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Steveco -konsernin toimintakertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2018
Tuloskehitys
Kulunut vuosi oli yhtiön 31. toimintavuosi.
Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 152,3 miljoonaa euroa ja se laski -4,3 % edelliseen vuoteen
verrattuna Erityisesti Steveco Logisticsin merirahtien myynti ja Mussalossa käsiteltävien konttien lasku
alensivat liikevaihtoa vertailukaudesta. Emoyhtiön liikevaihto oli 129,2 miljoonaa euroa, laskua -3,7 %
edellisvuodesta. Konsernin ahtausmäärä oli 12,5 miljoonaa tonnia, joka oli yhtä suuri kuin vuoden 2017
ahtausmäärä. Emoyhtiön ahtausmäärä oli 11,1 miljoonaa tonnia, laskua edellisvuodesta -0,1 miljoonaa
tonnia.
Konsernin liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa) ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja 5,2 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (4,7
miljoonaa euroa) ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,7 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa).
Tulokseen sisältyy Bulkin liiketoiminnan ja terminaalien myyntivoitto, joka oli 3,5 miljoonaa euroa.
Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Vuonna 2018 käsiteltiin tavaraa kaikkiaan 12,5 milj. t (-0,5%). Käsiteltyjen konttien määrä oli n. 504 000,
joka on 1,4 % alle edellisen vuoden volyymin. Mussalon konttimäärät laskivat edellisvuodesta 4,1 %, kun
Vuosaaren määrät taas kasvoivat 3,7 %. Hietasen ahtausmäärät laskivat edellisvuodesta 2,6 %
Maaliskuussa julkistettiin päätös, jonka mukaan Steveco, UPM ja HaminaKotkan Satama ovat sopineet
maailmanluokan selluterminaalin rakentamisesta Kotkaan Mussalon sataman länsiosan uudelle D-alueelle.
Steveco rakennuttama 20 000 m2:n terminaali valmistui ja otettiin tuotantoon vuoden 2018 lopulla.
Steveco myi bulk-liiketoiminnan ja -terminaalit maaliskuussa. Bulk-terminaalin neljä ahtaajaa ja työnjohtaja
siirtyivät vanhoina työntekijöinä ostaja yhtiön palvelukseen. Materiaalien toimitukset maakaasuputkien
päällystykseen jäivät kaupan ulkopuolelle eli siltä osin bulk-terminaalitoiminta Stevecon osalta jatkui.
Parantunut taloustilanne ja kasvaneet työmäärät olivat mahdollistaneet uusien työkoneiden hankinnan
satamiin. Toukokuussa toimitettiin sekä Mussaloon että Vuosaareen kaksi konttilukkia
Vuonna 2017 asetettiin tavoitteeksi vähentää tapaturmia tapaturmataajuuden suhdelukuna mitattuna alle
35:ään työtapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden. Steveco Oy:n tapaturmataajuuden suhdeluku oli
vuoden päättyessä 38 ja konsernin myös 38. Saimaa Terminalsin tapaturmataajuuden suhdeluku laski 65
:stä 32:een. Lokakuun alussa konsernin toimipisteissä osallistuttiin valtakunnalliseen satamien
turvallisuuspäivään, jolloin vuoronvaihtojen yhteydessä järjestettiin turvallisuuskatsauksia johdon kanssa.
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Tunnusluvut
Milj. €
Liikevaihto
Liikevaihdon muutos %
Liikevoitto
Tilikauden tulos
Henkilöstökulut
Henkilöstökulu/LV %
Omavaraisuusaste
Sijoitetun pääoman tuotto %
Henkilöstömäärä
Palkat ja palkkiot

Steveco –konserni
2018
2017
152,3
159,2
-4,3
8,6
5,6
4,8
4,5
4,5
59,1
58,5
38,8
36,7
39,8
37,0
16,4
16,0
849
842
48,7
47,8

2016
146,7
5,7
8,1
7,3
55,2
37,6
30,1
29,8
834
44,5

Emoyhtiö
2018
129,2
-3,7
5,0
3,5
49,1
38,0
40,9
14,4
701
40,5

2017
134,1
8,3
4,7
5,1
48,7
36,3
45,2
15,0
694
39,8

2016
123,8
6,7
7,7
7,2
46,2
37,3
30,7
26,0
700
37,3

Pääomalainat
Yhtiöllä on 4 122 755 euroa vuonna 2010 nostettua oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa. Lainaan
liittyy erityisiä oikeuksia, joiden nojalla annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 24.395 kpl.
Laina-ajan viisi (5) ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita. Tämän jälkeen yhtiö ryhtyy lyhentämään
lainaa siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tai sitä uudemman tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen
tappion määrän. Velkojilla on vaihto-oikeus osakkeisiin, mikäli yhtiö ei ole maksanut velan pääomaa
takaisin eräpäivänä. Vaihto-oikeus velkojilla on myös omistussuhteiden muuttuessa enemmän kuin
kymmenen (10) prosenttia.
Lainan korko on neljä (4) prosenttia vuotuista korkoa. Yhtiö ei anna lainalle vakuutta. Jos korkoa ei voida
maksaa, se siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se
voidaan maksaa. Lainalle on kertynyt maksamatonta kuluksi kirjattua korkoa 1.427.847,48 euroa.
Yhtiön vuonna 2012 nostetun oman pääoman ehtoiselle vaihtovelkakirjalainalle on kertynyt maksamatonta
kuluiksi kirjattua korkoa 1.478.425,20 euroa. Lainapääoma maksettiin takaisin 2017.
Kehitystoiminta
It-hankkeissa on panostettu digitalisaatiostrategian mukaisten hankkeiden toteuttamiseen mm. uusien
sähköisten palveluiden käyttöönottoina asiakasrajapinnassa ja Stevecon henkilöstölle sekä teknisen
tietoturvan tason nostamiseen. Navis järjestelmän myötä yhtiö on saanut mahdollisuuden olla mukana
hyödyntämässä alan markkinajohtajan tuotekehitystä ja tutustua automatisaation hyödyntämiseen
satamatekniikoissa.
Henkilöstön riittävä osaaminen ja sen varmistaminen myös tulevaisuudessa nostettiin tärkeäksi
painopistealueeksi. Koko henkilöstöä koskevat osaamiskartoitukset käynnistettiin ja niitä jatketaan
systemaattisesti. Rekrytointiprosessia päivitettiin ja järjestettiin esimiestyötä tukevia rekrytointikoulutuksia
osaamisen hallinnan tukemiseksi
Työkykyä tukevaa ja ylläpitäviä hankkeita jatkettiin entistä yksilökeskeisempinä toimenpiteinä.
Työturvallisuuden kehittäminen oli edelleen keskeinen kehityskohde ja työturvallisuusajattelun tärkeyttä
ylläpidettiin turvallisuuskoulutuksia jatkamalla ja niiden sisältöä kehittämällä. Turvallisuushavaintojen
käsittely ja raportointi siirtyivät kokonaisuudessaan uuteen järjestelmään, jonka käyttöä pyrittiin
aktivoimaan ja helpottamaan mm. mobiilisovelluksella.
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Ympäristö, laatu ja vastuullisuuspolitiikka
Yhtiön toiminnan ympäristöturvallisuus pysyi edellisten vuosien hyvällä tasolla ympäristövahinkojen ja
ympäristöön liittyvien valitusten määrää tarkasteltaessa. Sertifioidun laadunhallintajärjestelmän osalta
kesällä 2018 siirryttiin koko Steveco konsernin osalta käsittävään laadunhallintajärjestelmään, samalla
järjestelmä päivitettiin vastaamaan standardin ISO 9001:2015 vaatimuksia. Laatu ja ympäristöasioiden
hallintaa on kehitetty vastaamaan uudistetun standardin vaatimuksia ja dokumentointia on siirretty
hallintajärjestelmäsovellukseen.
Kertomusvuonna vahvistettiin konsernin eettiset toimintaperiaatteet, joiden jalkautustyö on meneillään.

Osakkeet
Yhtiöllä on 37 775 osaketta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänimäärän ja oikeuden osingonjaossa.

Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa
Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

Hallintoelimet
Yhtiön hallituksen muodostivat tilikaudella:
Puheenjohtaja
Veli-Jussi Potka
1. varapuheenjohtaja
Erkki Autio
2. varapuheenjohtaja
Tapani Sointu
Jäsenet
Jouko Oksanen
Jussi Sarvikas
Berit Hägerstrand-Åvall
Asser Ahleskog

25.4.2018 saakka

Yhtiön toimitusjohtaja

Henri Kuitunen

Yhtiön tilintarkastajana
toimii

KMPG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri Kettunen KHT.
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Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista
tekijöistä
Vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden toteutumisen keskeisin edellytys on suotuisan talouskehityksen
jatkuminen sekä asiakastyytyväisyyden säilyttäminen.
Yhtiön taloustilanteen kehitystä seurataan tarkasti ja yhtiön johto reagoi muutoksiin tarpeen mukaan.
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Konsernin tulos päättyneellä tilikaudella oli positiivinen. Lähiajan taloudelliset näkymät ovat pääosin
positiiviset. Kotimaisen ja maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin
hitaampana kuin vuonna 2018. Talouskasvuun kuitenkin liittyy merkittäviä epävarmuuksia, joilla saattaa
olla vaikutuksia Stevecon liiketoimintaan 2019.Vuoden 2019 volyymien oletetaan olevan vuoden 2018
tasolla ja vertailukelpoisen tuloksen odotetaan paranevan.
Konsernin vuonna 2016 käynnistetyn työkoneisiin kohdistuvan investointiohjelman toteuttamista
jatketaan.

Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä
Todettiin, että yhtiökokouksen käytettävissä on emoyhtiön vapaan oman pääoman muodossa jakokelpoisia
varoja 15 665 776,36 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 3 460 969,93 euroa siirretään
voittovarojen tilille.

