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KESKON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000
Kesko-konsernin liikevaihto 1.1.-31.8.2000 oli 4 167 miljoonaa euroa, mikä on 3,9 prosenttia enemmän
kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna (4 011 milj. euroa). Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä
tammi-elokuussa oli 88,5 miljoonaa euroa (83,0 milj. euroa). Se on 2,1 prosenttia liikevaihdosta (2,1 %).
Tulos osaketta kohden oli 0,70 euroa (0,66 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 14,99 euroa
(15,59 euroa). Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Markkinakatsaus

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi
tammi-heinäkuussa 4,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vähittäiskaupan vastaava kasvu oli
5,0 prosenttia ja autokaupan 1,7 prosenttia. Kaupan Keskusliiton tiedustelun mukaan tukkukaupan
myynnin markkamääräinen kasvu oli alkuvuonna 7,8 prosenttia ja vähittäiskaupan 5,2 prosenttia.

Kuluvasta vuodesta odotetaan kaupan alalla seitsemättä perättäistä kasvun vuotta. Elinkeinoelämän
Tutkimuslaitoksen (ETLA) ennusteiden mukaan tukkukaupan tuotannon määrä kasvaa 5,5 prosenttia ja
vähittäiskaupan 4,0 prosenttia. Koko vuoden yksityisten kulutusmenojen kasvuksi ETLA ennustaa 3,9
prosenttia. Öljyn hinta ja euron kurssi ovat merkittäviä inflaatioriskejä sekä tänä että ensi vuonna.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan suomalaisten kuluttajien usko Suomen talouden
myönteiseen kehitykseen heikentyi selvästi syyskuussa. Luottamusindikaattori laski alimmilleen sitten
kevään 1996.

Liikevaihto

Kesko-konsernin liikevaihto 1.1.-31.8.2000 oli 4 167 miljoonaa euroa, mikä on 3,9 prosenttia enemmän
kuin edellisenä vuonna (4 011 milj. euroa). Parhaiten kehittyivät autokauppa, rautakauppa,
päivittäistavarakauppa ja kodin sisustamisen kauppa. Pukeutumis- ja kenkäkaupan kehitys ei vastannut
odotuksia. Vaatehuone-, Aleksi 13- ja Nicky&Nelly-ketjuissa harjoitetusta vaatealan erikoisliikekaupasta
luovuttiin.

Plussa-kanta-asiakasjärjestelmän piirissä oli katsauskauden lopussa yli 1,3 miljoonaa kotitaloutta.
Kortinhaltijoita on noin 2,4 miljoonaa.

Liikevaihto tulosryhmittäin

  1-8/2000 1-8/1999 Muutos

  Milj. e Milj. e %
Päivittäistavararyhmä 2 279 2 098 8,6
Käyttötavararyhmä 440 525 -16,2
Rauta-maatalousryhmä 958 863 11,1
Kaukomarkkinat 178 173 2,9
VV-Auto 363 320 13,4
Muut yksiköt - eliminoinnit -51 32  
Konserni yhteensä 4 167 4 011 3,9



Keskon päivittäistavaramyynti Anttila-tavaratalojen päivittäistavarakauppiaille siirtyi vuodenvaihteessa
käyttötavararyhmästä päivittäistavararyhmään. Siirtynyt myynti oli tammi-elokuussa 1999 77,8
miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli päivittäistavararyhmässä 4,7 % ja
käyttötavararyhmässä 1,7 %.

Tulos

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 88,5 miljoonaa euroa (83,0 milj. euroa). Se on 2,1 prosenttia
liikevaihdosta (2,1 %). Konsernin liikevoitto oli 79,3 miljoonaa euroa (75,5 milj. euroa). Liikevoittoon
sisältyy osakkeiden ja kiinteistöjen myyntivoittoja sekä palautuneita arvonalennuksia yhteensä 2,7
miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaavat tuotot olivat 22,7 miljoonaa euroa, joista vertailukaudella
tehtiin 13,5 miljoonan euron varaus vuoden 1999 rakennejärjestelykuluja varten. Eläke- ja
henkilösivukulut vähenivät 15,0 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta Keskon Eläkekassan hyvien
sijoitustuottojen ansiosta.

Emoyhtiön voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli oli 82,2 miljoonaa euroa (89,7 milj. euroa).

Citymarket Oy:n liiketappio oli 1,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 1,3 milj. euroa). Voimakas
investointiohjelma sekä toimipisteiden uudistaminen rasittivat katsauskauden tulosta.

Anttilan ja Keskon työnjakoa muutettiin vuoden alussa. Anttila toimii ketjuyrityksenä
erikoistavarakaupassa ja elintarvikekauppa siirtyi päivittäistavararyhmän ketjujen vastuulle.
Anttila-konsernin liiketappio oli 12,7 miljoonaa euroa. Liiketappio oli vertailukelpoisesti edellisvuoden
tasolla. Tulosta rasittivat kolmen uuden yksikön käynnistämiskustannukset sekä verkkokaupan
kehittämiskustannukset.

Voimakkaana jatkuneesta ketjun laajentamisesta johtuen Kesko Svenska AB:n tulos oli tappiollinen.
Alkuvuonna avattiin rautatavaratalot Örebrossa ja Haningessa Ruotsissa.

Kaukomarkkinat-konsernin liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa). Tulosta pienensi
erityisesti adidas-tuotteiden kaupan siirtyminen päämiehen kanssa tasaomisteiseen yhtiöön sekä
kaupanalan heikko kehitys.

VV-Auto-konsernin liikevoitto säilyi hyvällä tasolla ja oli 15,1 miljoonaa euroa (17,6 milj. euroa).

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 9,2 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa). Osinkotuotot kasvoivat 4,1
miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,70 euroa (0,66 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 14,99 euroa
(15,59 euroa).

Liikevoitto tulosryhmittäin

  1-8/2000 1-8/1999

  Milj. e Milj. e*
Päivittäistavararyhmä 40,7 38,9
Käyttötavararyhmä -6,6 -12,7
Rauta-maatalousryhmä 20,0 15,5
Kaukomarkkinat 0,6 4,9
VV-Auto 15,0 17,5
     

     
Yhteiset ryhmät 9,6 11,4
Konsernin liikevoitto 79,3 75,5



     
Rahoitusnetto 8,8 7,4
Osakkuusyhtiöt 0,4 0,1
Voitto ennen satunnaisia eriä 88,5 83,0

Yhteiset ryhmät sisältää resurssiohjaus- sekä talous- ja hallintoryhmät. Niiden tulosta, mukaan lukien
osakkeiden ja kiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot, ei ole kohdistettu kaupallista toimintaa harjoittaville
tulosryhmille. Muut konsernihallinnon kustannukset on ylläolevassa taulukossa kohdistettu
tulosryhmille.

*) Vuoden 1999 luvut on muutettu vertailukelpoisiksi vastaamaan muuttunutta organisaatiota.

Investoinnit

Investoinnit päivittäistavarakaupan kauppapaikkaverkostoon jatkuivat kotimaassa ja Virossa.
Kotimaassa investoitiin käyttötavarakauppaan ja rautakauppaan. Ruotsissa jatkettiin investointeja
K-rautatavarataloihin. Virossa ostettiin rautakauppa-alan suurimman yrityksen AS Fanaalin
osake-enemmistö.

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 190,2 miljoonaa euroa (128,2 milj. euroa), joka on 4,6 prosenttia
(3,3 %) liikevaihdosta. Osakkeisiin sekä Keskon tukkutoiminnan ja tytäryhtiöiden kiinteistöihin,
tietotekniikkaan ja kalustoihin investoitiin 59,3 miljoonaa euroa. Kauppapaikkojen rakennuksiin,
kalustoihin ja tietotekniikkaan investoitiin 130,9 miljoonaa euroa. Investoinneista 60,5 miljoonaa euroa
kohdistuu vielä keskeneräisiin kohteisiin. Investointikohteista esitetään yksityiskohtaisemmat tiedot
tulosryhmien katsauksissa.

Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta oli 111,5 miljoonaa euroa ja investointien rahavirta yhteensä –167,9 miljoonaa
euroa. Osinkoa maksettiin 20.4.2000 kaikkiaan 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 135,2 miljoonaa
euroa, mihin sisältyi 90,2 miljoonaa euroa lisäosinkoa yhtiön taserakenteen muuttamiseksi. Investoinnit
ja osingot maksettiin pääosin tulorahoituksella ja likvideillä varoilla. Korollisen velan lisäys oli 5,4
miljoonaa euroa. Konsernin rahoitustilanne säilyi vakaana. Omavaraisuusaste oli katsauskauden
lopussa 54,8 prosenttia (56,6 %). Korollinen nettovelka oli 200,8 miljoonaa euroa (42,7 milj. euroa).
Likvidit varat olivat 104,8 miljoonaa euroa (257,4 milj. euroa).

Konsernin hallintoelimet ja rakenne

Keskon hallintoneuvosto päätti 24.8.2000 kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 30.10.2000
päättämään Keskon yhtiöjärjestyksen uudistamisesta. Hallitus esittää Kesko Oyj:n yhtiöjärjestyksen
muuttamista kokonaisuudessaan vastaamaan uutta konsernirakennetta ja hallintomallia, joka rakentuu
hallituksen ja toimitusjohtajan varaan ilman hallintoneuvostoa. Hallitus muodostuu pääosin muista kuin
yhtiön toimivaan johtoon kuuluvista henkilöistä. Uusi konsernirakenne muodostuu yhtiöitetyistä
tulosryhmistä, jotka vastaavat Keskon tavarakaupasta. Suunnitelman mukaan uudistettu yhtiöjärjestys
tulee voimaan 1.1.2001, mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen.

Samalla Kesko-konsernin rakennetta muutettiin siten, että rauta-maatalousryhmä jaettiin 1.9.2000
alkaen rautaryhmäksi sekä maatalous- ja koneryhmäksi. Tavarakaupasta vastaavat tulosryhmät
yhtiöitetään toimialoittain, jotka ovat päivittäistavara-, käyttötavara-, rauta- sekä maatalous- ja
konekauppa. Keskon päivittäistavarakauppa ja käyttötavarakauppa yhtiöitetään 1.4.2001 alkaen ja
muut toimialat vuoden 2001 loppuun mennessä.

Henkilökunta

Konsernin henkilökunta oli keskimäärin 11 053 (11 042) henkeä. Tulosryhmittäin henkilökunta
jakaantuu seuraavasti:



  1-8/2000 1-8/1999
Päivittäistavararyhmä 4 899 4 872
Käyttötavararyhmä 2 643 3 039
Rauta-maatalousryhmä 1 645 1 355
Kaukomarkkinat 776 789
VV-Auto 107 102
Muut 983 885
Yhteensä 11 053 11 042

Kesko-konsernin kokonaishenkilömäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Henkilömäärää lisäsi mm.
Citymarket Oy:n uusien tavaratalojen perustaminen. Henkilömäärä lisääntyi myös Kesko Svenska
AB:ssa Ruotsin rautakaupan ja Kesko Eesti AS:ssa Viron noutotukkutoiminnan laajentumisen sekä
Viron rautakaupassa AS Fanaalin oston myötä. Henkilöstöä vähensi puolestaan mm. Aleksi 13 Oy:n
myynti ja joidenkin Carrols Oy:n toimipisteiden muuttuminen yrittäjävetoisiksi. Konsernin ulkomaisissa
toimipaikoissa työskenteli 850 henkilöä (454).

Tulosryhmien kehitys

Päivittäistavararyhmä

Ryhmän liikevaihto oli 2 279 miljoonaa euroa. Liikevaihdon 8,6 prosentin kasvu oli jonkin verran
ennakoitua heikompi. Päivittäistavaroiden kauppa kävi odotettua heikommin vuoden alussa ja
keskikesällä. Liikevoitto oli 40,7 miljoonaa euroa, kun se oli edellisvuoden vastaavalla kaudella 38,9
miljoonaa euroa.

Ryhmän ketjuyksiköistä parhaiten myynti kehittyi Supermarketkeskossa. Myös Citymarketkeskon
käyttötavarakauppa sujui kokonaisuutena hyvin, joskin kuukausittaiset vaihtelut olivat varsinkin
kesäkuukausina suuria. Lähikeskon vertailukelpoinen myynti oli edellisvuoden tasolla.

Ryhmän investoinnit suuntautuivat kauppapaikkaverkostoon kotimaassa ja Virossa. Tytäryhtiöiden
toiminnanohjausjärjestelmien uudistaminen käynnistettiin. Rautakirja Oy:n osakkeista ostettiin 9,99 %
osuus. Investoinnit olivat yhteensä 77,6 miljoonaa euroa.

Katsauskaudella avattiin kymmenen uutta K-päivittäistavarakauppaa. Näistä merkittävimpiä olivat
uusien K-Supermarkettien avaaminen Lahdessa, Nokialla ja Lempäälässä. Uusia K-marketteja avattiin
Urjalassa, Aurassa, Kaustisilla ja kaksi Helsingissä. Merkittäviä laajennuksia tehtiin Kouvolan, Imatran,
Pietarsaaren, Tampereen Lielahden, Vantaan Myyrmäen ja Seinäjoen Citymarketeissa.
K-Supermarketeissa laajennuksia toteutettiin Vantaan Hakunilassa, Hangossa ja Kankaanpäässä.
Anttiloiden elintarvikeosastojen muuttamista päivittäistavaraketjujen liikkeiksi jatkettiin. Loppuvuonna
avataan Citymarketit Lappeenrannassa ja Pirkkalassa sekä K-Supermarketit Kokemäellä ja
Jyväskylässä.

Kesäkuun alussa avattiin Helsingissä uusi kaupunkilähikauppa Pikkolo, joka panostaa myös take away
-tuotteisiin. Seuraava pilottikauppa avataan marraskuussa. Näistä saatuja kokemuksia hyödynnetään
uuden ketjun rakentamisessa. Tavoitteena on rakentaa lähivuosina noin sadan kaupan valtakunnallinen
ketju.

Uusia Carrols-hampurilaisravintoloita avattiin katsauskaudella kolme. Loppuvuonna niitä avataan vielä
neljä. Carrols Oy on avannut lisäksi Helsingin keskustassa kaksi Drop Coffee Shoppia. Loppuvuonna
avataan vielä yksi kahvila. Pilottikahviloista saatujen kokemusten perusteella on tarkoitus rakentaa
50-60 kahvilan valtakunnallinen ketju. Katsauskauden lopulla Carrols Oy:n ja pietarilaisen yrittäjän
välinen franchise-sopimus purettiin, joten Pietarin viiden Carrols-ravintolan toiminta loppui.

Päivittäistavararyhmän Baltian toimintojen laajentuminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Virossa
Tallinnan läheisyyteen sijoittuva 15 000 neliömetrin logistiikkakeskus on harjakorkeudessa. Keskus



aloittaa toimintansa joulukuussa. Investoinnin kokonaissumma on noin 7,5 miljoonaa euroa.
Länsi-Tallinnaan avattiin toukokuussa uusi 4 000 neliömetrin SuperNetto-myymälä. Ketjun seuraavat
myymälät avataan ensi keväänä Tartoon ja syksyllä Pärnuun. Keskon tavoitteena on rakentaa Viroon
kattava myymäläverkosto palvelemaan paikallisia vähittäiskauppoja ja suurtalousasiakkaita sekä
kuluttaja-asiakkaita.

Latvian pääkaupunkiin Riikaan avataan ensi kesänä noin 6 000 neliömetrin suuruinen
päivittäistavarakauppa osana kaupungin suurinta kauppakeskusta. Tavoitteena on avata Riikaan neljä
hypermarkettia kahden vuoden kuluessa. Baltiassa tavoitellaan kaikkiaan noin 20-25 prosentin osuutta
noin 3,4 miljardin euron päivittäistavaramarkkinoista.

Päivittäistavararyhmän liikevoiton ennakoidaan toteutuvan samantasoisena kuin edellisvuonna
huolimatta laajoista investoinneista ja muutoksista.

Käyttötavararyhmä

Ryhmän liikevaihto oli 440 miljoonaa euroa ja se laski 16,2 %. Liikevaihtoa laskivat mm.
Anttila-tavaratalojen päivittäistavarakauppiaille kohdistuvan myynnin siirtyminen vuoden vaihteessa
käyttötavararyhmästä päivittäistavararyhmään ja luopuminen vaatekaupan erikoisliiketoiminnasta.
Anttila keskittyy erikoistavarakauppaan. Sen konseptit ovat Anttila-tavaratalo, Kodin Ykkönen,
postimyynti ja verkkokauppa.

Ryhmän liiketappio oli 6,6 miljoonaa euroa. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana liiketappio oli 12,7
miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 5,6 miljoonaa euroa. Käyttötavararyhmän tulosennuste koko
vuodelle on merkittävästi edellisvuoden toteutunutta parempi.

Anttila-konsernin liikevaihto oli 265 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,1 prosenttia. Alkuvuonna kauppa
kävi hyvin, mutta kesäkauden myynti ei vastannut tavoitteita. Parhaiten kehittyivät Kodin Ykkösten
myynti ja postimyynti.

Anttila-konsernin liiketappio oli 12,7 miljoonaa euroa. Liiketappio oli vertailukelpoisesti edellisen vuoden
tasolla. Tulosta rasittivat kolmen uuden yksikön käynnistämiskustannukset sekä verkkokaupan
kehittämiskustannukset. Tavaratalokaupan luonteen vuoksi tulos painottuu merkittävästi loppuvuoteen.
Anttila-konsernin ennakoidaan tekevän tänä vuonna selvästi edellisvuotista paremman tuloksen.

Urheilukaupassa alkuvuoden myynti ei vastannut odotuksia. Erityisesti vaatekauppa on jäänyt
tavoitteistaan. Suurista tuoteryhmistä parhaiten on kehittynyt jalkineiden myynti. Urheilukaupan uusi
liiketyyppijako on onnistunut hyvin. Kaupat on jaettu koon ja valikoimien mukaan joko Intersporteiksi tai
Kesporteiksi.

Kodintekniikkakauppa ylitti alkuvuonna selvästi edellisvuoden tason. Erityisesti kesäkauden aikana
myynti kasvoi voimakkaasti. Parhaiten kehittyi matkapuhelimien ja laajakulmatelevisioiden myynti.

Kenkäkaupassa alkuvuosi ei vastannut tavoitteita ja myynti jäi edellisen vuoden tasosta. Kenkäala
kokonaisuudessaan ei ole tänäkään vuonna kasvanut.

Kesko Oyj täsmensi syyskuussa 1999 vaatekaupan strategiaansa ja päätti luopua
vaate-erikoisliikeketjuistaan. Helmikuussa Kesko myi Aleksi 13 Oy:n koko osakekannan ja
Vaatehuone-ketjutunnuksen L-Fashion Group Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Vetäytyminen
Vaatehuone-ketjutoiminnasta toteutettiin 31.7.2000. Nicky&Nelly-ketjuyhteistyöstä vetäydyttiin 1.1.2000
alkaen.

Kesko Oyj teki toukokuussa esisopimuksen Kodin Ykkösen ja Musta Pörssi Maailman rakentamisesta
Helsingin Roihupeltoon suunniteltuun, syksyllä 2002 avattavaan kauppakeskukseen. Elokuussa tehtiin
sopimus Musta Pörssi Maailman perustamisesta Turun Länsikeskukseen keväällä 2001.

Kodin Ykkönen -sisustustavaratalot avataan tänä vuonna Tampereelle ja Jyväskylän maalaiskuntaan
sekä Musta Pörssi Maailmat Tampereelle ja Jyväskylään. Lisäksi Turkuun avataan loppuvuonna uusi



Anttila-tavaratalo, joka korvaa keskustan tavaratalon. Iisalmen ja Rauman Anttila-tavaratalot suljettiin
helmikuussa 2000.

Rauta-maatalousryhmä

Ryhmän liikevaihto oli 958 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 11,1 %. Liikevoitto oli 20,0 miljoonaa
euroa (15,5 milj. euroa). Investoinnit olivat 15,7 miljoonaa euroa.

Rautakeskon liikevaihto oli 367 miljoonaa euroa ja se kasvoi 5,5 %.

Ruotsissa Kesko Svenska AB:n kahdeksan K-raudan liikevaihto oli 28 miljoonaa euroa ja se kasvoi 95
%. Uudet K-raudat avattiin Örebrossa ja Tukholman Haningessa. Tavoitteena on rakentaa Ruotsiin
noin 25 K-raudan ketju.

Huhtikuussa ostettiin virolaisen AS Fanaalin osake-enemmistö. Yhtiöllä on viisi rautakauppaa Virossa
sekä tytäryhtiö ja yksi myymälä Riikassa Latviassa. AS Fanaal toimii Virossa nimellä Ehitusmaailm ja
se on noin 20 prosentin markkinaosuudellaan Viron rautakaupan markkinajohtaja. AS Fanaalin
liikevaihto on touko-elokuussa ollut 20 miljoonaa euroa.

Maatalous- ja konekeskon liikevaihto oli 388 miljoonaa euroa. Se kasvoi 5,1 %. Katsauskauden
alkupuolella maatalouskauppa laski, mutta satonäkymien parantuessa myynti kääntyi kesän aikana
kasvuun. Katsauskauden jälkeen Keskon edustukseen tulivat lisäksi italialaiset Same-traktorit.

Uudet K-raudat avattiin Ouluun, Seinäjoelle, Lappeenrantaan ja Vantaan Pakkalaan. Tampereen
Nekalan, Espoon ja Lahden K-raudoissa tehtiin peruskorjaus ja laajennus. Lappeenrantaan avattiin
uusi K-maatalousmyymälä. Rakenteilla ovat K-raudat Helsingin Ruoholahteen sekä Ruotsiin
Helsingborgiin.

Rautakaupassa kysynnän odotetaan jatkuvan loppuvuonna vahvana. Maatalouskaupan kehitys on
vakaata. Hyvä viljasato piristänee loppuvuoden kysyntää. Tulosryhmän liikevoiton ennakoidaan
ylittävän edellisen vuoden tason.

Kaukomarkkinat

Kaukomarkkinat–konsernin liikevaihto oli 178 miljoonaa euroa, mikä oli 2,9 % enemmän kuin
vastaavana aikana edellisvuonna. Konsernin liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa).

adidas-tuotteiden myynti siirtyi 1.1.2000 alkaen päämiehen kanssa tasaomisteiselle Adidas Suomi
Oy:lle, joten myynnistä kirjautui konserniin vain 50 %. Konsernin liikevaihto ilman adidas-myyntiä kasvoi
20,7 %. Pääosin kansainvälistä kauppaa ja vientiä harjoittavan Kauko East-West Trade –ryhmän
liikevaihto kasvoi 35,3 %. Voimakkaimmin kasvaneita alueita olivat Venäjän, Kiinan ja Puolan kauppa.

Kotimaan kaupassa Tähti Optikko –ketju vahvisti edelleen tuntuvasti markkina-asemiaan, sillä
konsernin optisen toimialan liikevaihdon kasvu oli 23,7 %. Panasonic–ryhmä kärsi
valmistajatehtaidensa komponenttipulan aiheuttamista toimitusvaikeuksista ja ryhmän liikevaihto jäi
edellisen vuoden tasolle. Leipurien Tukku –ryhmän liikevaihdon kasvu oli 11,5 %.

Kaukomarkkinat Oy osti elokuussa tehdyllä sopimuksella teknistä tukkukauppaa harjoittavan Telko
Oy:n liiketoiminnot. Telko Oy aloitti toimintansa Kaukomarkkinat Oy:n tytäryhtiönä katsauskauden
päätyttyä 1.9.2000. Telko Oy:n liikevaihto vuonna 1999 oli 53 miljoonaa euroa, joten se tuo merkittävän
lisän Kaukomarkkinoiden toimintaan. Konsernin liikevaihto kasvaa loppuvuonna selvästi, mutta
liikevoitto jäänee selvästi edellisvuotta heikommaksi. Syynä ovat panostukset liiketoimintojen
kehittämiseen sekä Panasonicin toimitusvaikeuksien jatkuminen.

VV-Auto

VV-Auto-konsernin liikevaihto oli 363 miljoonaa euroa ja se nousi 13,4 %. Liikevoitto oli 15,1 miljoonaa
euroa (17,6 milj. euroa). Autokaupan kokonaismarkkinat tasaantuivat useiden vuosien voimakkaan



kasvun jälkeen. Uusien henkilöautojen rekisteröinti kasvoi vain 1,5 %.

VV-Auto-konsernin maahantuomien henkilöautojen markkinaosuus oli yhteensä 15,6 %, missä oli
kasvua 1,3 prosenttiyksikköä. Kaikki merkit kasvattivat markkinaosuuttaan. Volkswagen saavutti 11,1 %
markkinaosuuden. Voimakkain kasvu oli Audilla, jonka myynti kasvoi 62 % ja jonka markkinaosuus oli
1,6 %. Myös Seatin menestys jatkui ja se saavutti 2,9 % markkinaosuuden. Seatin myynti kasvoi 26 %.
VW-hyötyautojen, joihin kuuluvat mm. pakettiautot ja pikkubussit, kauppa oli vilkasta ja markkinaosuus
kasvoi 21,3 %:iin, jolla merkki nousi markkinajohtajaksi.

VV-Auton Volkswagen-maahantuontitoiminnot saivat kesäkuussa ISO 9002 -laatusertifikaatin.

Koko vuoden liikevoiton odotetaan säilyvän edelleen hyvällä tasolla.

Osake ja osakemarkkinat

Kesko Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 180 426 800 euroa. Osakekannasta 35,2
prosenttia oli A-osakkeita ja 64,8 prosenttia B-osakkeita.

Yhtiön A-osakkeen pörssikurssi oli vuoden 1999 lopussa 13,60 euroa ja katsauskauden lopussa 16,50
euroa, nousua oli 21,3 %. B-osakkeen pörssikurssi oli vuoden 1999 lopussa 12,60 euroa ja
katsauskauden lopussa 10,30 euroa, laskua oli 18,3 prosenttia. Kaupan toimialaindeksi laski
katsauskauden aikana 3,0 prosenttia ja HEX-yleisindeksi 3,1 prosenttia.

A-osakkeiden markkina-arvo oli 524 miljoonaa euroa ja B-osakkeiden 602 miljoonaa euroa eli yhteensä
koko osakekannan markkina-arvo oli 1 126 miljoonaa euroa.

Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 0,7 miljoonaa kappaletta vaihtoarvon oltua
11,7 miljoonaa euroa. B-osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 8,9 miljoonaa kappaletta vaihtoarvon
oltua 111,7 miljoonaa euroa.

Kesko ja euro

Keskon euroaikataulua päätettäessä on ratkaisevaa ollut se, että valtaosa Keskon asiakkaista toimii
kotimaassa. Suurin osa Keskon ostoista ja myynneistä tapahtuu siirtymäkauden aikana edelleen
markkoina. Kesko tekee tilinpäätöksensä vuosilta 2000 ja 2001 markkoina ja ne muunnetaan
muuntokertoimella euroiksi. Varastotuotteiden hinnat pidetään markkoina 31.12.2001 asti.

Katsauskauden tapahtumia

Keskon hallintoneuvosto päätti 9.12.1999, että Keskon ja K-kauppiasketjuihin kuuluvien kauppiaitten
ketjuyhteistyötä kehitetään siirtymällä nykyistä tiiviimpään ketjutoimintaan. Yhteistoimintaa tehostetaan
koko toimintoketjun ohjauksessa; ketjukonseptien kehittämisessä, tavararyhmähallinnassa,
markkinoinnissa, ostotoiminnassa ja logistiikassa. Uuteen toimintamalliin siirrytään vaiheittain noin
kahden vuoden aikana. Sen ennakoidaan parantavan merkittävästi ketjujen tehokkuutta ja
kilpailukykyä. Nykyisissä K-kauppiasketjuissa toimii yhteensä noin 1 650 K-kauppiasta. Keskon hallitus
päätti 5.6.2000 ketjutoimintauudistuksen sisällöstä, sopimusrakenteesta ja käyttöönotosta.

Kesko hankki omistukseensa 5.1.2000 tehdyllä kaupalla Rautakirja Oyj:n osakkeita. Kaupan
seurauksena Kesko Oyj:n osuus Rautakirja Oyj:n osakepääomasta on 9,99 prosenttia ja osuus
äänimäärästä 11,87 prosenttia.

Kesko julkisti 5.4.2000 ostotoimintansa eettiset periaatteet, jotka perustuvat Kansainvälisessä
Työjärjestössä ILO:ssa ja YK:ssa sovittuihin työelämän perussääntöihin. Eettisen laadunvalvonnan
työkaluna on kansainvälinen Social Accountability SA 8000 -standardi.

Kesko osti 28.4.2000 98,4 prosenttia AS Fanaalista. AS Fanaal omistaa Viron suurimman
rautakauppaketjun, joka toimii nimellä Ehitusmaailm. AS Fanaal omistaa viisi rautakauppaa Virossa ja
yhden Latviassa. AS Fanaalin liikevaihto viime vuonna oli yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.



Myöhemmin Kesko on ostanut pienosakkailta valtaosan jäljellejääneistä osakkeista.

Kesko Musta Pörssi liittyi 26.5.2000 kansainvälisen Electronic Partner:International osto- ja
palveluorganisaation jäseneksi. EP:International edistää jäsentensä liiketoimintaa puitesopimuksilla,
yhteisostoilla ja yhteisellä tiedonhallinnalla. Sillä on jäseniä 14 Euroopan maassa ja jäsenliikkeitä
yhteensä lähes 6 000.

Keskon hallitus päätti 5.6.2000 Keskon ylimmän ja keskijohdon vuoden 2000 optio-ohjelman
optio-oikeuksien hyväksymisestä.

Tasavallan presidentti myönsi 10.6.2000 vuorineuvoksen nimen ja arvon Kesko Oyj:n pääjohtajalle,
ekonomi Matti Honkalalle.

Kesko liittyi 14.6.2000 ensimmäisenä suomalaisyrityksenä kansainvälisen WorldWide Retail Exchange
-kauppapaikan jäseneksi. WWRE on internetissä avattava business to business -markkinapaikka, johon
kuuluu jo yli 40 kansainvälistä kaupan alan yritystä. Tavoitteena on, että kauppapaikka aloittaa
toimintansa tänä vuonna.

Kesko teki 4.8.2000 esisopimuksen omistamansa Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:n liiketoiminnan
myymisestä ABB Kiinteistöpalvelut Oy:lle 1.1.2001 alkaen. Keskon ja ABB Kiinteistöpalvelut Oy:n välillä
on solmittu yhteistyö- ja palvelusopimus, joka kattaa Keskon kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut.
Sopimus ei muuta Kesko Oyj:n kiinteistöomistuksia tai vuokrasopimuksia. Sähköenergian hankinta jää
edelleen Keskolle. Kaupan vaikutus Kesko-konsernin tulokseen tulee tänä vuonna olemaan noin 5
miljoonaa euroa. ABB Kiinteistöpalvelut Oy:n palvelukseen siirtyy vanhoina työntekijöinä noin 30 Kestra
Kiinteistöpalvelut Oy:n toimihenkilöä.

Keskon tytäryhtiö Kaukomarkkinat Oy teki 7.8.2000 esisopimuksen Telkon liiketoimintojen ostamisesta
Telko Oy:ltä Telkon kokonaismyynti on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 1908 perustettu
Telko Oy on Suomen johtavia teknisen kaupan yrityksiä. Sen toimialueet ovat pakkaustekniikka,
muovit, kemikaalit, teollisuuskoneet, teipit ja merkintätuotteet, työsuojelutuotteet,
elintarvikeraaka-aineet ja paperikauppa. Telkon palveluksessa on 70 henkilöä.

Kesko kertoi 4.9.2000 avaavansa noin 6000 m2:n päivittäistavarakaupan ensi kesänä Latvian
pääkaupunkiin Riikaan. Tavoitteena on avata Riikaan neljä hypermarkettia kahden vuoden kuluessa.
Virossa Kesko avasi toukokuussa 2000 SuperNetto-myymälän Tallinnan Mustamäelle. Seuraavat
kaupat avataan ensi keväänä Tartoon ja syksyllä Pärnuun.

2.10.2000 Kesko myi tytäryhtiönsä MK-mainoksen liiketoiminnan Publicis International Oy:lle.
MK-mainoksen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 29 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Keskon investoinnit tukku- ja vähittäiskauppatoimintaan jatkuvat mittavina. Investointeja lisätään
Suomen lisäksi myös Ruotsiin ja Baltian alueelle. Kotimaassa ketjuihin kuuluvien kauppojen yhteistyötä
vahvistetaan siirtymällä aiempaa tiiviimpään ketjutoimintaan. Uudistukset vahvistavat merkittävästi
Keskon kilpailukykyä ja luovat nykyistä paremmat edellytykset myynnin ja tuloksen kasvattamiseen.

Vuonna 2000 Kesko-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 3 % ja olevan lähes 6,3 miljardia
euroa. Konsernin liikevoiton ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja arvioidaan kasvavan selvästi.

Helsingissä 11.lokakuuta 2000
Kesko
Hallitus

Lisätietoja asiasta antavat johtaja Juhani Järvi, puhelin 01053 22209 ja talousjohtaja Paavo Rönkkö,
puhelin 01053 22569.
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Konserniviestintä

Erkki Heikkinen
viestintäjohtaja

LIITTEET
Konsernin liikevaihto tulosryhmittäin
Tuloslaskelma ja tase
Vastuusitoumukset

Kesko Oyj:n vuoden 2000 tilinpäätöstiedote julkaistaan 14.2.2001 klo 11.00. Lisäksi Kesko-konsernin
myynti julkistetaan kuukausittain. Myyntietiedotteet ja muut keskeiset tiedotteet sekä suurimpien
osakkeenomistajien kuukausittain päivitettävä luettelo löytyvät Keskon Internet-sivujen
Sijoittajatietoa-osiosta osoitteesta www.kesko.fi

Vuonna 2001 Kesko julkistaa osavuosituloksensa kolmen kuukauden jaksoissa.

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

TAULUKOT:
Konsernin liikevaihto tulosryhmittäin

Milj. e Muutos, %
Päivittäistavararyhmä
Lähikesko 737 1,3
Supermarketkesko 450 25,8
Citymarketkesko 285 5,6
Citymarket Oy 223 12,6
Kespro 656 4,8
Carrols 19 -21,7
Muut tytäryhtiöt 22 -5,8
./. konsernin sisäinen myynti -113
Yhteensä 2 279 8,6

Käyttötavararyhmä
Anttila 265 3,1
Kesko kenkä 21 -7,1
Kesko urheilu 61 -4,4
Kesko kodintekniikka 62 4,2
Muut yksiköt - konsernin sisäinen myynti 31

Yhteensä 440 -16,2

Rauta-maatalousryhmä
Rautakesko 367 5,5



Yrityspalvelu 117 1,0
Kesko Svenska AB

AS Fanaal –konserni

28

20

95,1

-
Maatalous- ja konekesko 388 5,1
K-maatalousyhtiöt Oy 87 7,8
Muut tytäryhtiöt 18 23,9
./. konsernin sisäinen myynti -67
Yhteensä 958 11,1

Kaukomarkkinat-konserni 178 2,9
VV-Auto-konserni 363 13,4

Muut tytäryhtiöt - eliminoinnit -51

KONSERNI YHTEENSÄ 4 167 3,9

Konsernituloslaskelma (Milj. e)
1-8/2000 1-8/1999 Muutos-% 1-12/1999

Liikevaihto 4 167 4 011 3,9 6 111
Liiketoiminnan muut tuotot 196 202 -2,6 292
Materiaalit ja palvelut -3 688 -3 527 4,6 -5 359
Henkilöstökulut -199 -210 -5,0 -317
Poistot ja arvonalentumiset -70 -72 -3,8 -113
Liiketoiminnan muut kulut

Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)

-327

0

-326

-2

0,2

-

-496

-2
Liikevoitto 79 76 5,0 116
Rahoitustuotot ja -kulut 9 7 22,8 12
Voitto ennen satunnaisia eriä 88 83 6,6 128
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut -4
Voitto ennen veroja 88 83 6,6 124
Tuloverot -25 -23 -10,4 -39
Vähemmistöosuus 0 0 - 0
Voitto 63 60 5,1 85

Konsernitase (Milj. e)
1-8/2000 1-8/1999 Muutos-% 1-12/1999

Vastaavaa



Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 134 134 -0,5 133
Aineelliset hyödykkeet 939 860 9,2 865
Sijoitukset 158 104 51,3 126
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 490 470 4,4 492
Saamiset
Pitkäaikaiset 103 88 17,2 89
Lyhytaikaiset 569 604 -5,8 594
Rahoitusarvopaperit 86 239 -64,2 232
Rahat ja pankkisaamiset 19 19 3,0 39
Yhteensä 2 498 2 518 -0,8 2 570

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 180 180 0,0 180
Muu oma pääoma 1 172 1 226 -4,4 1 252
Vähemmistöosuus 15 16 -3,9 16
Pakolliset varaukset 11 28 -60,9 16
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 69 64 7,7 70
Pitkäaikainen velka 71 67 6,3 69
Lyhytaikainen velka 980 937 4,6 967
Yhteensä 2 498 2 518 -0,8 2 570

Konsernin tunnusluvut
8/2000 8/1999 Muutos-% 12/1999

Tulos/osake, e 0,70 0,66 5,1 0,98
Oma pääoma/osake, e 14,99 15,59 -3,7 15,87
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,7 7,7 8,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, liukuva 12
kuukautta

8,7 9,0 8,0

Oman pääoman tuotto, % 6,7 6,3 6,1
Oman pääoman tuotto, %, liukuva
12kuukautta

6,5 7,5 6,1

Omavaraisuusaste, % 54,8 56,6 56,6
Investoinnit, Milj. e 190 128 48,3 202
Henkilöstö keskimäärin 11 053 11 042 0,1 10 993

Konsernin vastuusitoumukset (Milj. e) 8/2000 8/1999 Muutos-% 12/1999



Omasta puolesta 159 144 10,4 148
Osakkuusyritysten puolesta 1 - - -
Osakkeenomistajien puolesta 1 1 0,0 1
Muiden puolesta 2 3 -26,3 3
Leasingvastuut 15 10 53,7 16

Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut

Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 31.8. 8/2000 8/1999 31.8.2000 12/1999
Korkojohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 15 2 0 1
Optiosopimukset
Ostetut 5 - 0 -
Asetetut - - - -
Koronvaihtosopimukset - - - -
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 67 36 0 28
Optiosopimukset
Ostetut 1 - 0 -
Asetetut - - - -
Valuutanvaihtosopimukset - - - -
Osakejohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset - - -
Optiosopimukset
Ostetut 1 1 0 -
Asetetut 1 0 0 -

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 1999 luvut on muutettu vertailukelpoisiksi. Katsauksen luvut
perustuvat markkamääräiseen kirjanpitoon, josta euromääräiset luvut on laskettu käyttämällä
muuntokerrointa 5,94573. Suomenkielinen markkamääräinen osavuosikatsaus on saatavissa Keskon
Konserniviestinnästä.
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