
S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät
ostojaan  entistä enemmän

Liiketoiminnallisesti vuosi 2004 oli historian paras 100-vuotisjuhlia viime
vuonna viettäneelle S-ryhmälle. Koko ryhmän tulos parani noin 40
miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

•S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 321 miljoonaa
euroa, edellisenä vuonna 283 miljoonaa euroa.
•S-ryhmän vähittäismyynti vuonna 2004 nousi 8 080 miljoonaan euroon, jossa
oli lisäystä edelliseen vuoteen 11,0 prosenttia.
•S-ryhmän päivittäistavarakauppa kasvoi kotimaassa 11,4 prosenttia.
Ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuuden arvioidaan ylittävän 33,5
prosenttia.
•Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 167 miljoonaa euroa, jossa on kasvua
edellisvuoteen 27 prosenttia.
•Asiakasomistajien määrä lisääntyi vuoden aikana yli 282 000 uudella
jäsenellä; vuoden lopussa kokonaisjäsenmäärä oli yhteensä 1 468 572. S-
ryhmään liittyi jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna yli 100 000 uutta jäsentä.
•SOK-yhtymän liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 21,5 prosenttia ja oli 3 781
miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 54,4 miljoonaa euroa,
edellisenä vuonna 51,8 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos oli 54 miljoonaa
euroa ja se oli selvästi edellisvuotta ja budjetoitua parempi.
•Baltian liiketoimintojen kokonaismyynti oli 151 miljoonaa euroa. S-ryhmän
Baltian liiketoiminnot työllistivät liki 900 henkilöä vuonna 2004.

SOK:n pääjohtajan Kari Neilimon mukaan hyviin kasvulukuihin ovat
vaikuttaneet useat seikat. "Vähittäismyynnin voimakas kasvu johtui suurelta
osin HOK-Elanto-fuusion mukanaan tuomasta myynnin lisäyksestä. Myös
muut osuuskaupat ovat menestyneet hyvin omilla toimialueillaan ja kaikki
SOK:n liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen tuloksen. Asiakasomistajien
määrän kasvu on ollut yksi menestystekijämme. Asiakasomistajat ovat lisäksi
keskittäneet entistä enemmän hankintojaan S-ryhmän ketjuyksiköihin ja
osoittaneet näin luottamustaan S-ryhmän toimintaa kohtaan yhä
tiukentuneessa kilpailutilanteessa", Neilimo toteaa.

"Alkanut vuosi 2005 asettaa S-ryhmälle suuret haasteet kiristyvässä
kilpailussa. Tuskin yllämme tänä vuonna yhtä hyvään tulokseen kuin viime
vuonna, vaikka myyntimme tuleekin kasvamaan selvästi vuoden 2004
tasosta", Neilimo arvioi.

S-ryhmän tulos parani noin 40 miljoonaa euroa



S-ryhmän yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä oli 321 miljoonaa
euroa. Se oli noin 40 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Osuuskauppojen
yhteenlaskettu tulos oli 267 miljoonaa euroa. Kaikki alueosuuskaupat tekivät
voitollisen tuloksen. Tulos oli selvästi edellisvuotta parempi.

S-ryhmän investoinnit olivat yhteenlaskettuina 323 miljoonaa euroa vuonna
2004, kun ne edellisenä vuonna olivat 345 miljoonaa euroa.

S-ryhmän kotimaan vähittäismyynti kasvoi 10,9 prosenttia

S-ryhmän kotimaan vähittäismyynti nousi 7 929 miljoonaan euroon viime
vuonna. Lisäystä oli 10,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan arvoon.
Tämä ylittää selvästi koko Suomen vähittäiskaupan keskimääräisen kasvun.
S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 6 653 miljoonaa
euroa eli 83,9 prosenttia ja SOK-yhtymän 16,1 prosenttia. Osuuskauppojen
vähittäismyynti kasvoi edellisvuodesta 12,9 prosenttia ja SOK-yhtymän
vastaavasti 1,7 prosenttia.

S-ryhmän suurin kaupanala, päivittäistavarakauppa, kasvoi kotimaassa 11,4
prosenttia ja oli 3 963 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakaupan osuus on 50
prosenttia koko S-ryhmän vähittäismyynnistä. Baltian pt-kaupan myynti oli
noin 53 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen 15,7 prosenttia.

"S-ryhmän päivittäistavarakaupan kasvu oli moninkertainen alan
valtakunnalliseen kehitykseen verrattuna", Kari Neilimo toteaa. Hän arvioi,
että S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus ylittää 33,5 prosenttia.
Vastaava luku oli edellisenä vuonna 31,1 prosenttia.

"Marketkaupan ohella myös ABC-liikennemyymälöiden kehitys on ollut hyvä.
Kaikki liiketoiminta-alueet ovat kehittyneet suotuisasti ja myös Baltian
liiketoiminnat ovat menestyneet. Myös Sokos-tavaratalot ovat menestyneet
hyvin ja ne tekivät positiivisen, edellistä vuotta selvästi paremman tuloksen.
Asiakasomistajat ovat entistä enemmän keskittäneet ostojaan Sokoksiin",
Neilimo toteaa.

Pääjohtaja Neilimon mielestä laaja ja monipuolinen palvelutarjonta on ollut
yksi S-ryhmän menestyksen kulmakivistä.

S-ryhmän kotimaan myynnit kasvoivat liiketoiminta-alueittain seuraavasti:
marketkauppa 12,2 prosenttia, liikennemyymälät 19,2, tavaratalot ja
erikoistavarakauppa 15,8, hotellit ja ravintolat 11,2, autokauppa 4,2 ja
maatalous-rautakauppa 3,8 prosenttia. Baltian liiketoiminnot kasvoivat 19,1
prosenttia.

Toiminta-ajatuksen toteuttamisessa onnistuttiin: Bonusmyynnin osuus lähes
60 prosenttia kokonaismyynnistä

S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli 4 729 miljoonaa euroa ja siinä oli kasvua
16 prosenttia.



Koko S-ryhmän myynnistä asiakasomistajille tapahtuvan bonusmyynnin
osuus oli 59,6 prosenttia, joka kasvoi edellisestä vuodesta 2,4
prosenttiyksikköä.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 167 miljoonaa euroa, jossa on kasvua
edellisvuoteen 27 prosenttia. Lisäksi osuuskaupat tulevat maksamaan
tuloksen perusteella osuuspääoman korkoa ja ylijäämän palautusta
asiakasomistajille vuodelta 2004.

Asiakasomistajien määrä lisääntyi vuoden aikana yli 282 000 uudella
jäsenellä; vuoden lopussa kokonaisjäsenmäärä oli yhteensä 1 468 572.

Asiakasomistajaostot Bonusta myöntäviltä yhteistyökumppaneilta kasvoivat
29 prosenttia ja ylsivät 715 miljoonan euroon.

Vuoden 2004 aikana S-ryhmän valtakunnallisina bonusyhteistyökumppaneina
ovat toimineet Asko-sisustustavaratalot, Silmäasemat, Tapiola, Elisa ja
Matka-Vekka. Asko-sisustustavaratalojen kanssa bonusyhteistyö loppui
31.1.2005. Uutena yhteistyökumppanina aloittaa Isku Koti Oy 1.3.2005.

S-ryhmän kaupalliset ketjut

S-marketit muodostavat edelleen S-ryhmän ja koko maan suurimman
päivittäistavaraketjun. Siihen kuului vuoden lopussa 369 toimipaikkaa, jossa
oli 22 toimipaikan lisäys. Ketjun kokonaismyynti oli 2 283 miljoonaa euroa.
Siinä oli lisäystä 10,7 prosenttia.

Prisma-hypermarketit jatkoivat edelleen vahvaa kasvuaan. Ketjun myynti oli 1
896 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä 12,0 prosenttia. Prismoja oli vuoden
lopussa 46, jossa on viiden toimipaikan lisäys. Tallinnassa toimii lisäksi neljä
Prismaa.

Sale- ja Alepa-ketjujen yhteenlaskettu myynti oli 464 miljoonaa euroa, jossa
oli kasvua 21,6 prosenttia. Toimipaikkojen määrä lisääntyi 37:llä ja oli vuoden
lopussa 242.

ABC-liikennemyymälöitä oli S-ryhmässä vuoden lopussa 62 ja ABC-
automaattiasemia 168. Kaikkiaan polttonesteiden jakelupisteitä oli 280 eli 27
edellisvuotta enemmän. Ketjun myynti oli 594 miljoonaa euroa, jossa oli
kasvua 19,2 prosenttia. Kun lasketaan mukaan market-toimipaikkojen
yhteydessä olevat automaattiasemat, niin myynti on yhteensä 796 miljoonaa
euroa.  S-ryhmän osuus koko Suomen bensiinimarkkinoista nousi vuoden
2004 lopussa 15,8 prosenttiin.

Sokoksia oli vuoden lopulla 20. Toimipaikkojen määrä lisääntyi yhdellä. Ketjun
myynti oli 299 miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä 14,1 prosenttia.

Sokos Hotels -ketjuun kuului vuoden lopussa 36 hotellia Suomessa sekä
Sokos Hotel Viru Tallinnassa. Radisson SAS -ketjuun kuului 6 hotellia. Lisäksi
S-ryhmällä oli 6 pienempää hotellia. Hotelli- ja ravintolaketjujen myynti oli 601



miljoonaa euroa. Siinä oli lisäystä edelliseen vuoteen 11,2 prosenttia.
Toimipaikkojen lukumäärä lisääntyi 38:lla.  Ravintoloita ja kahviloita S-
ryhmässä oli kokonaisuudessaan 479. Otettaessa huomioon kaikki S-ryhmän
ravintolat ja kahvilat oli hotelli- ja ravintolatoimialan myynti yhteensä 677 milj.
euroa.

Automyymälöiden määrä S-ryhmässä oli vuoden lopussa 45 eli kaksi
enemmän kuin vuotta aiemmin. Niiden kotimaan myynti oli 719 miljoonaa
euroa. Siinä oli lisäystä 4,2 prosenttia. Lisäksi SOK harjoitti autokauppaa
Virossa ja Latviassa.

Maatalous- ja rautakauppatoimipaikkoja oli vuoden lopussa 154. Näistä oli
Agrimarketeja 132 ja konekeskuksia 8, muita maatalous-rautamyymälöitä oli
14. Näiden myynti viljakauppa mukaan lukien oli 997 miljoonaa euroa.
Maatalous- ja rautatoimipaikkojen myynti kasvoi edelliseen vuoteen 3,8
prosenttia. Lisäksi Hankkija-Maatalous Oy:n tytäryhtiö Agribalt Oy harjoitti
maatalouskauppaa Virossa ja Latviassa. Maatalouskaupan liiketoiminnot
Baltiassa eli AS Agribalt ja SIA Agribalt -yhtiöt myytiin vuoden lopulla
virolaiselle AS Mecrolle.

S-ryhmässä oli Suomessa 1 371 toimipaikkaa vuoden lopussa. Siinä oli 119
toimipaikan lisäys. Tämän lisäksi Baltiassa on 11 toimipaikkaa.

SOK-yhtymän liikevaihto kasvoi ja tulos parani

SOK:n ja sen tytäryhtiöiden muodostaman SOK-yhtymän liikevaihto oli 3 781
miljoonaa euroa, jossa oli lisäystä 21,5 prosenttia.
Liikevaihdon kasvusta valtaosa koostuu viime vuonna toimintansa aloittaneen
polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade Oy:n
polttoainetoimituksista. Asiakkaina ovat osuuskaupat ja Greeni Oy.
SOK-yhtymän tulos ennen satunnaisia eriä oli 54,4 miljoonaa euroa,
edellisenä vuonna vastaava tulos oli 51,8 miljoonaa euroa. Kaikki
liiketoiminta-alueet olivat voitollisia.

SOK-yhtymän koko sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 7,2 ja
liiketoimintayhtiöiden 19,6 prosenttia. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa
30,2 prosenttia. Yhtymän investoinnit olivat 52,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstön määrä

S-ryhmän henkilöstön määrä oli vuoden vaihteessa 26 353. SOK-yhtymässä
työskenteli vastaavana ajankohtana 4 790 henkilöä.

Toiminnan kehittäminen S-ryhmässä jatkuu vuonna 2005

S-ryhmän tehokkuuden kehittämistä jatketaan vuonna 2005 panostamalla
erityisesti toimintaprosesseihin, päätöksentekoon ja johtamiseen. Tavoitteena
on S-ryhmän kilpailukyvyn ja asiakasomistajien palvelun varmistaminen



tulevaisuuden entistä vaativammassa kilpailuympäristössä", toteaa pääjohtaja
Kari Neilimo.
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