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UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN

Finlands bruttonationalprodukt (BNP) började växa snabbt under 
år 2010. Den exportdrivna tillväxten var fortsatt stark även under 
första halvåret. Efter recessionen har tillväxten nu pågått i drygt ett 
år och håller på att förstärkas. Den finländska ekonomin utvecklas 
betydligt snabbare än euroområdet.

Det internationella konjunkturläget är fortsatt rätt känsligt. In-
flationstrycket har ökat i utvecklingsländerna vilket pressar dem 
till en åtstramning av penningpolitiken. Detta ger sannolikt en 
mer sansad tillväxt i den globala ekonomin redan i år. Som helhet 
sett är dock grunden för tillväxten i den globala ekonomin relativt 
stabil. Under årets första kvartal ökade den totala produktionen 
med en fjärdedel i USA, euroområdet och Kina. Variationerna i 
euroområdet är dock stora och den japanska bruttonationalpro-
dukten krympte till följd av katastrofen i mars, dvs. någon enhetlig 
återhämtning förekommer inte.

Tillväxten i den finska ekonomin har varit exceptionellt snabb 
under ett års tid. Produktionsnivån är emellertid fortfarande lägre 
än nivån före recessionen och denna nivå kommer att uppnås först 
år 2012. Det kraftiga uppsvinget inom produktionen inleddes för 
ett år sedan när den finska exporten började öka i snabb takt och 
den inhemska efterfrågetillväxten fick draghjälp av den privata 
konsumtionen och bostadsinvesteringarna. Det finns tecken på 
en svag avmattning i den ekonomiska tillväxten både i Finland 
och internationellt.

Enligt prognoserna kommer den finska bruttonationalproduk-
ten att öka med nästan fyra procent under innevarande år. Till-
växten under den senaste tiden har dock varit mycket snabbare. 
Under sista kvartalet i fjol och årets första kvartal uppnåddes över 
fem procents ökning av bruttonationalprodukten. Den starka eko-
nomiska tillväxten har redan förbättrat sysselsättningen. Under 
sommaren förväntas arbetslöshetsgraden minska till under åtta 
procent. Den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsätter även 
nästa år.

Konsumentpriserna steg kraftigt under första halvåret. I juni 
hade priserna redan stigit med 3,5 procent. Inflationen för hela 
året förväntas öka med ytterligare några tiondelar. Höjningen av 
konsumentpriserna berör inte enbart Finland utan fenomenet är 
globalt. De stigande energi- och livsmedelsprisnivåerna på den 
internationella marknaden är den största bidragande faktorn till 
prisstegringarna.

Inflationen har i rätt stor utsträckning eliminerat tillväxten i 
hushållens köpkraft. Det samtidigt förbättrade sysselsättningslä-
get har emellertid lett till kraftigt stigande lönebelopp som är av 
central betydelse för den privata konsumtionen. Efter den positiva 
utvecklingen under årets inledning har konsumenternas förtro-
ende för den allmänna ekonomiska utvecklingen visat en nedgång 
vilket medför utmaningar för detaljhandeln. 

Vid utgången av juni hade detaljhandeln exklusive bilhandeln 
ökat med 5,9 procent enligt preliminära uppgifter från Statis-
tikcentralen. Dagligvaruhandeln hos medlemsföretagen i Dag-
ligvaruhandeln r.f. var fram till slutet av maj 6,2 procent högre 
än föregående år. En stor del av försäljningsökningen var en följd 
av prisutvecklingen på livsmedel. Inom varuhushandeln ökade 
medlemsföretagens försäljning med 4,5 procent. Utvecklingen per 
varugrupp var ojämn. Ökningen av bruksvaruförsäljningen var 
endast 1,8 procent.

Den ojämna utvecklingen visar sig tydligt vid en närmare 
granskning enligt branschnivå. Konfektionshandeln ökade med 
1,5 procent fram till slutet av april. Handeln med sportartiklar 
var 1,5 procent och försäljningen av hushållmaskiner och under-

hållselektronik 2,3 procent lägre än föregående år. Ökningen av 
järnhandeln var emellertid kraftig under årets inledning. Under 
de första fyra månaderna ökade branschens försäljning med exakt 
10 procent.

Ökningen inom bilhandeln var fortsatt stark under årets inled-
ning. Detaljhandeln med motorfordon växte med 13,6 procent 
fram till slutet av april. Ökningen med 11,8 procent inom bräns-
ledetaljhandeln var till största delen en följd av stigande priser.

Utvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen har varit 
relativt god under årets inledning. Efterfrågeutvecklingens åter-
hämtning till följd momssänkningen på restaurangmat fortsatte 
under årets första kvartal. Ökningen av försäljningsvärdet var cirka 
fyra procent. Inkvarteringsförsäljningen ökade med 7,5 procent 
under samma period.

Utsikter för den närmaste tiden

Utsikterna för en fortsatt exportdriven tillväxt i Finland är relativt 
goda under den närmaste framtiden. Osäkerheten i den interna-
tionella ekonomin har emellertid ökat. Skuldkrisen i euroområdet 
väntar till exempel på en lösning. Lösningarna avspeglar sig san-
nolikt även på konsumtionsklimatet i Finland.

S-gruppens utveckling 1.1–30.6.2011

S-gruppen omfattar handelslagen och Centrallaget för Handelsla-
gen i Finland (SOK) inklusive dotterbolag. S-gruppens skattefria 
detaljhandelsförsäljning under januari–juni uppgick till 5 521 
miljoner euro, vilket var en ökning med 10,7 procent jämfört 
med föregående år. 

S-gruppens skattefria detaljförsäljning per affärsområde

 Mn €  ± % föreg. år 
S-marketar  1 482 7,0
Prisma-affärer* 1 380 11,2
Sale- och Alepa-affärer 379 9,9
Övrig markethandel 79 37,2
Markethandel totalt*  3 320  9,6
Trafikbutiksverksamheten och 
bränslehandeln  841  14,3
Varuhus- och fackhandeln  161  3,5
Resebransch och bespisningsverksamheten*  368  5,8
Bil- och biltillbehörshandel  28  16,4
Lantbrukshandel  537  16,0
Övriga  5  13,1
S-gruppen totalt*  5 521  10,7

* Inkluderar detaljhandelsförsäljningen i närområdena

S-gruppen hade 1 661 verksamhetsställen i slutet av juni, medan 
antalet vid motsvarande tidpunkt föregående år var 1 626 ställen.

Det fanns 21 regionhandelslag och 9 lokalhandelslag 
30.06.2011.

Bonusförsäljningen i S-gruppens företag uppgick till 4 350 mil-
joner euro under det första halvåret, vilket var en ökning på 8,7 
procent jämfört med motsvarande period år 2010. Bonusförsälj-
ningens andel av S-gruppens totala försäljning var 67,1 procent 
(68,7 procent år 2010). I bonus utbetalades 171,1 miljoner euro 
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till ägarkunderna. Ökningen från föregående år var 15,4 miljoner 
euro (+9,9 procent). Under januari–juni anslöt sig 44 960 nya 
medlemmar till de handelslag som ingår i bonussystemet. Dessa 
handelslag hade sammanlagt 1 955 088 medlemmar i slutet av 
juni.

Intresseföretagens utveckling 1.1–30.6.2011

Det viktigaste bolaget bland SOK-koncernens affärsdrivande in-
tressebolag är S-Banken som bedriver bankverksamhet och ingår 
i S-gruppen.

Intresset hos handelslagens ägarkunder för de tjänster från  
S-banken som bygger på S-Förmånskortet Visa var fortsatt stort 
under inledningen av året.

S-Banken beviljade cirka 21 000 nya S-Förmånskort Visa per 
månad under perioden januari–juni. Vid utgången av juni hade 
S-Banken beviljat totalt 787 533 Visakort.

I S-Bankens kontosortiment ingår brukskonto, avkastnings-
konto, tidsbundet konto och placeringskonto. Insättningarna på 
S-Bankens konton fortsatte att öka även om ökningstakten avtog 
jämfört med föregående år. I slutet av juni uppgick privatper-
sonernas depositioner i S-Banken till 2 319 miljoner euro och 
företagsdepositionerna till 113 miljoner euro.

Under årets början ökade antalet kunder i S-Banken till 
2 378 560. Vid utgången av juni hade 994 919 kunder tagit i 
bruk bankkoder för e-tjänster.

Årets inledning var även resultatmässigt framgångsrikt för  
S-Banken. Koncernen S-Bankens resultat under januari–juni var 
7,1 miljoner euro (3,6 miljoner euro).

Trots den snabbt ökande användningen av banktjänster har 
S-Banken förmått hålla verksamheten ytterst stabil. S-Bankens 
soliditet var 19,3 procent i slutet av juni, dvs. betydligt högre än 
de 8,0 procent som myndigheterna ställer som minimikrav.

Viktiga intressebolag till SOK-koncernen vid sidan av S-Banken 
är Finnfrost Oy ett företag som producerar inköps- och logistik-
tjänster för frysvaror och som är intresseföretag till SOK:s dot-
terföretag Inex Partners Oy, Kauppakeskus Mylly Oy som ligger 
i Reso och den samnordiska inköpsalliansen Coop Trading A/S. 

Samtliga intressebolags sammanlagda resultatpåverkan var 4,8 
miljoner euro (3,2 miljoner euro).

SOK-KONCERNENS VERKSAMHET  
   1.1–30.6.2011

SOK:s verksamhet

SOK är SOK-koncernens modersamfund. Som centralhandel 
för S-gruppen är SOK:s uppgift enligt reglerna att främja och 
utveckla handelslagens och de övriga i S-gruppen ingående sam-
fundens verksamhet, att styra användningen av gruppens resurser 
och att övervaka att de som helhet används effektivt, att bevaka 
S-gruppens och dess olika delars intressen samt att övervaka deras 
verksamhet.

SOK svarar för den strategiska styrningen av S-gruppen. SOK:s 
uppgifter utgörs av kedjestyrnings-, ägarkunds- och marknads-
föringstjänster samt andra grupp- och koncerntjänster som pro-
duceras för företag i S-gruppen. Dessutom ansvarar SOK för 
utvecklingsverksamhet som avser dessa tjänster och S-gruppens 
övriga verksamhet. Övriga tjänster som är viktiga för S-gruppens 
affärsverksamhet är inköps- och uthyrningstjänster samt sorti-

ments- och faktureringstjänster för varor som industrin levererar 
direkt till kedjeenheterna. 

Genom de nationella och de regionala dotterbolagen ser SOK 
till att tjänsteutbudet till ägarkunderna är mångsidigt i S-grup-
pen. Dessutom bedriver SOK markethandel och resebransch och 
bespisningsverksamhet via sina dotterbolag i Baltikum och S:t 
Petersburg.

Förändringar i koncernstrukturen

Förändringar under rapportperioden
Företagsförvärv, etableringar och omstruktureringar  

    av företag
SOK bildade 1.2.2011 S-Yrityskortti Oy i syfte att utveckla för-
säljningen till företagskunder. Verksamheten i S-Yrityskortti Oy 
inleds under slutet av år 2011.

SOK Autokauppa Oy köpte affärsverksamheten i ME-Auto 
21.3.2011 varvid ansvaret för personal- och affärsverksamheten 
i ME-Auto överfördes till SOK Autokauppa Oy. Företagets tre 
verksamhetsställen i Helsingfors, Esbo och Vanda fortsätter sin 
verksamhet. Ingen goodwill bokfördes vid förvärvet.

SOK bildade i maj 2011 RB Int. Oy för finansieringsverksam-
heten i de ryska dotterbolagen.

SOK bildade i juni 2011 S-Polttonesteterminaalit Oy i syfte att 
utveckla logistiken i bränslehandeln.

Försäljningar och nedlagda verksamheter 
Sokotel Oy sålde 1.2.2011 verksamheten vid hotellet Radisson 
Blu Marina Palace till Turun Osuuskauppa. 

Sokotel Oy sålde 1.3.2011 affärsverksamheten vid spahotellen 
i Saariselkä, Kuusamo samt vid Katinkulta i Vuokatti och i Tam-
merfors till Holiday Club Resorts Oy.

SOK sålde Kiinteistö Oy Limingan Terminaali och Kiinteistö 
Oy Lempäälän Terminaali till S-Banken 1.4.2011.

Dessa försäljningar har ingen påtaglig påverkan på koncernens 
resultat.

Förändringar efter rapportperioden
SOK sålde Kiinteistö Oy Joensuun Lemmikki och Kiinteistö Oy 
Siihtalanmäki 1.7.2011 till Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

Omsättning

SOK-koncernens omsättning under perioden 1.1–30.6.2011 var 
5 504 miljoner euro, vilket är en ökning på 24,4 procent jämfört 
med året innan. Till omsättningsökningen på 1 080 miljoner euro 
bidrog huvudsakligen omsättningsökningen hos North European 
Oil Trade Oy som ingår i segmentet inköpsverksamhet. Den ut-
ländska affärsverksamhetens andel av omsättning var 2,9 procent, 
dvs. 157 miljoner euro.



– 4 –

SOK-koncernens omsättning per segment

 Mn € Mn € ± föreg. 
 1.1–30.6. 1.1–30.6. år %
 2011 2010 
Markethandel 134 99 35,9
Resebransch och bespisnings-
verksamheten 122 123 -0,9
Bil- och biltillbehörshandel 112 115 -2,3
Lantbrukshandel 509 445 14,4
Inköpsverksamhet 3 784 2 720 39,1
Serviceverksamhet 3 430 3 180 7,9
Eliminering av handels-
verksamhetens interna poster 1) -2 588 -2 259 14,6
SOK-koncernen totalt 5 504 4 424 24,4

1)  I elimineringarna ingår elimineringar av affärstransaktioner 
 mellan handelsverksamhetens segment. I elimineringarna 
 mellan segmenten ingår koncernens interna EDI-fakturering 
 på 2 471 miljoner euro (2 129 miljoner euro).

Handelsverksamhetens omsättning

Markethandeln
I markethandeln ingår både den markethandel som bedrivs i 
Baltikum och den som bedrivs i S:t Petersburg. Markethandelns 
omsättning ökade med 35,9 procent jämfört med föregående år. 
Nyetableringarna i S:t Petersburg, Tartu, Narva och Kaunas bi-
drog till ökningen. Särskilt i S:t Petersburg och Tallinn har den 
ekonomiska tillväxten tagit fart. Investeringarna i utländsk af-
färsverksamhet fortsätter. I S:t Petersburg och Riga öppnas nya 
enheter under innevarande år.

Resebransch och bespisningsverksamheten
Omsättningen för Sokotel Oy, som bedriver resebransch och 
bespisningsverksamheten i Finland, minskade med 3,1 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år. Den negativa 
utvecklingen var en följd av att hotellnätet minskade med fem 
hotell efter genomförda försäljningar av affärsrörelser. Försälj-
ningen inom det återstående nätet har utvecklats positivt. Den 
uppdaterade prognosen för turist- och bespisningsverksamheten 
för år 2011 är positiv. Under innevarande år kommer efterfrågan 
på branschens tjänster att öka både för inkvarterings- och för be-
spisningsverksamhetens del jämfört med föregående år.

Omsättningen för AS Sokotel som bedriver hotellverksamhet i 
Tallinn ökade med 13,8 procent jämfört med i fjol. Den påtagligt 
livligare efterfrågan i Tallinn bidrog till ökningen. Omsättningen 
för OOO Sokotel som bedriver hotellrörelse i S:t Petersburg ökade 
med 12,1 procent jämfört med föregående år.

Bil- och biltillbehörshandeln
Den jämförbara omsättningen för SOK-koncernens bil- och bil-
tillbehörshandel ökade med cirka 15,1 procent jämfört med året 
innan. SOK Autokauppa Oy förvärvade i mars affärsverksamhe-
ten i ME-Auto som är verksam i huvudstadsregionen. Till följd 
av affären kompletterades bilutbudet med fem nya bilmärken. 
De representerade bilmärkena är Ford, Hyundai, Renault, Dacia, 
Suzuki och Isuzu. Den sammanlagda marknadsandelen för dessa 
bilmärken är cirka 15 procent av den totala marknaden för person-
bilar. Företaget upphörde med försäljningen av nya Peugeot-bilar 
i slutet av maj.

Den totala marknaden för nya personbilar under januari–juni 
uppgick till 71 328 bilar, dvs. en ökning på 14,2 procent från året 
innan. Branschens prognos är att cirka 125 000 nya personbilar 
kommer att säljas på marknaden medan föregående års försälj-
ning uppgick till 111 968 bilar. Den totala paketbilsmarknaden 
uppgick till 7 019 bilar, vilket var en ökning med 31,9 procent 
jämfört med året innan. Marknaden för begagnade bilar ökade 
under januari–juni med cirka tre procent från föregående år.

Lantbrukshandeln
Lantbrukshandeln omfattar lantbruks-, maskin-, trädgårds- och 
järnhandel som bedrivs av Hankkija-Lantbruk Ab och dess dot-
terbolag. Lantbrukshandelns omsättning ökade med 14,4 procent. 
Ökningen var en följd av höjda marknadspriser på spannmål, göd-
selmedel och olja samt en starkare efterfrågan inom maskinhan-
deln.

Inköpsverksamheten
Inköpsverksamheten omfattar inköps- och logistiktjänster för 
daglig- och bruksvaror producerade av Inex Partners Oy, Meira 
Nova Oy:s inköps- och logistiktjänster till HoReCa-branschen 
och North European Oil Trade Oy:s upphandling av bränslen. 

Omsättningen för Inex Partners Oy uppgick till 1 931 miljoner 
euro under perioden januari–juni. Den jämförbara dagligvaruhan-
deln var 9 procent större än under första halvåret 2010 och bättre 
än planerat. Även försäljningen av bruksvaror förbättrades med 
7 procent jämfört med föregående år och nivån blev något högre 
än planerat. Inköpsvolymens tillväxt inom kedjorna Prisma och 
Sokos utgjorde den viktigaste ökningen.

Meira Nova Oy:s omsättning var 164 miljoner euro vilket 
är 9,2 procent högre än året innan. Bland kundgrupperna har  
S-gruppen, personalrestaurangerna och den offentliga sektorn vi-
sat en positiv ökning under första halvåret. S-gruppens andel av 
den totala försäljningen var 43,9 procent.

Omsättningen för North European Oil Trade Oy uppgick till 
1 693 miljoner euro. Omsättningen ökade i mycket stor utsträck-
ning jämfört med föregående år till följd av förvärvet av bräns-
leupphandlingsverksamheten från Oy Shell Ab i december 2010 
och de höjda priserna på oljeprodukter. 

Serviceverksamheten
Omsättningen för serviceverksamheten var 3 430 miljoner euro. 
I serviceverksamheten ingår den till handelslagens varuinköp an-
slutna EDI-faktureringen och den omsättning som uppkommer 
genom de tjänster SOK producerar till S-gruppens enheter. EDI-
faktureringen uppgick till 3 286 miljoner euro. Ökningen från 
föregående år var 8,3 procent.

Resultat

SOK-koncernens resultat före skatter uppgick till 6,1 miljoner 
euro (36,6 miljoner euro). Resultatet för de löpande verksam-
heterna före skatter uppgick också till 6,1 miljoner euro (45,5 
miljoner euro). I jämförelseårets resultat ingick betydande reali-
sationsvinster på aktier.

SOK-koncernens operativa resultat  
   per segment

SOK-koncernens operativa resultat är uppdelat i handels- och 
bankverksamhetssegment enligt den operativa uppföljningen. I 
handelsverksamhetens information upptas all affärsverksamhet 
förutom bankverksamheten.
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Redovisningen av SOK-koncernens operativa resultat följer den 
finska bokföringslagstiftningen (FAS).

SOK-koncernens operativa resultat per segment

 Mn € Mn €
 1.1–30.6. 1.1–30.6.
 2011 2010
Markethandel -13,2 -11,0
Resebransch och bespisningsverksamheten -5,5 -9,4
Bil- och biltillbehörshandel -5,3 -2,1
Lantbrukshandel 5,0 3,6
Inköpsverksamhet 5,6 6,1
Serviceverksamhet 11,4 14,2
Eliminering av handels-
verksamhetens interna poster 1) -2,5 -0,0
Handelsverksamhetens operativa resultat -4,4 1,3
Bankverksamhetens operativa resultat 3,6 1,8
SOK-koncernen totalt -0,7 3,2

1)  I elimineringarna ingår elimineringar mellan handels-
 verksamhetens segment.

SOK-koncernens operativa resultat före skatter -0,7 miljoner euro 
avstäms mot resultatet för SOK-koncernens löpande verksamhe-
ter (IFRS) före skatter +6,1 miljoner euro. Poster som inte ingår 
i det operativa resultatet är bland annat realisationsvinster och 
-förluster, övriga rörelseintäkter och -kostnader samt nedskriv-
ningar. Under januari–juni 2011 uppgick försäljningsvinsterna 
och -förlusterna till +2,8 miljoner euro samt övriga poster till 
+4,0 miljoner euro. 

Handelsverksamhetens operativa resultat

Markethandeln
I markethandeln ingår markethandeln i Baltikum och S:t Peters-
burg. Markethandelns operativa resultat var något lägre än året 
innan till följd av igångsättning av nya enheter och förnyelse av 
äldre enheter. 

Resebransch och bespisningsverksamheten
För Sokotel Oy, som bedriver resebransch och bespisningsverk-
samheten i Finland, förbättrades det operativa resultatet jämfört 
med motsvarande tidpunkt föregående år. Försäljningen i företa-
gets befintliga nätverk har utvecklats positivt samtidigt som före-
tagets konkurrenskraft har förbättrats prismässigt genom vidtagna 
effektiviserings- och utvecklingsåtgärder.

Det operativa resultatet för AS Sokotel, som bedriver hotellverk-
samhet i Tallinn, förbättrades betydligt jämfört med motsvarande 
tidpunkt året innan. Det operativa resultatet för OOO Sokotel, 
som bedriver hotellverksamhet i S:t Petersburg, var påtagligt bättre 
än året innan. Båda företagens resultatförbättring var en följd av 
ökad försäljning.

Bil- och biltillbehörshandeln
Det operativa resultatet för bil- och biltillbehörshandeln under 
första halvåret var svagare än året innan och förväntas bli något 
lägre vid årets slut än föregående år till följd av vidtagna omstruk-
tureringar.

Lantbrukshandeln
Lantbrukshandelns operativa resultat var något bättre än föregå-
ende år till följd av ökad omsättning.

Inköpsverksamheten
Första halvårets operativa resultat för Inex Partners Oy var svagare 
än året innan. Förändringen beror på en mer exakt periodisering 
av bonusarna till kunder.

Meira Nova Oy:s operativa resultat var bättre än resultatet vid 
motsvarande tidpunkt året innan. Till resultatutvecklingen bidrog 
den positiva försäljningsutvecklingen samt en god kontroll av de 
fasta kostnaderna och kapitalkostnaderna.

Verksamheten vid North European Oil Trade Oy har expan-
derat och blivit mångsidigare genom förvärvet av upphandlings-
verksamheten av Shell. Företagets operativa resultat är påtagligt 
positivt.

Serviceverksamheten
Serviceverksamhetens operativa resultat var både bättre än föregå-
ende år och bättre än planerat till följd av att servicefunktionernas 
volym ökade mer än förväntat.

Bankverksamhetens operativa resultat

Som operativt resultat för bankverksamheten under januari–juni 
2011 rapporterades S-Bankens intressebolagsresultat på 3,6 mil-
joner euro (1,8 miljoner euro). 

Investeringar och avyttringar

SOK-koncernens anskaffning av bestående aktiva, dvs. investe-
ringar i anläggningstillgångar, uppgick under första halvåret till 
36,0 miljoner euro (30,8 miljoner euro). I Finland investerade 
koncernen i fastigheter, informationssystem och i resebransch och 
bespisningsverksamhet. Viktiga objekt var satsningarna på marke-
thandeln särskilt i S:t Petersburgsregionen.

Försäljningen av bestående aktiva uppgick under rapportperio-
den till 20,2 miljoner euro (73,7 miljoner euro). Avyttringarna 
bestod främst av försäljningen av två terminalfastigheter ägda av 
SOK till S-Banken Ab.

Finansiering

SOK-koncernens likviditet var fortsatt god under första halvåret. 
De likvida kassatillgångarna och placeringarna på penningmark-
naden uppgick i slutet av juni till 197,7 miljoner euro (268,3 
miljoner euro 31.12.2010). Dessutom hade koncernen 275,0 
miljoner euro i outnyttjade bindande kreditlimiter av vilka alla 
var långfristiga. Quick-ratio, uppgick med beaktande av lång-
fristiga outnyttjade kreditlimiter, till 1,1 (31.12.2010 1,1). 
SOK-koncernens räntepliktiga nettoskulder ökade under första 
halvåret till följd av normala säsongfluktuationer i verksamhe-
ten och uppgick i slutet av juni till 173,6 miljoner euro (54,5 
miljoner euro 31.12.2010). Jämfört med motsvarande tidpunkt 
året innan hade de räntepliktiga nettoskulderna ökat med 33,3 
miljoner euro. Gearing-nyckeltalet, som beskriver SOK-koncer-
nens skuldsättning, var i slutet av juni 29,5 procent (9,3 procent 
31.12.2010) och SOK-koncernens soliditet 28,4 procent (28,9 
procent 31.12.2010).
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Personal

Under rapportperioden 1.1–30.6.2011 uppgick SOK-koncernens 
genomsnittliga antal anställda, omräknat till heltidsanställda, till 
8 554 personer.

I slutet av juni uppgick SOK-koncernens personal till 10 415 
anställda: SOK hade 1 293 anställda (12,4 procent) och dotterbo-
lagen hade 9 122 anställda (87,6 procent). Av koncernens personal 
arbetade 2 596 personer (24,9 procent) utomlands vid slutet av 
rapportperioden.

Antalet anställda ökade med 1 009 personer (10,7 procent) 
från årsskiftet. Jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol ökade 
personalen med 377 anställda (3,8 procent). 

Till ökningen av personalstyrkan i SOK-koncernen under rap-
portperioden bidrog främst de sommarvikarier som anställdes 
under våren och markethandelns tillväxt i närområdena.

Ändringar i SOK:s förvaltning

Esko Jääskeläinen, verkställande direktör för Suur-Seudun 
Osuuskauppa SSO, tillträdde 1.1.2011 som ny styrelsemedlem i 
SOK:s styrelse. Kimmo Simberg, verkställande direktör för Etelä-
Pohjanmaan Osuuskauppa, lämnade styrelsen vid utgången av år 
2010. Till nya vice ordförande i SOK:s förvaltningsråd utsågs vå-
ren 2011 domprost Matti Pikkarainen och verkställande direktör 
Kimmo Simberg. Industrirådet Otto Mikkonen fortsätter som 
ordförande för SOK:s förvaltningsråd.

SOK-koncernens nya koncernledningsgrupp inledde arbetet 
1.1.2011. Koncernledningsgruppens uppgift är att bistå kon-
cernchefen i den strategiska ledningen av SOK-koncernen och 
S-gruppen. Vid sidan av koncernchefen Kuisma Niemelä består 
koncernledningsgruppen av direktör, CFO Jari Annala, direktör 
Suso Kolesnik, direktör Vesa Kyllönen, direktör Leena Laitinen, 
direktör Harri Miettinen, direktör Leena Olkkonen och direktör 
Antti Sippola. Koncernledningsgruppens sekreterare är direktören 
för juridiska ärenden Seppo Kuitunen.

Direktören för affärsområdenas kedjestyrnings- och inköps-
funktioner i S-gruppen Risto Pyykönen avgick med pension 
1.5.2011.

Risker och osäkerhetsfaktorer under den  
   närmaste framtiden

Syftet med riskhanteringen i SOK-koncernen är att stödja upp-
nåendet av de strategiska och operativa verksamhetsmålen. SOK-
koncernens riskhantering är övergripande och tillämpas som ett 
led i ledningsprocessen och ledningssystemet. 

Under våren 2011 uppdaterades SOK-koncernens riskhante-
ringspolicy. Riskhanteringspolicyn bygger på S-gruppens gemen-
samma riskhanteringsprinciper som upprättades under våren. 
SOK-koncernens riskhanteringspolicy beskriver syftet med, målen 
för, viktiga metoder för genomförandet och ansvaret för koncer-
nens riskhantering. 

I riskhanteringen under inledningen av år 2011 har särskild 
vikt fästs vid utvecklingen av riskhanteringen i verksamheterna 
i Baltikum och Ryssland, SOK-koncernens utveckling av verk-
samhetsbaserad kontinuitetsplanering och rapportering av risker.

Riskerna och osäkerhetsfaktorerna under den närmaste tiden 
berör utvecklingen av marknadssituationen för SOK-koncernens 
affärsområden. Särskilt storbetydelse har en fortsatt positiv mark-
nadsutveckling i S:t Petersburgsregionen och i Baltikum samt 
inom den inhemska bilhandeln.

Utsikter för slutet av år 2011

Osäkerheten i det globala ekonomiska läget fortsätter främst be-
roende på de ökade råvarupriserna och skuldkrisen i länderna i 
euroområdet. Tvisten om skuldtaket i USA och tvistens eventuella 
inverkan på räntorna utgör ytterligare en osäkerhetsfaktor. Den 
ekonomiska tillväxten inom euroområdet kommer sannolikt att 
förbli relativt stabil driven av Mellan- och Nordeuropa.

I Finland har den ekonomiska tillväxten varit fortsatt stabil och 
utsikterna förväntas bli fortsatt positiva drivna av exporten och 
hushållens konsumtion. Sysselsättningens positiva utveckling och 
löneökningarna har förstärkt konsumenternas tilltro till den egna 
ekonomin. Detta skapar förutsättningar för en måttlig ökning av 
hushållens konsumtion trots en stigande räntenivå. Om riskfak-
torerna i den globala ekonomin realiseras kan även konjunktur-
bilden och konsumtionsatmosfären i Finland förändras snabbt.

Utvecklingen av det allmänna ekonomiska läget både i Fin-
land och i närområdet ger en kraftig effekt på SOK-koncernens 
resultat. Återhämtningen i den ryska ekonomin har påverkat kon-
cernens markethandel samt resebransch och bespisningsverksam-
heten på ett positivt sätt och därmed förväntas resultatet för den 
ryska verksamheten bli bättre än i fjol. I Estland har tillväxten i 
ekonomin varit snabbare än vad prognoserna visar främst driven 
av exporten. Den positiva utvecklingen förväntas även leda till en 
starkare inhemsk efterfrågan i Estland. Det ekonomiska läget i 
Lettland och Litauen förbättras i måttlig takt även om den ökade 
inflationen hotar konsumenternas köpkraft.

I och med den inhemska ekonomins återhämtning förväntas 
en efterfrågeökning som ger en positiv inverkan på den inhemska 
resebransch och bespisningsverksamheten även under andra halv-
året. Därmed förväntas resultatet för resebransch och bespisnings-
verksamheten överstiga föregående års nivå. Omstruktureringarna 
inom bilhandeln kommer att belasta resultatet under innevarande 
år. Resultatet för lantbrukshandeln bedöms överstiga föregående 
års nivå i och med den stärkta efterfrågan.

SOK-koncernens affärsverksamhet i Finland utvecklades i hu-
vudsak positivt. I närområdena fortsätter den kraftiga utbygg-
naden av nätet av verksamhetsställen vilket belastar resultatet. 
Det operativa resultatet för SOK-koncernen når sannolikt inte 
föregående års nivå.

Helsingfors 18.08.2011

CENTRALLAGET FÖR 
HANDELSLAGEN I FINLAND

Styrelsen
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Koncernens resultaträkning, IFRS

Mn €
Fortlöpande verksamheter:
Omsättning
Övriga rörelseintäkter

Material och tjänster
Kostnader för anställningsförmåner 
Avskrivningar och nedskrivningar

Övriga rörelsekostnader
Andel av intressebolagens resultat

Rörelsevinst
Finansiella intäkter och kostnader 
Andel av intressebolagens resultat 

Resultat före skatter

Inkomstskatt 
Periodens resultat från fortlöpande verksamheter

Periodens resultat från avvecklade verksamheter och verksamheter 
tillgängliga för försäljning

Periodens resultat

Uppdelat på:
Moderbolagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande

Totalresultat

Mn €
Periodens resultat
Poster i övrigt totalresultat:
Omräkningsdifferenser
Placeringar tillgängliga för försäljning
    Värdeförändringar av placeringar tillgängliga för försäljning
    Skatter hänförliga till placeringar tillgängliga för försäljning
Kassaflödessäkringar
    Värdeförändringar av kassaflödessäkringar
    Överföring till följd av ändring av klassificeringen från totalresultatet 
 till post med resultatpåverkan
    Skatter hänförliga till kassaflödessäkringar
Totalresultat av intressebolag
Poster i övrigt totalresultat efter skatter
Periodens totalresultat

Periodens totalresultat uppdelat på:
Moderbolagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande

  

  
 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
  

DELÅRSRAPPORT
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Koncernbalansräkning, IFRS

Mn €
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Placeringsfastigheter
Immateriella tillgångar
Investeringar i intressebolag
Långfristiga finansiella tillgångar 
Latenta skattefordringar
Långfristiga tillgångar totalt

Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 
Kortfristiga räntebärande fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Kortfristiga tillgångar totalt
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
Tillgångar totalt

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Andelskapital
Bundna fonder
Ackumulerade vinstmedel
Eget kapital som tillhör ägarna i moderbolaget totalt
Innehav utan bestämmande inflytande
Eget kapital totalt

Långfristiga skulder
Tilläggsandelskapital
Långfristiga räntebärande skulder
Långfristiga räntefria skulder
Reserveringar
Latenta skatteskulder
Långfristigt främmande kapital totalt

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga räntefria skulder
Skulder till leverantörer
Räkenskapsperiodens skatteskuld
Kortfristigt främmande kapital totalt
Skulder hänförbara till tillgångar som innehas för försäljning
Eget kapital och skulder totalt

   

   
 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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Koncernens kassaflödesanalys, IFRS

Mn € Referens
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelsevinst från fortlöpande verksamheter
Rörelsevinst från avvecklade verksamheter och verksamheter 
tillgängliga för försäljning
Ej kassaflödespåverkande poster (1)
Förändringar i rörelsekapital (2)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster 
och skatter
Ökning av kortfristiga fordringar
Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter
Erhållna utdelningar av den löpande verksamheten
Betalda direkta skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av övriga anläggningstillgångar
Avyttrade aktier i dotterbolag
Avyttringar av övriga anläggningstillgångar
Förändring av övriga långfristiga placeringar
Likvida medel i avyttrade och förvärvade dotterbolag
Erhållna utdelningar av investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av långfristiga lån, ökning (+) / minskning (-)
Förändring av kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-)
Förändringar i fordringsbevis och fondandelar 
Ökning (+) / minskning (-) av andelskapital 
Erlagda räntor på andelskapital och tilläggsandelskapital
Övrig minskning av eget kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel, minskning

Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser
Förändring av likvida medel, minskning
Likvida medel vid periodens slut

Ej kassaflödespåverkande poster (1)
 Vinst på försäljning av bestående aktiva
 Avskrivningar och nedskrivningar
 Övriga intäkter och utgifter som inte medför betalning

Förändringar i rörelsekapital (2)
 Förändring i rörelsefordringar
 Förändring i omsättningstillgångar
 Förändring i kortfristiga räntefria skulder

Endast kortfristiga skuldebrev med en löptid på under 3 månader klassificeras som likvida medel i koncernens kassaflödesanalys.

  

  
 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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Beräkning av förändringar i koncernens eget kapital, IFRS

Mn €
Eget kapital
1.1.2010
Totalresultat
Övriga ändringar
Ändring av innehav utan bestämmande 
inflytandes andel
30.6.2010

1.1.2011
Totalresultat
Övriga ändringar
Ändring av innehav utan bestämmande 
inflytandes andel
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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Principer för upprättandet av resultat- och  
   balansräkningen

Delårsrapporten är upprättad enligt standarden IAS-34 Delårsrap-
portering. Samma principer för upprättandet som vid bokslutet 
2010 följdes vid upprättandet av delårsrapporten och dessutom 
följdes de förändringar i IAS/IFRS-standarderna och -tolkning-
arna som har trätt i kraft under räkenskapsperioden 2011. Infö-
randet av dessa standard- och tolkningsförändringar har ingen 
väsentlig inverkan på delårsrapporten.

Alla siffror i delårsrapportens tabeller är avrundade. Därför kan 
enskilda siffrors sammanräknade summa avvika från den visade 
summans siffervärde. Nyckeltalen är beräknade med exakta vär-
den.

SOK sålde hela aktiestocken i Maan Auto Oy till Veho Group 
Oy Ab 1.5.2010. I jämförelsematerialet i delårsrapporten har 
Maan Auto Oy upptagits som avvecklad verksamhet. Inga avveck-
lade verksamheter eller poster som klassificeras som tillgångsposter 
tillgängliga för försäljning finns i SOK-koncernen 30.6.2011.

Denna delårsrapport är oreviderad.
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Segmentinformation 30.6.2011

SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporteringen av segmenten. För den högsta ledningens rapportering är SOK-koncernens 
affärsverksamhet uppdelad i sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av operativt 
resultatet används värderingar enligt bestämmelserna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rapporteras inte i SOK-
koncernens operativa rapportering med undantag for rörelsekapital.

Mn €

Omsättning

Operativt resultat

Investeringar
Avyttringar
Rörelsekapital

Omsättningens avstämning
Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning
Övriga differenser
Omsättning från fortlöpande verksamheter IFRS

Resultatets avstämning
De rapporterade segmentens operativa resultat
Poster som inte ingår i SOK-koncernens operativa resultat:
 Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster
 Värderingsvinster och -förluster på derivat samt övriga poster
 Periodens resultat från avvecklade verksamheter
 Övriga justeringar
Periodens resultat före skatter från fortlöpande verksamheter IFRS

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, externa intäkter
Finland
Utlandet
Omsättning totalt

Markethandel
Resebransch och bespisningsverksamhet
Bil- och biltillbehörshandel
Lantbrukshandel
Inköpsverksamhet
Serviceverksamhet
Omsättning totalt

          

 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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Segmentinformation 30.6.2010

SOK-koncernen tillämpar standarden IFRS 8 i rapporteringen av segmenten. För den högsta ledningens rapportering är SOK-koncernens 
affärsverksamhet uppdelad i sju äffärssegment. Segmentuppdelningen bygger på uppdelningen enligt branscher. I redovisningen av operativt 
resultatet används värderingar enligt bestämmelserna i den finländska lagstiftningen. Tillgångar hänförs till och rapporteras inte i SOK-
koncernens operativa rapportering med undantag for rörelsekapital.

Mn €

Omsättning

Operativt resultat

Investeringar
Avyttringar
Rörelsekapital

Omsättningens avstämning
Rapporterad omsättning enligt operativ redovisning
Omsättning från avvecklade verksamheter
Omsättning från fortlöpande verksamheter IFRS

Resultatets avstämning
De rapporterade segmentens operativa resultat
Poster som inte ingår i SOK-koncernens operativa resultat:
 Anläggningstillgångars försäljningsvinster och -förluster
 Värderingsvinster och -förluster på derivat samt övriga poster
 Periodens resultat från avvecklade verksamheter
 Övriga justeringar
Periodens resultat före skatter från fortlöpande verksamheter IFRS

Tilläggsuppgifter på koncernnivå, externa intäkter
Finland
Utlandet
Omsättning totalt

Markethandel
Resebransch och bespisningsverksamhet
Bil- och biltillbehörshandel
Lantbrukshandel
Inköpsverksamhet
Serviceverksamhet
Omsättning totalt

          
          
          
 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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Avvecklade verksamheter, anläggningstillgångar tillgängliga för försäljning och företagsförvärv

Koncernens interna transaktioner har eliminerats från presenterade siffrorna.

Avvecklade verksamheter: 

I SOK-koncernen fanns inga poster klassificerade som avvecklade verksamheter 30.6.2011.

SOK sålde hela aktiestocken i sitt dotterbolag Maan Auto Oy till Veho Group Oy Ab 1.5.2010. I affären ingick importen av Peugeot 
personbilar och nyttofordon, reservdelsfunktionerna och importkonditioneringen av bilar i Hangö. I denna delårsrapport klassificeras 
Maan Auto Oy, som ingå i bil- och biltillbehörshandelssegment, som avvecklad verksamhet. Resultatet för avvecklade verksamheter som 
ingår i koncernens resultaträkning är följande:  

Mn €
Omsättning
Övriga rörelseintäkter
Material och tjänster
Kostnader för anställningsförmåner 
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelsevinst
Finansiella intäkter och kostnader 
Resultat före skatter
Inkomstskatt 
Periodens resultat
Vinst av försäljningen av Maan Auto
Periodens resultat från avvecklade verksamheter

Resultatet för enheten Maan Auto Oy vid försäljningstidpunkten var -0,9 miljoner euro exklusive eliminering av koncernens interna poster 
(-3,1 miljoner euro 30.6.2009).

Kassaflöden av avvecklade verksamheter var följande:

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöden totalt

Försäljningens påverkan på koncernens finansiella ställningen

Material och immaterial tillgångar
Långfristiga finansiella tillgångar 
Latenta skattefordringar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga räntefria fordringar 
Kortfristiga räntebärande fordringar
Likvida medel
Långfristiga räntebärande skulder
Reserveringar
Latenta skatteskulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga räntefria skulder
Tillgångar och skulder totalt

Erhållet vederlag i pengar
Det överlåtna företagets likvida medel
Inverkan på kassaflödet

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 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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Verksamheter tillgängliga för försäljning:

I SOK-koncernen fanns inga poster klassificerade som tillgångar tillgängliga för försäljning 30.6.2011 och 30.6.2010.

Företagsförvärv:

Förvärv under räkenskapsperioden 2011

SOK-koncernens dotterbolag SOK Autokauppa Oy köpte affärsverksamheten i ME-Auto den 21 mars 2011 och övertog personalen och 
verksamheten i ME-Auto. Bolagets tre verksamhetsställen i Helsingfors, Esbo och Vanda fortsätter sin verksamhet. För arrangemanget 
redovisas ingen goodwill.

Förvärv under räkenskapsperioden 2010

SOK-koncerns dotterbolag North European Oil Trade Oy förvärvade 21.12.2010 bränsleupphandlingsverksamheten från Oy Shell Ab. 
Förvärvspriset var 30,0 miljoner euro som betalades kontant. Förvärvet ökar North European Oil Trade Oy:s inköpsvolym. I förvärvet 
uppkom 0,0 miljoner euro goodwill. De tillgångar och skulder som upptagits för förvärvsobjektet visas i tabellen nedan.

Anskaffningskontrakt
Tillgångar sammanlagt

Anskaffningsutgift
Goodwill

Köpeskilling i pengar
Den förvärvade verksamhetens likvida medel
Inverkan på kassaflöde

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  Gängse värde upptaget för samanslagning
  30,0
  30,0
  
  30,0
  0,0
  
  30,0
  0,0
  30,0
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Materiella och immateriella tillgångar

Mn €
Anskaffningsutgift
Anskaffningsutgift 1.1.2011
Kursdifferenser
Ökningar
Minskningar
Överföringar mellan poster
Anskaffningsutgift 30.06.2011

Ackumulerade avskrivningar  
Ackumulerade avskrivningar 1.1.2011
Kursdifferenser
Ackumulerade avskrivningar för minskningar och överföringar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar 30.06.2011

Bokföringsvärde 1.1.2011
Bokföringsvärde 30.06.2011

Anskaffningsutgift
Anskaffningsutgift 1.1.2010
Kursdifferenser
Ökningar
Minskningar
Överföringar mellan poster
Anskaffningsutgift 30.06.2010

Ackumulerade avskrivningar  
Ackumulerade avskrivningar 1.1.2010
Kursdifferenser
Ackumulerade avskrivningar för minskningar och överföringar
Avskrivningar under räkenskapsperioden
Ackumulerade avskrivningar 30.06.2010

Bokföringsvärde 1.1.2010
Bokföringsvärde 30.06.2010

 Materiella Placering- Immateriella
 anläggningstillgångar fastigheter tillgångar
   
 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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Transaktioner med närstående

Affärsverksamheter och öppna saldon tillsammans med intressebolag:

Mn €
Försäljingar
Inköpningar
Finansiella intäkter och kostnader
Kundfordringar och övrika fordringar 
Lånefordringar
Skulder
Leverantörsskulder och övrika skulder

  

  
 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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Panter och ansvarförbindelser

Ansvarsförbindelser, mn €

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Skulder, för vilka panter har stältt som säkerhet
Skulder till kreditinstitut
Bokföringsvärde för pantsatta tillgångar
Övriga skulder
Bokföringsvärde för pantsatta aktier
Panter ställda som säkerhet totalt

Panter
Inteckningar
Borgenansvar
Totalt

Säkerheter ställda för andras skulder
Borgenansvar för intresseföretagets skulder
Borgensansvar för handelslags skulder
Borgensansvar för andras skulder
Totalt

Övrika säkerheter för andras skulder
Borgensansvar för handelslags ansvarsförbindelser
Totalt

Övrika ansvarsförbindelser
Rembursförbindelser
Totalt

Övriga hyreskontrakt
Koncernen som hyrestagare
Minimihyror som skall betalas för icke uppsägningsbara hyreskontrakt: 

Mn €
Inom ett år
Efter mer än ett år men inom högst fem år
Efter mer än fem år
Totalt

Dessutom har SOK lämnat stödbrev för de garantier SOK-Borgen AB har beviljat. 
Stödbrevens belopp uppgår till 78,4 miljoner euro 30.6.2011 (80,3 mn euro 30.6.2010).

Dessutom har SOK tillsammans med St1 Oy lämnat ett stödbrev för North European Oil Trade Oy:s räkning 
för en finansiell limit på 41,5 miljoner euro (60 miljoner USD).

    

    
 30.6.2011 30.6.2010 Förändring 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 Förändring 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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Nyckeltal

Fortlöpande verksamheter för SOK-koncernen:

Omsättning, mn €

Rörelsevinst, mn €
i % av omsättning

Resultat före skatter, mn €
i % av omsättning

SOK-koncernen:

Soliditet, %

Gearing, %

Nyckeltal av handelsverksamhetsegment, fortlöpande verksamheter:

Soliditet, %

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
   

Kapitaltäckningsgrad, %  =  Total kapitalbas                          x 8 %  Minimikrav på total kapitalbas

Gearing, %  =  Räntebärande skulder - likvida medel   x 100 %  Eget kapital totalt

Soliditet, %  =  Eget kapital totalt                                 x 100 %  Balansomsluttning - erhållna förskott

Formler för uträkning av nyckeltal


