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Steveco -konsernin toimintakertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2015  
 
Tuloskehitys 
 
Kulunut vuosi oli yhtiön 28. toimintavuosi.  
 
Tilikaudella konsernin liikevaihto laski 6,9 prosenttia ja emoyhtiön 9,0 prosenttia edelliseen tilikauteen 
verrattuna. Konsernin ahtausmäärä oli 9,6 miljoonaa tonnia (v. 2014  10,4 miljoonaa tonnia) ja emoyhtiön 8,6 
miljoonaa tonnia (9,5 miljoonaa tonnia).  
 
Konsernin liikevaihto oli 138,8 miljoonaa euroa (149,2 miljoonaa euroa), liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa (1,9 
miljoonaa euroa) ja voitto ennen veroja 1,5 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Emoyhtiön liikevaihto oli 
116,0 miljoonaa euroa (127,5 miljoonaa euroa), liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa) ja voitto 
ennen satunnaisia eriä 0,7 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).  
 
Olennaiset tapahtumat tilikaudella 
 
Tapahtumat maailmalla ja eritoten Venäjällä vaikuttivat edelleen merkittävästi Kotkan konttiterminaalin 
työmääriin, mutta myös Kotkan Hietasen ja Steveco Logistics -huolintaliiketoimintayksikön työmäärät 
vähenivät. Vuosaaressa liikennemäärät olivat pääosin kohtuullisella tasolla. Pula vientiliiketeen tarvitsemista 
konteista oli leimallista koko vuoden Kotkan Mussalossa. 
 
Alentuneista työmääristä johtuen työnantaja jätti syyskuussa henkilöstöryhmille yhteistoimintalain mukaisen 
neuvotteluesityksen. Neuvotteluiden ulkopuolelle jäivät vain Vuosaaren ahtaustoiminnot. Neuvotteluprosessin 
päätteeksi 76 Stevecolla työskentelevää henkilöä lomautettiin toistaiseksi. 
 
Ahtaajat irtisanoivat paikallissopimuksen ahtaajien liikkumisesta Kotkan ja Haminan välillä. Steveco Oy:n ja Oy 
Saimaa Terminals Ab:n yhteisoperoinnit päättyivät siten joulukuun puolivälissä.  
 
Steveco Logistics vastasi tiukentuneeseen taloudelliseen tilanteeseen karsimalla ulkomaisia edustustoja ja 
lopettamalla liiketoiminnan Moskovassa. Steveco Logisticsin toiminnot keskitettiin vuoden lopulla 
pääkonttoriin omiin tiloihin. 
 
Kotkan Satamatalot Oy:ltä ostettiin Hietasessa sijaitseva SECU-varasto. Konehankintoja tehtiin lunastamalla 24 
leasing-konetta. Muilta osin konsernin investointitaso säilyi alhaisena koko toimintavuoden.  
 
Tunnusluvut 
 
Milj. €                 Steveco –konserni               Emoyhtiö     
 
 2015 2014 2013 2015 2014 2013 
Liikevaihto 138,8 149,2 156,5 116,0 127,5 133,1 
Liikevaihdon muutos % -6,9 -4,6 4,2 -9,0 -4,3 3,3 
Henkilöstökulut 55,3 59,3 61,3 47,0 51,4 53,2 
Henkilöstökulu/LV % 39,9 39,8 39,2 40,5 40,3 39,9 
Omavaraisuusaste 20,2 18,6 15,4 19,3 17,1 14,5 
Sijoitetun pääoman tuotto % 10,1 

 
8,0 8,3 7,0 4,8 8,1 

Henkilöstömäärä 844 884 924 716 761 802 
Palkat ja palkkiot 44,7 47,9 49,7 37,9 41,5 43,0 
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Pääomalainat 
 
Yhtiöllä on 4 122 755 euroa vuonna 2010 nostettua oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa kahdelta 
suurimmalta omistajalta. 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 933.116,88 euroa. 
 
Yhtiöllä on lisäksi 4 339 800 euroa vuonna 2012 nostettua oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa. 
Lainaan liittyy erityisiä oikeuksia, joiden nojalla annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 72 330 kpl. 
 
Laina-ajan viisi (5) ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita. Tämän jälkeen velallinen ryhtyy lyhentämään 
lainaa viimeksi ennen lyhennysvapaiden vuosien päättymistä päättyneeltä tilikaudelta laadittavan – ja 
tarvittaessa sitä seuraavien tilinpäätösten – perusteella.  
 
Velallinen on velvollinen käyttämään edellisessä kappaleessa tarkoitetuista lainan lyhennykseen lain mukaan 
käytettävissä olevista enimmäisvaroista enintään viisikymmentä (50) prosenttia pääomalainojensa 
lyhennyksiin. Tämä pääomalainojen lyhennyksiin käytettävissä oleva määrä jakaantuu velallisen eri 
pääomalainavelkojien kesken näiden saatavien pääomien mukaisessa suhteessa. Velallinen on oikeutettu 
maksamaan lainan pääoman tai sen osan takaisin aikaisemminkin kuin edellä tässä kohdassa on määritelty, 
kunhan lain mukaiset edellytykset pääomalainan takaisinmaksulle täyttyvät. Pääomalainan takaisinmaksulle 
laissa asetettujen edellytysten täyttyessä lainan jäljellä oleva pääoma on maksettava takaisin 
kokonaisuudessaan kymmenen (10) vuoden kuluttua laina-ajan alkamisesta. 
 
Lainan korko on kahdeksan (8) 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 kuluiksi kirjattua korkoa 1.041.552,00 euroa. 
 
Kehitystoiminta  
 
Konsernin keskeisiä IT- ja kehityshankkeita olivat toimintavuonna asiakkaiden toivomat EDI-sanomien 
muutokset sekä CRM-järjestelmä. 
 
Henkilöstöön liittyvän kehitystoiminnan painopisteenä olivat työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen sekä 
työurien pidentämiseen tähtäävät toimenpiteet. Em. asioita toteutettiin yhteistyössä 
työeläkeyhtiökumppanien kanssa ja niiden tavoitteet kytkeytyvät myös kiinteästi työturvallisuuden 
kehittämiseen. Lisäksi toimintavuoden aikana annettiin henkilöstölle laatu-, turvallisuus- ja ammatillista 
koulutusta.  
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Ympäristö 
 
Yhtiön toiminnan ympäristöturvallisuus pysyi edellisten vuosien tasolla ympäristövahinkojen ja ympäristöön 
liittyvien valitusten määrää tarkasteltaessa. Vakavia ympäristövahinkoja ei vuonna 2015 sattunut. 
 
Osakkeet 
 
Yhtiöllä on 37 775 osaketta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänimäärän ja oikeuden osingonjaossa. 
 
Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa 
 
Kiinteistö Oy Kotkan Kipparinkulman yhdistelyperiaatetta on muutettu tilikauden 2015 aikana. Muutos on 
oikaistu myös tilikaudelta 2014 esitettyihin vertailutietoihin. Muutoksen vaikutus konsernin kertyneisiin 
voittovaroihin vuonna 2015 on +797 tuhatta euroa (vuonna 2014  +771 tuhatta euroa) ja tilikauden 2015 
tulokseen +28 tuhatta euroa (vuonna 2014  +26 tuhatta euroa). 
 
Hallintoelimet 
 
Yhtiön hallituksen muodostivat tilikaudella: 
 
Puheenjohtaja  
Asser Ahleskog   
  
1. varapuheenjohtaja  
Tapani Sointu  UPM-Kymmene Oyj 
 
2. varapuheenjohtaja 
Erkki Autio  Stora Enso Oyj  
 
Jäsenet   
Jouko Oksanen Ahlström Capital Oy 
Jussi Sarvikas  UPM-Kymmene Oyj 
Berit Hägerstrand-Åvall  Stora Enso Oyj 

     
Yhtiön toimitusjohtaja Henri Kuitunen  
 
Yhtiön tilintarkastajana 
toimii KMPG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri Kettunen KHT. 
 
Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista 
tekijöistä 
 
Haasteellisessa toimintaympäristössä yhtiön taloustilanteen ja maksuvalmiuden kehitystä seurataan tarkasti ja 
yhtiön johto reagoi niihin tarpeen mukaan. 
 
Strategisena riskinä nähdään lähinnä transitoliikenteen hiipumisesta johtuva konttipula Kotkan Mussalossa. 
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Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Konsernin tulos päättyneellä tilikaudella oli positiivinen. Lähiajan talouden näkymät ovat varsin epävarmoja. 
 
Jyrkästi laskeneen Venäjän transitoliikenteen ei odoteta kasvavan mainittavasti alkaneen tilikauden aikana. 
 
Steveco-konsernin näkökulmasta metsäteollisuuden kuljetuksissa on nähtävissä kasvupotentiaalia niin sellu- 
kuin sahatavaralogistiikassa. 
 
Steveco -konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasoa ja tilikauden 2016 tuloksen 
ennakoidaan olevan vuoden 2015 tasolla. 
 
Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä 
 
Todettiin, että yhtiökokouksen käytettävissä ei ole vapaan oman pääoman muodossa jakokelpoisia varoja. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 1.271.756,13 euroa siirretään 
voittovarojen tilille. 
 

 

 


