastrofin seurauksena, joten yhtenevää el-
pyminen ei ole.

Suomen talous on kasvanut poikkeuksellisen nopeasti jo vuo-
den verran. Tuotannon taso on kuitenkin edelleen taantumaa edel-
tänyttä pienempi, eikä ero umpeudu ennen vuotta 2012. Tuotan-
non voimakas elpyminen lähti käyntiin vuosi sitten, kun Suomen 
vienti alkoi nopeasti lisääntyä ja kotimainen kysyntä vauhdittui 
yksityisen kulutuksen ja asuntoinvestointien vetäminä. Talouden 
kasvuvauhdin lievästä hidastumisesta on merkkejä niin Suomessa 
kuin kansainvälisessä taloudessakin.

Suomen BKT kasvaa kuluvana vuonna ennusteiden mukaan 
lähes neljä prosenttia. Viimeaikainen kasvu on ollut jopa huo-
mattavasti nopeampaa. Yli viiden prosentin BKT:n kasvulukuihin 
päästiin viime vuoden viimeisellä ja kuluvan vuoden ensimmäisillä 
vuosineljänneksillä. Vahva talouskasvu on jo parantanut työlli-
syyttä. Työttömyysasteen uskotaan painuvan kesän aikana alle 
kahdeksan prosentin. Positiivinen työllisyyskehitys jatkuu myös 
ensi vuonna.

Kuluttajahintojen nousu on alkuvuonna ollut voimakasta. Ke-
säkuussa hintojen nousu oli jo 3,5 prosenttia. Koko vuoden in-
flaation odotetaan nousevan vielä tästäkin parilla kymmenyksellä. 
Kuluttajahintojen nousu ei ole pelkästään Suomea koskeva, vaan 
ilmiö on globaali. Eniten hintojen nousuun ovat olleet vaikutta-
massa energian ja elintarvikkeiden hintatasojen nousut kansain-
välisillä markkinoilla.

Inflaatio on syönyt kotitalouksien ostovoiman kasvua varsin 
merkittävästi. Samanaikaisesti parantunut työllisyys on kuitenkin 
saanut yksityisen kulutuksen kannalta keskeisen palkkasumman 
huomattavan voimakkaaseen nousuun. Kuluttajien luottamus 
yleiseen talouden kehitykseen on vuoden alun myönteisen ke-
hityksen jälkeen kääntynyt laskuun, mikä tuo osaltaan haasteita 
vähittäiskaupalle. 

Vähittäiskaupan arvo ilman autokauppaa kasvoi kesäkuun lop-
puun mennessä Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 5,9 
prosenttia. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäis-
tavaramyynnin arvo oli toukokuun loppuun mennessä 6,2 pro-
senttia edellisvuotta korkeampi. Suurin osa myynnin noususta 
johtui elintarvikkeiden hintakehityksestä. Tavaratalokaupassa jä-
senyritysten myynnin kehitys oli 4,5 prosenttia. Kehitys oli tavara-
aloittain epätasaista käyttötavaroiden myynnin lisäyksen jäädessä 
1,8 prosenttiin.

Tarkemmalla toimialatason ryhmittelyllä tarkastellen epäyh-
tenäinen kehitys näkyy selvästi. Huhtikuun loppuun mennessä 
pukeutumisen kauppa kasvoi 1,5 prosenttia. Urheiluvälineiden 
kaupassa oli 1,5 prosentin ja kodinkoneiden ja viihde-elektronii-
kan kaupassa 2,3 prosentin vähennys edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Rautakaupan kasvu puolestaan oli alkuvuonna voimakasta. 

Neljän ensimmäisen kuukauden aikana alan myynti kasvoi tasan 
10 prosenttia.

Autokaupan kasvu jatkui vahvana alkuvuonna. Huhtikuun lop-
puun mennessä moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa kasvoi 13,6 
prosenttia. Polttoaineiden vähittäiskaupan 11,8 prosentin kasvu 
johtui lähes täysin hintojen noususta.

Hotelli- ja ravintola-alan kehitys on ollut alkuvuonna kohtuul-
lisen hyvää. Ravintolaruuan alv-alennuksen seurauksena piristynyt 
kysyntäkehitys on jatkunut kuluvan vuoden ensimmäisellä neljän-
neksellä, jolloin kasvua myynnin arvossa oli noin neljä prosenttia. 
Majoitusmyynnissä kasvua oli 7,5 prosenttia samalla ajanjaksolla.

Lähiajan näkymät

Lähiajan näkymät ovat Suomessa varsin hyvät vientivetoisen 
kasvun jatkumiselle. Kansainvälisessä taloudessa epävarmuus on 
kuitenkin lisääntynyt. Esimerkiksi euroalueen velkakriisi odottaa 
ratkaisuaan. Ratkaisut heijastunevat myös suomalaiseen kulutus-
ilmapiiriin.

S-ryhmän kehitys 1.1.–30.6.2011

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. 
S-ryhmän veroton vähittäismyynti tammi–kesäkuussa oli 5 521 
miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 
10,7 prosenttia. 

S-ryhmän veroton vähittäismyynti  
    liiketoiminta-alueittain

 Milj. € ± % ed. v. 
S-marketit  1 482 7,0
Prismat*  1 380 11,2
Salet ja Alepat  379 9,9
Muu marketkauppa  79 37,2
Market-kauppa yhteensä*  3 320  9,6
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa  841  14,3
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa  161  3,5
Matkailu- ja ravitsemiskauppa*  368  5,8
Auto- ja autotarvikekauppa  289  16,4
Maatalouskauppa  537  16,0
Muut   5  13,1
S-ryhmä yhteensä*  5 521  10,7

* Sisältää lähialueiden vähittäismyynnin

S-ryhmässä oli kesäkuun lopussa 1 661 toimipaikkaa, kun niitä 
oli 1 626 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Alueosuuskauppojen lukumäärä 30.6.2011 oli 21 ja paikallis-
osuuskauppojen yhdeksän.

S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli ensimmäisellä vuosipuo-
liskolla 4 350 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 
8,7 prosenttia. Bonusmyynnin osuus koko S-ryhmän myynnistä 
oli 67,1 prosenttia (ed. v. 68,7 %). Asiakasomistajille maksettiin 
Bonusta 171,1 miljoonaa euroa, jossa kasvu edelliseen vuoteen 
oli 15,4 miljoonaa euroa (+9,9 %). Bonusjärjestelmään kuuluviin 
osuuskauppoihin liittyi tammi–kesäkuussa 44 960 uutta jäsentä 
ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 1 955 088.
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Osakkuusyritysten kehitys 1.1.–30.6.2011

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

Osuuskauppojen asiakasomistajien kiinnostus S-Etukortti 
Visan ympärille rakentuvia S-Pankin palveluita kohtaan jatkui 
alkuvuonna.

S-Pankki myönsi tammi–kesäkuussa keskimäärin noin 21 000 
uutta S-Etukortti Visaa kuukausittain. Kesäkuun loppuun men-
nessä S-Pankki oli myöntänyt Visa-kortteja yhteensä 787 533 
kappaletta.

S-Pankin tilivalikoimaan kuuluu käyttö-, tuotto-, määräaikais- 
ja sijoitustilejä. Talletusten määrä S-Pankin tileillä kasvoi edelleen, 
vaikka kasvuvauhti hidastuikin edellisvuodesta. Kesäkuun lopussa 
S-Pankissa oli yksityisasiakkaiden talletuksia 2 319 miljoonaa eu-
roa ja yritystalletuksia 113 miljoonaa euroa.

S-Pankin asiakasmäärä kasvoi alkuvuonna 2 378 560 asiakkaa-
seen. Kesäkuun loppuun mennessä 994 919 asiakasta oli ottanut 
käyttöönsä pankkitunnukset sähköistä asiointia varten.

Alkuvuosi sujui S-Pankilta hyvin myös tuloksellisesti. S-Pankki-
konsernin tulos tammi–kesäkuussa oli 7,1 miljoonaa euroa (ed. 
v. 3,6 milj. €).

Pankkipalveluiden käytön nopeasta kasvusta huolimatta  
S-Pankki on pystynyt pitämään toimintansa erittäin vakaana.  
S-Pankin vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 19,3 prosenttia 
eli selvästi viranomaisten asettamaa 8,0 prosentin vähimmäisvaa-
timusta korkeampi.

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 4,8 
miljoonaa euroa (3,2 milj. €).

SOK-YHTYMÄN TOIMINTA 1.1.–30.6.2011

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

SOK perusti 1.2.2011 S-yrityskortti Oy:n yritysasiakasmyynnin 
kehittämiseksi. S-yrityskortti Oy:n liiketoiminta alkaa loppu-
vuonna 2011.

SOK Autokauppa Oy osti ME-Auton liiketoiminnan 
21.3.2011, jolloin ME-Auton henkilöstö- ja liiketoiminta siirtyi-
vät SOK Autokauppa Oy:n vastuulle. Yhtiön kolme toimipaikkaa 
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla jatkavat toimintaansa. Järjeste-
lyssä ei kirjautunut liikearvoa.

SOK perusti toukokuussa 2011 RB Int. Oy:n venäläisten tytär-
yhtiöiden rahoitustoimintaa varten.

SOK perusti kesäkuussa 2011 S-Polttonesteterminaalit Oy:n 
polttonestekaupan logistiikan kehittämiseksi.

Myynnit ja toiminnan lopettamiset 
Sokotel Oy myi 1.2.2011 Radisson Blu Marina Palace hotellin 
liiketoiminnan Turun Osuuskaupalle. 

Sokotel Oy myi 1.3.2011 Saariselän, Kuusamon, Vuokatin Ka-
tinkullan ja Tampereen kylpylähotellien liiketoiminnan Holiday 
Club Resorts Oy:lle.

SOK myi Kiinteistö Oy Limingan Terminaalin sekä Kiinteistö 
Oy Lempäälän Terminaalin S-Pankille 1.4.2011.

Näillä myynneillä ei ollut olennaista vaikutusta yhtymän tu-
lokseen.

Katsauskauden jälkeiset muutokset
SOK myi Kiinteistö Oy Joensuun Lemmikin sekä Kiinteistö Oy 
Siihtalanmäen 1.7.2011 Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle.

Liikevaihto

SOK-yhtymän liikevaihto 1.1.–30.6.2011 oli 5 504 miljoonaa 
euroa, jossa oli lisäystä 24,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Liikevaihdon kasvu 1 080 miljoonaa euroa aiheutuu pääosin 
hankintatoiminnan segmenttiin kuuluvan North European Oil 
Trade Oy:n liikevaihdon kasvusta. Ulkomaisen liiketoiminnan 
osuus liikevaihdosta oli 2,9 prosenttia eli 157 miljoonaa euroa.

SOK-yhtymän liikevaihto segmenteittäin

 Milj. €  Milj. €  ± ed. v. 
 1.1.–30.6.  1.1.–30.6.  %
 2011  2010 
Marketkauppa  134  99  35,9
Matkailu- ja ravitsemiskauppa  122  123  -0,9
Auto- ja autotarvikekauppa  112  115  -2,3
Maatalouskauppa  509  445  14,4
Hankintatoiminta  3 784  2 720  39,1
Palvelutoiminta  3 430  3 180  7,9
Kauppatoiminnan sisäisten 
erien eliminointi 1)  -2 588  -2 259  14,6
SOK-yhtymä yhteensä  5 504  4 424  24,4

1)  Eliminoinnit sisältävät kauppatoiminnan segmenttien 
 välisten liiketapahtumien eliminoinnit. Segmenttien väliset 
 eliminoinnit sisältävät konsernin sisäistä OVT-laskutusta 
 2 471 miljoonaa euroa (2 129 milj. €).
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Kauppatoiminnan liikevaihto

Marketkauppa
Marketkauppa sisältää sekä Baltiassa että Pietarissa harjoitettavan 
marketkaupan. Marketkaupan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 
35,9 prosenttia. Kasvuun vaikutti osaltaan uusperustanta Pie-
tarissa, Tartossa, Narvassa ja Kaunasissa. Erityisesti Pietarissa ja 
Tallinnassa talous on lähtenyt kasvuun. Investoinnit ulkomaiden 
liiketoiminnoissa jatkuvat, kun Pietarissa ja Riiassa avataan uusia 
yksiköitä tämän vuoden aikana.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Suomessa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan Sokotel 
Oy:n liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdas-
ta 3,1 prosenttia. Negatiivisen kehityksen aiheutti liiketoimin-
takauppojen myötä viidellä hotellilla supistunut hotelliverkosto. 
Jäljellä olevan verkoston myynti on kehittynyt positiivisesti. Mat-
kailu- ja ravitsemistoimialan päivittämät ennusteet vuodelle 2011 
ovat positiiviset ja alan palveluiden kysyntä tulee kuluvana vuonna 
lisääntymään viime vuodesta niin majoitus- kuin ravitsemiskau-
pan osalta.

Tallinnassa hotellitoimintaa harjoittavan AS Sokotelin liike-
vaihto kasvoi edellisvuodesta 13,8 prosenttia. Kasvuun vaikutti 
kysynnän selvä piristyminen Tallinnassa. Hotellitoimintaa Pie-
tarissa harjoittavan OOO Sokotelin liikevaihto kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 12,1 prosenttia.

Auto- ja autotarvikekauppa
SOK-yhtymän auto- ja autotarvikekaupan vertailukelpoinen lii-
kevaihto nousi edellisestä vuodesta 15,1 prosenttia. SOK Auto-
kauppa Oy osti maaliskuussa pääkaupunkiseudulla toimivan ME-
Auton liiketoiminnan, jonka seurauksena autotarjonta täydentyi 
viidellä uudella automerkillä. Edustettujen merkkien Ford, Hyun-
dai, Renault, Dacia, Suzuki ja Isuzu yhteenlaskettu markkinaosuus 
henkilöautoissa on noin 15 prosenttia kokonaismarkkinasta. Yh-
tiö luopui uusien Peugeot-autojen myynnistä toukokuun lopussa.

Uusien henkilöautojen kokonaismarkkina tammi–kesäkuussa 
oli 71 328 kappaletta, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 14,2 
prosenttia. Ala ennustaa noin 125 000 uuden henkilöauton mark-
kinaa edellisen vuoden päädyttyä 111 968 kappaleeseen. Paketti-
autojen kokonaismarkkina oli 7 019 kappaletta ja nousi edellisestä 
vuodesta 31,9 prosenttia. Vaihtoautomarkkina tammi–kesäkuussa 
kasvoi noin kolme prosenttia edellisestä vuodesta.

Maatalouskauppa
Maatalouskauppa koostuu Hankkija-Maatalous Oy:n ja sen ty-
täryhtiöiden harjoittamasta maatalous-, kone-, puutarha- ja rau-
takaupasta. Maatalouskaupan liikevaihto kasvoi 14,4 prosenttia. 
Kasvu johtui viljan, lannoitteiden ja öljyn markkinahintojen nou-
susta sekä konekaupan kysynnän vahvistumisesta.

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. 

Inex Partners Oy:n tammi–kesäkuun liikevaihto oli 1 931 mil-
joonaa euroa. Vertailukelpoinen päivittäistavaramyynti oli yhdek-
sän prosenttia alkuvuotta 2010 suurempi ja suunniteltua tasoa 
parempi. Käyttötavaramyynti toteutui sekin seitsemän prosenttia 
edellisvuotta parempana ja hiukan suunniteltua tasoa korkeam-
pana. Merkittävin kasvu tulee Prisma- ja Sokos-ketjujen hankin-
tavolyymin kasvusta.

Meira Nova Oy:n liikevaihto oli 164 miljoonaa euroa, mikä 
oli 9,2 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Asiakasryhmistä  
S-ryhmä, henkilöstöravintolat ja julkinen sektori ovat kasvaneet 
hyvin alkuvuonna. S-ryhmän osuus kokonaismyynnistä oli 43,9 
prosenttia.

North European Oil Trade Oy:n liikevaihto oli 1 693 miljoo-
naa euroa. Liikevaihto kasvoi erittäin merkittävästi edellisvuoteen 
verrattuna johtuen Oy Shell Ab:n polttonesteiden hankintatoi-
men ostamisesta joulukuussa 2010 sekä öljytuotteiden hintojen 
noususta. 

Palvelutoiminta
Palvelutoiminnan liikevaihto oli 3 430 miljoonaa euroa. Palve-
lutoiminta sisältää osuuskauppojen tavarahankintaan liittyvän 
OVT-laskutuksen sekä SOK:n S-ryhmän yksiköille tuottamista 
palveluista syntyvän liikevaihdon. OVT-laskutus oli 3 286 mil-
joonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 8,3 prosenttia.

Tulos

SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli 6,1 miljoonaa euroa (36,6 
milj. €). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli samoin 6,1 
miljoonaa euroa (45,5 milj. €). Vertailuvuoteen sisältyi merkittä-
viä osakkeiden myyntivoittoja.

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

SOK-yhtymän operatiivinen tulos segmenteittäin

 Milj. €  Milj. €
 1.1.–30.6.  1.1.–30.6.
 2011  2010
Marketkauppa  -13,2  -11,0
Matkailu- ja ravitsemiskauppa  -5,5  -9,4
Auto- ja autotarvikekauppa  -5,3  -2,1
Maatalouskauppa  5,0  3,6
Hankintatoiminta  5,6  6,1
Palvelutoiminta  11,4  14,2
Kauppatoiminnan sisäisten 
erien eliminointi 1)  -2,5  -0,0
Kauppatoiminnan operatiivinen tulos  -4,4  1,3
Pankkitoiminnan operatiivinen tulos  3,6  1,8
SOK-yhtymä yhteensä  -0,7  3,2

1)  Eliminoinnit sisältävät kauppatoiminnan segmenttien 
 väliset eliminoinnit.

SOK-yhtymän operatiivinen tulos ennen veroja -0,7 miljoonaa 
euroa täsmäytetään SOK-yhtymän jatkuvien toimintojen tulok-
seen (IFRS) ennen veroja +6,1 miljoonaa euroa. Operatiivisen 
tuloksen ulkopuolisia eriä ovat muun muassa myyntivoitot ja -tap-
piot, liiketoiminnan muut tuotot ja kulut sekä arvonalentumiset. 
Tammi–kesäkuussa 2011 myyntivoittoja ja -tappioita oli +2,8 
miljoonaa euroa sekä muita eriä +4,0 miljoonaa euroa. 
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Kauppatoiminnan operatiivinen tulos

Marketkauppa
Marketkauppa sisältää Baltiassa sekä Pietarissa harjoitettavan 
marketkaupan. Marketkaupan operatiivinen tulos oli hieman vii-
mevuotista alhaisempi johtuen uusien yksiköiden ylösajoista sekä 
vanhojen yksiköiden uudistuksista. 

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Suomessa matkailu- ja ravitsemiskauppaa harjoittavan Sokotel 
Oy:n operatiivinen tulos parani edellisen vuoden vastaavasta ajan-
kohdasta. Yhtiön nykyverkoston myynti on kehittynyt positiivi-
sesti samalla kun yhtiön hintakilpailukyky on parantunut 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 myynnin kasvusta.

Auto- ja autotarvikekauppa
Auto- ja autotarvikekaupan ensimmäisen vuosipuoliskon operatii-
vinen tulos oli edellistä vuotta heikompi ja sen ennustetaan jäävän 
vuoden lopussa jonkin verran edellisen vuoden tasosta johtuen 
tehdyistä uudelleenjärjestelyistä.

Maatalouskauppa
Kasvaneen liikevaihdon seurauksena maatalouskaupan operatiivi-
nen tulos oli edellistä vuotta parempi.

Hankintatoiminta
Inex Partners Oy:n operatiivinen tulos oli alkuvuoden osalta edel-
lisvuotta heikompi. Muutos johtuu asiakkaille annettujen ostohy-
vitysten edellisvuotta tarkemmasta jaksotuksesta.

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 toiminta on laajentunut ja 
monipuolistunut Shellin hankintatoimen oston myötä. Yhtiön 
operatiivinen tulos on selvästi positiivinen.

Palvelutoiminta
Palvelutoiminnan operatiivinen tulos oli sekä edellisvuotta että 
suunniteltua parempi johtuen palvelutoimintojen volyymien odo-
tettua suuremmasta kasvusta.

Pankkitoiminnan operatiivinen tulos

Tammi–kesäkuussa 2011 pankkitoiminnan operatiivisena tu-
loksena raportoitiin S-Pankin osakkuusyhtiötulos 3,6 miljoonaa 
euroa (1,8 milj. €). 

Investoinnit ja realisoinnit

SOK-yhtymän pysyvien vastaavien hankinnat eli investoinnit 
käyttöomaisuuteen olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 36,0 
miljoonaa euroa (30,8 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 20,2 miljoo-
naa euroa (73,7 milj. €). Realisoinnit koostuivat pääosin kahden 
SOK:n omistaman terminaalikiinteistön myynnistä S-Pankki 
Oy:lle.

Rahoitus

SOK-yhtymän maksuvalmius pysyi hyvänä alkuvuoden aikana. 
Likvidit kassavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat kesäkuun lo-
pussa 197,7 miljoonaa euroa (31.12.2010 268,3 milj. €). Lisäksi 
konsernilla oli käyttämättöminä sitovia luottolimiittejä 275,0 
miljoonaa euroa, jotka olivat kaikki pitkäaikaisia. Quick-ratio 
-tunnusluvun arvo huomioituna pitkäaikaisilla käyttämättömil-
lä luottolimiiteillä oli 1,1 (31.12.2010 1,1). SOK-yhtymän ko-
rolliset nettovelat lisääntyivät alkuvuoden aikana liiketoiminnan 
normaalista kausivaihteluista johtuen ja olivat kesäkuun lopus-
sa 173,6 miljoonaa euroa (31.12.2010 54,5 milj. €). Edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna korolliset nettovelat 
lisääntyivät 33,3 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän velkaantumista 
kuvaavan Gearing-tunnusluvun arvo oli kesäkuun lopussa 29,5 
prosenttia (31.12.2010 9,3 %) ja SOK-yhtymän omavaraisuus 
oli 28,4 prosenttia (31.12.2010 28,9 %).

Henkilöstö

SOK-yhtymän kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilö-
määrä oli katsauskauden 1.1.–30.6.2011 aikana 8 554 henkilöä.

Kesäkuun lopussa SOK-yhtymän henkilömäärä oli 10 415, 
josta SOK:n henkilöstöä oli 1 293 (12,4 %) ja tytäryhtiöiden 
9 122 (87,6 %). Ulkomailla yhtymän henkilöstöstä työskenteli 
katsauskauden lopussa 2 596 (24,9 %) henkilöä.

Edellisen vuoden loppuun verrattuna henkilömäärä kasvoi 
1 009:lla (10,7 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ver-
rattuna henkilömäärä kasvoi 377 henkilöllä (3,8 %). 

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

Muutoksia SOK:n hallinnossa

SOK:n hallituksen uutena jäsenenä aloitti 1.1.2011 Suur-Seudun 
Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen. SOK:n 
hallituksesta jäi pois vuoden 2010 lopussa Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskaupan toimitusjohtaja Kimmo Simberg. SOK:n hallin-
toneuvoston uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin keväällä 2011 
tuomiorovasti Matti Pikkarainen ja toimitusjohtaja Kimmo Sim-
berg. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa teollisuusneuvos 
Otto Mikkonen.

SOK-yhtymän uusi konsernijohtoryhmä aloitti työnsä 
1.1.2011. Konsernijohtoryhmän tehtävänä on tukea pääjohtajaa 
SOK-yhtymän ja S-ryhmän strategisessa johtamisessa. Konser-
nijohtoryhmään 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. Konsernijohtoryhmän 
sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen.

S-ryhmän liiketoimintojen ketjuohjauksen ja hankinnan johta-
ja Risto Pyykönen siirtyi eläkkeelle 1.5.2011.
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

SOK-yhtymässä riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategis-
ten ja operatiivisten liiketoimintatavoitteiden toteutumista. SOK-
yhtymässä riskienhallinta on kokonaisvaltaista ja sitä toteutetaan 
osana johtamisprosessia ja -järjestelmää. 

Kevään 2011 aikana SOK-yhtymän riskienhallintapolitiikka 
päivitettiin. Riskienhallintapolitiikka perustuu keväällä laadittui-
hin S-ryhmän yhteisiin riskienhallintaperiaatteisiin. SOK-yhty-
män riskienhallintapolitiikassa kuvataan konsernin riskienhallin-
nan tarkoitus, tavoitteet, keskeiset toteutustavat ja vastuut. 

Alkuvuoden 2011 aikana riskienhallinnassa on kiinnitetty 
huomiota Baltian ja Venäjän liiketoimintojen riskienhallinnan 
kehittämiseen, SOK-yhtymän liiketoimintalähtöisen jatkuvuus-
suunnittelun kehittämiseen sekä riskien raportointiin.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät SOK-yhtymän 
liiketoiminta-alueiden markkinatilanteiden kehittymiseen. Eri-
tyisen tärkeää on hyvän markkinakehityksen jatkuminen Pietarin 
ja Baltian alueella sekä kotimaan autokaupassa.

Loppuvuoden 2011 näkymät

Globaali taloustilanne jatkunee epävarmana lähinnä raaka-aine-
hintojen noususta sekä euroalueen valtioiden velkakriisistä joh-
tuen. Lisäksi epävarmuutta lisää Yhdysvaltojen velkakattokiista ja 
sen mahdolliset vaikutukset korkoihin. Euroalueen talouskasvu 
jatkunee kuitenkin suhteellisen vakaana lähinnä Keski- ja Pohjois-
Euroopan vetämänä.

Suomessa talouskasvu on jatkunut vakaana ja näkymien odote-
taan jatkuvan positiivisina viennin sekä kotitalouksien kulutuksen 
vetämänä. Työllisyyden positiivinen kehitys ja palkkasumman kas-
vu ovat vahvistaneet kuluttajien luottamusta omaan talouteensa. 
Tämä puolestaan luo edellytyksiä kotitalouksien kulutuksen mal-
tilliselle lisääntymiselle korkotason noususta huolimatta. Toteu-
tuessaan globaalit talouden riskitekijät voivat kuitenkin muuttaa 
myös Suomen suhdannekuvaa ja kulutusilmapiiriä nopeasti.

SOK-yhtymän tulokseen vaikuttaa voimakkaasti yleisen taloudel-
lisen tilanteen kehitys sekä kotimaassa että lähialueilla. Venäjän 
taloudessa tapahtunut elpyminen on vaikuttanut yhtymän mar-
ketkauppaan sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaan positiivisesti ja 
näin ollen Venäjän liiketoiminnan tuloksen odotetaan parantuvan 
viime vuodesta. Virossa talous on kasvanut ennustettua nopeam-
min lähinnä viennin vetämänä. Positiivisen kehityksen odotetaan 
johtavan Virossa myös kotimaisen kysynnän vahvistumiseen. Lat-
vian ja Liettuan taloustilanne paranee maltillisesti, joskin kohon-
nut inflaatio uhkaa kuluttajien ostovoimaa.

Kotimaan talouden elpymisen myötä kysynnän uskotaan kasva-
van ja vaikuttavan myönteisesti kotimaan matkailu- ja ravitsemis-
kauppaan myös loppuvuoden aikana. Tämän myötä matkailu- ja 
ravitsemiskaupan tuloksen odotetaan ylittävän edellisvuoden ta-
son. Autokaupassa tehdyt uudelleenjärjestelyt tulevat rasittamaan 
sen tulosta kuluvan vuoden aikana. Maatalouskaupan tuloksen 
arvioidaan ylittävän edellisvuoden tason vahvistuneen kysynnän 
myötä.

SOK-yhtymän kotimaan liiketoiminta kehittyi pääosin myön-
teisesti. Lähialueilla jatkuu voimakas toimipaikkaverkoston kas-
vattaminen, mikä osaltaan rasittaa tulosta. SOK-yhtymän opera-
tiivinen tulos jäänee edellisen vuoden tasosta.

Helsingissä 18.8.2011

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

  

  
 1.1.–30.6.2011 1.1.–30.6.2010
  
 5 505,2 4 405,8
 6,1 31,4
  
 -5 116,1 -4 029,0
 -176,1 -165,5
 -34,8 -32,1
  
 -178,1 -158,7
 4,7 3,0
  
 10,9 54,9
 -4,8 -9,6
 0,0 0,2
  
 6,1 45,5
  
 -1,7 -3,2
 4,4 42,3
  
 0,0 -9,0
  
 4,4 33,3
  
  
 2,6 32,5
 1,9 0,8
 4,4 33,3
  

  
 1.1.–30.6.2011 1.1.–30.6.2010
 4,4 33,3
  
  3,5
  
 -0,0 0,0
 0,0 -0,0
  
 -0,1 

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

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

   

   
 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
   
   
 321,0 352,2 358,9
 54,5 30,5 28,8
 127,5 104,3 128,1
 89,5 89,3 90,0
 59,9 62,7 58,0
 39,5 38,8 38,0
 691,9 677,8 701,9
   
   
 331,3 321,8 346,2
 825,6 679,8 717,9
 34,0 38,0 33,5
 29,9 39,9 30,0
 167,7 142,3 238,3
 1 388,5 1 221,9 1 365,8
   
 2 080,4 1 899,7 2 067,7
   
   
   
 139,6 133,4 139,6
 15,6 20,0 18,7
 411,3 419,1 409,0
 566,5 572,5 567,3
 21,5 20,1 20,0
 588,0 592,6 587,2
   
   
 12,8 12,8 12,8
 177,2 145,9 136,5
 35,5 37,5 36,7
 10,4 13,7 12,3
 24,1 22,1 24,6
 260,0 232,0 222,7
   
   
 181,2 163,9 173,5
 171,9 165,4 229,2
 876,2 740,9 851,7
 3,1 4,9 3,4
 1 232,4 1 075,0 1 257,8
   
 2 080,4 1 899,7 2 067,7
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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
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
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 lisäys (+) / 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 (-) 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.–30.6.2011 1.1.–30.6.2010
  
 10,9 54,9
  -8,9
 9,3 -15,0
 -123,4 -81,7
 -103,2 -50,8
 -1,9 -0,4
 -5,1 -2,7
 17,0 7,6
 1,1 0,1
 -1,3 -4,2
 -93,5 -50,4
  
  
 -37,0 -30,8
 3,8 49,5
 5,9 24,2
 0,1 0,1
  -4,9
 0,1 0,1
 -27,3 38,2
  
  
 28,1 -30,5
 22,6 -15,5
 9,9 -19,9
  -0,2
 -0,3 -0,4
 -0,3 -0,3
 60,0 -66,8
  
 -60,7 -79,0
  
 248,2 241,4
 0,1 -0,2
 -60,7 -79,0
 187,7 162,3
  
  
 -4,8 -32,9
 34,6 32,5
 -20,5 -14,6
 9,3 -15,0
  
 -115,6 -64,4
 15,1 12,6
 -22,9 -29,9
 -123,4 -81,7
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

Milj. €
Oma pääoma
1.1.2010
Kauden laaja tulos
Muut muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos
30.6.2010

1.1.2011
Kauden laaja tulos
Muut muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos
30.6.2011

         

         
         
         

 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
         
 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
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Tuloslaskelman ja taseen laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -stan-
dardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä, ja lisäksi 
tilikaudella 2011 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.

SOK myi Maan Auto Oy:n koko osakekannan Veho Group 
Oy Ab:lle 1.5.2010. Osavuosikatsauksen vertailutiedoissa Maan 
Auto Oy on esitetty lopetettuina toimintoina. SOK-yhtymässä 
ei 30.6.2011 ollut lopetettuja toimintoja tai myytävänä oleviksi 
omaisuuseriksi luokiteltuja eriä.

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
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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

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
 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

          

 134,4 122,3 111,9 509,2 3 784,3 3 429,6 -2 587,9 5 503,8  5 503,8
          
 -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 0,0 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     
     0,0     
     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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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 vuonna 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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Lopetetut ja myytävänä olevat toiminnot sekä yrityshankinnat

Esitetyistä luvuista on eliminoitu konsernin sisäiset tapahtumat.

Lopetetut toiminnot:

SOK-yhtymässä ei ollut lopetetuiksi toiminnoiksi luokiteltuja eriä 30.6.2011.

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.–30.6.2011 1.1.–30.6.2010
  17,8
  
  -25,5
  -1,1
  -0,3
  -2,0
  -11,1
  -0,0
  -11,1
  -0,1
  -11,2
  2,2
  -9,0
  
  
  
  
  
  
  
  -11,1
  -0,0
  
  -11,1
  
 30.6.2011 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:
SOK-yhtymässä ei ollut myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokiteltuja eriä 30.6.2011 ja 30.6.2010.

Yrityshankinnat:

Tilikauden 2011 hankinnat

SOK -yhtymään kuuluva tytäryhtiö SOK Autokauppa Oy osti ME-Auton liiketoiminnan 21.3.2011, jolloin ME-Auton 
henkilöstö- ja liiketoiminta siirtyivät SOK Autokauppa Oy:n vastuulle. Yhtiön kolme toimipaikkaa Helsingissä, Espoossa ja 
Vantaalla jatkavat toimintaansa. Järjestelystä ei kirjautunut liikearvoa.

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 maksetaan 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.

Hankintasopimus
Varat yhteensä

Hankintameno
Liikearvo

Rahana maksettu kauppahinta
Hankitun liiketoiminnan rahavarat
Rahavirtavaikutus

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  Yhdistämisestä kirjatut käyvät arvot
  30,0
  30,0
  
  30,0
  0,0
  
  30,0
  0,0
  30,0
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Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Milj. €
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

Hankintameno
Hankintameno 1.1.2010
Muuntoerot
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 30.06.2010

Kertyneet poistot
Kertyneet poistot 1.1.2010
Muuntoerot
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poistot
Kertyneet poistot 30.06.2010

Kirjanpitoarvo 1.1.2010
Kirjanpitoarvo 30.06.2010

 Aineelliset Sijoitus- Aineettomat
 hyödykkeet kiinteistöt hyödykkeet
   
 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   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
   
   
 598,2 58,5 269,2
 8,3  0,1
 20,2    11,9
 -6,4   -3,1 -4,6
 0,3    -0,2
 620,6   55,5   276,3  
   
   
 -249,7   -26,9   -166,3  
 -0,7      0,0  
 4,3   2,6 3,7
 -22,2   -0,7 -9,4
 -268,4 -25,0 -171,9
   
 348,5 31,6 102,9
 352,2 30,5 104,4
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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

  

  
 30.6.2011 30.6.2010
 21,5 18,5
 90,4 117,9
 0,2 0,2
 3,5 3,7
 58,3 22,1
 4,0 6,0
 13,3 16,0
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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 osakkuusyritysten velasta
Takaukset osuuskauppojen velasta
Takaukset muiden velasta 
Yhteensä

Muut muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset osuuskauppojen 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 30.6.2011 oli 78,4 miljoonaa euroa (80,3 milj. euroa 30.6.2010). 

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

    

    
 30.6.2011 30.6.2010 Muutos 31.12.2010
    

    
    
 8,3 10,5 -2,2 41,3
 20,8 10,8 10,0 41,8
 2,0 2,0 0,0 2,0
 2,2 2,2 0,0 2,2
 23,0 13,0 10,0 44,0
    
 0,4  0,4 0,1
 0,4 0,4 0,0 0,4
 12,3 9,7 2,6 12,0
 13,1 10,1 3,0 12,5
    
    
 47,5 50,0 -2,5 47,5
 10,1 10,5 -0,4 10,3
 0,2 1,4 -1,2 0,2
 57,8 61,9 -4,1 58,0
    
    
 0,4 0,2 0,2 0,2
 0,4 0,2 0,2 0,2
    
    
 5,3 1,2 4,1 0,0
 5,3 1,2 4,1 0,0
    
    

    
    
 30.6.2011 30.6.2010 Muutos 31.12.2010
 93,6 96,3 -2,8 105,3
 307,1 342,9 -35,8 356,4
 410,2 522,2 -112,0 539,6
 810,9 961,4 -150,5 1 001,3
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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, %

   

   
 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

 5 505,2 4 405,8 9 257,7
   
 10,9 54,9 48,8
 0,2 1,2 0,5
   
 6,1 45,5 41,2
 0,1 1,0 0,4
   
   

 28,4 31,3 28,9
   
 29,5 23,7 9,3
   
   
   
 28,4 31,8 28,9
   
 29,5 23,3 9,3
   

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


