
 
 
 

 
 
 



 

 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TOK-KONSERNI 1.1.-31.12.2006 
 

 
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
 
YLEINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna poikkeuksel-
lisen paljon, yli viisi prosenttia. Voimakasta kasvua selittää 
osin edellisvuoden vertailukohta, jota paperitehtaiden seisaus 
heikensi. Suomen kasvu on edelleen nopeampaa kuin euro-
alueella keskimäärin. Ennustettua voimakkaampi kasvu pe-
rustui viennin kasvuun, lisääntyneisiin investointeihin ja 
myös yksityisen kulutuksen hyvään kehitykseen. 
 
Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen pysyi koko vuo-
den varsin hyvänä. Kuluttajien luottamus ja kulutusaikeet 
loivat hyvän perustan vähittäiskaupan kasvulle vuonna 2006. 
Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen nousu oli 1,6 
prosenttia. Eniten hintatasoa nosti asumisen kallistuminen. 
Pitkään jatkuneen laskevan hintatason jälkeen elintarvikkei-
den hinnat kääntyivät lievään nousuun vuonna 2006.  
 
Euroopan keskuspankki jatkoi ohjauskoron nostoja viime 
vuonna. Elvyttävästä korkotasosta siirryttiin neutraaliin 3,5 
prosentin korkotasoon vuoden loppuun mennessä. Korko-
tasoon odotetaan edelleen lievää nousua kuluvan vuoden 
aikana. Vaikka korkotaso on edelleen suhteellisen matala 
verrattuna viime vuosikymmenen tasoon, on muutos kohtuul-
lisen suuri kotitalouksille, jotka ehtivät tottua kuluvan vuosi-
kymmenen alkupuolen poikkeuksellisen matalaan korko-
tasoon. Korkotaso ei kuitenkaan ole Suomen talouskasvun 
este. 

 
Vähittäiskaupan myynnin arvo ilman autokauppaa kasvoi 
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 5,3 prosenttia 
vuonna 2006. Kasvu oli edellisvuotta voimakkaampi. Kas-
vuerot eri toimialojen välillä olivat myös aiempaa pienem-
mät. Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistava-
roiden myynti kasvoi viime vuonna 4,1 prosenttia. Tilasto-
keskuksen mittaama päivittäistavaroiden kasvu oli 5,3 pro-
senttia marraskuun loppuun mennessä. Tavaratalokaupassa 
myynti kasvoi Tilastokeskuksen mukaan yli viisi prosenttia 
vastaavana ajanjaksona. Poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi 
vaikeutti etenkin pukeutumisen kauppaa joulukuussa. Päivit-
täistavarakauppa ry:n mukaan tavaratalokaupan kasvu oli 4,7 
prosenttia koko vuoden osalta. 
 
Suomen hotelleissa kirjattiin 13,5 miljoonaa yöpymistä mar-
raskuun loppuun mennessä. Yöpymisten määrä kasvoi 5,7 
prosenttia. Hotellihuoneiden käyttöaste nousi 2,4 prosenttiyk-
siköllä 52,1 prosenttiin. Anniskeluravintoloiden myynti kas-
voi noin viisi prosenttia syyskuun loppuun mennessä. Kasvu 
painottui selvästi ruokamyyntiin. 
 
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa luonnehtii valta-
kunnallisesti voimakas polttonesteiden maailmanmarkkina-
hintojen nousu. Samanaikaisesti kilpailu markkina- 
osuuksista kiristyi entisestään, kun Jet-asemat siirtyivät Lu-
koilille ja Shell Helmisimpukka asemat siirtyivät Restelille. 

Lisäksi Neste lähti yhteistyöhön Carrols-ketjun kanssa. Vuo-
den lopulla SOK osti Oy Esso Ab:n liiketoiminnan. Esso-
verkosto kattaa Suomessa noin 200 huolto- ja automaattiase-
maa ja raskaan kaluston tankkauspistettä. Valtaosa Esson 
jakelupisteistä eli noin 140 huolto- ja automaattiasemaa myy-
tiin St1 Holding Oy:lle ja loput myydään osuuskaupoille tai 
realisoidaan nykyisiä Oy Esso Ab:n yhteistyösopimuksia 
kunnioittaen. 

 
 

PAIKALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Turun Osuuskauppa konsernin (TOK) toimialueen kilpailuti-
lanteessa vuonna 2006 tapahtuneita muutoksia olivat mm. 
Wihurin Ruokavarasto-ketjun muuttuminen Tradekan ketju-
yksiköiksi sekä Kaarinan Etujätin muutos Euromarketiksi. 
Vuoden aikana Tradeka sai valmiiksi muutosprosessin, jossa 
Ruokavarasto-ketjun myymälät muutettiin joko Siwa- tai 
Valintatalo-ketjuun kuuluviksi kaupoiksi. Kesko avasi vuo-
den lopulla uudelleen Turun Pitkämäessä Manhattan nimisen 
K-Supermarketin, joka ehti olla suljettuna noin vuoden. Lidl 
avasi keväällä uuden myymälän Kalevantielle Turussa.  
 
Matkailu- ja ravitsemistoimialan alueelliset toimintaympäris-
tömuutokset olivat valtakunnan muutosten suuntaiset kuiten-
kin niin, että kehitys TOK:ssa oli valtakunnan tasoa jonkin 
verran parempaa. Tässä auttoi muun muassa pitkästä aikaa 
nousussa ollut skandinaavisten matkailijoiden määrä, kesän 
vilkas kotimaan matkailu sekä kesän majoituskaupassa näky-
nyt liikematkustus. Alueen elinkeinoelämän aikaansaamien 
majoituksien väheneminen laski kuitenkin hieman kehitystä 
loppuvuonna. Lisäksi kilpailutilanne kiristyi ja kaupungin 
huonekapasiteetti kasvoi maaliskuussa, kun Sokotel Oy avasi 
Turkuun Radisson SAS Marina Palace hotellin. Tämä muutos 
tosin näkyi vasta loppuvuoden kehityksessä. 
 
Liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa kilpailu markkina-
osuuksista johti lähes koko toimintavuoden kestäneeseen 
alueelliseen hintasotaan. Vuoden aikana tapahtui omistaja-
vaihdoksia, kun Jet-asemat siirtyivät Lukoilille ja Shell Hel-
misimpukka asemat siirtyivät Restelille. Lisäksi Neste lähti 
yhteistyöhön Carrols-ketjun kanssa. 

 
 

S-RYHMÄN KEHITYS 
 
S-ryhmän vähittäismyynti nousi viime vuonna 9 777 miljoo-
naan euroon, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 13,4 pro-
senttia. S-ryhmän kotimaan vähittäismyynti nousi 9 587 mil-
joonaan euroon, jossa oli kasvua 13,4 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Baltian liiketoimintojen myynti oli noin 
190 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna 12,7 prosenttia.  



  
S-ryhmän kotimaan vähittäismyynnistä osuuskauppojen 
osuus oli 8 073 miljoonaa euroa eli 84,2 prosenttia ja SOK-
yhtymän osuus 15,8 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäis-
myynti kasvoi edellisestä vuodesta 11,6 prosenttia. 
 
S-ryhmän kotimaan päivittäistavarakauppa kasvoi edellis-
vuodesta 15,4 prosenttia ja oli 4 909 miljoonaa euroa eli 51,2 
prosenttia S-ryhmän kotimaan vähittäismyynnistä. Baltian 
marketkaupan myynti oli viime vuonna noin 119 miljoonaa 
euroa.  
 
Vuoden 2006 lopussa S-ryhmän jäsenmäärä oli 1 621 060, eli 
67 % kaikista Suomen kotitalouksista. Uusia asiakasomistajia 
liittyi viime vuonna yli 127 300. S-ryhmän kotimaan myyn-
nistä asiakasomistajille tapahtuvan bonusmyynnin osuus oli 
64 prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin 232 miljoonaa 
euroa (+20 %) ostohyvitystä eli Bonusta ostojen keskittämi-
sestä S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden toimipaikkoi-
hin. 
 
S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 341 
milj. euroa voitollinen, joka on 59 milj. euroa edellistä vuotta 
heikompi. Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen satun-
naisia eriä oli 311 milj. euroa, joka on 20 milj. euroa edellistä 
vuotta heikompi. SOK-yhtymän tulos ennen satunnaisia eriä 
oli 30 milj. euroa voitollinen. Tulos heikkeni 39 milj. euroa 
edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
 
RISKIENHALLINTA JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT 
 
TOK:n strategiapäivityksen yhteydessä vuosittain kartoite-
taan liiketoiminnan riskejä toimialoittain sekä arvioidaan 
niitä riskin merkittävyyden ja todennäköisyyden perusteella. 
Vuonna 2006 tehdyn kartoituksen perusteella konsernin mer-
kittävimmät riskit ovat toimialoille tavanomaisia ja liittyvät 
kilpailutilanteen hallintaan ja toimintaympäristön muutoksiin. 
Esimerkkejä näistä ovat mm. kilpailijoiden investoinnit pää-
toimialalle ja kiristyneen kilpailun myyntikatetta alentava 
vaikutus sekä liikepaikkasaatavuus. 

 
TOK:n tavoitteena on yhdessä koko S-ryhmän kanssa kehit-
tää toimintaansa kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. 
Ympäristön huomioiminen näkyy jokapäiväisessä toiminnas-
samme kiinteistöjen hallinnan ja ylläpidon, energian ja veden 
käytön, jätehuollon organisoinnin, hankinnan ja logistiikan 
kehittämisen sekä polttonestekaupan ympäristöriskien hallin-
nan kautta. Erityisesti jätehuoltoon on kiinnitetty aiempaa 
suurempaa huomiota. Tarkoituksena on edelleen kehittää ja 
parantaa jätehuoltoa yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Jatkos-
sa tavoitteena on myös toimipaikkakohtaisen energiatehok-
kuuden kehittäminen ja sitä kautta merkittävien energiasääs-
töjen aikaan saaminen. 
 
TOK on mittavan palveluverkoston kehittämisen myötä mer-
kittävä rakennuttaja toimialueellamme. Toimipaikkojen 
suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään entistä enem-
män huomiota myös kiinteistöjen elinkaareen. Rakennusten, 
kalusteiden ja laitteiden elinkaaren pidentyminen huomioi-
daan myös korjausrakentamisessa. 
 

LIIKEVAIHTO 
 
TOK:n liikevaihto 2006 oli 340,4 milj. euroa, mikä on 42,2 
milj. euroa eli 14,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat asiakasomistajien mää-
rän kasvu ja asiakasomistajien lisääntynyt ostojen keskittä-
minen sekä uusien toimipaikkojen avaaminen. 
 
Liikevaihdosta market-toimialan osuus oli 69,0 %, hotellien 
ja ravintoloiden 11,2 % ja liikennemyymälöiden 17,5 %. 
Muuhun liikevaihtoon 2,2 % kuuluvat emoyhtiön sekä kiin-
teistöyhtiöiden vuokratuotot. 

 
Prisma-ketjun liikevaihto oli 130,5 milj. euroa. Liikevaihto 
nousi edelliseen vuoteen verrattuna 11,3 %. Vuoden 2006 
liikevaihdon kasvuun vaikutti positiivisesti Prisma Tampe-
reentien laajennusinvestoinnin valmistuminen vuoden 2005 
lopulla. 
 
S-market-ketjun liikevaihto oli 77,9 milj. euroa. Liikevaihto 
kasvoi 15,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tiukka hintakil-
pailu jatkui myös supermarket-sarjassa. S-market ketjun 
positiiviseen liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat ennen 
kaikkea vuoden 2005 lopulla avattu S-market Sauvo sekä 
maaliskuussa 2006 avattu S-market Rusko. Edelleen ketjun 
liikevaihtoa kasvattivat kesäkuussa avattu S-market Varissuo, 
marraskuussa avattu S-market Halinen sekä joulukuun puo-
lessa välissä avattu toinen S-market Uuteenkaupunkiin. Näis-
tä avauksista Halinen sekä Uusikaupunki olivat entisiä Su-
perSpar myymälöitä, jotka S-ryhmän Spar kaupan myötä 
siirtyivät Turun Osuuskaupan liiketoiminnaksi. 
 
Sale-ketjun liikevaihto oli 26,5 milj. euroa. Liikevaihto kas-
voi 21,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Ketjun myyntiä 
vauhdittivat kolme uusavausta vuonna 2006. Toukokuussa 
avattiin Sale myymälät Turkuun Humalistonkadulle sekä 
Jyrkkälään. Lemun Sale aloitti toimintansa kesäkuussa. 
 
Ravintoloiden liikevaihto oli 27,2 milj. euroa. Liikevaihto 
kasvoi 10,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvään kehi-
tykseen vaikuttivat Börsin ravintolamaailman uudistus ke-
väällä sekä loppuvuodesta kauppakeskus Myllyn ravintola-
maailmaan avattu uusi ravintola Taco Bar. 
 
Majoitustoiminnan liikevaihto oli 10,9 milj. euroa. Liikevaih-
to kasvoi 7,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pääsyynä 
liikevaihdon kasvuun oli Skandinaavisen matkailun piristy-
minen muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen. 
 
Liikennemyymälöiden liikevaihto oli 24,8 milj. euroa. Liike-
vaihto kasvoi 20,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liike-
vaihdon paranemiseen vaikuttivat kesäkuussa avatun uuden 
Auran ABC-liikennemyymälän kehitys ja Auranlaakson 
ABC-liikennemyymälän erinomainen myynnin kehitys. Myös 
polttonesteiden keskimääräinen hintataso maailmanmarkki-

Liikevaihto M€ 
 2006 2005 Keh 
Market toimiala 235,0 206,8 13,6 %
Matkailu- ja ravitsemistoimiala 38,2 34,9 9,4 % 
Liikennemyymälätoimiala 59,7 50,1 19,2 %
Muu liikevaihto 7,6 6,4 17,9 %
Yhteensä 340,4 298,2 14,2 %



  
nahinnoista johtuen oli aina marraskuuhun saakka huippulu-
kemissa. 
 
ABC-automaattien liikevaihto oli 35,0 milj. euroa. Liikevaih-
to kasvoi 18,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua edisti 
Ruskon uuden ABC-automaatin avautuminen maaliskuussa. 
Kasvua puolestaan hidasti Neste Piispanristin aseman sulke-
minen lokakuun lopussa. Tämän lisäksi asiakasomistajat 
keskittivät yhä enemmän liikennepolttoaineiden ostojaan 
ABC-toimipaikkoihin. Polttoaineiden voimakas maailman-
markkinahintojen nousu lisäsi myös merkittävästi myyntiker-
tymää.  
 
 
TOK-KONSERNIN RAKENNE 
 
Turun Osuuskauppa konserniin kuuluvat Turun Osuuskaupan 
lisäksi tytäryhtiöinä yksi liiketoimintaa harjoittava yhtiö ja 
kuusi kiinteistöyhtiötä. Osakkuusyhtiöinä on yksi liiketoimin-
taa harjoittava yhtiö ja kaksi kiinteistöyhtiötä. 
 
Turun Osuuskauppa hankki omistukseensa 27.2.2006 Kiin-
teistö Oy Koroisten Liikekeskuksen osakekannasta 90,38 % 
ja Kiinteistö Oy Turun Saarikeskuksen koko osakekannan. 
Kiinteistö Oy Turun Saarikeskus sulautui Turun Osuuskaup-
paan 30.12.2006. 
 
 
TULOS 
 
Turun Osuuskauppa konsernin toiminnan tulos (= ylijäämä 
ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 13,4 milj. euroa, mikä oli 
0,6 milj. euroa edellisvuotta parempi. Tilikauden ylijäämä oli 
10,2 miljoonaa euroa (ed.v 10,1 M€). Konsernin sijoitetun 
pääoman tuottoprosentti oli 12,1 % (ed.v. 13,7 %). Tuotto-
prosenttia alensivat TOK:n historian suurimmat investoinnit. 
 
Market-toimialan operatiivinen tulos oli 8,7 milj. euroa  
(ed.v. 8,3 M€) ja hotelli-, ravintolatoimialan 3,6 milj. euroa 
(ed.v. 3,8 M€) ja liikennemyymälätoimialan -0,4 milj. euroa 
(ed.v. -0,7 M€). Ero konsernin toiminnan tulokseen johtuu 
operatiivisen laskennan ja kirjanpidon korkoerosta sekä yksi-
köille kohdistamattomista konsernieristä. 
 
Market-toimialan tulos kehittyi hyvin. Vertailukelpoisissa 
yksiköissä tulos kehittyi hyvin verrattuna edelliseen vuoteen. 
Toimipaikkojen tuloksen kehittymiseen vaikuttivat positiivi-
sesti hyvä myynnin kehittyminen sekä onnistunut kustannus-
hallinta. Toimialan tulosta rasittivat suuret uusavaukset eri-
tyisesti S-market ketjussa. Myös hintakilpailun kiristyminen 
sekä voimakas panostus henkilökunnan koulutukseen aiheut-
tivat haasteita tuloksen kehittymiselle. 
 
Matkailu- ja ravitsemistoimialan tulos kehittyi budjetoitua 
paremmin. Tulokseen vaikuttivat muun muassa majoitus- ja 
ravintolamyynnin kasvu, Hamburger Börsin iltaravintolamaa-
ilman uudistuminen ja Myllyn ravintolamaailman onnistunut 
Taco Bar-ravintolan avaus. 
 
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppatoimialan tulos oli 
edelleen tappiollinen johtuen vuoden 2006 kesäkuussa avau-
tuneen ABC Auran käynnistyskustannuksista, liikennepolt-
tonesteiden kovasta hintakilpailusta ja Neste Piispanristin 
yksikön sulkemisesta. 

BRUTTOINVESTOINNIT JA KÄYTTÖOMAI-
SUUDEN MYYNNIT 
 
Turun Osuuskauppa konsernin investoinnit olivat vuonna 
2006 30,7 milj. euroa (ed.v. 19,1 M€). Merkittävimmät inves-
toinnit kohdistuivat liikepaikkojen hankintaan, toimipaikko-
jen uudistuksiin ja kalustoon. Suurimmat investoinnit olivat 
ABC Auran liikennemyymälärakennus kalustoineen sekä K-
Oy Koroisten Liikekeskuksen ja K-Oy Turun Saarikeskuksen 
osakkeiden hankinta. 
 
TOK:n käyttöomaisuusmyynnit vuonna 2006 olivat 0,06 milj. 
euroa (ed.v. 0,6 M€). 
 
 
RAHOITUSASEMA 
 
Konsernin maksuvalmius on ollut koko vuoden hyvä. Likvi-
dit sijoitukset ja rahavarat olivat tilivuoden päättyessä 54,6 
milj. euroa (ed.v. 49,8 M€). Korollisen vieraan pääoman 
määrä oli 66,0 milj. euroa eli 14,3 milj. euroa enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Nettorahoitustuotot olivat +0,3 milj. 
euroa eli 0,1 % liikevaihdosta, kun ne edellisenä vuonna 
olivat +0,6 milj. euroa (0,2 % / lv). 
 
Vuoden lopulla TOK teki sopimuksen 35 miljoonan euron 
korkosuojatusta luotosta. 
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 39,0 % (ed.v. 39,8 %). Oma-
varaisuusasteen heikkeneminen johtui asiakasomistajien 
säästökassatalletusten voimakkaasta (+28,5%) kasvusta. 
Quick Ratio oli 0,62 % (ed.v. 0,76 %). Heikentyminen johtui 
pääosaksi säästökassan jäsensijoitusten kirjaamisesta koko-
naisuudessaan lyhytaikaiseksi vieraaksi pääomaksi. 
 
 
SÄÄSTÖKASSATOIMINTA 
 
Turun Osuuskaupan jäsensijoitusten määrä 31.12.2006 oli 
59,7 milj. €, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavasta 
ajankohdasta 13,2 milj. € eli 28,5 %. Tästä avistaehtoisia eli 
vaadittaessa maksettavia jäsensijoituksia oli 33,4 milj. € 
(ed.v. 32,5 milj. €). Niiden osuus koko jäsensijoitusten mää-
rästä oli 56,0 % (ed.v. 70,0 %). 
 
Turun Osuuskaupan kassavaranto 31.12.2006 oli osuuskunta-
lain ao. säännösten mukaan määriteltynä 45,1 milj. € ollen 
75,7 % jäsensijoituksista. TOK-konsernin kassavarannon 
määrä samana ajankohtana oli puolestaan 52,2 milj. €. 
 
Jäsensijoittajien saamisten turva S-ryhmän alueosuuskaupois-
sa on kaksitasoinen. Ensisijaisesti kukin alueosuuskauppa 
vastaa velastaan jäsensijoittajille varallisuudellaan. Toissijai-
sesti jäsensijoittajien saatavien turvana on alueosuuskauppo-
jen (21) muodostama takausrengas. Se on vakuusjärjestely, 
jossa kukin ko. takausrenkaaseen liittynyt alueosuuskauppa 
on antanut omavelkaisen takauksen toistensa jäsensijoittajien 
saamisten maksamisesta. Luettelo takausrenkaaseen kuulu-
vista alueosuuskaupoista ja lisätietoja takausrengasjärjeste-
lystä on saatavissa Turun Osuuskaupan konttorista, osoittees-
sa Yliopistonkatu 31,PL 186, 20101 Turku. 



  
Alueosuuskauppojen takausrenkaaseen kuuluvien 21 
alueosuuskaupan/-konsernin liikevaihto oli yhteensä 5 235  
milj. euroa, jossa oli kasvua 11,5 prosenttia. Em. alueosuus-
kauppojen ylijäämä ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja 
veroja oli ennakkotietojen mukaan yhteensä n. 265 milj. 
euroa, mikä on 11 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Tili-
kauden ylijäämä tulee olemaan ennakkotietojen mukaan 
yhteensä n. 201 milj. euroa, mikä kasvattaa taseen omaa 
pääomaa. Taseen oma pääoma tulee olemaan ennakkotietojen 
mukaan yhteensä n. 1 576 milj. euroa sisältäen myös tilinpää-
tössiirtojen kertymän oman pääoman osuuden. 
 
Alueosuuskauppojen takausrenkaaseen kuuluvien alueosuus-
kauppojen jäsensijoitusten yhteismäärä 31.12.2006 oli 622 
milj. euroa, jossa on kasvua edellisen vuoden vastaavasta 
ajankohdasta 17 milj. euroa eli 2,8 prosenttia. 
 
Säästökassatoiminnan sääntöihin on tehty vuonna 2005 muu-
tos, joka mahdollistaa jäsensijoitusvarojen siirtämisen S-
ryhmään perustettavalle luottolaitostoiminnasta annetun lain 
2b §:ssä tarkoitetulle talletuspankille. Tätä tarkoitusta varten 
on perustettu S-Pankki Oy. S-Pankki Oy aloittaa toimintansa 
lokakuussa 2007, jolloin myös jäsensijoitusvarat siirtyvät 
sinne. Tästä johtuen kaikki säästökassatalletukset käsitellään 
lyhytaikaisena velkana. Siirrettävät varat tulevat talletus-
pankkien yhteisen talletussuojajärjestelmän piiriin. Talletus-
suojarahastosta korvataan saamiset 25 000 euroon asti. Mää-
räaikaissijoitusten turvana on myös alueosuuskauppojen 
takausrengas. 
 
 
ASIAKASOMISTAJUUS 
 
Turun Osuuskaupan asiakasomistajien lukumäärä oli vuoden 
2006 lopussa 91 943 (ed.v. 82 351). Osuuskuntaan liittyi 
vuoden aikana 11 478 uutta asiakasomistajaa (ed.v. 8 835). 
 
Asiakasomistajat ostivat TOK:n alueen bonustoimipaikoista 
382,2 milj. eurolla, mikä oli 17,6 % enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Asiakasomistajat kerryttivät Bonusta kaikkiaan  
16,2 milj. euroa (+23,1 %). Osuuspääoman korkoa vuodelta 
2005 maksettiin 10 % täyteen maksetulle osuuspääomalle eli 
0,8 milj. euroa. 
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Henkilöstön lukumäärä oli tilikauden lopussa 1 847 henkeä 
(ed.v. 1 593). Henkilömäärä kasvoi siis 254 uudella työnteki-
jällä. Kasvu aiheutui uusien toimipaikkojen perustamisesta 
sekä TOK:lle siirtyineistä entisistä Spar-yksiköistä. Keski-
määräinen henkilömäärä tilikauden aikana kokoaikaisiksi 
muutettuna oli 1 122 henkeä (ed.v. 1 031), jossa oli kasvua 
91 henkeä.  

 
Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti:  

 
Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on kokouksessaan 
valinnut vuodeksi 2007 puheenjohtajakseen laamanni Matti 
Vanton Raisiosta ja varapuheenjohtajaksi maaherra Rauno 
Saaren Raisiosta. 
 
Hallitukseen, jonka puheenjohtajana on toimitusjohtaja Harri 
Koponen, se valitsi vuodeksi 2007 Heikki Elon ( DI, MBA, 
Naantali), Maija Junkola-Lehtosen, (KTM, Uusikaupunki), 
Matti Mannerin (VT, Turku), Pirjo Vuokon ( KTT, Piikkiö) 
ja Matti Yrjövuoren (maanviljelijä, Paimio), joka on toiminut 
hallituksen varapuheenjohtajana. 
 
 
OSAKKUUSYRITYKSET 
 
Osakkuusyritykset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
Turun Osuuskaupalla ja sen tytäryhtiöillä ei ole ollut tavalli-
sesta poikkeavia liiketoimia osakkuusyritysten kanssa. 
 
 
TILIKAUDEN TAPAHTUMAT 
 
Tilikauden aikana S-market ketjuun avattiin kaikkiaan neljä 
uutta myymälää. Maaliskuussa S-market Ruskolle, kesäkuus-
sa Turkuun Varissuolle ja loppuvuonna avattiin vielä kaksi 
entistä SuperSpar myymälää täydellisen muutoksen läpikäy-
neinä S-marketeiksi Turkuun Halisiin sekä Uuteenkaupun-
kiin. 
 
Sale-ketju laajeni kolmella uudella toimipaikalla. Touko-
kuussa avattiin Salet Turkuun Jyrkkälään ja Humalistonka-
dulle, joista jälkimmäinen oli Sparin muutos Saleksi. Kesä-
kuussa avattiin vielä Lemun myymälä. 
 
Verkoston kehityksen osalta oli merkittävää Hamburger Bör-
sin iltaravintolamaailman uudistaminen ja Hamburger Börsin 
hotellihuoneiden I-vaiheen saneeraus (117 huonetta) sekä 
Taco Barin avautuminen Myllyyn. 
 
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppatoimialalla Aurassa 
suljettiin vanha ABC ja uusi korvaava suuryksikkö avattiin 
tilalle. Ruskolle avattiin ABC uudisyksikkö alkuvuodesta. 
Neste Piispanristin yksikkö jouduttiin sulkemaan loppuvuo-
desta, kun toiminnalle ei myönnetty ympäristölupaa alueen 
pohjavesiolosuhteista johtuen. Myllyn ABC-mittarikenttä 
laajennettiin ennen vuoden vaihtumista. 

Keskimäärin Muutos 
2006 2005 +/- 

Market toimiala 617 572 +45 
Matkailu- ja ravitsemistoimiala 354 323 +31 
Liikennemyymälätoimiala 105 89 +16 
Konsernihallinto 45 47 -2 
Yhteensä 1122 1031 +91 



  
 
Loppuvuodesta TOK ja SOK sopivat Sokos Wiklundin sekä 
Sokos Myllyn liiketoimintakaupasta. Samassa yhteydessä 
sovittiin Wiklundin tavaratalokiinteistön sekä Brahenkatu 8 
kiinteistön kaupasta. Edellä mainittu liiketoiminta ja kiinteis-
töt siirtyivät TOK:n omistukseen 1.1.2007. 
 
 
ALKANEEN TILIKAUDEN NÄKYMÄT JA TA-
PAHTUMAT  
 
Suomen talouden näkymät kuluvalle vuodelle ovat hyvät. 
Talouskasvu laimenee, mutta säilyy selvästi euroaluetta pa-
rempana. Inflaatio säilyy maltillisena. Työllisyyden hyvän 
kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. 
Reaalitulojen kasvu hidastuu hieman kuten viime vuonnakin, 
mutta työllisyyden parantuessa palkkasumma jatkaa kasvu-
aan.  
 
Ennusteiden mukaan vähittäiskaupan kasvu jatkuu kuluvana 
vuonna mutta edellistä vuotta heikompana. Eniten kasvu 
hidastuu kestokulutustavaroissa johtuen nousseesta ja vielä 
lievästi nousevasta korkotasosta, mikä vaimentaa luottojen 
kysyntää. Yksityisten kulutusmenojen kasvu hidastuu edelli-
sestä vuodesta jääden hieman alle kolmen prosentin. 
 
TOK:n palveluverkoston laajentaminen ja kehittäminen jat-
kuu vuonna 2007. Huhtikuussa avataan Salet Nauvoon ja 
Paraisille Tennbyn kaupunginosaan sekä uusi S-market 
Naantaliin. Toukokuussa avataan uusi S-market Turun kau-
punkiin Pansion kaupunginosaan. Kesäkuun alussa päästään 
avaamaan Turussa Koivulan kaupunginosaan entinen Su-
perSpar S-markettina. 
 
Nykyisen Amarillon katutason tiloihin avataan uudella lii-
keidealla ravintola syksyllä 2007. Hamburger Börsin aulara-
vintolat ja Samppalinnan ravintola tullaan remontoimaan 
alkuvuodesta. Myös Hamburger Börsin hotellihuonesaneera-
us jatkuu 69 uudistuvaa huonetta käsittävällä II-vaiheella. 
Seurahuoneen hissien uudistaminen valmistui heti alkuvuo-
desta.  
 
Uusia ABC-automaatteja tullaan avaamaan useita kuluvan 
vuoden aikana. TOK:n toimialueella kolme Esso-yksikköä 
siirtyy ABC-ketjuun Oy Esso Ab:n  kauppiassopimusten 
mukaisessa aikataulussa. Marjamäen ABC:n tontin kaavoitus 
saataneen valmiiksi kuluvan vuoden aikana. 
 
Tilikauden merkittävin investointi on Sokos Wiklundin kiin-
teistön saneeraus. Hankkeen on arvioitu valmistuvan jouluksi 
2008. 
 
Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihdon ennakoidaan 
pysyvän edellisvuoden tasolla ja tuloksen hieman heikkene-
vän kiristyneestä kilpailutilanteesta johtuen. Market- ja lii-
kennemyymälätoimialoilla liikevaihdon ja tuloksen ennakoi-
daan kehittyvän suotuisasti myös alkaneella tilikaudella.  
 



  
 
 
 

 
  

 
TOK-KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 
 
Euroa 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
  
Liikevaihto 340 437 878,97 298 220 476,40
Liiketoiminnan muut tuotot 171 389,06 48 180,39

 
Materiaali ja palvelut  
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat 253 464 879,99 217 846 820,15
    Ulkopuoliset palvelut 821 248,31 545 827,16

254 286 128,30 218 392 647,31
Henkilöstökulut  
    Palkat ja palkkiot 28 738 950,90 25 526 643,56
    Henkilösivukulut 6 300 688,10 6 050 868,78

35 039 639,00 31 577 512,34
 

Poistot ja arvonalentumiset 7 016 380,94 5 968 575,31
 

Liiketoiminnan muut kulut  
    Vuokrat 15 557 546,44 15 059 108,35
    Muut kulut 15 622 516,15 15 009 384,50

31 180 062,59 30 068 492,85
  
Liikeylijäämä 13 087 057,20 12 261 428,98

 
Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-) 836,83 2 805,76
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) 338 318,55 599 734,30
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja 13 426 212,58 12 863 969,04

 
Välittömät verot (+/-) -3 555 755,47 -2 805 018,21
Vähemmistön osuus (+/-) -285 042,80 -13 079,05

 
Tilikauden ylijäämä  10 155 499,90 10 072 029,88
 



  

TOK-KONSERNIN TASE 
 
 
Euroa 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005
  
VASTAAVAA  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
Aineettomat hyödykkeet 6 024 300,15 2 732 580,31
Aineelliset hyödykkeet 81 313 647,62 61 165 147,57
Osakkuusyritysosakkeet 195 230,10 194 393,28
Muut sijoitukset 6 487 745,46 6 720 382,28

94 020 923,33 70 812 503,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Vaihto-omaisuus 16 338 075,82 15 561 066,94
Laskennallinen verosaaminen 187 800,08 143 205,40
Lyhytaikaiset saamiset 10 733 050,26 10 754 073,58
Rahoitusarvopaperit 48 783 125,90 45 036 680,45
Rahat ja pankkisaamiset 5 814 959,99 4 772 755,59

81 857 012,05 76 267 781,96
 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 175 877 935,38 147 080 285,40
 

VASTATTAVAA  
OMA PÄÄOMA  
Osuuspääoma 8 840 853,76 8 050 310,61
Vararahasto 2 860 000,00 2 015 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 44 213 857,49 35 769 718,67
Tilikauden ylijäämä 10 155 499,90 10 072 029,88

66 070 211,16 55 907 059,16
 

VÄHEMMISTÖOSUUS 2 463 557,82 2 608 555,82
PAKOLLISET VARAUKSET 844 307,63 550 109,83
  
VIERAS PÄÄOMA  
Pitkäaikainen vieras pääoma 673 588,73 7 556 764,69
Laskennallinen verovelka 863 989,49 500 414,81
Lyhytaikainen vieras pääoma 104 962 280,55 79 957 381,09

106 499 858,77 88 014 560,59
 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 175 877 935,38 147 080 285,40
 
 



  
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  31.12.2006 31.12.2005
26. Vastuusitoumukset   
   
Annetut pantit ja vastuusitoumukset   
   
Yleisvakuudet, jotka annettu rahoituslaitoslainojen vakuudeksi:  
Kiinteistöjen panttikirjat 1 652 087,30 1 652 087,30
Yhteensä 1 652 087,30 1 652 087,30
   
Muut vastuut   
   
Pantattu SOK-Takaus Oy:n Turun Osuuskaupalle myöntämien 
62.229,53 euron takausten vastavakuudeksi kiinteistöjen panttikirjo-
ja 84 093,96 84 093,96
   
SOK-Takaus Oy:lle annetut yhteisvastuusitoumukset 0,00 18 668,86
  
Leasingvastuut:  
 -Seuraavana vuonna maksettavat 1 054 029,00 1 751 238,00
 -Yli vuoden kuluttua maksettavat 479 428,00 5 432 033,00
Yhteensä 1 533 457,00 7 183 271,00
  
Arvonlisäveronpalautusvastuu 5 147 132,40 3 634 075,88
 
Kiinteistöjen perusparannuksiin ja uudisrakennuksiin littyy ALV 33§:n mukainen vähennetyn arvonlisäveron palau-
tusvastuu. Palautusvastuu realisoituu, mikäli toimitilat, joiden osalta vähennyksiä on tehty, poistuvat vähennykseen 
oikeuttavasta käytöstä em. lain tarkoittaman 5 vuoden määräajan kuluessa. 
Omavelkainen takaus takausrengassopimuksen solmineiden osuuskauppojen jäsensijoitusten takaisinmaksamises-
ta jäsensijoittajille. 
Kulkurasite Kiinteistö Oy Kuloisten Pisteen Raision kaupungilta vuokraamalle tontille Kiinteistö Oy Kuloisten  
Kauppakeskukselle. 
 
 
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ 
 
Turun Osuuskaupan hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilikauden ylijäämä  
7 678 522,61 euroa käytetään seuraavasti: 
 
• Siirretään vararahastoon osuuskunnan sääntöjen mukaisesti 768 000,00 euroa.  
• Maksetaan osuusmaksun korkona 31.12.2006 loppuun mennessä täyteen 

maksetuille osuusmaksuille 10 % eli a' 10 euroa yhteensä 860 190,00 euroa.  
• Ylijäämätilille jätetään 6 050 332,61 euroa. 
 
 
 
Turussa 2. päivänä maaliskuuta 2007 
 
 
 
 

 
 Harri Koponen Matti Yrjövuori  Heikki Elo 
  
 
 
 

Maija Junkola-Lehtonen  Matti Manner Pirjo Vuokko 
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