TOIMINTAKATSAUS 1.1.-30.6.2014
OSUUSKAUPPA KEULA
KAUPAN YLEINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Suomen talouden kehitys on jatkunut vaisuna ja odotettuakin heikompana. Kokonaistuotanto on edelleen supistunut alkuvuonna 2014 ja talous taantuu jo kolmantena
peräkkäisenä vuotena.
Kotimainen kysyntä on ollut vaimeaa. Heikentynyt työllisyys ja alentunut ostovoima ovat pitäneet kuluttajat edelleen varovaisina. Kotitalouksien epävarmuus on näkynyt
myös kaupan alalla. Vähittäiskaupan myynnin arvo on polkenut paikallaan. Myynnin määrä, joka on laskenut koko
ajan vuoden 2013 alusta lähtien, on edelleen alentunut.
Perinteiseen tapaan talouden huonot ajat ovat näkyneet
erityisesti kestokulutus- ja käyttötavaroiden myynnissä.
Kesto- ja kulutustavaroiden kysyntä on ollut heikkoa ja
osin vahvasti alamäessä. Kulutuksen väheneminen näkyy
poikkeuksellisen vahvana myös päivittäistavarakaupassa, jonka myynnin määrä on alentunut jo kahdeksan peräkkäisen kvartaalin ajan.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Tämän hetken näkymien ja ennusteiden valossa Suomen
talouden supistuminen jatkuu kuluvana vuonna. Talouden
vaivalloinen elpyminen käynnistynee syksyllä 2014. Elpyminen on verkkaisesti käynnistyvän viennin varassa. Viennin kasvun mahdollistaa keskeisten vientimarkkinoiden
talouksien virkoaminen. Viennin paranevaa vetoa varjostaa kuitenkin Venäjän talouden alamäki ja Ukrainan kriisi.
Suomessa vähittäiskaupan markkinatilanne jatkuu
erittäin haasteellisena. Heikentyvä työllisyys ja kasvava työttömyys pitävät kysynnän alhaisena. Kuluttajat ovat epävarmoja. Kuluttajien luottamus talousnäkymiin on edelleen pitkän aikavälin keskiarvon
alapuolella. Osto- ja kulutushalukkuutta vähentää myös
kotitalouksien ostovoiman heikentyminen. Lähinnä veronkiristysten takia keskituloisen palkansaajan reaalinen ostovoima alenee kuluvana vuonna ja myös vuonna 2015.

S-RYHMÄN KEHITYS 1.1.-30.6.2014
S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti tammi-kesäkuussa oli 5 468 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 prosenttia.
S-ryhmässä oli kesäkuun lopussa 1 641 toimipaikkaa, kun
niitä oli 1 648 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.
Alueosuuskauppojen lukumäärä 30.6.2014 oli 20 ja paikallisosuuskauppojen 8.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain
			
S-marketit		
Prismat 1)		
Salet ja Alepat			
Muu marketkauppa
Market-kauppa yhteensä 1)
Liikennemyymälä- ja
polttonestekauppa 		
Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa
Matkailu- ja ravitsemiskauppa 1)
Auto- ja autotarvikekauppa 2)
Maatalouskauppa		
Muut 				
S-ryhmä yhteensä 1)		

			

Milj.€
1 593
1 648
464
115
3 821
878
151
381
156
75
5
5 468

+/- % ed.v.
0,3		
2,5
2,5
-8,6
1,2
-0,8
-0,9
-1,5
-34,0
-13,1
4,2
-1,1

1) Sisältää lähialueiden vähittäismyynnin
2) Auto- ja autotarvikekaupan vähittäismyynnin vähennys johtuu vuonna
2013 toteutuneesta SOK Autokauppa Oy:n liiketoiminnan myynnistä /
lopettamisesta. Vertailukelpoinen auto- ja autotarvikekaupan vähittäismyynti kasvoi 3,7 prosenttia.

S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4 573 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,5 prosenttia. Bonusmyynnin osuus
koko S-ryhmän myynnistä oli 70,9 prosenttia (ed.v. 71,1
%). Asiakasomistajille maksettiin Bonusta 178,2 miljoonaa
euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 7,4 milj.
euroa (-3,9 %). Bonusjärjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi tammi-kesäkuussa 33 156 uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 2 117 313.

S-PANKKI ON NOUSEMASSA YHÄ USEAMMAN
YKKÖSPANKIKSI
S-Pankki on Suomen ensimmäinen kauppapankki ja se
tarjoaa asiakkailleen heidän arkeaan helpottavia pankkipalveluita. Tuote- ja palveluvalikoima on suunnattu ensisijaisesti S-ryhmän ja LähiTapiola-ryhmän asiakasomistajille
ja se koostuu käyttö- ja säästötileistä, rahastoista ja varainhoidon palveluista, kulutusluotoista ja vakuudellisista
lainoista, kansainvälisistä maksukorteista sekä verkkopankista ja mobiilipankista.
S-Pankin alkuvuoden merkittävin tapahtuma oli fuusioituminen LähiTapiola Pankin kanssa. Fuusio toteutettiin
kombinaatiofuusiona, jossa molempien vanhojen pankkien toiminta lakkasi, ja ne sulautuivat uudeksi S-Pankiksi.
Uusi pankki aloitti toimintansa toukokuun ensimmäisenä
päivänä. S-ryhmä omistaa uudesta pankista 75 prosenttia
ja LähiTapiola-ryhmä 25 prosenttia.
S-Pankilla oli kesäkuun lopussa noin 2,7 miljoonaa asiakasta. Aktiivisten asiakkaiden määrä kasvaa koko ajan, ja
S-Pankki on nousemassa koko kansan kakkospankin asemasta yhä useamman asiakkaansa pääasialliseksi pankiksi.

Kesäkuun lopussa S-Pankin kansainvälinen maksukortti
oli käytössä lähes 1,5 miljoonalla asiakkaalla. Verkkopankin käytön ja mobiiliasioinnin mahdollistavat pankkitunnukset olivat käytössä niin ikään noin 1,5 miljoonalla asiakkaalla. S-ryhmän älypuhelinsovellus, joka mahdollistaa
myös mobiilin pankkiasioinnin, lanseerattiin marraskuussa 2013 ja kesäkuun 2014 loppuun mennessä sovellus oli
ladattu lähes 230 000 puhelimeen tai tablettiin.
S-Pankin talletuskanta oli kesäkuun lopussa 4 139,5 miljoonaa euroa, josta henkilöasiakkaiden talletuksia 3 454,9
miljoonaa euroa ja yritysasiakkaiden talletuksia 684,6 miljoonaa euroa. Antolainaus henkilöasiakkaille oli kesäkuun
lopussa 2 192,8 miljoonaa euroa ja yrityksille 314,1 miljoonaa euroa. Antolainaus kesäkuun lopussa oli yhteensä
2 506,9 miljoonaa euroa.
Sijoittamiseen ja varainhoitoon liittyvät palvelut on S-Pankki-konsernissa keskitetty sen tytäryhtiöön FIMiin. FIMin
hallinnoitavat varat (AuM) olivat kesäkuun lopussa yli 5
410 miljoonaa euroa. Tästä rahastopääomaa oli 4 717
miljoonaa euroa. Laajaa kiinnostusta herättänyt mahdollisuus siirtää S-ryhmässä tehdyistä ostoksista maksettava Bonus säästöön rahastoon lanseerattiin marraskuussa 2013. Kesäkuun loppuun mennessä jo lähes 45 000
S-Pankin asiakasta oli tehnyt sopimuksen Bonuksen rahastosäästämisestä.

OSUUSKAUPPA KEULAN ALKUVUOSI

Keulan asiakasomistajien palvelut paranivat jälleen alkuvuoden aikana.
Rauman Prismassa tehtiin alkuvuoden aikana käyttötavarakaupan valikoima- ja esillepanouudistus. Asiakasomistajille tarjottavat valikoimat laajenivat merkittävästi. Keulan Kirjan tarjoamat palvelut mm. oppikirjamyynti siirrettiin
Prisman viihdeosastolle heti vuoden alussa.
Prisman etumyymälätilaan avattiin helmikuussa Emotion
-kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike. Emotion tarjoaa
laajan valikoiman kosmetiikan huippumerkkejä, tuoksuja,
hiustenhoitotuotteita, päivittäiskosmetiikkaa, koruja ja terveystuotteita.
Sale Kauttuan edellisvuonna aloitetut rakennustyöt jatkuivat suunnitelmien mukaan ja uusi myymälä avattiin Kauttuan keskustaan huhtikuun lopussa. Sale Kauttua tarjoaa
asiakkaalleen nopeat ja monipuoliset palvelut nopeasti ja
vaivattomasti. Sale Kauttua – kuten muutkin Keulan Salet
- palvelevat asiakasomistajia joka päivä aamusta iltamyöhään.
Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan Keulan toimialueen väestömäärä väheni edelleen alkuvuoden aikana.
Väestö väheni koko Keulan toimialueella viime vuodenvaihteeseen verrattuna 15 henkeä (ed. v. 84 henkeä).
Työttömyysaste nousi Raumalla toukokuun loppuun mennessä 11,4 prosenttiin, kun edellisenä vuonna vastaavana
aikana työttömyys oli 11,3 prosenttia.

Uusi edustajisto

Osuuskauppa Keulan edustajiston vaalit pidettiin 28.2. –
11.3.2014. Edustajistoon valituista 30 jäsenestä uusia oli
18.

Osuuskaupan jäsenellä on kaksi roolia: hän on sekä
asiakas että omistaja. Asiakasomistajat ovat keskenään
tasavertaisia, sillä jokaisella asiakasomistajalla on mahdollisuus omistaa vain yksi osuus omasta osuuskaupasta. Asiakasomistajilla on mahdollisuus käyttää omistajalle
kuuluvaa valtaansa äänestämällä edustajistovaaleissa tai
asettumalla näissä vaaleissa itse ehdolle.
Osuuskauppa Keulan hallinto- eli toimielimiä ovat edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus sekä toimitusjohtaja. Jokaisella toimielimellä on ennalta määrätyt, tarkat roolinsa.
Edustajiston tehtäviin kuuluu mm.
• Osuuskauppa Keulan tilinpäätöksen hyväksyminen
• päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistettu tappio tai
ylijäämä antaa aihetta
• vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
• hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valinta
• osuuskaupan sääntöjen muuttaminen ja osuuskaupan
toiminnan lopettamiseen, sulautumiseen tai jakautumiseen liittyvät päätökset.

Kustannusjahti

Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja varmistamiseksi Osuuskauppa Keulassa aloitettiin heti alkuvuodesta 2014 Kustannusjahti. Kaikki Keulan toimipaikat ovat olleet mukana
etsimässä kohteita, joilla saadaan aikaan kustannussäästöjä. Tärkeimpiä alkuvuoden tekemisiä ovat olleet sähkön
ja energiankulutukseen, sairauspoissaoloihin, kuljetuskustannuksiin ja jätehuoltoon liittyvät uudistukset ja muutokset.

Myynti

Keula-konsernin myynti ajalla 1.1. – 30.6.2014 oli 83,1
miljoonaa euroa (ed. v. 83,5 milj. euroa ), jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 0,4 miljoonaa euroa
eli 0,5 %. Vuoden 2013 vastaavan ajan myyntiin sisältyi n.
1,6 miljoonaa euroa Sokoksen ja Keulan Kirjan myyntiä.

Konsernirakenne

Osuuskauppa Keulan taloudellista kehitystä tarkastellaan
konsernitasolla.
Konsernin puolivuosikatsauksen lukuihin sisältyy emoosuuskunnan lisäksi Keulan täysin omistamat yhtiöt Keula
Kiinteistöt Oy sekä kiinteistöyhtiöt Laitian Pitkäripa ja Rauman Ostoskeskus.

Konsernin ylijäämä

Konsernin tulos (ylijäämä ennen satunnaiseriä ja veroja)
osoittaa vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta ylijäämää
1,2 miljoonaa euroa (ed.v. 1,0 milj. euroa). Tulos on viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,2 miljoonaa
euroa suurempi ja suunniteltua parempi.

Investoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vuoden 2014
ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,1 miljoonaa euroa (ed.v.
0,9 milj. euroa).
Alkuvuoden investoinnit koostuvat pääosin Prisman käyttötavaraosastojen uudistamisista, Sale Kauttuan ja Emotion Rauman avaamisesta, myymäläkalusteiden ja –laitteiden uusimisesta sekä S-ryhmän yhteisiin hankkeisiin
osallistumisesta.

ASIAKASOMISTAJUUS

Uusia jäseniä eli asiakasomistajia liittyi alkuvuoden 2014
aikana 682. Kokonaisjäsenmäärä 30.6.2014 oli 27 717
(ed.v. 26 759). Osuuskauppa Keulan jäseneksi liittyminen
on joustavaa. Sääntöjen mukaan 100 euron osuusmaksusta on liityttäessä maksettava vähintään 20 euroa. Osuusmaksun loppuosan voi kerryttää Bonuksilla kahden vuoden aikana.
Keulan Bonusmyynti ajalla 1.1. – 30.6.2014 oli 68,6 (68,9)
miljoonaa euroa, joka oli viime vuoden tasolla. Bonusmyynnin osuus Keulan myynnistä on 82,5 prosenttia.
Asiakasomistajille maksettiin alkuvuonna 2014 Bonusta ja
maksutapaetua 3,3 miljoonaa euroa (ed. v. 3,3 milj. euroa).
Toimialueemme talouksista oli asiakasomistajatalouksia
yhteensä 70,0 % (ed. v. 69,5 %).

Maksutapaetu

Maksaessasi ostokset S-Etukortilla S-ryhmän omissa toimipaikoissa Suomessa, saat kaikista maksutapaedun piiriin kuuluvista ostoista 0,5 % maksutapaetua. Alkuvuoden
osalta maksutapaetua maksettiin Keulan asiakasomistajille 45,3 tuhatta euroa, (ed. v. 41,8 t. euroa). Lisätietoa:
www.s-kanava.fi

Bonusta LähiTapiolan vakuutuksista

S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajat ovat saaneet
Bonusta LähiTapiolan kotitalouksille tarjoamista vakuutuksista kesäkuusta alkaen. Bonusyhteistyö on osa LähiTapiolan ja SOK:n välistä strategista yhteistyötä.
Asiakasomistajille on myönnetty Bonusta kesäkuun alun
jälkeen maksamistaan, LähiTapiolan myymien ja jakelemien henkilöasiakkaiden vakuutusten maksuista. Bonusta
saa, kun LähiTapiolan vakuutuksenmaksaja on käynyt rekisteröimässä Bonuksen saannin vakuutuksistaan. Rekisteröinti alkoi 2. kesäkuuta.
LähiTapiolan ja S-ryhmän yhteinen historia on pitkä ja
LähiTapiolan vakuutustarjonta täydentää hyvin S-ryhmän
palvelutarjontaa asiakasomistajille. Vakuutusyhteistyö on
osa laajempaa strategista yhteistyötä LähiTapiolan kanssa, josta yhtenä esimerkkinä toimii toukokuun alussa toteutunut S-Pankin ja LähiTapiola Pankin fuusio.

Kannustaja-Bonus

Keulan asiakasomistajilla on mahdollisuus tukea toimialueen urheiluseuroja ja järjestöjä Kannustaja-Bonuksen
kautta. Tukisumma määräytyy Kannustajien vuoden aikana keräämästä Bonussummasta. Tuki ei pienennä asiakasomistajan saamaa omaa Bonusta. Kannustajaksi voi
ryhtyä Keulan asiakasomistajatalouden pääjäsen, milloin
tahansa vuoden aikana. Asiakasomistaja voi tukea yhtä
seuraa kalenterivuoden aikana. Kannustaja-Bonuksessa
mukana olevat kohteet valitaan aina vuodeksi kerrallaan.
Vuonna 2014 Osuuskauppa Keula tukee Kannustaja-Bonuksella seuraavia seuroja:

• Rauman Lukko ry • Pallo-Iirot ry • SalBa ry • Eurajoen
Veikot ry • Euran Pallo ry • Pyhärannan Myrsky ry • Fera
ry • Rauman Urheilijat • Lännen Kiekko • Laitilan Jyske/
yleisurheilu • Lapin Salama ja Rauman Poikasoittokunta
Lisätietoja Oma S-kanava –osiosta, www.s-kanava.fi .

Yhteistyökumppaneilta etuja asiakasomistajille

Osuuskauppa Keulalla on yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa etuja asiakasomistajille.
Rauman Lukon Liigajääkiekko-otteluihin Keula-katsomossa etu 2 euroa ja lisäksi Bonus. Lippuja S-Etukorttihintaan myyvät Keulan toimipisteet: Rauman Prisma, ABC
Kortela, ABC Talliketo, ABC Laitila sekä Euran S-market.
Rauman Teatterin asiakasomistajanäytöksiin etu 4 euroa
musikaaleihin ja 2 euroa puhenäytelmiin. Etu oli voimassa myös Rauman Kesäteatterissa. Superpesiksen Lukon
kotiotteluihin etu 2 euroa. LiigaEuran SM-lentopallo-otteluihin etu 1,50 euroa. Salban salibandyotteluihin pääsi
S-Etukortilla puoleen hintaan.
Perinteiset Keulan yleisurheilukisat lapsille ja nuorille järjestettiin Raumalla Otanlahden kentällä 4.6.2014 yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Tapahtuma
keräsi lähes 200 osallistujaa.

Hyöty jää meille asiakasomistajille
Keula-konserni ohjasi rahavirtoja omalle toimialueelleen
seuraavasti 1.1.-30.6.2014
palkkoja henkilökunnalle		
6,0 milj. €
maksuja toimialueen yrityksille
tuotteista/ palveluista			
7,4 milj.€
Bonusta asiakasomistajille		
3,3 milj.€
YHTEENSÄ			

16,7 milj.€

Keula-konsernin toiminnassa oman alueen hyvinvointi,
kehittäminen ja elinvoimaisuuden edistäminen asiakasomistajien parhaaksi ovat etusijalla.

HENKILÖSTÖ

Keula-konsernin henkilöstön lukumäärä 1.1. – 30.6.2014
oli 543, josta osa-aikaisia oli 437. Vastaavana ajanjaksona vuonna 2012 henkilöstömäärä oli 541, josta osa-aikaisia oli 438.
Alkuvuoden aikana Keulassa pidettiin tuoteryhmävalmennuksia ja jatkettiin vaarojen arviointi –projektia. Esimiehille järjestettiin esimiestyöskentelyyn ja johtamiseen
liittyvää koulutusta.
Keulassa on käytössä henkilöstön kannustava palkkausjärjestelmä. Keulan toimipaikoissa jokaisella työryhmän
jäsenellä on mahdollisuus saada tulospalkkaa.

ARVIO LOPPUVUODEN KEHITYKSESTÄ

Yleinen myynnin kehitys katsauskaudella on ollut vaatimatonta. Keulan asema päivittäistavarakaupan markkinajohtajana pysyy edellisen vuoden tasolla vuoden 2014
aikana.
Keula-konsernin vuoden 2014 liiketoiminnan tuloksen arvioidaan toteutuvan vähintään suunnitellulla tasolla.

Rauman uuden Emotion-myymälän virallisen
avauksen suorittivat Keulan toimitusjohtaja Mika
Marttila, Keulan hallintoneuvoston puheenjohtaja Sinikka Kelhä, Emotion ketjupäällikkö Birgitta
Remes sekä myymäläpäällikkö Kirsi Koskenvaara.

Alkuvuoden 2014 aikana Prismassa toteutetuissa muutostöissä pyrimme edelleen laajentamaan valikoimiamme. Uskomme, että taloudellisesti vaikeampinakin aikoina pystymme
lisäämään myyntiä selkeän ja siistin myymälän, parempien
esillepanojen sekä monipuolisuuden ja edullisuuden avulla.

Kauttuan Salen virallisen avauksen
suorittivat Euran kunnanjohtaja
Matti Lahtinen, Keulan hallintoneuvoston puheenjohtaja Sinikka Kelhä ja Keulan toimitusjohtaja Mika
Marttila avustajinaan toimialajohtaja Sami Junnila, myymäläpäällikkö
Riikka Sevänen sekä Salen myyjät Jemina Huuki ja Iina Tuominen.

KONSERNITULOSLASKELMA
					

(milj. €)

1.1.- 30.6.2014

1.1.- 30.6.2013

Muutos- %

1.1.- 31.12.2013

0,0		

0,0		

0,0

54,4		

-0,4		

110,2

6,1		

-1,6		

12,3

1,3		

7,7		

2,5

6,3		

-4,8		

11,3

1,1		

18,2		

4,2

			
		
Liikevaihto					68,9		 69,2		 -0,4		 140,6

Liiketoiminnan muut tuotot			
0,0		
			
		
Materiaalit ja palvelut				
54,2		
			
			
Henkilöstökulut				
6,0		
			
		
Poistot ja arvonalentumiset			
1,4		
			
		
Liiketoiminnan muut kulut			
6,0		
			
		
Liikeylijäämä					
1,3		
			
		
Rahoitustuotot ja -kulut (+/-)			
-0,1		
			
		
Ylijäämä ennen		
		
satunnaisia eriä ja veroja			
1,2		
			
		
Liiketoiminnan muut kulut			
0,0		
			
		
Välittömät verot			
-0,3		
			
		
Kauden ylijäämä				
0,9		

-0,1			

- 0,3

1,0			

3,9

0,0		

0,0

-0,4				

-1,0

0,6				

2,9

						
KONSERNITASE (milj. €)				
30.6.2013
Muutos-%
					 30.6.2014
VASTAAVAA:		
		
Pysyvät vastaavat				
47,6		
48,3		
-1,4		
Vaihto-omaisuus				
6,6		
6,8		
-2,9		
Saamiset					
2,3		
2,6		
-11,5		
Rahat ja pankkisaamiset			
6,4		
5,8		
10,3		
Taseen loppusumma				
62,9		
63,5		
-5,6		
			
		
VASTATTAVAA:		
		
Osuuspääoma					
2,7		
2,6		
3,8		
Muu oma pääoma				
36,5		
34,5		
5,8		
Pitkäainen vieras pääoma 			
11,3		
12,9
-12,4		
Lyhytaikainen vieras pääoma			
12,4		
13,5		
-8,1		
Taseen loppusumma				
62,9		
63,5		
-0,9		
			
		
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
		
yhteensä					
1,1		
0,9		
		
			
		
Henkilöstö keskimäärin			
543		
541				

31.12.2013

48,7
7,1
2,6
6,4
64,8
2,6
34,0
12,8
15,4
64,8
4,9
475

Katsausta ei ole tilintarkastettu.
Raumalla 20. päivänä elokuuta 2014
OSUUSKAUPPA KEULA
Hallitus
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