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NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

Liikevaihto kasvoi ja operatiivinen liiketulos parani merkittävästi

Nurminen Logistics Oyj                                                     Tilinpäätöstiedote 26.2.2013 klo
13.00

NURMINEN LOGISTICSIN AVAINLUVUT 1.1. - 31.12.2012

Liikevaihto oli 78,4 milj. euroa (2011: 76,6 milj. euroa).
Raportoitu liiketulos oli 5,4 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
Liiketulosprosentti oli 6,9 % (2,5 %).
Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 5,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli 4,0 milj. euroa (-0,7 milj. euroa).
Nettotulos oli 2,7 milj. euroa (-1,5 milj. euroa).
Tulos per osake, laimentamaton, oli 0,05 euroa (-0,19 euroa).
Tulos per osake, laimennettu, oli 0,05 euroa (-0,19 euroa).

NELJÄS VUOSINELJÄNNES 1.10. - 31.12.2012

Liikevaihto oli 18,4 milj. euroa (2011: 19,4 milj. euroa).
Raportoitu liiketulos oli 0,7 milj. euroa (1,0 milj. euroa).
Liiketulosprosentti oli 3,7 % (5,2 %).
Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,9 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Nettotulos oli -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,03 euroa (-0,04 euroa).
Tulos per osake, laimennettu, oli -0,03 euroa (-0,04 euroa).

Nurminen Logistics Oyj on muuttanut organisaatiorakennettaan 4.10.2011 lukien. Tässä
yhteydessä liiketoiminta on jaettu neljään tulosvastuulliseen yksikköön: Rautatielogistiikka,
Erikoiskuljetukset ja projektit, Transitologistiikka sekä Huolinta- ja lisäarvopalvelut. Konsernin
taloudellisessa raportoinnissa vuonna 2011 raportoitiin yksi toimintasegmentti. Vuoden 2012
alusta lähtien konserni raportoi neljä erillistä liiketoimintasegmenttiä.

Nurminen Logistics tiedotti pörssitiedotteella 12.10.2012 suunnittelevansa operatiivisen
toimintansa yhtiöittämistä Suomessa ja Baltian-toimintojensa uudelleenjärjestelyä.
Muutoksessa Nurminen Logistics Oyj:n liiketoimintayksiköt Huolinta- ja lisäarvopalvelut,
Rautatielogistiikka ja Transitologistiikka yhtiöitettiin omaksi yhtiökseen ja Erikoiskuljetukset ja
projektit -liiketoimintayksikkö omaksi yhtiökseen. Suomen kaksi uutta yhtiötä aloittivat
toimintansa uudella rakenteella 1.1.2013.

Toimintojen yhtiöittämisellä ei ole vaikutusta Nurminen Logistics Oyj:n taloudelliseen
raportointiin. Raportoitavat segmentit ovat edelleen Huolinta- ja lisäarvopalvelut,
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Erikoiskuljetukset ja projektit, Rautatielogistiikka ja Transitologistiikka.

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa olevan
vuoden 2012 tasolla ja osakekohtaisen tuloksensa paranevan.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta
rahastosta jaetaan pääomanpalautuksena 0,08 euroa osaketta kohden.

TOIMITUSJOHTAJA TOPI SAARENHOVI:

”Vuosi 2012 oli Nurminen Logisticsille käänteentekevää aikaa. Kannattavuutemme kehittyi
jokaisessa liiketoimintayksikössä – kokonaisuutena jopa nopeammin kuin odotimme.
Kasvatimme liiketoimintojamme erityisesti Venäjän ja sen lähialueiden aktiivisilla
markkinoilla. Yhtiön uusi organisaatiorakenne paransi toiminnan tehokkuutta ja johtamista.

Erityisen vahvasti kehittyi yhtiömme suurin liiketoimintayksikkö, Rautatielogistiikka.
Kehitimme Venäjän-organisaatiotamme onnistuneesti. Uuden myyntiorganisaation ansiosta
asiakaspohjamme laajeni Venäjän sisäisessä rautatieliikenteessä.  Paremman myyntityön ja
vaunukaluston entistä tehokkaamman operoinnin ansiosta kalustomme käyttöaste ja
kannattavuus paranivat lähes kaikissa vaunutyypeissä. Transitologistiikan kannattavuus
parani merkittävästi Nurminen Logisticsin Baltian-toiminnoissa. Nousu johtui etenkin
Liettuan-yhtiömme saavuttamasta kasvusta konttien vientiliikenteessä sekä Baltian kautta
Venäjälle ja Keski-Aasiaan suuntautuneen konttiliikenteen vilkastumisesta. Erikoiskuljetusten
ja projektien kannattavuus kehittyi positiivisesti. Tämä johtui etenkin Venäjälle ja sen
lähialueille suuntautuneiden erikois- ja projektikuljetusten vahvasta kasvusta.

Suurimpia haasteitamme vuonna 2012 olivat terminaalitoimintojen kannattavuus sekä
kotimaan markkinatilanteen epävakaus. Vaikka pystyimmekin parantamaan
terminaalitoimintojamme vuoteen 2011 verrattuna, Vuosaaren-logistiikkakeskuksen
kannattavuus oli edelleen epätyydyttävällä tasolla. Toimenpiteitä kannattavuuden
kehittämiseksi tehtiin koko vuoden ajan. Viimeinen vuosineljännes muodostui
kannattavuudeltaan vuoden muita neljänneksiä heikommaksi kysynnän heiketessä. Lisäksi
yhtiön tulosta rasittivat yhtiörakenteen muutoksesta aiheutuneet kertaluonteiset kulut.

Vuonna 2013 liiketoimintakehityksemme painopiste tulee olemaan rautatieliiketoiminnan
kasvattamisessa Venäjällä ja sen lähimarkkinoilla. Jatkamme 2011 käynnistämäämme
vaunukalustomme kasvatushanketta. Lisäksi tavoitteenamme on kasvu Venäjän ja sen
lähimarkkinoiden projektiliiketoiminnassa sekä kannattavuuden parantaminen Vuosaaressa
 ja muissa liiketoiminnoissa muun muassa tehokkuutta lisäämällä.”

MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA

Markkinatilanne Nurminen Logisticsin toimintaympäristössä oli kaksijakoinen: Yhtiölle tärkeät
strategiset kasvumarkkinat, Venäjä ja sen lähialueet, pysyivät aktiivisena ja
logistiikkapalvelujen kysyntä hyvänä. Kotimaan osalta markkinatilanne pysyi kohtuullisena,
tosin kysyntä ja markkinatilanne vaihtelivat eri liiketoimintojen välillä.

Rautateiden rahtikuljetukset Venäjällä ja sen lähialueilla olivat kasvussa. Pietarin vahvistetun
myyntiorganisaation ansiosta yhtiö onnistui voittamaan uusia asiakkuuksia ja kasvatti
edelleen Venäjän sisäisten kuljetusten osuuttaan. Venäjän hyvä kehitys tasapainotti
Rautatielogistiikka-yksikön volyymiä Suomesta Venäjälle suuntautuvien kuljetusten
kysynnän vaihdellessa. Vuoden loppupuolella Venäjän markkinoilla kysyntä kuitenkin
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väheni. Suomesta Venäjälle suuntautuvien rautatiekuljetusten kysyntä ei kehittynyt oletetulla
tavalla muun muassa teollisuuden rakennemuutosten ja lisääntyneen kilpailun vuoksi.

Transitologistiikassa yhtiön Baltian-toiminnot kasvattivat painoarvoaan. Konttikuljetusten
kysyntä ja volyymit Baltiasta Moskovaan sekä Keski-Aasiaan olivat hyvällä tasolla. Suomen
satamien kauttakulkuliikenne Venäjälle väheni hieman. Kotkan-yksikön laajempi
asiakaspohja ja hyvin kasvaneet vientikuljetusvolyymit paransivat kapasiteetin käyttöastetta
Kotkassa. Lisäksi yhtiön kemikaalivarastointipalvelujen kysyntä kasvoi. Haminan sataman
liikenteessä tapahtuneet rakennemuutokset heikensivät jonkin verran sataman palveluiden
kysyntää.

Huolintapalveluiden kysyntä pysyi tyydyttävänä, joskin tuontihuolinnassa oli nähtävissä
pientä kysynnän laskua loppuvuotta kohden. Vuosaaren-terminaalin osalta markkinatilanne
ja hintataso pysyivät haastavina markkina- ja kilpailutilanteen kiristyessä loppuvuotta
kohden.

Erikoiskuljetusten kysynnässä oli asiakas- ja markkinakohtaisia eroja. Myös hintataso
markkinoilla vaihteli voimakkaasti. Kilpailu erityisesti konepajateollisuuden suurista
projektitoimituksista jatkui kireänä. Kansainvälisissä, erityisesti Venäjälle ja sen lähialueille
suuntautuneissa, erikoiskuljetuksissa kysyntä ja hintataso olivat parempia kuin Suomessa,
missä alan kilpailu jatkui kireänä.

TILIKAUDEN 2012 LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Tilikauden 2012 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa (2011: 76,6 miljoonaa), jossa oli kasvua
vuoteen 2011 verrattuna 2,3 %. Raportoitu liiketulos oli 5 421 (1 947) tuhatta euroa. Se
kasvoi näin ollen 178,5 %. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -148 (850) tuhatta euroa.
Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 5 570 tuhatta euroa, jossa on kasvua vuoteen 2011
verrattuna 407,8 %. Parantuneesta tuloksesta johtuen liiketulokseeen vaikuttaneiden lyhyen
ja pitkän aikavälin kannustepalkkioiden määrä oli suurempi kuin 2011 vertailukaudella.

Katsauskauden kertaluonteinen tuotto syntyi vuoden 2010 tilinpäätöksessä alaskirjatun
asiakassaamisen loppusuorituksesta. Katsauskauden kertaluonteiset kulut aiheutuivat
konsernin Suomen-yhtiörakenteen muutokseen liittyvistä menoista. Vuoden 2011
kertaluonteinen tuotto syntyi vuoden 2010 tilinpäätöksessä alaskirjatun asiakassaamisen
osasuorituksesta ja yhtiön Baltian-osakkuusyhtiöiden myynnistä syntyneestä myyntivoitosta.
Vuoden 2011 kertaluonteiset kulut liittyvät yhtiön pääkonttorin muuttoon ja organisaation
uudelleenjärjestelyyn.

Venäjän ruplan vahvistuminen katsauskaudella paransi yhtiön rahoitustulosta 0,3 miljoonalla
eurolla. Tämä kurssivoitto ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikka

Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 43 620 (2011: 43 777)
tuhatta euroa ja liiketulos 6 275 (2011: 5 055) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää
kertaluonteisia eriä -49 (305) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 6 324 (4
750) tuhatta euroa. Suomi-Venäjä -rautatieviennissä volyymeissä oli merkittäviä vaihteluita
vuoden aikana ja kokonaisuutena volyymit jäivät alle 2011 tason erityisesti viimeisen
neljänneksen alhaisemman kysynnän vuoksi. Venäjän ja sen lähialueen sisäisten kuljetusten
kysyntä oli hyvällä tasolla, tosin kysyntä heikkeni loppuvuonna. Myynnin ja asiakaspohjan
kehittyminen sekä onnistuneet operatiivisen toiminnan parannukset muun muassa Venäjän
sisäisissä kuljetuksissa paransivat liiketoiminnan kannattavuutta.

Erikoiskuljetukset ja projektit



26.2.2013 16.27NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

Sivu 4 / 21https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543532&lang=fi

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella 9 375 (7
572) tuhatta euroa ja liiketulos 441 (-461) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia
eriä -16 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 457 (-461) tuhatta euroa.
Kustannusten voimakkaasta kohoamisesta ja kilpailutilanteesta johtuen saatujen tilausten
katetaso oli keskimäärin edelleen epätyydyttävällä tasolla. Liiketulosta vertailukauteen
nähden paransivat onnistumiset myynnissä sekä Venäjälle ja sen lähialueille
suuntautuneissa erikois- ja projektikuljetuksissa, kaluston parempi käyttöaste sekä kiinteiden
kustannusten hallinta.

Transitologistiikka

Transitologistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 13 903 (12 503) tuhatta
euroa ja liiketulos 2 510 (1 221) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -42
(545) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 2 552 (676) tuhatta euroa.
Transitologistiikan tulos katsauskaudella oli hyvä johtuen erityisesti Baltian kautta IVY-
alueelle ja Keski-Aasiaan kuljetetuista konttivolyymeista sekä Liettuan-yhtiön hyvin
kehittyneestä konttien vientiliikenteestä. Suomen-toimipisteiden operoima
kauttakulkuliikenne kotimaassa väheni johtuen Suomen satamien pienentyneestä
markkinaosuudesta transitokuljetuksissa. Kotkan-toimipisteen kasvaneet
vientikuljetusvolyymit, kemikaalivarastointipalvelut  ja asiakaspohjan kehittyminen
tasapainottivat pienentynyttä transitovolyymiä.

Huolinta- ja lisäarvopalvelut

Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli 11 774 (13
031) tuhatta euroa ja liiketulos -3 805 (-3 869) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää
kertaluonteisia eriä -41 (0) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli -3 763 (-3
869) tuhatta euroa. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivinen liiketappio tilikaudella oli
2,8 (3,1) miljoonaa euroa.  Vuosaaren-logistiikkakeskuksen volyymit laskivat 5 %, mutta
kannattavuuden parantamiseksi käynnistetyn toimenpideohjelman toimenpiteiden ansiosta
logistiikkakeskuksen kannattavuus parani. Toimitilakustannusten nousu kuitenkin pienensi
tehostamisen vaikutuksia.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1-12/2012  1-12/2011
1000 e    
Rautatielogistiikka 43 620  43 777
Erikoiskuljetukset ja projektit 9 375  7 572
Transitologistiikka 13 903  12 503
Huolinta- ja lisäarvopalvelut 11 774  13 031
Eliminoinnit -276  -254
Yhteensä       78 396         76 630

 

LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 1-12/2012     1-12/2011
1000 e    
Rautatielogistiikka 6 275  5 055
Erikoiskuljetukset ja projektit 441  -461
Transitologistiikka 2 510  1 221
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Huolinta- ja lisäarvopalvelut -3 805  -3 869
Yhteensä 5 421  1 947

  

NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Vuoden 2012 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 18,4 miljoonaa euroa (2011: 19,4
miljoonaa), jossa oli laskua vuoden 2011 vastaavaan aikaan verrattuna 5,2 %. Raportoitu
liiketulos oli 684 (1 009) tuhatta euroa. Liiketulos laski näin ollen 32,2 %. Liiketulos sisältää
kertaluonteisia eriä -217 tuhatta euroa (2011: 487). Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos
kasvoi vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 72,6 %.

Katsauskauden kertaluonteiset kulut aiheutuivat konsernin Suomen-yhtiörakenteen
muutokseen liittyvistä menoista. Vuoden 2011 neljännen neljänneksen kertaluonteiset kulut
syntyivät toiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä pääkonttorin muutosta Pasilasta
Vuosaareen. Vuoden 2011 vastaavan jakson kertaluonteinen tuotto syntyi, kun yhtiö sai
osasuorituksen vuoden 2010 tilinpäätöksessä alaskirjatusta asiakassaamisesta ja yhtiön
Baltian-osakkuusyhtiöiden myynnistä syntyneestä myyntivoitosta.

Venäjän ruplan heikentyminen neljännellä neljänneksellä heikensi yhtiön rahoitustulosta 0,1
miljoonalla eurolla. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen.

Rautatielogistiikan liikevaihto ja  liiketulos laskivat vuoden viimeisen neljänneksen aikana
markkinoiden epävarmuuden kasvun aiheuttaman  kysynnän heikkenemisen myötä.
Erityisesti Suomesta Venäjälle suuntautuneiden vientikuljetusten volyymit laskivat. Lisäksi
Venäjän ja sen lähialueen sisämarkkinoiden lievä kysynnän heikkeneminen lisäsi
hintakilpailua.

Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto ja liiketulos kasvoivat vuoden
neljännellä neljänneksellä verrattuna vuoden kolmanteen neljännekseen erityisesti
tarkastelujaksolle ajoittuneiden projektikuljetusten ansiosta.

Transitologistiikassa tuloskehitys jatkui erityisesti Baltian osalta myönteisenä myös
viimeisellä neljänneksellä, vaikkakin vuoden lopun kausivaihtelu katsauskauden lopussa
tasoittikin kehitystä. Suomen-toiminnoissa volyymit jäivät katsauskaudella ennakoitua
alemmiksi, joskin Kotkan kautta kulkeneet vientivolyymit kääntyivät nousuun katsauskauden
lopulla.

Huolinta- ja lisäarvopalveluissa vuoden viimeisellä neljänneksellä tulos heikentyi erityisesti
Vuosaaren-logistiikkakeskuksen heikentyneen kysynnän ja lisääntyneen kilpailun vuoksi.
Vuosaaren-logistiikkakeskuksen terminaalissa suurimmista asiakasryhmistä
metsäteollisuuden volyymit kasvoivat, mutta kokonaisuudessaan volyymit laskivat vuoden
kolmanteen neljännekseen verrattuna noin 5 %.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN      10-12/2012    10-12/2011 Muutos
1000 e    
Rautatielogistiikka 10 346 10 804   -458
Erikoiskuljetukset ja projektit   2 519   1 666     853
Transitologistiikka   2 755   3 990 -1 235
Huolinta- ja lisäarvopalvelut   2 797   3 062    -265
Eliminoinnit      -13     -104           91
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Yhteensä  18 404  19 418 -1 014

 

LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN   10-12/2012  10-12/2011        Muutos
1000 e    
Rautatielogistiikka 1 456 1 215 241
Erikoiskuljetukset ja projektit 65             -295 360
Transitologistiikka 306 1 186 -880
Huolinta- ja lisäarvopalvelut -1 143 -1 097 -46
Yhteensä 684 1 009 -325

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nurminen Logisticsille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan uskotaan kasvavan
myös vuonna 2013, joskin ainakin alkuvuoden osalta vuotta 2012 hitaammin. Talouden
kasvun hidastumisesta johtuen Suomen markkinan kysynnän arvioidaan olevan hieman
2012 tasoa alhaisempi.

Nurminen Logistics arvioi sekä liikevaihtonsa että operatiivisen liiketuloksensa olevan
vuoden 2012 tasolla ja osakekohtaisen tuloksensa paranevan.

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 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailmantalouden 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. Vientiteollisuuden rakennemuutokset
sekä ulkomaankaupan odotettua heikompi kehitys rasittaisi yhtiön liikevaihdon ja
kannattavuuden kehitystä. Yhtiöllä on merkittäviä asiakassopimuksia, joiden jatkuvuudella
saattaa olla merkitystä erityisesti yhtiön Baltian-liiketoiminnan kannattavuuteen.

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 0,8 miljoonaa euroa.  Yhtiön näkemyksen mukaan se ei
ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta
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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.

RAHOITUS- JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli 4 372 tuhatta euroa. Investointien rahavirta oli -512 tuhatta
euroa. Rahoituksen rahavirta oli -1 474 tuhatta euroa.

Tilikauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 4 901 tuhatta euroa. Maksuvalmius parani
vuoden loppupuolella tehtyjen rahoitusratkaisujen ansiosta.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 29,1 miljoonaa euroa, ja konsernin korollinen
nettovelka oli vastaavasti 24,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön jatkuvaan liiketoimintaan liittyvät rahoitusneuvottelut on tarkoitus käydä ensimmäisen
puolen vuoden aikana. Johto uskoo neuvotteluissa saavutettavan positiivisen lopputuloksen.

Taseen loppusumma oli 69,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 42,7 %.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 1 145 (905) tuhatta
euroa eli 1,5 % liikevaihdosta. Poistot olivat 4,0 (4,2) miljoonaa euroa eli 5,1 %
liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Yhtiö tiedotti 12.10.2012 suunnittelevansa operatiivisen toimintansa yhtiöittämistä Suomessa
ja Baltian-toimintojensa uudelleenjärjestelyä. Muutoksessa Nurminen Logistics Oyj:n
liiketoimintayksiköt Huolinta- ja lisäarvopalvelut, Rautatielogistiikka ja Transitologistiikka
yhtiöitettiin omaksi yhtiökseen ja Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikkö omaksi
yhtiökseen. Suomen yhtiöt aloittivat toimintansa uudella rakenteella 1.1.2013. Viron- ja
Liettuan-liiketoiminnoista vastaavat yhtiöt siirrettiin suoraan emoyhtiön alaisuuteen vuoden
2012 aikana. Venäjän-liiketoiminnot jatkavat omassa yhtiössään.

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 %).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Nurminen Logistics tarjoaa logistiikkapalveluja ja pyrkii jatkuvasti kehittämään niitä sekä
yksin että yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Toiminnan luonteen vuoksi
yhtiöllä ei ollut tuloslaskelmassaan varsinaisia tutkimus- ja kehitysmenoja vuonna 2012.

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 341, kun se 31.12.2011 oli 343.
Ulkomailla työskenteli 69 henkilöä.
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Rautatielogistiikan henkilöstömäärä oli 126, Erikoiskuljetusten ja projektien 26,
Transitologistiikan 86 ja Huolinta- ja lisäarvopalveluiden 78. Johtoon ja hallintohenkilöstöön
kuului 25 henkilöä.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2012 yhteensä 15,9 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa
vuonna 2011).

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, Transitologistiikka-liiketoiminnan johtaja Senior
Vice President Harri Vainikka jäi pois Nurminen Logisticsin palveluksesta 14.5.2012. Asiasta
tiedotettiin pörssitiedotteella 12.4.2012. Muutoksen yhteydessä Nurminen Logisticsin
johtoryhmän jäsenmäärä supistui kuudesta jäsenestä viiteen. Transitologistiikka-liiketoiminta
raportoi 15.5. alkaen suoraan toimitusjohtaja Topi Saarenhoville siten, että liiketoiminnoista
Suomessa vastaa Director Risto Holopainen ja Baltiassa Managing Director Alexander
Kovalenko.

16.5.2012 yhtiö tiedotti, että Nurminen Logistics Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen
Antti Sallila on päättänyt jättää nykyiset tehtävänsä jatkaakseen uraansa toisen yhtiön
palveluksessa logistiikka-alan ulkopuolella. 

20.6.2012 yhtiö tiedotti, että Nurminen Logisticsin uudeksi talousjohtajaksi (CFO) ja
johtoryhmän jäseneksi on valittu KTM Paula Kupiainen (51). Hän raportoi toimitusjohtaja
Topi Saarenhoville. Paula Kupiainen siirtyi Nurminen Logisticsin palvelukseen Polttimo-
konsernista, missä hän on työskennellyt talousjohtajana vuodesta 2007. Kupiainen aloitti
työnsä Nurminen Logisticsilla 15.10.2012.

Samalla yhtiö tiedotti vahvistavansa IT-järjestelmiensä ja toimintansa laadun kehittämisen
merkitystä strategiansa toteuttamisessa. Tässä yhteydessä IT:stä ja laadusta vastaava Vice
President Risto Miettinen (38) nimitettiin johtoryhmän jäseneksi. Miettinen aloitti
johtoryhmässä 1.8.2012 tehtävänimikkeenään Senior Vice President. Miettinen on
työskennellyt Nurminen Logisticsilla eri tehtävissä vuodesta 1994. Nykyisessä tehtävässään
hän on toiminut vuodesta 2011.

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2011 uuden osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena
on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä
sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden
omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2011 - 2012. Hallitus päättää
ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajakson 2011 - 2012
ansaintakriteerit ovat Nurminen Logistics -konsernin liikevaihto ja liikevoitto.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 - 2012 maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön
osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan
avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa
luovuttaa yhden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde
päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle
vastikkeetta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä, mukaan lukien konsernin
johtoryhmän jäsenet.

Järjestelmästä maksettava nettopalkkio on yhteensä enintään 300 000 Nurminen Logistics
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Oyj:n osaketta.

Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 7.3.2011.

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Nurminen Logistics etsii ympäristöystävällisiä ja tehokkaita kuljetusratkaisuja osana
palvelujensa kehittämistä. Kaikilla yhtiön tarjoamilla palveluilla Suomessa on ISO
14001:2004 standardin vaatimukset täyttävä sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osake on noteerattu nykyisellä nimellään NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n päälistalla 1.1.2008 alkaen. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden
lukumäärä on 12 904 728 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi
osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet. Yhtiö oli 31.12.2007
asti nimeltään Kasola Oyj. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1987.

Tilikaudelta 2011 ei jaettu osinkoa.

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–31.12.2012 oli 259 727 kappaletta, joka on
2 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 502 513 euroa. Tilikauden alin kurssi oli
1,78 euroa osakkeelta ja ylin 2,34 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 1,88 euroa
osakkeelta, ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 24 260 888,64 euroa.

Yhtiöllä oli vuoden 2012 lopussa 525 osakkeenomistajaa. Vuoden 2011 lopussa
osakkeenomistajia oli 507.

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 13 830 kpl, joka on 0,107 % äänistä.

Nurminen Logistics Oyj tiedotti pörssitiedotteella 17.1.2013, että Nurminen Logistics Oyj:n ja
Evli Pankki Oyj:n välisen markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus Nurminen
Logistics Oyj:n osakkeelle päättyy 18.2.2013.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2012 tehtiin seuraavat
päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011–
31.12.2011 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011 ei
makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Tero Kivisaari, Jan Lönnblad,
Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Olli Pohjanvirta. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus
asetti myös tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Tero Kivisaari ja Jukka Nurminen.
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Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2013 varsinaiseen
yhtiökokoukseen
päättyvältä toimikaudelta maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle
80 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 15 000 euroa. Lisäksi kullekin
hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50
prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen
jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen lukien niiden
vastaanottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 oman osakkeen
hankkimisesta, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen. 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 2013 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 erityisen 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 yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on
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 2013 asti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. Tilintarkastajalle maksetaan
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palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun mukaan.

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 2013 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 erityisen 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 yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on
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 2013 asti.
  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.10.2012 tehtiin seuraava
päätös:
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Varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti halllituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2011
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan varoja vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvasta muusta rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,07
euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun
täsmäytyspäivänä 10.10.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 25.10.2012.

MUUT TILIKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics antaa ennakkotietoa tammi-maaliskuun 2012 tuloksestaan ja päivittää
näkymiään positiivisemmaksi

Nurminen Logistics tiedotti 12.4.2012 päätöksestään antaa ennakkotietoa tammi-maaliskuun
2012 tuloksestaan, koska katsauskauden tulos oli ennakoitua parempi.

Yhtiön vuosi on käynnistyi ennakoitua paremmin liikevaihdon ja tuloksen osalta. Tähän ovat
vaikuttaneet rautatielogistiikan parempi kannattavuus ja vaunujen tehokkaampi operointi.
Yhtiön rautatielogistiikan myynti Venäjällä ja muualla IVY-alueella on kehittynyt suunnitelmia
nopeammin. Lisäksi yhtiö on onnistunut kasvattamaan Venäjälle suuntautuvan
transitologistiikan liikevaihtoa Baltiassa ja Suomessa.

Nurminen Logistics tarkentaa näkymäänsä vuodelle 2012.

24.2.2012 annettu näkymä:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen
liiketuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2011.

Uusi näkymä 12.4.2012:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen
liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Nurminen Logistics päivittää näkymiään positiivisemmaksi

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella 25.9.2012 päätöksestään päivittää vuoden tulosnäkymäänsä
positiivisemmaksi. Yhtiön vuosi kehittyi ennakoitua paremmin erityisesti tuloksen osalta.
Tähän on vaikuttanut kaikissa liiketoiminnoissa tapahtunut hyvä tuloskehitys.

Erityisesti rautatielogistiikan kannattavuus on parantunut edelleen hyvin kehittyneen Venäjän
sisäisen liiketoiminnan, vaunujen tehokkaamman operoinnin ja asiakaspohjan kehittymisen
ansiosta. Lisäksi yhtiön transitologistiikka Baltiassa on kehittynyt odotettua paremmin.

Nurminen Logistics tarkentaa näkymäänsä vuodelle 2012.

12.4.2012 annettu näkymä:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen
liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Uusi näkymä 25.9.2012:

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna. Operatiivisen
liiketuloksen arvioidaan olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2011 ja asettuvan 5 - 6
milj. euron välille.
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Nurminen Logistics muuttaa juridista yhtiörakennettaan vastaamaan
liiketoimintarakennettaan

Nurminen Logistics tiedotti pörssitiedotteella 12.10.2012 suunnittelevansa operatiivisen
toimintansa yhtiöittämistä Suomessa ja Baltian-toimintojensa uudelleenjärjestelyä.
Muutoksessa Nurminen Logistics Oyj:n liiketoimintayksiköt Huolinta- ja lisäarvopalvelut,
Rautatielogistiikka ja Transitologistiikka yhtiöitetään omaksi yhtiökseen ja Erikoiskuljetukset
ja projektit -liiketoimintayksikkö omaksi yhtiökseen. Suomen kaksi uutta yhtiötä aloittavat
toimintansa uudella rakenteella 1.1.2013. Viron- ja Liettuan-liiketoiminnoista vastaavat yhtiöt
siirretään suoraan emoyhtiön alaisuuteen vuoden 2012 aikana. Venäjän-liiketoiminnot
jatkavat omassa yhtiössään. Muutosten jälkeen Nurminen Logistics Oyj on suoraan kaikkien
yhtiöiden emoyhtiö.

Järjestely on pelkästään hallinnollinen ja sen myötä konserni selkiyttää juridista
rakennettaan ja kulujen kohdentumista nykyisille liiketoiminnoille. Perustettaviin yhtiöihin
siirtyy kaikkien edellä mainittujen Suomen-yksiköiden koko liiketoiminta. Henkilöstö siirtyy
perustettavien yhtiöiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä eikä järjestelyllä ole vaikutusta
työsuhteiden ehtoihin.

Toimintojen yhtiöittämisellä ei ole vaikutusta Nurminen Logistics Oyj:n taloudelliseen
raportointiin. Raportoitavat segmentit ovat edelleen Huolinta- ja lisäarvopalvelut,
Erikoiskuljetukset ja projektit, Rautatielogistiikka ja Transitologistiikka.

Konsernin johto ja tukitoiminnot jäävät Nurminen Logistics Oyj:hin, joka tuottaa
konserniyhtiöille talous- ja hallintopalveluja.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeen markkinatakaus päättyy

Yhtiö ilmoitti pörssitiedotteella 17.1.2013, että Nurminen Logistics Oyj:n ja Evli Pankki Oyj:n
välisen markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeelle päättyy 18.2.2013.

Nurminen Logistics aloittaa yt-neuvottelut Suomen-toiminnoissaan

Nurminen Logistics tiedotti pörssitiedotteella 31.1.2013 käynnistävänsä koko Suomen-
henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Konserni suunnittelee tuotantorakenteensa
muutoksia kilpailukyvyn parantamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi Suomessa.
Suunniteltujen muutosten syitä ovat muun muassa Suomessa tapahtuvat kysynnän ja
tavaravirtojen rakenteelliset muutokset sekä konsernin Suomen-toimintojen riittämätön
kannattavuus. Neuvotteluiden piirissä on koko Suomen-henkilöstö, yhteensä 270 henkilöä.
Henkilöstön sopeuttamistarpeeksi arvioidaan enintään 28 henkilötyövuotta. Muutoksilla
tavoitellaan noin 800 tuhannen euron vuosisäästöjä konsernitasolla. Suunniteltujen
toimenpiteiden aiheuttamat kertakulut olisivat enintään 400 tuhatta euroa, ja ne kirjautuisivat
vuoden 2013 toiselle neljännekselle.

Suunnitteilla olevat tuotantorakenteen muutokset eivät vaikuta konsernin suunnitelmiin
vahvistaa asemaansa Venäjän ja sen lähialueiden sisäisessä rautatieliikenteessä sekä
Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

Tilinpäätöksen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 32 127 845,33
euroa. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvasta rahastosta jaetaan pääomanpalautuksena 0,08 euroa osaketta kohden.
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VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 15.4.2013 kello
10.00 alkaen osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nurminen Logistics Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 20.3.2013
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com.

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.

  

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja: Topi Saarenhovi, toimitusjohtaja, p. 010 545 2431.

JAKELU                                                                          

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.nurminenlogistics.com

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 1-12/2012 1-12/2011

1000 e   
   
LIIKEVAIHTO 78 396 76 630

Liiketoiminnan muut tuotot 721 1 037

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -33 801 -37 431

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -15 900 -14 994

Poistot ja arvonalentumiset -4 004 -4 185

Liiketoiminnan muut kulut -19 991 -19 110

LIIKETULOS 5 421 1 947

http://www.nurminenlogistics.com/
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Rahoitustuotot 478 146

Rahoituskulut -2 040 -2 931

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt

yritykset
185 91

TULOS ENNEN VEROJA 4 044 -746

Tuloverot -1 360 -784

KAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 684 -1 530

   
Muut laajan tuloksen erät:   
Muuntoero 867 -887

Tilikauden muut laajan tuloksen erät

verojen jälkeen
867 -887

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3 552 -2 417

   
Tilikauden tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille 682 -2 458

Määräysvallattomille omistajille 2 002 928

   
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille 1 550 -3 345

Määräysvallattomille omistajille 2 002 928

   
Tulos/osake, laimentamaton 0,05 -0,19

   
Tulos/osake, laimennettu 0,05 -0,19

  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 10-12/2012 10-12/2011 Muutos

1000 e    
    
LIIKEVAIHTO 18 404 19 418 -1 014

Liiketoiminnan muut tuotot 217 614 -397

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -7 725 -9 000 1 275

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 017 -4 089 73

Poistot ja arvonalentumiset -976 -1 010 34

Liiketoiminnan muut kulut -5 219 -4 924 -296

LIIKETULOS 684 1 009 -325

Rahoitustuotot 25 -34 59

Rahoituskulut -624 -840 217
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Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt

yritykset
57 -117 174

TULOS ENNEN VEROJA 142 18 124

Tuloverot -294 -265 -28

KAUDEN VOITTO/TAPPIO -151 -247 96

    
Muut laajan tuloksen erät:    
Muuntoero -158 10 -168

Tilikauden muut laajan tuloksen erät

verojen jälkeen
-158 10 -168

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -309 -237 -72

    
Tilikauden tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -339 -504 165

Määräysvallattomille omistajille 188 257 -69

    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille -497 -494 -3

Määräysvallattomille omistajille 188 257 -69

    
Tulos/osake, laimentamaton -0,03 -0,04 0,01

    
Tulos/osake, laimennettu -0,03 -0,04 0,01

  

KONSERNITASE 31.12.2012 31.12.2011

1000 e   
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet 38 737 40 785

Liikearvo 9 516 9 516

Muut aineettomat hyödykkeet 813 719

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt

yritykset
389 309

Saamiset 35 35

Laskennalliset verosaamiset 1 068 954

PITKÄAIKAISET VARAT 50 558 52 318

Lyhytaikaiset varat   
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14 157 14 509
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Tilikauden verotettavaan tuloon

perustuvat verosaamiset
156 37

Rahavarat 4 901 2 490

LYHYTAIKAISET VARAT 19 214 17 036

VARAT YHTEENSÄ 69 772 69 354

   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Osakepääoma 4 215 4 215

Muut rahastot 17 346 17 896

Kertyneet voittovarat 5 799 4 673

Määräysvallattomien omistajien osuus 2 437 1 064

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 29 797 27 848

Pitkäaikaiset velat   
Laskennallinen verovelka 431 398

Muut velat 656 635

Korolliset rahoitusvelat 17 571 19 044

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 18 658 20 077

Lyhytaikaiset velat   
Tilikauden verotettavaan tuloon

perustuvat verovelat
283 2

Korolliset rahoitusvelat 11 536 9 997

Ostovelat ja muut velat 9 497 11 430

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 21 317 21 429

VELAT YHTEENSÄ 39 975 41 506

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 69 772 69 354

  

LYHENNETTY KONSERNIN

RAHAVIRTALASKELMA
1-12/2012 1-12/2011

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Tilikauden voitto/tappio 2 684 -1 530

Oikaisu käyttöomaisuuden

myyntivoittoon/-tappioon
-559 -32

Poistot ja arvonalentumiset 4 004 4 185

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -

tappiot
-322 234

Muut oikaisut 2 603 2 731

Maksetut ja saadut korot

liiketoiminnasta
-1 300 -1 505

Maksetut verot -1 160 -995
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Käyttöpääoman muutokset -1 578 1 781

Liiketoiminnan rahavirta 4 372 4 868

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Aineellisten ja aineettomien

käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
639 54

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin
-1 151 -905

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet 0 404

Investointien rahavirta -512 -448

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Määräysvallattomien omistajien

pääomasijoitus
63 0

Omien osakkeiden hankkiminen -70 -47

Vieraan pääoman muutokset 66 -3 569

Maksetut osingot / pääoman

palautukset      
-1 532 -857

Rahoituksen rahavirta -1 474 -4 473

RAHAVAROJEN MUUTOS 2 411 -73

Rahavarat tilikauden alussa 2 490 2 563

Rahavarat tilikauden lopussa   4 901 2 490

 

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

1-12/2011 1000€
A B C D E F G H

Oma pääoma

1.1.2011
4215 86 2378 19178 -3352 7373 993 30872

Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 -2458 928 -1530
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Tilikauden laaja

tulos/muuntoerot
0 0 0 0 -348 -540 0 -887

Muut muutokset 0 0 0 -47 0 297 0 250

Osingonjako /

pääoman palautus
0 0 0 0 0 0 -857 -857

Oma pääoma

31.12.2011
4215 86 2378 19131 -3699 4673 1064 27848

  

OMAN PÄÄOMAN

MUUTOS LASKELMA

1-12/2012 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 0 682 2002 2684

Tilikauden laaja

tulos/muuntoerot
0 0 0 0 423 444 0 867

Muut muutokset 0 0 0 -70 0 -1 0 -71

Osingonjako /

pääoman palautus
0 0 0 -903 0 0 -628 -1532

Oma pääoma

31.12.2012
4215 86 2378 18158 -3276 5799 2437 29797

 

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. Johdon työsuhde-etuudet esitetään
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Lähipiiritapahtumat  
1000 e 1-12/2012

Myynti 10

Ostot 30

Korkokulut 97

Lyhytaikaiset saamiset 6

Lyhytaikaiset velat 1 271

 

Tunnusluvut

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-12/2012 1-12/2011

Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 1 145 905
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Henkilöstö 341 343

Liiketulos % 6,9 % 2,5 %

Kurssikehitys   
Osakkeen kurssi alussa 1,78 2,89

Osakkeen kurssi lopussa 1,88 1,78

Jakson ylin 2,34 3,00

Jakson alin 1,78 1,51

   
Oma pääoma / osake eur 2,12 2,08

Tulos / osake eur, laimentamaton 0,05 -0,19

Tulos / osake eur, laimennettu 0,05 -0,19

Omavaraisuusaste, % 42,71 40,15

 

Muut vastuut ja ehdolliset velat

Vastasitoumukset, 1000 eur 31.12.2012 31.12.2011

Annetut kiinnitykset 11 000 7 000

Muut vastasitoumukset 14 580 11 458

Vuokravastuut 79 174 83 766

 

Laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012
voimassaolevaa IFRS-normistoa. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -
standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden
2011 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 1.1.2012 lukien soveltanut seuraavia uudistettuja tai muutettuja standardeja:

Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot : Muutokset
lisäävät rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien liiketoimien esittämisen läpinäkyvyyttä
ja parantavat tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia saada käsitys rahoitusinstrumenttien
luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön taloudelliseen
asemaan, erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen.

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

Tunnuslukujen laskentakaavat

 Omavaraisuusaste (%) =
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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

__________________________________________________

Osakeantioikaistu osakemäärä tilikauden lopussa

 

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

http://www.globenewswire.com/

