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Palveluiden kysyntä heikkoa - liikevaihto ja operatiivinen tulos jäivät viime vuoden tasosta. Yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin kannattavuutensa parantamiseksi.
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Nurminen Logisticsin avainluvut 1.1. - 30.6.2013

Liikevaihto oli 32,7 milj. euroa (2012: 39,5 milj. euroa).
Raportoitu liiketulos oli 1,5 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
Liiketulosprosentti oli 4,4 % (6,8 %).
Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 1,7 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli -0,2 milj. euroa (2,0 milj. euroa).
Nettotulos oli -0,8 milj. euroa (1,3 milj. euroa).
Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,08 euroa (0,01 euroa).
Tulos per osake, laimennettu, oli -0,08 euroa (0,01 euroa).
Nettorahavirta oli 2,3 milj. euroa (1,0 milj. euroa).

Toinen vuosineljännes 1.4. - 30.6.2013

Liikevaihto oli 16,0 milj. euroa (2012: 20,4 milj. euroa).
Raportoitu liiketulos oli 1,6 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
Liiketulosprosentti oli 10,1 % (7,5 %).
Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 1,6 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
Nettotulos oli 0,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
Tulos per osake, laimentamaton, oli 0,00 euroa (-0,03 euroa).
Tulos per osake, laimennettu, oli 0,00 euroa (-0,03 euroa).
Nettorahavirta oli 2,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa).

TOIMITUSJOHTAJA TOPI SAARENHOVI:

”Vuoden toisella neljänneksellä markkinatilanne oli heikompi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tämä näkyi liiketoimintojemme kannattavuuden epätyydyttävänä kehityksenä kaikissa liiketoimintayksiköissä lukuun ottamatta Huolinta- ja lisäarvopalveluita. Haastava tilanne vaikutti erityisesti Suomen-
rautatieviennin ja Baltian-transitoliiketoiminnan volyymeihin. Pitkittyneen haasteellisen markkinatilanteen johdosta arvioimme  liikevaihtomme ja operatiivisen liiketuloksemme jäävän vuoden 2012 tasosta.

Rautatielogistiikalle ja Transitologistiikalle tärkeällä Venäjän ja IVY:n alueella kysyntä oli koko alkuvuoden vertailukautta 2012 vaimeampaa, mutta pysyi kuitenkin muita markkinoita parempana ja piristyi hieman kauden loppua kohti.

Tehdyt panostukset Venäjän-organisaatioon sekä Venäjän ja sen lähialueen markkinoihin vahvistivat asemaamme Venäjän rautatiekuljetusmarkkinoilla. Panostusten ansiosta kykenimme varmistamaan vaunujemme hyvän käyttöasteen Suomi–Venäjä-viennin hidastumisesta huolimatta.

Rautatielogistiikassa operatiivisen liiketoimintamme kannattavuus ei kehittynyt odotetulla tavalla. Erityisesti Suomi–Venäjä-viennissä kysyntä jatkui vaimeana ja jouduimme käynnistämään Suomen-yksiköissämme säästötoimet kustannusten sopeuttamiseksi vallitsevaan markkinatilanteeseen. Jatkamme
määrätietoisesti liiketoiminnan kehittämistä Suomessa, Venäjällä ja sen lähialueen markkinoilla.

Muiden liiketoimintojen osalta markkinat pysyivät keskimäärin haastavina, joskin tiettyjen tuotteiden hyvin kehittynyt vienti paransi erityisesti Vuosaaren-tavarankäsittelyvolyymejä. Kasvaneen volyymin, uusien asiakassopimusten ja tehtyjen tehostustoimien ansiosta onnistuimme parantamaan yksikön
kannattavuutta.

Erikoiskuljetuksissa ja projekteissa alkuvuosi oli vertailukautta haasteellisempi johtuen erityisesti vuoden alkukuukausien alhaisesta kysynnästä. Katsauskauden lopulla onnistuimme hyvin erityisesti projektikuljetusten tilaushankinnassa, joista merkittävä osa kohdistuu Venäjälle tai sen lähialueelle.

Markkinoiden rakenteellisista muutoksista, pitkittyneestä liiketoimintaympäristön epävarmuudesta ja laskeneesta kysynnästä johtuen toteutamme jo aloitetut sopeutustoimet nopealla aikataululla. Koska emme voi odottaa markkinoiden muuttuvan oleellisesti paremmiksi, tulemme toteuttamaan lisäksi
rakenteellisia ratkaisuja ja uusia tehostustoimia kannattavuutemme parantamiseksi.

Uskomme Venäjän ja sen lähialueen markkinan kehittyvän positiivisesti tulevina vuosina ja jatkamme strategisten tulevaisuuden kehityshankkeidemme, kuten vaunukalustoinvestointimme, eteenpäinviemistä.”

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Nurminen Logisticsin liiketoiminnalle tärkeä Venäjän ja IVY-alueen markkina pysyi melko aktiivisena, vaikkakin kysyntä oli vertailukautta heikompaa. Suomen osalta markkinatilanne ja kysyntä heikkenivät, joskin eri liiketoimintojen ja palvelujen välillä oli eroja.

Rautatielogistiikassa Venäjän markkinan alentunut kysyntä lisäsi joidenkin vaunutyyppien kohdalla rautatieoperaattorien välistä hintakilpailua. Suomen-rautatieviennissä kuljetusten kysyntä oli sekä oletettua että vuoden ensimmäistä neljännestä heikompaa. Toimituserien pieneneminen lisäsi autokuljetusten
kysyntää suhteessa rautatiekuljetuksiin. Raakapuun tuontikuljetuksissa kysyntä pysyi hyvällä tasolla koko katsauskauden.

Erikoiskuljetusten ja projektien kysyntä oli katsauskauden alkupuolella alhaisella tasolla koko markkina-alueella. Tilanne kuitenkin parani katsauskauden loppua kohti erityisesti Venäjällä ja IVY-alueella.

Transitologistiikassa kysyntä Baltian ja Venäjän välisillä reiteillä pysyi hyvällä tasolla. Sen sijaan Baltiasta Keski-Aasiaan suuntautuvien kuljetusten kysyntä heikkeni oleellisesti vertailukauden korkeasta tasosta. Suomessa Kotkan kautta Venäjälle kulkevan transitoliikenteen määrä pysyi vaimealla tasolla.
Vienti- ja kemikaalituotteiden logistiikkapalveluiden kysyntä oli vertailukautta parempaa.

Huolinta- ja lisäarvopalveluiden markkinat Etelä-Suomessa ja Vuosaaren satamassa jatkuivat haasteellisena. Kilpailu jatkui kireänä ja volyymit vaihtelivat asiakastoimialoittain katsauskauden aikana. Suurimmista asiakasryhmistä metsäteollisuuden kysyntä kasvoi verrattuna ensimmäiseen neljännekseen.
Vuosaaren-terminaalipalvelujen kysyntä kehittyi hyvin, mutta huolintapalveluiden kysynnässä oli laskua viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Katsauskauden liikevaihto oli 32,7 miljoonaa euroa (2012: 39,5 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2012 verrattuna 17,3 %. Raportoitu liiketulos oli 1 454 (2 703) tuhatta euroa heikentyen 46,2 %. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -202 (69) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 1 655
(2 634) tuhatta euroa, jossa on laskua vuoteen 2012 verrattuna 37,2 %. Nettorahavirta oli 2 288 tuhatta euroa (1 035). Liiketulosta ja nettorahavirtaa paransivat käytettyjen vaunujen myynti.

Katsauskauden kertaluonteiset erät liittyivät henkilöstövähennyksiin. Vertailukauden kertaluonteinen tuotto syntyi, kun yhtiö sai osasuorituksen vuoden 2010 tilinpäätöksessä alaskirjatusta asiakassaamisesta.

Venäjän ruplan heikentyminen katsauskaudella heikensi yhtiön rahoitustulosta 0,6 miljoonalla eurolla. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 17 232 (2012: 22 210) tuhatta euroa ja liiketulos 3 287 (2012: 3 008) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -144 (69) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 3 431 (2 939) tuhatta euroa. Liikevaihto laski
Suomi–Venäjä-viennin alhaisemmasta volyymista ja läpilaskutettavien rautatietariffien alhaisemmasta määrästä johtuen. Operatiivisen toiminnan tulosta heikensivät Suomi–Venäjä-viennin vertailukautta alhaisempi volyymi, Venäjän markkinan kysynnän tilapäinen heikkeneminen ja lisääntynyt hintakilpailu.
Suomi–Venäjä-viennin volyymeihin vaikuttivat alentavasti lisäksi tietyillä Venäjän puoleisilla reiteillä olleet liikenneongelmat. Osana Rautatielogistiikan strategian toteuttamista vaunukantaa selkeytettiin myymällä tiettyjä vaunutyyppejä, joiden myyntituotot paransivat liiketulosta.

Suomen-rautatieviennin volyymien heikkenemisestä johtuen kuljetus- ja terminaalivolyymit jäivät alhaisiksi parantuen hieman katsauskauden loppua kohden. Venäjällä hyvin kehittyneen asiakaspohjan ja hyvin onnistuneen myyntityön ansiosta rautatievaunujen käyttöaste pysyi hyvällä tasolla, joskin
lisääntynyt kilpailu vaikutti hintatasoon alentavasti.



lisääntynyt kilpailu vaikutti hintatasoon alentavasti.

Suomen-rautatieviennin kysynnän ja volyymien laskusta johtuen liiketoimintayksikössä käynnistettiin kannattavuuden parantamiseksi tehostamistoimet, joiden tavoitteena on saavuttaa 200 tuhannen euron säästöt vuoden 2013 aikana. Rautatielogistiikassa lanseerattiin uusia palveluja kokonaisvaltaisemman
palvelutarjoaman kehittämiseksi.

Erikoiskuljetukset ja projektit

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella 3 987 (4 636) tuhatta euroa ja liiketulos -69 (203) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -14 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -55 (203) tuhatta euroa. Volyymit jäivät vertailujaksoa
alhaisemmiksi hiljaisen kysynnän vuoksi. Hiljentyneestä kysynnästä aiheutunut kaluston käyttöasteen pieneneminen ja matala palveluiden markkinahintataso vaikuttivat liiketulokseen heikentävästi. Saadut tilaukset kasvattivat tilauskertymää tarkastelujakson loppua kohden, minkä odotetaan vaikuttavan
suotuisasti liiketoiminnan kannattavuuteen toisella vuosipuoliskolla.

Transitologistiikka

Transitologistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 5 177 (6 857) tuhatta euroa ja liiketulos -217 (1 211) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -13 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -205 (1 211) tuhatta euroa. Transitologistiikan tulos katsauskaudella
heikkeni pääosin Baltian kautta Keski-Aasiaan kuljetettujen volyymien laskusta johtuen. Kotkan- ja Haminan-toimipisteiden tulos parani vertailukaudesta transitovolyymien alhaisesta tasosta huolimatta. Tähän vaikuttivat kasvanut vientivolyymi, onnistumiset asiakaspohjan laajentamisessa, terminaalien
parantunut käyttöaste sekä suotuisasti kehittynyt lisäarvopalveluiden myynti.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 6 539 (5 917) tuhatta euroa ja liiketulos -1 547 (-1 720) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -32 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -1 516 (-1 720) tuhatta euroa. Kehitysohjelmaa
Vuosaaren-logistiikkakeskuksen kannattavuuden parantamiseksi jatkettiin.

Vuosaaren-terminaalin volyymit olivat toisella neljänneksellä korkeammat kuin viime vuoden vastaavana aikana. Suurimmista asiakasryhmistä metsäteollisuuden kysyntä oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 40 % vuoden 2012 vertailujakson tasoa korkeammalla, kun taas konepajateollisuuden
kysynnässä oli pientä laskua. Huolinnan kokonaisvolyymit olivat katsauskaudella vertailukautta alhaisemmat johtuen markkinoiden hiljenemisestä ja kilpailun lisääntymisestä.

Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivinen liiketappio katsauskaudella oli -1,0 (-1,2) miljoonaa euroa.

 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
1000 e    
Rautatielogistiikka 17 232 22 210 43 620
Erikoiskuljetukset ja projektit 3 987 4 636 9 375
Transitologistiikka 5 177 6 857 13 903
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 6 539 5 917 11 774
Eliminoinnit -237 -83 -276
Yhteensä 32 698 39 537 78 396

 

LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
1000 e    
Rautatielogistiikka 3 287 3 008 6 275
Erikoiskuljetukset ja projektit -69 203 441
Transitologistiikka -217 1 211 2 510
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -1 547 -1 720 -3 805
Yhteensä 1 454 2 703 5 421

 

TOISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa (2012: 20,4 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2012 verrattuna 21,7 %. Raportoitu liiketulos oli 1 621 (1 528) tuhatta euroa parantuen 6,1 %.

Venäjän ruplan heikentyminen toisella neljänneksellä heikensi yhtiön rahoitustulosta 0,7 miljoonalla eurolla. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikan liikevaihto laski, mutta liiketulos parani vuoden toisella neljänneksellä verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Liiketulosta paransi käytettyjen vaunujen myynnistä saadut myyntivoitot.

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto ja tulos paranivat vuoden toisella neljänneksellä verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Kireästä markkinatilanteesta johtuen volyymit olivat kuitenkin edelleen viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa alhaisemmalla tasolla ja
liiketoimintayksikön tulos jäi viime vuoden vertailujaksoa heikommaksi.

Transitologistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto ja tulos heikkenivät verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen ja viime vuoden vastaavaan aikaan johtuen pääosin Baltian kautta Keski-Aasiaan kuljetettujen volyymien laskusta. Haminan- ja Kotkan-yksiköiden liikevaihto ja liiketulos sen sijaan
kehittyivät positiivisesti vertailukauteen nähden.

Huolinta- ja lisäarvopalveluissa liikevaihto ja liiketulos kehittyivät toisella neljänneksellä vuoden ensimmäiseen neljännekseen ja vuoden 2012 vertailujaksoon verrattuna. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen kasvaneet terminaalivolyymit ja kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimet paransivat yksikön
liiketulosta. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivinen liiketappio toisella neljänneksellä oli 0,3 (0,6) miljoonaa euroa.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 4-6/2013 4-6/2012 Muutos
1000 e    
Rautatielogistiikka 7 934 11 524 -3 590
Erikoiskuljetukset ja projektit 2 238 2 659  -421
Transitologistiikka 2 439 3 365 -926
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 3 487 2 863 624
Eliminoinnit -109 -1 -108
Yhteensä 15 989 20 410 -4 421

 

LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 4-6/2013 4-6/2012 Muutos
1000 e    
Rautatielogistiikka 2 282 1 588 694
Erikoiskuljetukset ja projektit 48 135 -88
Transitologistiikka -293 686 -979
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -416 -881 466
Yhteensä 1 621 1 528 93



Yhteensä 1 621 1 528 93

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Pitkittyneen haasteellisen markkinatilanteen johdosta Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän vuoden 2012 tasosta.

Aikaisemmassa ennusteessaan (osavuosikatsaus 2.5.2013) yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa jäävän jonkin verran vuoden 2012 tasosta.

Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 % liikevoittotaso sekä 20 %
oman pääoman tuotto.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalouden pitkittyvä epävarmuus saattaa johtaa teollisuuden tuotantovolyymien pienenemiseen ja sitä kautta yhtiön palveluiden kysynnän heikkenemiseen ja tilausten peruuntumiseen. Erityisesti Venäjän ja sen lähialueen markkinoiden epäsuotuisalla kehityksellä olisi negatiivinen vaikutus yhtiön
liikevaihto- ja tuloskehitykseen.

Satamien ylikapasiteetti ylläpitää kireää hintakilpailua. Yhtiöllä on toimintaa Vuosaaren, Kotkan ja Haminan satamissa, joten niiden volyymikehityksen vaihtelut vaikuttavat yhtiön tuloskehitykseen.

Eri maiden äkilliset rautateiden tariffimuutokset saattavat vaikuttaa olennaisesti rautatiekuljetusten ja/tai yhtiön hintakilpailukykyyn. Lisäksi hintakilpailutilanne saattaa rasittaa yhtiön kannattavuutta tulevaisuudessakin. Suomen vientiteollisuuden rakennemuutokset sekä ulkomaankaupan odotettua heikompi
kehitys rasittaisi yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä.

Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta 2009. Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa
euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen
voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle.

Yhtiö on saanut tiedon vanhan John Nurminen Oy:n vuoden 2007 verotusta koskevasta oikaisupäätöksestä. Vanha John Nurminen Oy jakautui 1.1.2008 jakautumissuunnitelman 7.9.2007 mukaisesti siten, että toinen vastaanottavista yhtiöistä oli uusi, perustettava John Nurminen ja toinen oli Kasola Oyj.
Kasola Oyj:n nimi muutettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi. Oikaisupäätöksen mukaan maksettava vero on 0,4 miljoonaa euroa. Verovastuun jakautuminen uuden John Nurminen Oy:n ja Nurminen Logistics Oyj:n kesken selvitetään välimiesmenettelyssä.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 3 858 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli 3 296 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -4 666 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 7 189 tuhatta euroa. Maksuvalmius parani toisella neljänneksellä säilyen tyydyttävällä tasolla.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 27,3 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 20,1 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma oli 63,7 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 39,1 %.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Nurminen Logisticsin uudeksi Rautatielogistiikka-liiketoiminnosta vastaavaksi Senior Vice Presidentiksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Fedor Larionov (42). Larionovin asemapaikka on Pietari ja hän raportoi konsernin toimitusjohtaja Topi Saarenhoville. Larionov siirtyy Nurminen Logisticsin
palvelukseen Daher CIS:stä, missä hän on työskennellyt Pietarin-toimintojen johtajana vuodesta 2011. Larionov aloitti työnsä Nurminen Logisticsilla 29.7.2013.

Rautatielogistiikasta aiemmin vastannut Senior Vice President ja johtoryhmän jäsen Artur Poltavtsev on päättänyt jättää yhtiön ja lopetti tehtävässä 30.6.2013. Rautatielogistiikka-liiketoiminta raportoi 28.7.2013 asti suoraan toimitusjohtaja Topi Saarenhoville. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 27.6.2013.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 205 (273) tuhatta euroa eli 0,6 % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,9 (2,0) miljoonaa euroa eli 5,8 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Yhtiö yhtiöitti vuoden 2012 lopussa Suomen-liiketoimintansa. Nurminen Logistics Oyj:n liiketoimintayksiköt Huolinta- ja lisäarvopalvelut, Rautatielogistiikka ja Transitologistiikka yhtiöitettiin omaksi yhtiökseen nimeltä Nurminen Logistics Services Oy ja Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikkö omaksi
yhtiökseen nimeltä Nurminen Logistics Heavy Oy. Suomen-yhtiöt aloittivat toimintansa uudella rakenteella 1.1.2013. Viron- ja Liettuan-liiketoiminnoista vastaavat yhtiöt siirrettiin suoraan emoyhtiön omistukseen vuoden 2012 aikana. Venäjän-liiketoiminnot jatkavat omassa yhtiössään emoyhtiön suorassa
omistuksessa. Toteutetuilla rakennejärjestelyillä ei ole vaikutusta konserniraportointiin.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Logistics Heavy Oy (100 %), Nurminen Logistics Finland Oy (100 %), OOO John
Nurminen, Pietari (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), ZAO Irtrans (100 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), OOO John Nurminen Terminal (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen
Maritime Eesti AS (51 %), Team Lines Latvia SIA (23 %) sekä Team Lines Estonia Oü (20,3 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 313, kun se 31.12.2012 oli 341. Ulkomailla työskenteli 67 henkilöä.

Rautatielogistiikan henkilöstömäärä oli 115, Erikoiskuljetusten ja projektien 26, Transitologistiikan 93 ja Huolinta- ja lisäarvopalveluiden 53. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 26 henkilöä.

Yhtiö ilmoitti pörssitiedotteella katsauskaudella käytyjen yt-neuvotteluiden päättymisestä 19.3.2013. Neuvotteluiden tuloksena päätettiin uudelleenorganisoida ja tehostaa prosesseja, keventää esimiestasoja ja yhdistää toimintoja. Henkilöstön vähennystarve on noin 23 henkilöä ja kustannussäästöksi
arvioidaan noin 700 tuhatta euroa vuonna 2013 ja noin 1 100 tuhatta euroa vuodesta 2014 alkaen. Kertaluonteiset kustannukset, noin 200 tuhatta euroa, toteutuivat ennakoitua alhaisempina ja ne kirjattiin vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

Yhtiö tiedotti 22.4.2013 pörssitiedotteella, että Nurminen Logistics Services Oy ja Transval Handling Oy ovat allekirjoittaneet Nurminen Logisticsin Vuosaaren-terminaalin tavarankäsittelyn ulkoistamista koskevan sopimuksen. Sopimus astui voimaan 1.5.2013, jolloin 20 työntekijää Nurminen Logistics
Services Oy:stä siirtyi Transval Handling Oy:n palvelukseen. Muutokseen ei liittynyt henkilöstövähennyksiä ja henkilöstö siirtyi uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 12.6.2013 käynnistävänsä Nurminen Logistics Services Oy:n Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön terminaali- ja huolintahenkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Syinä yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamiselle olivat kustannusten ja toiminnan sopeuttaminen vallitsevaan
markkina- ja kilpailutilanteeseen.

Yhtiö tiedotti 25.6.2013, että yt-neuvottelut on saatu päätökseen ja niiden tuloksena Rautatielogistiikan huolinta- ja terminaalihenkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ulottuen vuoden 2014 toisen neljänneksen loppuun asti. Tämän lisäksi työnantaja tutkii muita vaihtoehtoja töiden
uudelleenorganisoimiseksi, mikä saattaa johtaa enintään 10 henkilön irtisanomisiin. Neuvotteluissa sovitut henkilöstövaikutukset kohdistuvat 67 henkilöön.Yt-neuvotteluiden perusteella tehtyjen sopeuttamistoimien tuoma kustannussäästö on noin 200 tuhatta euroa vuonna 2013.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1. - 30.6.2013 oli 108 963 kappaletta, joka on 0,84 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 217 073 euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 1,85 euroa osakkeelta ja ylin 2,20 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 2,00 euroa osakkeelta ja koko
osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 26 025 474 euroa.

Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 526.

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti 13.5.2013 yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2013 antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista. Osakeannissa annetaan vastikkeetta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 16 330 kpl ja uusia osakkeita 108 009 kpl, yhteensä 124
339 kappaletta.

Osakeannissa annettavat osakkeet käytetään Nurminen Logistics -konsernin avainhenkilöiden Osakepalkkiojärjestelmän 2011 - 2012 palkkioiden maksamiseen hallituksen vahvistaman, ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteuman perusteella sekä hallituksen palkkioihin vuoden 2014 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

Annettavat uudet osakkeet, 108 009 kappaletta, on merkitty kaupparekisteriin 12.6.2013. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien.

Nurminen Logistics Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 13 012 737 osaketta. Kaupparekisteriin merkityt osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 13.6.2013.

Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteilla 14.5. ja 12.6.2013.

Nurminen Logisticsin 14.5.2013 tiedottaman maksuttoman osakeannin jälkeen yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita. 27.6.2013 julkaistussa pörssitiedotteessa yhtiö tiedotti muutoksista johtoryhmässä, minkä johdosta avainhenkilöille palkkioina maksettavien osakkeiden määrä 80 005 kappaletta muuttui
määräksi 69 760.



Osakkeiden palautumisen jälkeen yhtiön hallussa on 10 245 kappaletta omia osakkeita, mikä on 0,079 % äänistä.

Yhtiö jakoi 31.5.2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,08 euroa osaketta kohden.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2013 tehdyt päätökset on julkistettu pörssitiedotteella kyseisenä päivänä.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50.000 oman osakkeen, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2014 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2014 asti.

MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 17.1.2013 Nurminen Logistics Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n välisen markkinatakaussopimuksen mukaisen markkinatakauksen päättymisestä Nurminen Logistics Oyj:n osakkeelle 18.2.2013.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiössä ei ole ollut merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.
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NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
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Nurminen Logistics tuottaa korkealaatuisia logistiikkapalveluja, kuten rautatiekuljetuksia, terminaalipalveluja, huolintaa ja erikois- ja raskaskuljetuksia sekä logistiikan lisäarvopalveluita. Yhtiöllä on logistiikka-alan osaamista kolmelta vuosisadalta, vuodesta 1886 saakka. Nurminen Logisticsin päämarkkina-
alueet ovat Suomi, Itämeren alue ja Venäjä sekä muut Itä-Euroopan maat. Yhtiön osake on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012

1000 e    
    
LIIKEVAIHTO 32 698 39 537 78 396

Liiketoiminnan muut tuotot 1 729 362 721

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -14 302 -17 360 -33 801

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7 247 -7 863 -15 900

Poistot ja arvonalentumiset -1 902 -2 021 -4 004

Liiketoiminnan muut kulut -9 522 -9 953 -19 991

LIIKETULOS 1 454 2 703 5 421

Rahoitustuotot 48 195 478

Rahoituskulut -1 736 -966 -2 040

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt

yritykset
38 67 185

TULOS ENNEN VEROJA -197 1 999 4 044

Tuloverot -606 -680 -1 360

KAUDEN VOITTO/TAPPIO -802 1 319 2 684

    
    
Muut laajan tuloksen erät    
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää    

http://www.nurminenlogistics.com/


Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteisiksi:
   

Muuntoero -1 259 209 867

Tilikauden muut laajan tuloksen erät

verojen jälkeen
-1 259 209 867

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -2 061 1 528 3 552

    
Tilikauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -1 101 91 682

Määräysvallattomille omistajille 298 1 227 2 002

    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -2 389 301 1 550

Määräysvallattomille omistajille 298 1 227 2 002

    
Tulos/osake, laimentamaton -0,08 0,01 0,05

    
Tulos/osake, laimennettu -0,08 0,01 0,05

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 4-6/2013 4-6/2012 Muutos

1000 e    
    
LIIKEVAIHTO 15 989 20 410 -4 421

Liiketoiminnan muut tuotot 1 516 145 1 371

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -6 996 -8 856 1 859

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3 377 -3 980 603

Poistot ja arvonalentumiset -935 -1 013 78

Liiketoiminnan muut kulut -4 577 -5 180 603

LIIKETULOS 1 621 1 528 93

Rahoitustuotot -34 -355 321

Rahoituskulut -1 283 -419 -864

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt

yritykset
19 36 -17

TULOS ENNEN VEROJA 323 790 -466

Tuloverot -251 -364 113

KAUDEN VOITTO/TAPPIO 73 426 -353

    
    
Muut laajan tuloksen erät    
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää

tulosvaikutteisiksi:
   

Muuntoero -1 641 -1 400 -241

Tilikauden muut laajan tuloksen erät

verojen jälkeen
-1 641 -1 400 -241

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1 568 -974 -594

    
Tilikauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -49 -411 362

Määräysvallattomille omistajille 122 837 -715

    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -1 690 -1 811 121

Määräysvallattomille omistajille 122 837 -715

    
Tulos/osake, laimentamaton 0,00 -0,03 0,03

    
Tulos/osake, laimennettu 0,00 -0,03 0,03

 

KONSERNITASE 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012

1000 e    
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset

käyttöomaisuushyödykkeet
34 168 39 169 38 737

Liikearvo 9 516 9 516 9 516

Muut aineettomat hyödykkeet 649 849 813



Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt

yritykset
207 272 389

Saamiset 35 35 35

Laskennalliset verosaamiset 929 1 018 1 068

PITKÄAIKAISET VARAT 45 504 50 858 50 558

Lyhytaikaiset varat    
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 854 13 831 14 157

Tilikauden verotettavaan tuloon

perustuvat verosaamiset
120 141 156

Rahavarat 7 189 3 525 4 901

LYHYTAIKAISET VARAT 18 163 17 497 19 214

VARAT YHTEENSÄ 63 667 68 356 69 772

    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Osakepääoma 4 215 4 215 4 215

Muut rahastot 15 795 17 928 17 346

Kertyneet voittovarat 4 005 5 265 5 799

Määräysvallattomien omistajien

osuus
879 1 333 2 437

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 24 894 28 741 29 797

Pitkäaikaiset velat    
Laskennallinen verovelka 425 401 431

Muut velat 607 622 656

Korolliset rahoitusvelat 18 336 18 319 17 571

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 19 368 19 342 18 658

Lyhytaikaiset velat    
Tilikauden verotettavaan tuloon

perustuvat verovelat
140 228 283

Korolliset rahoitusvelat 8 994 9 107 11 536

Ostovelat ja muut velat 10 272 10 938 9 497

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 19 406 20 273 21 317

VELAT YHTEENSÄ 38 773 39 615 39 975

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 63 667 68 356 69 772

 

LYHENNETTY KONSERNIN

RAHAVIRTALASKELMA
1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Tilikauden voitto/tappio -802 1 319 2 684

Oikaisu käyttöomaisuuden

myyntivoittoon / -tappioon
-1 668 -239 -559

Poistot ja arvonalentumiset 1 902 2 021 4 004

Realisoitumattomat kurssivoitot ja

-tappiot
645 -121 -322

Muut oikaisut 1 269 1 366 2 603

Maksetut ja saadut korot

liiketoiminnasta
-568 -614 -1 300

Maksetut verot -796 -743 -1 160

Käyttöpääoman muutokset 3 877 294 -1 578

Liiketoiminnan rahavirta 3 858 3 283 4 372

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Aineellisten ja aineettomien

käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
3 508 266 639

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin
-212 -273 -1 151

Investointien rahavirta 3 296 -7 -512

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Määräysvallattomien omistajien

pääomasijoitus
0 0 63

Omien osakkeiden hankkiminen 0 0 -70

Vieraan pääoman muutokset -1 779 -1 304 66

Maksetut osingot / pääoman

palautukset       
-2 887 -958 -1 532

Rahoituksen rahavirta -4 666 -2 262 -1 474

RAHAVAROJEN MUUTOS 2 288 1 035 2 411

Rahavarat tilikauden alussa 4 901 2 490 2 490

Rahavarat tilikauden lopussa   7 189 3 525 4 901

 



 

A= Osakepääoma             

B= Ylikurssirahasto

C= Vararahasto

D= SVOP rahasto

E= Muuntoerot

F= Edellisten tilikausien voitto

G= Määräysvallattomien omistajien osuudet

H= Yhteensä

 

OMAN PÄÄOMAN

MUUTOS

LASKELMA 1-

6/2012 1000€

A B C D E F G H

Oma pääoma

1.1.2012
4215 86 2378 19131 -3699 4673 1064 27848

Tilikauden

tulos
0 0 0 0 0 91 1227 1319

Tilikauden

laaja tulos /

muuntoerot

0 0 0 0 32 178 0 209

Muut

muutokset
0 0 0 0 0 323 0 323

Osingonjako /

pääoman

palautukset

0 0 0 0 0 0 -958 -958

Oma pääoma

30.6.2012
4215 86 2378 19131 -3668 5265 1333 28741

 

OMAN PÄÄOMAN

MUUTOS

LASKELMA 1-

6/2013 1000€

A B C D E F G H

Oma pääoma

1.1.2013
4215 86 2378 18158 -3276 5799 2437 29797

Tilikauden

tulos
0 0 0 0 0 -1101 298 -802

Tilikauden

laaja tulos /

muuntoerot

0 0 0 0 -520 -739 0 -1259

Muut

muutokset
0 0 0 0 0 45 0 45

Osingonjako /

pääoman

palautukset

0 0 0 -1031 0 0 -1856 -2887

Oma pääoma

30.6.2013
4215 86 2378 17127 -3796 4005 879 24894

 

Lähipiiritapahtumat

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

Lähipiiritapahtumat 1-6/2013

1000 e  
Myynnit 2

Ostot 113

Korkokulut 6

Lyhytaikaiset velat 456

 

Tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012

Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 205 273 1 145

Henkilöstö 313 342 341

Liiketulos % 4,4 % 6,8 % 6,9 %

Kurssikehitys    
Osakkeen kurssi alussa 1,88 1,78 1,78



Osakkeen kurssi alussa 1,88 1,78 1,78

Osakkeen kurssi lopussa 2,00 1,94 1,88

Jakson ylin 2,20 2,34 2,34

Jakson alin 1,85 1,78 1,78

    
Oma pääoma / osake eur 1,85 2,23 2,12

Tulos / osake eur, laimentamaton -0,08 0,01 0,05

Tulos / osake eur, laimennettu -0,08 0,01 0,05

Omavaraisuusaste, % 39,10 42,05 42,71

Nettovelkaantumisaste, % 80,9 83,2 81,2

 

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vastasitoumukset, 1000 eur 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012

Annetut kiinnitykset 11 000 7 000 11 000

Muut vastasitoumukset 14 580 11 458 14 580

Vuokravastuut 75 577 79 730 79 174

 

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-
standardeilla tai –tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

Konserni on 1.1.2013 lukien soveltanut seuraavia uudistettuja tai muutettuja standardeja.

Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen

Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä  

____________________________________________________ X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot  

 

Osakekohtainen tulos (EUR) =

 Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta  

__________________________________________________

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

 

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

__________________________________________________

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

 

Nettovelkaantumisaste (%) =                 

Korolliset velat - rahavarat                                                                  

__________________________________________________         X 100

Oma pääoma                    

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company

http://www.globenewswire.com/

