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Eekoo taas osuuskauppojen kärjessä
Etelä-Karjalan Eekoo saavutti jo kolmannen kerran peräkkäin kärkisijan Osuustoimintalehden osuuskauppavertailussa.
Hopealle ponnisti keskipohjalainen KPO, kun viime vuoden kakkonen pohjoissavolainen
PeeÄssä jäi tällä kertaa pronssille.
Osuuskaupat arvioitiin vertailussa viidellä mittarilla: liikevaihdon ja jäsenmäärän muutos
prosentuaalisesti, liikeylijäämä suhteessa taseen keskiarvoon ja liikevaihtoon sekä kaupan
vakavaraisuus.

Kasvu hiipui
Kaikki osuuskaupat onnistuivat kasvattamaan liikevaihtoaan vuonna 2012.
Kasvu kuitenkin lähes puolittui 4,5 prosenttiin verrattuna vuoteen 2011, jolloin
osuuskauppojen liikevaihto kasvoi keskimäärin 8,5 prosenttia.
Omavaraisuusasteet putosivat keskimäärin parilla prosentilla, pysyen kuitenkin keskimäärin
vieläkin kiitettävässä 57 prosentissa.
Valtaosa kaupoista onnistui myös kasvattamaan omaa pääomaansa. Vertailukelpoisista
ainoastaan Satakunnalla, Suur-Seudulla ja Koillismaalla omat pääomat hieman laskivat.

Jäsenmäärät yhä kasvavat
Kärkikolmikko pärjäsi muita osuuskauppoja paremmin etenkin liikeylijäämän kerryttämisessä
osuuskaupan kokoon suhteutettuna. Sen sijaan liikevaihto ei Eekoolla kasvanut niin ripeästi
kuin muilla viiden parhaan joukossa olleella osuuskaupalla.
Parhaimmat jäsenmäärän kasvattajat olivat Eekoo ja pieni Lappajärven Osuuskauppa.
Vihreä kortti vetää kuitenkin edelleen puoleensa, sillä jäsenmäärän kasvu pysyi samalla
tasolla osuuskauppojen yhteenlasketun jäsenmäärän ylittäessä jo kahden miljoonan rajan.

Kolme osuuspankkia jakaa kärkisijan
Osuustoiminta-lehden pankkivertailussa kärkisijan jakoivat Lounais-Suomen, Miehikkälän ja
Vampulan Osuuspankit. Ne kasvattivat liiketoimintaansa viime vuonna fuusioiden voimalla.
Pieni Miehikkälän Op jakoi kärkisijan ilman yhdistymisiä näiden kolmen päätyessä
vertailussa hienoon 45 yhteenlaskettuun pisteeseen maksimipisteiden ollessa 50.
Kymmenen parhaan joukossa oli yksi POP Pankki, jaetulla kymmenennellä sijalla oleva
Petäjäveden Osuuspankki. Kaikki muut parhaimpien joukkoon päässeet kuuluvat OPPohjola –ryhmään.
Pankit rankattiin viidellä mittarilla: liikevaihdon, taseen ja jäsenmäärän muutos
prosentuaalisesti, pääoman tuotto (ROA) sekä pankin vakavaraisuus.

Puolet kasvatti liikevaihtoa
Pankeista puolet onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan. Huonoiten menestyneellä pankilla
liikevaihto laski 14 prosenttia ja parhaalla liikevaihdon kasvattajalla liikevaihto kasvoi fuusion
avulla 106 prosenttia. Noin joka kymmenellä pankilla taseen loppusumma laski ja vain
yhdellä pääoman tuotto päätyi negatiiviseen lukuun. Jäsenmäärä kasvoi 95:llä prosentilla
pankeista, mediaanikasvun ollessa 2,3 prosenttia.
Pankeista yli 80:llä prosentilla vakavaraisuusprosentti on yli 20 prosenttia. Noin joka
kymmenellä pankilla taseen loppusumma laski ja vain yhdellä pääoman tuotto päätyi
negatiiviseen lukuun.

Lisätietoja:
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Lue lisää Osuustoiminta-lehdestä!

Lataa linkistä osuuskauppa- ja osuuspankkivertailun taulukot ja tarkista, miten oman alueesi
yritykset pärjäsivät!
http://www.osuustoiminta.coop/ot/vuosikirja2013/kaupat_pankit.pdf

