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Tradekan toiminta-ajatus
1.
Tradeka on Osuuskunta
Tradekan, Tradekan säätiön
sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n
muodostama kokonaisuus.
Haluamme luoda edistys-

2.

mieliselle osuustoiminnalle
tätä päivää puhuttelevaa

Toimimme jäsentemme

sisältöä sekä tarjota ihmisille

hyväksi tarjoamalla heille

mahdollisuuksia arvojensa

tuntuvia taloudellisia etuja

mukaiseen kuluttamiseen.

sekä kokonaan tai osittain

3.

omistamiemme yritysten
että muiden yhteistyö

Harjoitamme ja kehitämme

kumppaneidemme toimesta.

vastuullista liiketoimintaa,
jonka tuloksesta palautamme
merkittävän osan takaisin
suomalaiseen yhteiskuntaan
tukemalla jäsenistömme
arvojen mukaista yleishyödyllistä toimintaa.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Uudistunut Tradeka
Viime vuonna toteutetun
rakenneuudistuksen jälkeen
Tradekan toiminnot on organisoitu
vastaamaan strategisia ydintoimintoja. Tradekan liiketoiminnan
harjoittamisesta vastaa TradekaYhtiöt Oy, jäsenasioista ja TradekaYhtiöiden omistajaohjauksesta
puolestaan Osuuskunta Tradeka.
Kasvavaa yleishyödyllistä toimintaa varten, olemme perustaneet
uuden säätiön, jonka nimi on
Tradekan säätiö.
Omistajaohjauksensa lähtökohdiksi Osuuskunta Tradeka on
määritellyt Tradeka-Yhtiöt Oy:n
omistaja-arvon kasvattamisen,
vastuullisuuden, hyvän henkilöstöpolitiikan ja hyvän hallinnon
periaatteiden noudattamisen.
Jäsentoimintaansa Tradeka
puolestaan jatkaa jo viime vuonna
uudistetulla tavalla. Kaikki jäsenemme saavat jäsenetuna tänäkin
vuonna tuntuvia alennuksia
Restelin ravintoloista ja hotelleista
sekä Suomen Lähikaupasta.
Uuteen PINS-järjestelmään liittyneet jäsenet saavat myös ilmaisia
PINS-pisteitä kanta-asiakastililleen. PINS-uudistuksen yhteydessä myös Osuuskunnan jäsenkortit
uusittiin ja kaikilla jäsenillä on nyt
käytössään uusi Tradekan jäsenen
PINS-kortti.

Omista ja kehitä
Vahvistamassaan strategiassa
Tradeka-Yhtiöt Oy on määritellyt Tradekalle kolme strategista
omistuskategoriaa, jotka ohjaavat
Tradeka-Yhtiöiden toimintaa
ja omistajaohjausta. Omista ja
kehitä -kategoriaan kuuluvat ne
omistukset, joissa Tradeka-Yhtiöt
pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen ammattimaisen ja pitkä
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jänteisen omistajuuden kautta.
Tällä hetkellä tähän kategoriaan
kuuluu Tradeka-Yhtiöiden omistus
Restel Oy:ssä.
Restel Oy:lle kulunut vuosi oli
vaikea. Heikko yleinen suhdannetilanne ja kotimaisen ostovoiman
hiipuminen painoivat tulosta.
Lisäksi sen tulosta painoivat noin
9,4 miljoonan suuruiset kertaluonteiset alaskirjaukset. Tulevaan
tuloksentekokykyynsä Restel
panosti erityisesti avaamalla uusia
Burger King -ravintoloita. Hotellija ravintolamarkkinoiden heikkoina pysyneisiin suhdannenäkymiin
Restel varautuu tehostamalla
edelleen toimintaansa ja keventämällä kulurakennettaan.

Sijoita ja turvaa
Sijoita ja turvaa -kategoria
muodostuu likvidistä, aktiivisesti
hoidetusta ja laajasti hajautetusta
sijoitusvarallisuudesta. Kategorian
muodostaa Tradeka-Yhtiöiden
omistama sijoitusyhtiö: Tradekasijoitus oy. Viime vuosi oli jälleen
kerran varsin suosiollinen sijoittajille ja Tradeka-sijoituksen sijoitustoiminnan tuotoksi muodostui 9,8
prosenttia.

Luo uutta
Kolmannen, Luo uutta -kategorian
muodostavat ne omistukset,
joiden avulla Tradeka pyrkii
edistämään suomalaisen talouselämän rakennemuutosta sekä
tukemaan uuden osaamisen,
innovaatioiden ja työpaikkojen
syntymistä Suomeen. Kategorian omistukset toteuttavat tähän
päivään istuvalla tavalla myös
edistysmielisen osuustoimintaliikkeen yhteiskunnallista tavoitetta
edistää kuluttajien omaehtoisen
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liiketoiminnan harjoittamista.
Kategoriaan kuuluvat sijoitukset
edellä kuvattuja tavoitteita toteuttaviin pääoma- ja muihin rahastoihin sekä Tradekan suorista
sijoituksista uusiin kasvu- ja start
up -yrityksiin. Tällaisen suoran
sijoituksen Tradeka on tehnyt
Kauppahalli24-nimiseen päivittäistavaroiden verkkokauppaan.

Sopeutuminen vaatii työtä
Vaikeat markkinaolosuhteet ja erityisesti Restelin heikko tuloskehitys painoivat Tradeka-Yhtiöt Oy:n
tilikauden tuloksen 5,2 miljoonaa
euroa tappiolliseksi. Vastaavasti
Osuuskunta Tradeka -konsernin
tilikauden tulos jää 3,9 miljoonaa
euroa tappiolliseksi. Yleisestä
talous- ja suhdannekehityksestä
johtuen Osuuskunnan toiminta
ympäristö tulee myös tänä vuonna olemaan varsin vaikea.
Hotelli- ja ravintola-alalla sopeutuminen kysynnän muutoksiin
vaatii entistä enemmän työtä.
Globaaliin talouskehitykseen
liittyvät epävarmuustekijät
heijastuvat myös sijoitustoiminnan harjoittamiseen. Uskon kuitenkin, että Tradekalla
on hyvät edellytykset
yltää tänä vuonna
merkittävästi viime
vuotta parempaan
tuloskehitykseen.

2.3.2015
Perttu Puro
toimitusjohtaja
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OSUUSKUNTA TRADEKA
Osuuskunta Tradekan
edustajisto hyväksyi 26.3.2014
pidetyssä kokouksessaan Osuuskunnalle uudet säännöt, jotka
tulivat voimaan 1.9.2014. Uusien
sääntöjen mukaan Osuuskunnan
hallintoneuvoston toiminta lakkasi
ja syyskuun alusta Osuuskunnassa hallinnosta ovat vastanneet
Osuuskunnan toimitusjohtaja ja
hallitus. Samassa yhteydessä
Osuuskunnan nimi lyhentyi
muotoon Osuuskunta Tradeka.

Tradekan uudessa konserni
rakenteessa Osuuskunta vastaa
Tradekan jäsen- ja jäsenetutoiminnasta, Tradeka-Yhtiöt
Oy:n omistajaohjauksesta sekä
yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta yhdessä Tradekan säätiön
kanssa.
Hyvä hallinto
Tradekalle vahvistetulla Corporate Governence -ohjeistuksella
pyritään turvaamaan Tradekan
korkeatasoinen päätöksenteko ja
hallinnointi. Ohjeistus on laadittu
comply or explain -periaatetta
noudattaen ja perustuu listayhtiöitä
koskeviin Corporate Governance
-suosituksiin.
Osuuskunta Tradekan Corporate
Governance -ohjeistus on
kokonaisuudessaan julkaistu
Osuuskunnan verkkosivustolla
www.tradeka.fi, joilla on julkaistu myös selostus Osuuskunta
Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän
toiminnasta vuonna 2014.

Verostrategia
Tradeka-konserni on verovelvollinen yksinomaan Suomessa.
Verojen maksamisessa, keräämisessä ja tilittämisessä Tradeka
noudattaa Suomen lainsäädäntöä. Tradeka noudattaa lakisääteisiä verovelvollisuuksia huolellisesti.
Verostrategiansa mukaisesti
Tradeka hyödyntää verotuksessaan konsernille vahvistetut
tappiot täysimääräisesti.
Sijoitustoiminnassaan Tradeka
ei tee sijoituksia OECD:n määrittelemiin veroparatiisivaltioihin.
Muut omistukset
Osuuskunta Tradeka omistaa noin
20 % Kauppahalli24-nimisestä
päivittäistavaroiden nettikauppaa
harjoittavasta yhtiöstä. Kauppahalli24 tarjoaa erillisen kuljetusedun Tradekan jäsenille.

Osuuskunta Tradekan
omistajaohjauksen lähtökohdat:
Osuuskunta Tradeka pyrkii omistamiensa yritysten omistajaarvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksessaan
Osuuskunta Tradeka edellyttää, että sen omistamat yritykset
toimivat vastuullisesti, noudattavat hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja
voimassa olevia hyvän hallinnon periaatteita sekä sitä, ettei niiden
liiketoiminnassa oteta liiallisia riskejä.
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Suomalaisen yhteiskunnan hyväksi
Vuonna 2014 lahjoituksista
kanavoitiin merkittävä osa lasten
ja nuorten hyväksi tehtävään
työhön. Lastensuojelujärjestöjen lisäksi Tradeka tukee uuden
lastensairaalan rakentamista
yhteensä 150 000 eurolla vuosina
2014 – 2016.

Toiminta-ajatuksemme
mukaisesti palautamme
merkittävän osan liiketoimintamme tuloksesta takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan tukemalla
jäsenistömme arvojen mukaista
yleishyödyllistä toimintaa.
Osuuskunnan hallitus päättää
lahjoituksen saajista vuosittain
edustajiston tähän osoittaman
enimmäismäärän puitteissa.

Lisäksi Osuuskunta jatkoi yhteistyötään valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen Eläkkeensaajien
keskusliiton ja Eläkeläiset ry:n
kanssa. Yhteistyössä Restel Oy:n
kanssa Osuuskunta tarjosi eläke-

Uusi
Lastensairaala

Tradeka-palvelut oy
Tradeka-palvelut oy on
Osuuskunnan tytäryhtiö, joka
vastaa Tradekan jäsenpalveluiden tuottamisesta. Vuoden 2014
merkittävin tapahtuma oli Tradekan jäsenetujen uudistaminen
samassa yhteydessä, kun uusi
PINS-etuohjelma toukokuussa
otettiin käyttöön.
Suomalaiset ottivat PINS-etuohjelman hyvin vastaan ja vuoden
loppuun mennessä aktivoituja
kortteja oli 1,1 miljoonaa. Uuden etuohjelman käyttöönoton
yhteydessä kaikille Osuuskunta
Tradekan jäsenille postitettiin
uusi PINS-jäsenkortti. Jatkossa
Osuuskunta antaa merkittäviä
alennuksia jäsenilleen Restelin
hotelleissa ja ravintoloissa. Kaikki
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PINS-korttinsa aktivoineet jäsenet
saavat lisäksi etuja Suomen Lähikauppa Oy:n myymälöissä ja muilta PINS-etuohjelmaan kuuluvilta
kumppaneilta. Aktivoituja kortteja
Tradekan jäsenillä oli vuoden
lopussa lähes 100 000.
Toukokuun jäsenpostituksen
yhteydessä Osuuskunnan jäsenet
saivat 3 kpl 10 € arvoseteleitä,

Osuuskunnan www-sivut uudis
tettiin joulukuussa. Jatkossa
osuuskunnan jäsenviestintä
tapahtuu enenevässä määrin
sähköisten viestimien välityksellä.
Ensimmäinen sähköinen uutiskirje
lähetettiin sähköpostiosoitteensa
ja markkinointiluvan antaneille
jäsenille marraskuussa.
Vuonna 2015 Tradekan jäsenetutoimintaa ja jäsenviestintää kehitetään edelleen vastaamaan entistä
paremmin jäsenistön odotuksia.
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Osuuskunta tuki myös Omaishoitajat ja läheiset-liitto ry:n toimintaa
lahjoittamalla 200 Rantasipikylpylä lomasta omaishoitajille
sekä järjestämällä sijaishoidon
omaishoitajien loman ajaksi.
Lisäksi Osuuskunta lahjoitti
1.0 miljoonaa euroa sekä 36 000
Tradeka-Yhtiöt Oy:n K-osaketta
perustetulle Tradekan säätiölle
sekä 4 000 K-osaketta Kuluttajaosuustoiminnan säätiölle.

Parasta
Lapsille ry
Ensi- ja turvakotien
liitto

OSUUSKUNNAN
YLEISHYÖDYLLISET
YHTEISTYÖKUMPPANIT
2014

jotka kelpasivat maksuvälineenä
Restelin toimipaikoissa vuoden
loppuun. Arvosetelien vastaanotto
oli hyvä.

läisjärjestöjen jäsenille mahdollisuuden erikoisedulliseen lomaan
Rantasipi-kylpylöissä.

Tatsi ry

Nuoret
Kotkat ry
Omaishoitajat ja
läheiset -liitto ry
Vasemmistofoorumi
Eläkeläiset ry
Spartacus-säätiö

Eläkkeensaajien
keskusliitto

E-seniorit

Wanhat
Toverit ry

Solidaarisuus
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Kalevi Sorsa
-säätiö
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TRADEKA-YHTIÖT OY
Tradeka-Yhtiöt Oy on Osuuskunta Tradekan perustama osakeyhtiö, joka huolehtii Osuuskunnan
ydinliiketoimintojen hallinnoinnista
ja omistajaohjauksesta. Yhtiö
omistaa Restel Oy:n ja Tradekasijoitus oy:n osakkeet kokonaisuudessaan.

Omista ja kehitä

Sijoita ja turvaa

Luo uutta

• Kategoriaan kuuluvat suorat
omistukset sellaisissa
liiketoimintaa harjoittavissa
yrityksissä, joissa TradekaYhtiöt pyrkii omistaja-arvon
kasvattamiseen pitkäjänteiseen ja ammattimaiseen
omistajuuteen perustuen.

• Kategoriaan kuuluvat hallit
tuun riskinottoon perustuvaan
sijoitustoimintaan liittyvät
omistukset

• Kategoriaan kuuluvat omistukset, joiden avulla TradekaYhtiöt pyrkii edistämään
suomalaisen talouselämän
rakennemuutosta sekä tukee
uuden osaamisen, innovaatioiden ja työpaikkojen
syntymistä Suomeen.

Restel Oy
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Yhtiölle vahvistetun liiketoiminta
strategian mukaan sen omistaja
ohjauksen periaatteet ovat:
tuloksellisuus, asiantuntevuus ja
johdonmukaisuus, pitkäjänteisyys
sekä vastuullisuus ja kohtuullisuus.
Yhtiön omistukset ovat jaettu
Omista ja kehitä-, Sijoita ja turvaasekä Luo uutta -kategorioihin.

Pääomarahastosijoitukset ICT- ja
Cleantech-alan
yrityksiin,
Kauppahalli24

Tradeka-sijoitus oy

Osuuskunta Tradeka • vuosikertomus 2014
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Restel Oy
Vuoden 2014 tapahtumia

Restel Oy on Tradeka-Yhtiöt
Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja Suomen johtava hotelli- ja
ravintola-alan yritys. Konserniin
kuuluu 240 ravintolaa ja 47 hotellia. Restelin hotelleja ovat kotimaiset Cumulus- ja Rantasipi-ketjut,
Atlas Kuopio ja Hotelli Seurahuone
Helsinki, kansainväliset Holiday Inn
-hotellit, Crowne Plaza Helsingissä ja maaliskuussa 2015 avattava
Hotel Indigo Helsinki-Boulevard.
Ravintoloihin kuuluvat mm. Burger
King®-, Rax Buffet- HelmiSimpukka-, Grillsson-, Huviretki-,
Martina-, WanhaMestari- ja
Hemingways -ravintolaketjut.

- Restel avasi yhdeksän Burger
King® -ravintolaa ja yhteensä
kaikkiaan 12 uutta ravintolaa.
Ravintolauudistuksia toteutettiin
seitsemässä ravintolassa ja vuoden aikana myytiin tai lopetettiin
kaikkiaan 14 ravintolaa.

Vaikka Restel jatkoi vuonna 2014
kilpailukykynsä ja kustannustehokkuutensa parantamista,
heikkeni Restelin liiketoiminnan
tulos edellisestä vuodesta. Tähän
vaikutti ennen kaikkea yleisesti
heikentynyt kysyntä hotelli- ja
ravintolatoimialoilla. Restelkonsernin liikevaihto oli 386,2
(395,4) miljoonaa euroa, jossa
oli edelliseen vuoteen verrattuna
vähennystä 9,1 miljoonaa euroa
eli 2,3 prosenttia. Liikevaihdon
laskuun vaikuttivat alan heikon
kysynnän lisäksi toimipaikkojen
lopetukset.
Restelin tulos ennen satunnaisia
eriä oli 16,1 (8,0) miljoonaa euroa
tappiollinen. Tulosta rasittivat kiinteistöomaisuuden arvonalennus ja
tehostamistoimenpiteisiin liittyvät
kertaluonteiset yhteensä noin 9,4
miljoonan euron kulukirjaukset.
Vuonna 2014 Restel työllisti yli
5 000 hotelli- ja ravintola-alan
ammattilaista. Palvelujen ja
henkilöstön kehittäminen jatkuu
suunnitelmien mukaisesti myös
kuluvana vuonna.
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- Vuoden 2014 aikana jatkettiin
investointeja 40. juhlavuottaan
viettävän Cumulus-ketjun hotellien
palvelukokonaisuuden ja ilmeen
uudistuksiin. Lisäksi Restel Oy
ja LähiTapiola allekirjoittivat
sopimuksen Helsingin Auratalon
kiinteistöstä osoitteessa Tukholmankatu 2. Kiinteistöön avataan
kesällä 2016 uusi Cumuluskaupunkihotelli.
- Restel solmi kesäkuun alussa
Ruotsin suurimman casual dining
-ruokailuketju O’Learysin kanssa
Suomen markkinat kattavan
yhteistyösopimuksen. Ensimmäinen O’Learys -ravintola avataan
vuoden 2015 aikana.
- Restelin toimitusjohtaja vaihtui
lokakuun alussa, kun Restel Oy:n
hallitus nimitti konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi DI Mikael
Backmanin.
- Tradeka-Yhtiöt Oy vahvisti Restelin hallitusta nimittämällä Suomen Lähikaupan toimitusjohtajan
Ralf Holmlundin sekä Anders
Liliuksen Restelin hallitukseen.
- Restel jatkoi strategiansa
mukaisten vastuullisuus- ja ympäristötekemisten toteuttamista.
Restel on mukana mm. EU:n
Energiatehokkuusprojektissa, jota
organisoi Työ- ja elinkeinoministeriö. Myös henkilöstön perehdyttämistä ympäristöjohtamiseen ja
siihen liittyviin käytännön tekemisiin jatkettiin sekä hotelleissa että
ravintoloissa.

Osuuskunta Tradeka • vuosikertomus 2014
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Tradeka-sijoitus oy
Tradeka-sijoitus oy on
Tradeka-Yhtiöt Oy:n kokonaan
omistama tytäryhtiö. TradekaYhtiöt Oy toimii Tradeka-sijoitus
oy:ssä pitkäjänteisenä omistajana,
joka turvaa yhtiön kehittymisen ja
mahdollisuudet harjoittaa pitkällä
aikavälillä tuloksellista sijoitustoimintaa.
Tradeka-Yhtiöt Oy on asettanut
Tradeka-sijoitus oy:n harjoittamalle sijoitustoiminnalle seuraavan
tuottotavoitteen:
”Tradeka-sijoitus oy:n sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitusten
mahdollisimman korkea tuotto
ottamatta kuitenkaan sijoitustoiminnassa riskejä, jotka ylittävät
yhtiön riskinkantokyvyn. Sijoitus
omaisuuden pitkän aikavälin
nimellistuotto-odotus tulee olla
6 % vastaten noin 4 % reaalituottoodotusta. Sijoitustoiminnan
laskennallinen enimmäisriski saa
kulloinkin olla korkeintaan 10 %
yhtiön sijoitusomaisuuden määrästä. Lisäksi tehtyjen sijoitusten
tulee tuotoltaan olla sijoituslajeittain kilpailukykyisiä suhteesta
muiden instituutiosijoittajien
vastaaviin sijoituksiin.”

Sijoitustuotoissa vahva vuosi
Vuodesta 2014 tuli sijoitustuottojen suhteen vahva. Sekä
osake- että korkomarkkinat
tuottivat vuositasolla hyvin, vaikka
markkina-arvojen heilunta jakson

aikana oli rajua, mukaan lukien
valuuttakurssit. Viime vuoden
aikana Tradeka-sijoituksen
sijoitustoiminta tuotti 9,8 % salkun
vertailuindeksin tuottaessa 8,9 %.
Yhtiön sijoitusstrategian mukaisesti salkku on hajautettu eri
omaisuuslajeihin sijoittamalla eri
varainhoitajien sijoitustuotteisiin,
pääasiassa rahastoihin. Allokaatiopäätökset ovat keskitetysti
yhtiössä. Sijoitusallokaatio on
ollut lievästi strategista allokaatiota riskillisempi. Osakkeet ovat
olleet lievästi ylipainossa syksyyn
saakka, ja korkoallokaation sisällä
on vahvasti ylipainotettu luottoriskillisiä yrityslainoja. Korkoriskin
suhteen taas salkku on ollut
alipainossa.
Vuoden aikana kiinteistö-, pääomarahasto- ja muiden epä
likvidien sijoitusten euromäärä
kasvoi 31 miljoonaa, ja niiden
osuus sijoitussalkussa kasvoi
31,4 %. Nämä sijoitukset tuottivat
12,9 %. Viime vuoden tuottoa
nosti erityisesti yhteen sijoituskohteeseen liittyvä kertaluonteinen
arvonnousu.

Epävarmuus kasvaa
Epävarmuus sijoitusmarkkinoilla
on kasvanut. Osakemarkkinoiden
kehityksen kannalta keskeistä
on talouksien elpyminen, mutta
dollarin vahvistuminen ja öljyn
hinnan romahdus saattavat johtaa
odottamattomiin kehityspolkuihin.
EKP:n lupaama massiivinen elvytys pitänee korkotason alhaalla ja
toivottavasti sysää Euro-taloudet
kipeästi kaivatulle kasvu-uralle.
Vastuullista tuottoa
Sijoitustoiminnan vastuullisuuden turvaamiseksi Osuuskunta
Tradeka on sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan YK:n
vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastaavasti Tradeka-sijoitus
edellyttää, että sen käyttämät
varainhoitajat ottavat toiminnassaan vastuullisuusnäkökohdat
huomioon YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Osuuskunta Tradeka tukee
myös YK:n vastuullisen sijoittamisen sihteeristön toimintaa ja
osallistuu vastuullista sijoittamista
Suomessa edistävän FINSIF ry:n
toimintaan.

Muista omaisuuslajeista parhaiten
tuottivat osakkeet, joiden tuotto
oli 11,1 %. Korkosijoitukset tuottivat 6,5 % ja muut likvidit sijoitukset 1,7 %.

Muut

5,5 %
Osakesijoitukset
Kiinteistö- ja muut
pitkäaikaiset
sijoitukset

29,4 %

31,4 %
Tradeka-sijoitus oy:n sijoitusallokaatio
vuoden 2014 lopussa
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Korkosijoitukset

33,7 %
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Tradekan säätiö
Tradekan säätiö on Osuuskunnan vuonna 2014 perustama
säätiö. Sen peruspääomaan
Osuuskunta on lahjoittanut
36 000 kappaletta Tradeka-Yhtiöt
Oy:n K-osakkeita ja 1.0 miljoonaa
euroa rahavaroja.
Säätiön tarkoituksena on
edistysmielisen osuustoiminta
liikkeen sivistyksellisen, kulttuurisen ja aatteellisen perinnön ylläpitäminen. Tähän liittyen Tradekan
säätiö pyrkii edistämään talouteen
ja yritystoimintaan liittyvän osaa-
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misen kehittymistä sekä tukee
edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perinteestä kumpuavaa
yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä
toimintaa.

rahavaroja koskeva varsinainen sijoitustoiminta käynnistyi
lokakuun 2014 alussa. Sijoitustoiminnan tuotto oli noin 2,7 %, jota
voidaan pitää tyydyttävänä.

Tradekan Säätiön hallinto
muodostuu valtuuskunnasta ja
hallituksesta. Säätiön hallituksen
puheenjohtaja on valtiopäivä
neuvos Markus Aaltonen.

Säätiön tilikauden alijäämä
oli 6 tuhatta euroa, ja se johtui
pääasiassa säätiön toiminnan
käynnistämiseen liittyvistä
kustannuksista. Tradekan säätiön
varsinainen tuki- ja avustustoiminta on tarkoitus käynnistää
vuoden 2015 aikana.

Tradekan säätiön 9.2 miljoonan
euron suuruisen peruspääoman
osalta noin 1.0 miljoonan euron

Osuuskunta Tradeka • vuosikertomus 2014
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Hallituksen toimintakertomus
Restel-konserni keskittyi kertomusvuonna olemassa
olevan toiminnan tehostamiseen ja tappiollisen yksiköiden liiketoiminnan päättämiseen. Vuonna 2013 tehtyyn
Master franchise -sopimukseen perustuen Restel on
avannut tilikauden päättymiseen mennessä yhteensä
10 Burger King® -hampurilaisravintolaa. Tilikauden
aikana toteutettiin myös muut suunnitellut hotelliuudistukset ja ravintolainvestoinnit.

Toiminta vuonna 2014
Osuuskunta Tradeka -konsernin liiketoimintaa vuonna
2014 harjoittivat emoyhtiö Osuuskunta Tradeka (hallinto- ja jäsenpalvelut), Tradeka-palvelut oy (jäsenpalveluiden tuottaminen) ja Tradeka-Yhtiöt Oy (ydinliiketoimintojen hallinnointiyhtiö) sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n
kokonaan omistamat Restel Oy tytäryhtiöineen (hotellija ravintolatoiminta), Tradeka-sijoitus oy (sijoitustoiminta). Osuuskunnan uudeksi nimeksi tuli 1.9.2014
rekisteröityjen sääntöjen myötä Osuuskunta Tradeka.
Konsernin liikevaihto oli 466.3 milj. euroa, mikä on
9.0 % edellisvuotta vähemmän johtuen siitä, että
Tradeka-sijoitus oy teki sijoitustransaktioita huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Konsernin liiketappio
oli 6.2 milj. euroa, tulos heikkeni edelliseen vuoteen
verrattuna 2.6 milj. euroa erityisesti Restel-konsernin
liiketappiosta ja siihen sisältyneistä kertaluonteisista
kulukirjauksista johtuen. Osuuskunnan liikevaihto oli
1.1 milj. euroa ja Osuuskunnan liiketappio oli 3.6 milj.
euroa. Konsernin tilikauden tappio oli 3.9 milj. euroa
(muutos edelliseen vuoteen - 6.4 milj. euroa) ja Osuuskunnan tilikauden alijäämä 0.6 milj. euroa (muutos
edelliseen vuoteen - 12.3 milj. euroa).
Konserniin kuului 31.12.2014 emo-osuuskunnan lisäksi
13 liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä, 3 kiinteistö
tytäryhtiötä ja 17 osakkuusyhtiötä. Osuuskunta
Tradeka perusti loppuvuonna 2013 uuden tytäryhtiön:
Tradeka Oy:n, joka perustettiin yksinomaan Osuuskunnan ydinliiketoimintojen hallinnointia varten. Osuuskunta teki tuolloin Tradeka Oy:n kanssa apporttisopimuksen ydinliiketoimintojensa, tarkoittaen Restel Oy:tä ja
Tradeka-sijoitus oy:tä, siirtämisestä 1.1.2014 elinkeinoverolain mukaisena liiketoimintasiirtona Tradeka Oy:lle.
Tradeka Oy aloitti näin ollen varsinaisen liiketoimintansa
vuoden 2014 alusta. Tradeka Oy:n nimi muutettiin
tilikauden aikana Tradeka-Yhtiöt Oy:ksi. Tradeka-Yhtiöt
Oy vastaa Osuuskunnan ydinliiketoimintojen hallinnoinnista ja omistaja-ohjauksesta. Osuuskunta puolestaan
keskittyy Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistaja-ohjaukseen
sekä huolehtii jäsenistölle tarjottavista eduista ja
Osuuskunnan muista jäsenpalveluista.
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Lisäksi Osuuskunta perusti uuden Tradekan säätiö
-nimisen säätiön, joka keskittyy edistysmielisen
osuustoimintaliikkeen sivistyksellisen ja aatteellisen
perinnön vaalimiseen ja täydentää osaltaan Osuuskunnan harjoittamaa lahjoitustoimintaa yleishyödyllisiin
ja yhteiskunnallisiin tarkoituksiin. Säätiön peruspääomaan Osuuskunta lahjoitti 1 milj. euroa sekä 36 000
kappaletta Tradeka-Yhtiöt Oy:n K-osakkeita, jotka
oikeuttavat 46 %:iin Tradeka-Yhtiöt Oy:n määräysvallasta. Lisäksi Osuuskunta lahjoitti 4 000 kappaletta K-osakkeita Kuluttajaosuustoiminnan säätiölle.
Järjestelyn jälkeen Osuuskunta omistaa edelleen 98
prosenttia Tradeka-Yhtiöt Oy:n osakkeista ja 49 prosenttia yhtiön määräysvallasta.
Tradeka-Yhtiöt Oy:n alakonserni on yhdistelty
Osuuskunta-konsernin tilinpäätökseen KPL 1:5.3 §:n
perusteella.
Osuuskunnan jäsenpalvelut ja Tradeka-palvelut oy
Osuuskunta Tradekalla on noin 256 000 suomalaista
kuluttajajäsentä. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti
Osuuskunta palvelee jäseniään tarjoamalla heille
kilpailukykyisiä etuja ja palveluita. Tradeka-palvelut oy
vastaa Osuuskunnan jäsenpalvelu- ja jäsenetutoiminnan toteutuksesta. Vuonna 2014 jäsenetuja Osuuskunnan jäsenille tarjosivat pääasiassa Restel -konserni
ja tehtyihin yhteistyösopimuksiin perustuen erityisesti
Suomen Lähikauppa Oy.
Restel-konserni
Restel -konsernin liikevaihto oli 386.2 milj. euroa,
liikevaihto pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 2.3 %.
Restel-konsernin liiketappio oli 16.9 milj. euroa, kun
liiketappio oli edellisenä vuonna 10.9 milj. euroa.
Tappiollinen tulos oli pääosin seurausta yleisen taloudellisen tilanteen vaikutuksista hotelli- ja ravintolapalveluiden kysyntään ja hintatasoon. Tulosta rasitti myös
kertaluonteiset noin 9.4 milj. euron kulukirjaukset
(edellisenä vuonna noin 6.0 milj. euroa).
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Tradeka-sijoitus oy
Tradeka-sijoitus oy:n sijoitustoiminnan tavoitteena on
turvata Osuuskunta Tradeka -konsernin sijoitusvarallisuuden säilyminen ja arvonnousu. Tradeka-sijoituksen
omistaman sijoitusvarallisuuden määrä oli 31.12.2014
markkina-arvoon arvostettuna 355 milj. euroa. Pääosa varallisuudesta on sijoitettu osake- ja korkomarkkinoille maailmanlaajuisesti. Loppuosa sijoituksista
oli erityisesti kiinteistö-, kiinteistöpääomarahasto- ja
muita pääomarahastosijoituksia. Tradeka-sijoituksen
liikevaihto laski odotetusti, kun sijoitustransaktioita
tehtiin edellistä vuotta vähemmän. Tradeka-sijoitus
oy:n sijoitustoiminnan tuotto oli 9.8 %, jota on pidettävä hyvänä myös vertailutietoihin nähden. Tradekasijoitus oy:n liikevaihto oli 82.3 milj. euroa (-31 %) ja
tulos ennen satunnaisia eriä 14,6 milj. euroa (14,5 milj.
euroa).
Investoinnit
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit 18.1 milj. euroa
(edellisenä vuonna 22.9 milj. euroa). Investoinnit olivat
lähes kokonaan Restel-konsernin tekemiä.
Konsernin tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kulut olivat 0.8 milj. euroa (edellisenä vuonna 0.8 milj. euroa) ja
ne toteutuivat kokonaisuudessaan Restel-konsernissa.
Rahoitus
Konsernin korollinen vieras pääoma oli tilikauden
päättyessä 2.3 milj. euroa eli 0.2 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Konsernin maksuvalmius oli koko
tilikauden ajan erinomainen. Tilikauden päättyessä
konsernin rahoitusomaisuuden (rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit) määrä oli 95.4 milj.
euroa, tästä Osuuskunnan, Tradeka-palvelut oy:n,
Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja Tradeka-sijoitus oy:n osuus
oli 41.1 milj. euroa ja Restel-konsernin osuus 54.3
milj. euroa. Konsernin rahoitusomaisuuden tasearvo
pieneni tilikauden aikana 10.0 milj. euroa ja vaihtoomaisuusarvopapereiden tasearvo pieneni 0.2 milj.
euroa 184.8 milj. euroon.

Taserakenne
Konsernitaseen loppusumma oli 501.5 milj. euroa,
joka on 1.9 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän.
Konsernitaseen oma pääoma oli 428.7 milj. (-14.5 milj.
euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden
päättyessä 88 %.
Osuuskunnan taseen loppusumma oli 457.6 milj. euroa, joka on 11.2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Osuuskunnan oma pääoma pieneni annetuista lahjoituksista johtuen 10.5 milj. euroa ja muut
erät olivat 0.8 ja oli 456.2 milj. euroa. Osuuskunnan
omavaraisuusaste oli 100 % tilikauden päättyessä.
Henkilöstö
Konsernin henkilöstömäärä oli kokoaikaiseksi muunnettuna keskimäärin 2 703. Restel-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 2 695 ja Osuuskunnan
kolme, Tradeka-Yhtiöt Oy:n kolme ja Tradeka-sijoitus
oy:n kaksi.
Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
Tilikauden palkat
ja palkkiot
(milj. euroa)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2703

2715

2746

2594

2498

2447

94

93

91

83

79

76

Ympäristöasiat
Restel-konsernin kaikissa toimipaikoissa on laadittu
osana vuosisuunnitelmaa ympäristösuunnitelmat.
Kohteina ovat olleet energian säästöt, jätteiden käsittely ja ympäristöyhteistyö tavarantoimittajien kanssa.
Konsernin nykyisiin toimintoihin ei liity oleellisia ympäristöriskejä.
Jäsenistö
Osuuskuntaan liittyi vuoden aikana 393 uutta jäsentä
ja Osuuskunnasta erosi 8125 jäsentä. Osuuskuntaan
kuului vuoden lopussa 255 705 jäsentä. Osuuspääoma oli tilikauden päättyessä 5.9 miljoonaa euroa.
Osuusmaksujen täydestä määrästä oli maksamatta
4.7 miljoonaa euroa.
Edustajisto
Edustajiston kokous 26.03.2014 vahvisti Osuuskunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille, päätti Osuuskunnan sääntöjen
muuttamisesta, lahjoituksista, Tradekan säätiön perustamisesta ja käsitteli muut Osuuskunnan sääntö
määräiset asiat.
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Osuuskunta-konserni
Hallinto ja johto
Hallintoneuvosto, johon kuuluu 27 jäsentä ja yksi
henkilöstön valitsema jäsentä, kokoontui tilikauden
aikana 2 kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja oli
valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen ja varapuheenjohtajat hallintotieteiden maisteri Iivo Polvi (17.06.2014
saakka), rehtori Mikko Raudaskoski 18.6.2014 alkaen)
ja rehtori Minna Lintonen ( 31.12.2014 saakka). Henkilöstön edustajana oli pääluottamusmies Päivi Aaltola.
Hallintoneuvoston toiminta päättyi Osuuskunnan
uusien sääntöjen mukaisesti 31.08.2014. Edustajiston
päätöksen mukaisesti samat henkilöt muodostivat
Osuuskunnan hallituksen 01.09.2014 alkaen.
Osuuskunnan hallitukseen kuuluivat 31.08.2014 saakka puheenjohtajana varatoimitusjohtaja Markku Hyvärinen, varapuheenjohtajana hallintopäällikkö Margit
Eteläniemi, sekä jäseninä, professori Tapio Luttinen,
KHT-tilintarkastaja Tuire Mannila, kunnallisneuvos
Matti Pajuoja, asianajaja Jukka Simula ja henkilöstön
edustajana hallinto- ja talousassistentti Sari Tamminen. Osuuskunnan hallitus kokoontui 7 kertaa.
Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi OTK, VTM
Perttu Puro.
Tilintarkastajat
Edustajiston 26.03.2014 valitsema varsinainen tilintarkastaja on KHT Jukka Rajala. Varatilintarkastajaksi
edustajisto valitsi KPMG Oy Ab:n.

Tulevaisuuden näkymät vuonna 2015
Maailmantalous on hitaasti toipumassa mm. euromaiden velkaongelmista, mutta erityisesti euroopan
maiden tilanne on edelleen epävakaa. Näin ollen yleinen taloustilanne vaikuttaa edelleen epävarmuutena
Osuuskunta-konsernin liiketoiminnan näkymiin.
Restelin liiketoimintaympäristössä on edelleen talouden kehityksestä johtuvia haasteita asiakaskäyttäytymiseen, kulutuskysyntään ja hintatasoon liittyen sekä
hotelli- että ravintolatoimialalla. Restelin tuloksen arvioidaan kuitenkin paranevan viime vuoteen verrattuna.

Konsernituloslaskelma 01.01. – 31.12.2014
milj.euroa

2014

2013

466,3

512,5

5,3

4,3

Tavarat

-155,2

-199,7

Henkilöstökulut

-115,0

-114,1

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut:

Poistot ja arvonalentumiset

-30,4

-29,7

Liiketoiminnan muut kulut

-177,1

-176,9

Yhteensä

-477,8

-520,4

-6,2

-3,6

1,2

8,8

LIIKEtappio
Rahoitustuotot ja -kulut

Tradeka-sijoitus oy:n tuloksen uskotaan olevan kuluvana vuonna positiivinen, vaikka sijoitusmarkkinoilla
on lukuisia epävarmuustekijöitä. Tradeka-sijoitus oy:n
hallitus on käsitellyt ja vahvistanut vuoden 2015 sijoitussuunnitelman.

TAPPIO/VOITTO ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät
TAPPIO/VOITTO ennen veroja
Tuloverot
Vähemmistön osuus
TILIKAUDEN TAPPIO/VOITTO

Konsernin tunnusluvut:
Liikevaihto (milj. euroa)

2014

2013

2012

2011

466

512

573

587

2010 2009
555

501

Liiketulos (milj. euroa)

-6

-4

11

3

15

13

-liikevaihdosta (%)

-1.3

-0.7

2.0

0.6

2.7

2.7

Omavaraisuusaste (%)

88

89

89

89

89

86

-5,0

5,2

-0,1

-0,2

-5,1

5,0

1,1

-2,5

0,1

0,0

-3,9

2,5

2014

2013

34,6

41,1

Konsernitase 31.12.2014
milj.euroa
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat:
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet

0,4

0,4

71,1

75,9

Sijoitukset:
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Muut sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

5,4

8,2

74,8

51,7

186,4

177,4

192,3

192,7

Vaihtuvat vastaavat:
Vaihto-omaisuus
Saamiset

27,4

27,9

Rahoitusarvopaperit

43,4

51,6

Rahat ja pankkisaamiset

52,0

53,8

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

315,1

326,0

Vastaavaa yhteensä

501,5

503,4

2014

2013

Osuuspääoma

5,9

5,9

Ylikurssirahasto

3,1

3,1

13,4

13,4

410,2

418,4

Vastattavaa
Oma pääoma:

Vararahasto
Käyttörahasto
Tilikauden tappio/voitto
Oma pääoma yhteensä

-3,9

2,5

428,7

443,2

Vähemmistöosuus

9,6

0,6

Pakolliset varaukset

0,7

0,5

Vieras pääoma:
Pitkäaikainen vieras pääoma

2,5

2,5

Lyhytaikainen vieras pääoma

60,1

56,6

Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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62,6

59,1

501,5

503,4
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Osuuskunta Tradeka

Liitetiedot 31.12.2014

Tuloslaskelma 01.01.–31.12.2014
milj.euroa
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

2014

2013

1,1

0,8

0,1

0,1
-2,0

Liiketoiminnan kulut:
Henkilöstökulut

-1,3

Poistot

-0,1

-0,1

Liiketoiminnan muut kulut

-3,4

-2,9

Yhteensä

-4,8

-5,0

-3,6

-4,2

LIIKETAPPIO
Rahoitustuotot ja -kulut
TAPPIO ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät
TAPPIO/VOITTO ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tuloverot
TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ

-0,8

2,7

-4,4

-1,5

3,8

13,2

-0,6

11,7

0,0

0,0

-0,6

11,7

Tase 31.12.2014

Osuuskunta Tradeka on Osuuskunta Tradeka -konsernin emoyritys. Osuuskunta Tradekan kotipaikka on
Helsinki. Tradeka-konsernin tilinpäätöksen jäljennös
on saatavissa Osuuskunta Tradekasta; Hämeentie 19,
00500 Helsinki.					

Kiinteistöjen kirjanpitoarvot konsernitaseessa vastaavat alkuperäisiä hankintamenoja tai suunnitelman
mukaisia hankintamenojäännöksiä.			
		
Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon tai tätä alhaisempaan
arvioituun käypään arvoon.				

Tilinpäätöksen
laatimisperiaatteet

Vaihto-omaisuus koostuu Tradeka-sijoitus oy:n vaihtoomaisuusosakkeista sekä Restel-yhtiöiden ravintola
toiminnan varastoista. Vaihto-omaisuus on kirjattu
alkuperäisen hankintamenon tai tätä alhaisemman
todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Vaihtoomaisuuteen sisältyvien osakkeiden markkina-arvo oli
tilikauden päättyessä noin 31,0 milj.euroa (ed.v. 25,1
M€) kirjanpitoarvoa korkeampi.			
		
Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä
alhaisempaan todennäköiseen arvoon.			
				
Rahoitusarvopaperit sisältävät julkisen kaupankäynnin
kohteena olevia rahasto-osuuksia ja joukkovelkakirja
lainoja. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän
todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusarvopapereiden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä noin 4,3
milj. euroa ( ed.v. 2,8 M€ ) kirjanpitoarvoa korkeampi.
				

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankinta
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla ja kertyneillä arvonalennuspoistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina
käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella hankintamenoista.			
		
Poistoajat ovat:

31.12.2014 31.12.2013

milj.euroa
Vastaavaa

Konserniliikearvo
Liikearvot

Pysyvät vastaavat:
Aineelliset hyödykkeet

0,6

0,7

444,6

378,0

1,8

60,0

447,0

438,7

Sijoitukset:
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat:
Saamiset

4,0

13,5

Rahat ja pankkisaamiset

6,6

16,5

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa

10,6

30,0

457,6

468,7

31.12.2014 31.12.2013

Oma pääoma
Osuuspääoma

5,9

Ylikurssirahasto

3,1

3,1

13,4

13,4

434,5

433,5

Vararahasto
Käyttörahasto
Tilikauden ali/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
Pakolliset varaukset

5,9

-0,6

11,7

456,2

467,5

0,0

0,3

1,3

0,9

10 vuotta
5 – 10 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

5 – 10 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat

10 – 40 vuotta

Koneet ja kalustot

5 – 10 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

5 – 10 vuotta

Liikearvot poistetaan pääsääntöisesti 10 vuodessa;
liikearvojen tuloa tuottavien vaikutusten on arvioitu
olevan vähintään 10 vuotta.				
Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sisältyvät vuokratilojen korjausmenot poistetaan 10 vuodessa, elleivät
vuokrasopimukset edellytä lyhyempää poistoaikaa.
ATK-ohjelmistojen hankintamenot poistetaan 5 vuodessa.					
					

Eläkkeet
Konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden laki
sääteinen eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa
eläke-vakuutusyhtiöissä. Eläkejärjestelyt on rahoitettu
työntekijöiden ja asianomaisten konserniyhtiöiden
suorituksina eläkevakuutusyhtiöille.			
		

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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1,3

0,9

457,6

468,7
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Osuuskunta-konserni
Konsernitilinpäätöksen
laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki liitteessä
2.7 luetteloidut tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Konsernitilinpäätöksen
laadintaperiaatteet
Sisäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Merkittävimmät tytäryhtiöt ovat itse perustettuja. Ostettujen tytäryhtiöiden osakkeiden hankintamenot ja hankittuja osakkeita vastaavan oman pääoman
ero on ensisijaisesti kohdistettu käyttöomaisuuteen ja
muilta osin esitetty konserniliikearvona.		
			
Tradeka-Yhtiöt Oy:n alakonserni on yhdistelty
Osuuskunta-konsernin tilinpäätökseen KPL 1:5.3 §:n
perusteella.				

Laskennalliset verot
Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu
konsernitilinpäätöksessä verotuksen ja tilinpäätöksen
välisille jaksotuseroille käyttäen 20 %:n verokantaa.
				
Konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka
kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen
varovaisen arvion suuruisena. Laskennallinen vero
saaminen perustuu pääosin Osuuskunta Tradekan
aikaisemmilta vuosilta vahvistettuihin tappioihin ja
verotuksessa vielä vähentämättömiin poistoihin sekä
konsernin sisäisiin katteisiin. 				
			
Konsernitaseeseen merkittyjen laskennallisten
verosaamisten kokonaismäärää kasvatettiin tilin
päätöksessä 1,1 milj.euroa laskennallisten verosaamisten perusteiden muutoksista johtuen.		
			

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset
ja velat samoin kuin realisoitumattomat käyttö
omaisuuden myyntivoitot on eliminoitu.

Tytäryhtiöt 31.12.2014

Restel Oy

Osakkuusyhtiöt
Osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä. Kaikki osakkuusyhtiöt ovat kiinteistöosake
yhtiöitä ja niiden tulososuudet sisältyvät rahoituseriin.
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omistus
osuus
%

omistusosuus
%

kirjanpitoarvo
1000,-

Lis./väh.
v. 2014
1000,-

0%

0

-138 158

-239 551

Helsinki

100 %

Cumulus Oy

Helsinki

100 %

Rantasipi Oy

Helsinki

100 %

Kansainväliset Restel Hotellit Oy

Helsinki

100 %

Restel Kylpylähotellit Oy

Helsinki

100 %

Ikaalisten Kylpylä Oy

Ikaalinen

100 %

Restel Ravintolat Oy

Helsinki

100 %

Rax Ravintolat Oy

Helsinki

100 %

Restel Liikenneasemat Oy

Helsinki

100 %

Restel Fast Food

Helsinki

100 %

Ki Oy Forssan Tammitalo

Forssa

100 %

Ki Oy Keskusväylä

Pori

55 %

Tradeka-sijoitus Oy

Helsinki

100 %

0%

0

Tradeka-palvelut Oy

Helsinki

100 %

100 %

300

98 %

444 297

444 294

444 596

66 585

Tradeka-Yhtiöt Oy

Helsinki

98 %

Ki Oy Hotelli Ruoholahti

Helsinki

100 %

Tytäryhtiöt yhteensä
Osakkuusyhtiöt 31.12.2014
Konserni
Kotipaikka

omistusosuus
%

Osuuskunta Tradeka
omistusosuus
%

kirjanpitoarvo
1000,-

335

Lis./väh.
v. 2014
1000,-

Restel-konsernissa
18 kiinteistöosakkuusyhtiötä

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta
pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana
eränään.					

Osuuskunta Tradeka

Konserni
Kotipaikka

20 %– 46 %

Rantasipi Oy:n osakkuusyhtiö
Hämeenlinna

25 %

Ki Oy Pykälikkö

Aulangon Kylpylä Oy

Jyväskylä

32 %

32 %

Ki Oy Kommila

Varkaus

25 %

25 %

98

Osakkuusyhtiöt yhteensä

433
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0

Hallituksen esitys alijäämän kattamista
ja käyttörahaston käyttämistä koskien
Osuuskunta Tradekan alijäämä on 609 773,32 euroa
ja käyttörahasto on 434 509 340,98 euroa eli vapaa
pääoma on yhteensä 433 899 567,66 euroa.

Hallitus ehdottaa, että alijäämä katetaan käyttörahastosta Osuuskunnan sääntöjen 9 §:n mukaisesti ja että
käyttörahastosta lahjoitetaan Osuuskunnan sääntöjen
8 §:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään
0.5 miljoonaa euroa.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 2015

Markus Aaltonen
puheenjohtaja

Mikko Raudaskoski
1. varapuheenjohtaja

Marjo Kiukkonen
2. varapuheenjohtaja

Esa Anttila
hallituksen jäsen

Jukka Gustafsson
hallituksen jäsen

Mika Hentunen
hallituksen jäsen

Ulla-Maija von Hertzen
hallituksen jäsen

Teemu Hirvonen
hallituksen jäsen

Matti Kangas
hallituksen jäsen

Aarne Kauranen
hallituksen jäsen

Vuokko Kautto
hallituksen jäsen

Jukka Kärnä
hallituksen jäsen

Esa Lahtela
hallituksen jäsen

Hannu Lehikoinen
hallituksen jäsen

Taina Lehto
hallituksen jäsen

Pekka Luuk
hallituksen jäsen

Sirpa Makkonen
hallituksen jäsen

Leena Mustonen
hallituksen jäsen

Pekka Niskanen
hallituksen jäsen

Aki Nummelin
hallituksen jäsen

Hannu Peltonen
hallituksen jäsen

Tarja Pietilä
hallituksen jäsen

Jorma Pimperi
hallituksen jäsen

Kirsti Puurunen
hallituksen jäsen

Jukka Roos
hallituksen jäsen

Ilkka Sepponen
hallituksen jäsen

Päivi Aaltola
hallituksen jäsen,
henkilöstön edustaja

Tilintarkastuskertomus
Osuuskunta Tradekan jäsenille
Olen tilintarkastanut Osuuskunta Tradekan kirjan
pidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Tilinpäätös
sisältää sekä konsernin että emo-osuuskunnan
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
liitetiedot.
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne
antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito
on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla
järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkas
tuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä,
konserni-tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että
suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni
kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä
tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä,
ja siitä, ovatko emo-osuuskunnan hallintoneuvoston
tai hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka
rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkas
tusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettä-

vistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan
tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka
on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät
tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä
valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta
ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon
osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emo-osuuskunnan toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 2. maaliskuuta 2015

Jukka Rajala
KHT

Perttu Puro
toimitusjohtaja
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Edustajisto

Hallitus 1.9.2014 alkaen
Varsinais-Suomen piiri
Maarit Haapanen, Salo
Mikko Immonen, Mynämäki
Ilkka Kantola, Turku
Ulla Heinonen, Auvainen
Kaija Kiessling, Turku
Leena Koikkalainen, Turku
Annika Lapintie, Turku
Pertti Paasio, Turku
Nina Söderlund, Nauvo
Kaarina Vikman, Kalanti
Jyrki Yrttiaho, Raisio

Uudenmaan piiri
Hilkka Ahde, Helsinki
Maria Guzenina, Espoo
Eero Heinäluoma, Helsinki
Pirjo Hamäläinen, Hyvinkää
Juhani Kouhia, Hyvinkää
Tuija Lahtinen, Hyvinkää
Lasse Lehtinen, Helsinki
Lea Nevalainen, Vihti
Markku Pohjola, Espoo
Matti Saarinen, Lohja
Maritta Salo, Karkkila
Jani Sievinen, Nummela

Satakunnan piiri
Raila Aho, Pori
Kauko Jussila, Kankaanpää
Erja Järvinen, Pori
Harri Lehtonen, Kauttua
Leila Mäkelä, Kankaanpää
Jari Pajukoski, Pori
Rauno Vesivalo, Pori
Antti Vuolanne, Pori

Hämeen piiri
Risto Aaltonen, Forssa
Jorma Hacklin, Jokioinen
Eeva Hellsten, Riihimäki
Antti Holopainen, Lahti
Ilkka Joenpalo, Forssa
Johannes Koskinen,
Hämeenlinna
Raimo Hyytiäinen, Lahti
Ritva Oinonen, Hämeenlinna
Kari Salmi, Lahti
Ulla Vaara, Lahti

Keski-Suomen piiri
Kaija Haapsalo, Jyväskylä
Iiris Hacklin, Jämsä
Pekka Leppänen, Suolahti
Jorma Toikkanen, Korppinen
Teuvo Vuorenpää, Jämsänkoski
Tuulikki Väliniemi, Jyväskylä
Leena Yksjärvi, Jyväskylä

Pirkanmaan piiri
Seppo Grönqvist, Eräjärvi
Inna Ilivitzky, Sääksmäki
Anneli Kivistö, Tampere
Sirpa Koivisto, Tampere
Outi Kokko, Ruovesi
Taavi Lintunen, Tampere
Esa Mikkola, Vilppula
Arja Ojala, Tampere
Eila Rimmi, Tampere
Seppo Salminen, Tampere
Matti Salo, Parkano
Marjatta Stenius-Kaukonen,
Rautajärvi
Riitta Virtanen, Ylöjärvi

Vaasan piiri
Riitta Lehtola, Seinäjoki
Marjatta Vehkaoja, Vaasa
Harri Moisio, Vaasa
Irma Keiski, Kokkola
Raija Kuusisto, Kauhajoki
Taina Tulima, Pietarsaari
Pohjois-Savon piiri
Sirkka Alanen, Varkaus
Marja-Leena Kärkkäinen,
Kiuruvesi
Eeva Mustonen, Iisalmi
Iiro Polvi, Iisalmi
Jukka Pulkkinen, Kuopio
Kari Rajamäki, Varkaus
Markku Söderström, Kuopio
Tuula Väätäinen, Siilinjärvi

Kymen piiri
Tauno Hellsten, Verla
Harri Helminen, Anjala
Pentti Hämäläinen, Summa
Anneli Kiljunen, Lappeenranta
Harri Nykänen, Imatra
Pentti Tiusanen, Kotka
Pirjo Tujula, Kotka
Minna Tuukkanen, Kuusankoski
Hannu Varho, Imatra
Etelä-Savon piiri
Jouni Backman, Savonlinna
Juha Bilund, Savonlinna
Maija-Liisa Paananen, Anttola
Ritva Suomalainen, Savonlinna
Eino Törrönen, Pieksämäki
Pohjois-Karjalan piiri
Lauri Kähkönen, Lieksa
Matti Pesonen, Reijola
Pirjo Rämänen, Joensuu
Sinikka Väyrynen, Juuka
Oulun piiri
Virpi Aho, Raahe
Paula Grekelä, Oulu
Anne Huotari, Oulu
Risto Kalliorinne, Oulu
Ritva Kitinoja, Oulu
Merja Kyllönen, Pesiökylä
Virpi Takalo-Eskola, Oulainen
Tytti Tuppurainen, Oulu
Aimo Törmälehto, Ylivieska
Unto Valpas, Raahe
Lapin piiri
Asko Apukka, Sattanen
Jukka Ikäläinen, Kemi
Marketta Korrensalo, Kemi
Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi
Juha Pikkarainen, Kemijärvi
Voitto Vaattovaara, Kolari

Mikko
Raudaskoski
Hallituksen puheenjohtaja
Markus Aaltonen
valtiopäiväneuvos
1. varapuheenjohtaja
Mikko Raudaskoski
rehtori
2. varapuheenjohtaja
Minna Lintonen
rehtori
(31.12.2014 saakka)
2. varapuheenjohtaja
Marjo Kiukkonen
asianajaja
(1.1.2015 lähtien)
Esa Anttila
rehtori
Jukka Gustafsson
kansanedustaja
Mika Hentunen
ammattikorkeakoulun opettaja
Ulla-Maija von Hertzen
toimittaja
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Marjo
Kiukkonen

Markus
Aaltonen

Teemu Hirvonen
opiskelija

Pekka Niskanen
työnsuunnittelija

Matti Kangas

Aki Nummelin
projektipäällikkö

Aarne Kauranen
maakuntaneuvos

Hannu Peltonen
vanhempi ammattimies

Vuokko Kautto
sosiaalityöntekijä

Tarja Pietilä
pääluottamusmies

Jukka Kärnä
kansanedustaja

Jorma Pimperi
alueluottamusmies

Esa Lahtela

Kirsti Puurunen
aluetoimitsija

Hannu Lehikoinen
luokanopettaja

Jukka Roos
kunnallisneuvos

Taina Inkeri Lehto
materiaalihoitaja

Ilkka Sepponen
isännöitsijä

Pekka Luuk
taksiyrittäjä

Henkilöstön edustaja
Päivi Aaltola
Restel Oy

Sirpa Makkonen
erityisluokanopettaja
Leena Mustonen
myymäläpäällikkö
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Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus 1.1.2015

Johtoryhmä

toimitusjohtaja

Perttu Puro
Osuuskunta Tradeka
Tradeka-Yhtiöt Oy

toimitusjohtaja

Magnus Backström
Tradeka-sijoitus oy

Markku Hyvärinen
varatoimitusjohtaja
hallituksen puheenjohtaja

Matti Pajuoja
kunnallisneuvos
Jukka Simula
asianajaja

Raimo Luoma
hallituksen varapuheenjohtaja

Minna Lintonen
rehtori

Tapio Luttinen
professori

talous- ja hallintojohtaja

Timo Mikkola
Osuuskunta Tradeka
Tradeka-Yhtiöt Oy

Henkilöstön edustaja
Sari Tamminen
hallinto- ja talousassistentti

Tuire Mannila
KHT-tilintarkastaja

Kuvassa myös Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtajisto:
Markus Aaltonen pj

toimitusjohtaja

Mikko Raudaskoski 1.vpj

Mikael Backman
Restel Oy

Marjo Kiukkonen 2.vpj

sijoitusjohtaja

Heikki Venho
Osuuskunta Tradeka
Tradeka-Yhtiöt Oy
toimitusjohtaja,
Tradeka-palvelut oy
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Osuuskunta Tradekan organisaatio

Tradekan rakenne

51 % päätösvallasta
2,0 % osakkeista

Osuuskunta
Tradeka

Osuuskunta
JÄSENET

toimitusjohtaja
Perttu Puro

TRADEKAN
SÄÄTIÖ

46 % päätösvallasta
1,8 % osakkeista

talous- ja hallintojohtaja
Timo Mikkola

KULUTTAJAOSUUSTOIMINNAN
SÄÄTIÖ
5 % päätösvallasta
0,2 % osakkeista

sijoitusjohtaja
Heikki Venho

Osuuskunta TRADEKA

Tradeka-Yhtiöt Oy

Tradeka-palvelut oy

toimitusjohtaja (o.t.o)
Perttu Puro

toimitusjohtaja (o.t.o)
Heikki Venho

100 %

Tradeka-palvelut

49 % päätösvallasta
98 % osakkeista

Tradeka yhtiöt oy

100 %

Restel Oy

Tradeka-sijoitus oy

toimitusjohtaja
Mikael Backman

toimitusjohtaja
Magnus Backström
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100 %

Tradeka -sijoitus oy
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restel oy
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HÄMEEN KIRJAPAINO OY

Osuuskunta Tradeka
Tradeka-palvelut oy
Tradeka-Yhtiöt Oy
Tradeka-sijoitus oy
Restel Oy
Tradekan säätiö

www.tradeka.fi

