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ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE:    
Liikevaihto nousi 225,9 milj. euroon, liikevoitto oli 12,8 milj. euroa 
 
- Aspo-konsernin liikevaihto oli 225,9 milj. euroa (204,9 Me) 
- Liikevoitto oli 12,8 milj. euroa (17,3 Me)  
- Voitto ennen veroja 11,1 milj. euroa (15,8 Me) 
- Tulos/osake oli 0,32 euroa (0,45 euroa) 
- Osinkoehdotus on 0,41 euroa (0,40 euroa) 
- Aspon näkymät vuodelle 2007 jatkuvat myönteisinä  
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. 
 
 
VUOSI 2006 LYHYESTI                        2006       2005        Muutos 
                                                                       % 
Liikevaihto, Me                           225,9      204,9          10,2 
Liikevoitto, Me                            12,8       17,3         -26,0   
Osuus liikevaihdosta, %                     5,7        8,4               
Voitto ennen veroja, Me                    11,1       15,8                   
Osuus liikevaihdosta, %                     4,9        7,7              
 
Tulos/osake, euroa                         0,32       0,45               
Laimennettu tulos/osake, euroa             0,31       0,43 
Oma pääoma/osake, euroa                    2,26       2,30               
Omavaraisuusaste-%                         45,2       47,2               
Nettovelkaantumisaste-%                    35,7       23,6 
 
Henkilöstö katsauskauden lopussa            694        681               
 
 
Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg: 
 
”Vuonna 2006 markkinatilanne jatkui vahvana ja Aspon liikevaihto kasvoi. 
Liiketoimintaryhmät Chemicals ja Systems kasvoivat ja paransivat tulostaan. 
Konsernin tuloksen kannalta tärkeimmän liiketoimintaryhmän Shippingin 
kuljetusten kysynnässä ja lastien saannissa oli vuoden aikana nopeita muutoksia. 
Shippingin liiketulos heikkeni ja siksi koko konsernin tulos oli epätyydyttävä. 
 
Vuoden aikana konsernin rakenne vahvistui ja parani monin eri tavoin. 
Investoimme keskimääräistä enemmän: teimme yritysoston, tilasimme kaksi uutta 
laivaa ja otimme käyttöön uutta kuljetuskapasiteettia. Vahvistimme myös 
toiminnanohjausjärjestelmiä, lisäksi Systems-liiketoimintaryhmässä toteutettiin 
kannattavuuden parantamiseen tähtäävä toimenpideohjelma. 
 
Vuoden lopussa toiminnan tehokkuus parani huomattavasti ja kannattavuus nousi 
lähelle tavoitetasoa.  
 
Määrätietoisen työn ansiosta Aspon liiketoimintaryhmät ovat mielestäni nyt 
paremmassa kunnossa kuin koskaan. Tämä luo hyvän pohjan tulevalle toiminnalle ja 
tuloksenteolle.”  
 
 
TOIMINNAN YLEISPIIRTEET  
 
Vuoden 2006 alussa kansainvälisen markkinatilanteen odotettiin jatkuvan 
myönteisenä, mikä ennakoi kasvua  Aspon kolmelle liiketoimintaryhmälle. 
Toiminnan jatkuva kansainvälistyminen johti odotetusti liikevaihdon vahvaan 
kasvuun etenkin Venäjällä ja Ukrainassa. Pohjoismaissa ja Baltiassa liikevaihto  
sen sijaan kasvoi maltillisesti tai ei ollenkaan. Konsernin kokonaisliikevaihdon 
kasvu jatkui kaksinumeroisin luvuin. 
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Raakaöljyn korkea hinta heijastui toimintaan sekä myönteisesti kemikaalien 
hintojen noustessa että kielteisesti meriliikenteen polttoainekulujen kasvaessa 
merkittävästi. Polttoaineiden jakelussa öljyn kalleus johti uusien 
polttoaineseosten rynnistykseen markkinoille. Päästökauppa ja kesän kuivuus 
aiheuttivat nopeita vaihteluita merikuljetusten kysynnässä, mikä heikensi 
toiminnan tuottavuutta. Konsernin operatiivinen kannattavuus parani vuoden 
mittaan, mutta jäi epätyydyttäväksi. Vuoden aikana investoitiin poikkeuksellisen 
paljon sekä uuteen tonnistoon että toiminnan tehostamiseen ja tehtiin yksi 
yrityskauppa. 
 
Aspo Chemicals  
 
Petrokemikaalien hintakehitys oli edellisvuotta tasaisempaa. Myös tuotteiden 
saatavuus oli hyvä eikä tavaravirroissa esiintynyt ongelmia. Suomessa ja 
Skandinaviassa myynti kehittyi vaatimattomasti ja kannattavuus jäi 
epätyydyttäväksi. Baltiassa edellisvuonna tehdyt organisaatiomuutokset ja 
nestemäisten kemikaalien käsittelyn keskittäminen Latviaan tuottivat tulosta: 
kannattavuus parani, vaikka liikevaihdon kasvu jäi vaatimattomaksi. Venäjällä ja 
Ukrainassa liikevaihto kasvoi edelleen voimakkaasti ja tulos vahvistui.   
 
Päättyneellä tilikaudella ulkomaan toimintojen kokonaistulos ohitti ensimmäisen 
kerran kotimaan toimintojen tuloksen. Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevoitto 
kasvoi ja kannattavuus koheni hieman.  
 
Huhtikuussa ostettiin Suomessa lähinnä autojen ruosteenestotuotteisiin 
keskittyneen Sealco Oy:n liiketoiminta. Kaupan myötä Chemicalsin Autokemikaalit-
yksikkö saa synergiaetuja laajentamalla Sealcon liiketoimintaa ja 
tuotevalikoimaa. 
 
Aspo Shipping 
 
Vuoden 2006 alussa merikuljetusten kysyntä Itämerellä oli tavallista heikompaa. 
EU:n päästökauppajärjestelmän vuoksi energiayhtiöt vähensivät kivihiilen 
käyttöä. Samaan aikaan Shipping-liiketoimintaryhmän kuljetuskapasiteetti kasvoi, 
kun uusin alus aloitti liikennöinnin. Osa kapasiteetista jouduttiin myymään 
spot-markkinoille.  
 
Vuoden aikana kansainväliset markkinat vahvistuivat, ja vähäsateinen kesä käänsi 
energiahiilen kysynnän äkilliseen kasvuun Itämeren alueella. Kohonnut 
kustannustaso sekä jatkuvat tavaransaannin häiriöt laivaussatamissa heikensivät 
toiminnan kannattavuutta edellisvuoteen verrattuna. Shipping-liiketoimintaryhmän 
liikevaihto kasvoi maltillisesti. 
 
Terästeollisuuden kuljetukset, joiden osuus kaikista lasteista oli noin 53 % 
(60), jatkuivat tasaisesti läpi vuoden. Energiateollisuuden kuljetukset 
vilkastuivat loppuvuotta kohti ja niiden osuus varustamon noin 14,6 miljoonan 
tonnin (13,9) kokonaiskuljetuksista oli noin 37 % (34). Toiminnan kannattavuus 
parani vuoden loppupuolella, mutta tulos jäi selvästi edellisvuotisesta ja oli 
epätyydyttävä. 
 
Vuoden alussa tehtiin tulevaisuuden kannalta tärkeä päätös kahden uuden Eira-
luokan aluksen tilauksesta. Intiassa rakennettavat laivat nostavat varustamon 
Eira-luokan alusten määrän neljään. Alusten on määrä valmistua vuosina 2008 ja 
2009. Kokonaisinvestoinnin kassavirtavaikutus puolittui noin 25 miljoonaan 
euroon, kun toinen uudisrakennuksista myytiin edelleen SEB Leasing Oy:lle. 
Vuoden lopussa päätettiin myydä laivaston vanhimpiin kuuluva alus, vuonna 1983 
rakennettu Ms Arkadia, kun käytettyjen alusten hintataso nousi voimakkaasti. 
Aluksen myynti on osa varustamon strategian mukaista laivaston uusimista. 
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Aspo Systems 
 
Huoltamoalan markkinatilanne jatkui keskimääräistä vilkkaampana, mikä kasvatti 
Systems-liiketoimintaryhmän liikevaihtoa. Loppuvuodesta markkinatilannetta 
leimasivat lukuisat alan toimijoiden väliset yrityskaupat. Asiakaskunnan 
investoinnit laitteisiin ja huoltopalveluihin toteutuivat pääosin 
suunnitellusti, mutta uuteen sirukorttiteknologiaan liittyvät tilaukset 
siirtyivät eteenpäin osin komponenttien puutteesta ja osin uusien tuotteiden 
tyyppihyväksyntäaikatauluista johtuen. 
 
Toisella vuosipuoliskolla toteutettiin toimintojen karsimiseksi ja 
järkeistämiseksi toimenpideohjelma, jonka tulosvaikutukseksi on vuositasolla 
laskettu 1,5 miljoonaa euroa vuodesta 2007 alkaen. Ohjelman kertaluonteiset noin 
0,7 miljoonan euron kulut vaikuttivat osaltaan tuloksen tappiollisuuteen. 
Kertaluonteisista kuluista riisuttu vertailukelpoinen tulos parani 
edellisvuotisesta. 
 
Systems solmi laajan huoltamoiden jakelumittareihin ja muihin tuotteisiin sekä 
niiden kunnossapitoon liittyvän yhteistyösopimuksen kansainvälisen Gilbarco 
Veeder-Root -organisaation kanssa.   
 
Venäjän markkinoille maksuautomaatteja valmistavan yhteisyrityksen toiminta 
eteni suunnitellusti Pietarissa. Huoltotoiminnan tehokkuuden parantamiseen 
tähtäävä tietotekniikkainvestointi saatiin päätökseen vuoden lopussa. 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 21,0 miljoonalla eurolla (10,2 %) 225,9 
miljoonaan euroon. Konsernin suora vienti yhdessä ulkomaisten tytäryhtiöiden 
liikevaihdon kanssa oli 88,5 miljoonaa euroa (76,5).   
    
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 21,1 % ja nousi 89,1 miljoonaan 
euroon (73,6). Voimakkaimmin liikevaihto kasvoi Venäjällä ja Ukrainassa. 
Shipping-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 4,4 %:lla 82,7 miljoonaan euroon 
(79,2). Systems-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 3,8 %:lla 54,1 miljoonaan 
euroon (52,1).   
 
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 
                                     2006        2005      Muutos      Muutos 
                                       Me          Me          Me           % 
 
Chemicals                            89,1        73,6        15,5        21,1 
Shipping                             82,7        79,2         3,5         4,4 
Systems                              54,1        52,1         2,0         3,8 
YHTEENSÄ                            225,9       204,9        21,0        10,2 
 
TULOS  
   
Aspo-konsernin tilikauden liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa (17,3).  
 
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevoitto kasvoi 0,5 miljoonalla eurolla 2,7 
miljoonaan euroon (2,2). Yli puolet liikevoitosta kertyi ulkomaisista 
tytäryhtiöistä. Shipping-liiketoimintaryhmän liikevoitto laski 12,6 miljoonaan 
euroon (17,9). Systems-liiketoimintaryhmän tulos parani 0,2 miljoonalla eurolla, 
mutta oli miljoona euroa tappiollinen (-1,2).  
 
Konsernin poistot kasvoivat miljoonalla eurolla ja olivat 9,3 miljoonaa euroa. 
Chemicals-liiketoimintaryhmän poistot olivat 0,5 miljoonaa euroa, Shipping-
liiketoimintaryhmän poistot 8,4 miljoonaa euroa ja Systems-liiketoimintaryhmän 
poistot 0,4 miljoonaa euroa.    
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Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,8 % liikevaihdosta eli 1,8 miljoonaa euroa 
(1,5).  
 
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 11,1 miljoonaa euroa (15,8). 
Tilikauden voitto oli 8,2 miljoonaa euroa (10,8). Konsernin välittömät verot ja 
laskennallisen verovelan muutos olivat 2,8 miljoonaa euroa (3,9). 
 
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin             
                                     2006        2005      Muutos      Muutos 
                                       Me          Me          Me           % 
 
Chemicals                             2,7         2,2         0,5        22,7 
Shipping                             12,6        17,9        -5,3       -29,6  
Systems                              -1,0        -1,2         0,2        16,7 
Muu toiminta                         -1,5        -1,6         0,1         6,3 
YHTEENSÄ                             12,8        17,3        -4,5       -26,0  
 
Aspo on täsmentänyt aineellisten hyödykkeiden laskentaperiaatetta 
telakointikulujen osalta. Vuoden 2005 vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. 
 
Osakekohtainen tulos 
 
Konsernin tulos/osake oli 0,32 euroa (0,45) ja laimennettu tulos/osake 0,31 
euroa (0,43). Oma pääoma/ osake oli 2,26 euroa (2,30). 
 
 
INVESTOINNIT          
  
Konsernin tilikauden investoinnit olivat yhteensä 10,2 miljoonaa euroa (5,8). 
Suurin osa investoinneista kohdistui alushankintojen ennakkomaksuihin ja 
yritysostoon.  
 
Investoinnit liiketoimintaryhmittäin  
                                      2006        2005             
                                        Me          Me             
 
Chemicals                              1,3         0,4             
Shipping                               7,3         0,6             
Systems                                1,4         4,7             
Konsernihallinto                       0,2         0,1    
YHTEENSÄ                              10,2         5,8   
 
             
RAHOITUS            
 
Konsernin rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä. Likvidejä varoja oli 
tilinpäätöshetkellä 9,1 miljoonaa euroa (12,5). Konsernitaseen tilinpäätöshetken 
korolliset velat olivat yhteensä 29,9 miljoonaa euroa (26,3). Korottomat velat 
olivat 31,9 miljoonaa euroa (26,7).  
 
Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 35,7 % (23,6). Oman pääoman tuotto oli 
14,1 % (19,9) ja omavaraisuusaste verovelka huomioon ottaen 45,2 % (47,2). 
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA 
 
Riskienhallinta on osa Aspo-konsernin valvontajärjestelmää, jonka tavoitteena on 
havaita, analysoida ja pyrkiä hillitsemään toimintaan liittyviä mahdollisia 
uhkia ja riskejä. Riskiksi on katsottu kaikki sisäiset ja ulkoiset tekijät, 
jotka vaikuttavat Aspon liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen ja 
tuloksentekokykyyn.  
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Riskit kartoitetaan, luokitellaan ja arvioidaan systemaattisesti ja päätetään 
tarpeellisista toimenpiteistä. Tiettyjen riskien osalta riskienhallinnan 
periaatteet ja keskeisin sisältö on määritelty konsernitason politiikoissa ja 
ohjeissa. Vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutuksin. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Aspo-konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 694 (681) ja tilikauden 
aikana keskimäärin 693 (688). Toimihenkilöiden keskimäärä oli 312 (307) ja 
työntekijöiden 381 (381). Emoyhtiön henkilöstömäärä, joka koostui 
toimihenkilöistä, oli 9 (9) tilikauden päättyessä ja tilikaudella keskimäärin 9 
(9).  
 
Aspo-konsernin henkilöstöstä 60 % (63) työskentelee Suomessa, muissa 
Pohjoismaissa 28 % (28), Baltian maissa 5 % (5) ja Venäjällä 7 % (4).  
  
Henkilöstöstä miesten osuus on 82 % (83) ja naisten 18 % (17). Aspo-konsernin 
työsuhteista on kokoaikaisia 98 % (98). Tilikaudella solmittiin 47 (38) uutta 
työsuhdetta. Vuonna 2006 henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 
yhteensä 26 493 996 euroa (25 480 462). 
 
Henkilöstö keskimäärin liiketoimintaryhmittäin 
 
                                      2006        2005               
CHEMICALS 
Toimihenkilöt                           90          82    
Työntekijät                             14           9 
Yhteensä                               104          91 
 
SHIPPING 
Toimihenkilöt                           30          30     
Merihenkilöstö                         227         231 
Yhteensä                               257         261 
 
SYSTEMS 
Toimihenkilöt                          183         186 
Työntekijät                            140         141 
Yhteensä                               323         327 
 
Konsernihallinto                         9           9            
 
YHTEENSÄ                               693         688                
 
Palkitseminen     
 
Aspo-konsernissa on otettu käyttöön voittopalkkiojärjestelmä ja perustettu 
henkilöstörahasto, jonka jäseniä ovat tässä vaiheessa kaikki Aspo-konsernin 
kotimaisissa tytäryhtiöissä työskentelevät henkilöt.  
 
Osa konsernin tuloksesta maksetaan voittopalkkioeränä henkilöstörahastolle. 
Tarkoituksena on, että henkilöstörahasto käyttää valtaosan sille maksettavista 
voittopalkkioeristä Aspo Oyj:n osakkeiden ostoon. Pitkän aikavälin tavoitteena 
on, että henkilöstöstä tulee yhtiön merkittävä omistajaryhmä. 
 
Aspo Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2006 uudesta avainhenkilöiden 
osakekurssisidonnaisesta kannustinjärjestelmästä, jossa mahdollinen tuotto 
perustuu yhtiön osakkeen tuottoon seuraavien kolmen vuoden aikana.  
  
Osakeomistusohjelman piiriin kuuluu noin 30 Aspo-konsernin johto- ja 
avainhenkilöä. Kukin heistä osti sovitun määrän Aspon osakkeita toukokuussa.  
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Osakekurssin kehittymiseen sidottu palkkio suoritetaan rahana järjestelmän 
päätyttyä 2009. 
 
 
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTOIMINTA 
 
Aspo-konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on organisoitu toimialojen 
luonteen mukaisesti. Chemicals- ja Shipping-toimialoilla T&K-toiminta kohdistuu 
pääosin toiminnan, menetelmien ja tuotantoteknologian kehittämiseen ilman 
erillistä organisaatiota, mistä johtuen kehityspanokset sisältyvät 
erittelemättöminä normaaleihin liiketoimintakuluihin.  
 
Systems-toimialan muodostava Autotank-konserni panostaa voimakkaasti tutkimus- 
ja kehitystoimintaan, jonka painopistealueena on uusien maksujärjestelmien 
(Payment Solutions) kehittäminen. Tuotekehitykseen on osallistunut Suomessa ja 
Ruotsissa yhteensä 20 (28) henkilöä. Panostukset olivat tilikaudella 2006 noin 
miljoona euroa (1,1) edustaen 2,0 % (2,1) Autotank-konsernin liikevaihdosta. 
 
 
YMPÄRISTÖ 
 
Aspo-konsernin normaali toiminta ei aiheuta merkittäviä haittoja ympäristölle. 
Konserniyhtiöt noudattavat ympäristöasioiden hoidossa Aspon 
ympäristöpolitiikkaa, jonka keskeisenä periaatteena on toimintojen jatkuva 
parantaminen. Aspo-konserni on myös sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen 
Kauppakamarin Elinkeinoelämän peruskirjaa kestävän kehityksen aikaansaamiseksi.   
 
JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 
 
Aspo Oyj:n 4.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen 
hallitukseen yhden vuoden toimikaudeksi insinööri Matti Artevan, kauppatieteiden 
lisensiaatti Kari Haaviston, oikeustieteen kandidaatti Esa Karppisen, 
oikeustieteen kandidaatti Roberto Lencionin ja diplomi-insinööri, diplomi-
ekonomi Kari Stadighin. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kari Stadigh ja 
varapuheenjohtajana Matti Arteva.  
 
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomiekonomi, eMBA Gustav Nyberg. 
 
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. 
Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KTM, KHT Jouko Malinen.   
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET 

 
Vuoden 2006 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankinnasta ja luovuttamisesta. Osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien 
omistussuhteesta poiketen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 
400 000 kappaletta. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata 
omaa pääomaa. Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen  mukaan Aspon hallitus voi 
myös päättää enintään 765 950 yhtiölle hankitun oman osakkeen luovuttamisesta 
yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. 
 
Osakkeet hankitaan ja luovutetaan ensisijaisesti mahdollisten yrityskauppojen 
tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien hankintojen rahoittamiseksi. 
Hallitus voi myös ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeiden mitätöimistä. 
Valtuutukset ovat voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. 

 
Yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla hallitus päätti 17. toukokuuta 2006 
luovuttaa 7 700 omaa osaketta yhtiön avainhenkilöille suunnatun 
kannustusjärjestelmän puitteissa. Osakkeiden luovutushinta oli julkisessa 
kaupankäynnissä muodostunut luovutushetken käypä arvo. Hallitus ei ole  
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tilikauden aikana käyttänyt yhtiökokouksen myöntämiä valtuuksia omien osakkeiden 
hankintaan. 
 
 
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET      
 
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2006 oli 17 451 695,37 euroa ja 
osakkeiden kokonaismäärä 26 047 803, joista yhtiön hallussa oli 358 250 osaketta 
eli 1,38 prosenttia osakepääomasta.  
 
Tilikauden aikana Aspon vaihdettavan pääomalainan lainaosuuksilla merkittiin 
364 560 osaketta ja osakepääomaa korotettiin vastaavasti 243 922,56 eurolla.   
 
Vuoden 2006 aikana Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli yhteensä 
6 043 932 osaketta ja 41,9 miljoonaa euroa, eli 23,2 prosenttia osakekannasta 
vaihtoi omistajaa. Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 8,62 euroa ja alin 5,75 
euroa. Keskikurssi oli 6,96 euroa ja vuoden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi 
6,80 euroa. Yhtiöllä on osaketta koskeva markkinatakaussopimus Kaupthing Bank 
Oyj:n  kanssa. 
  
PÄÄOMALAINA 
 
Aspo Oyj:llä on vaihdettavaa pääomalainaa 17 645 000 euroa. Laina-aika on 
4.6.2004-4.6.2009. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 4.6.2009 edellyttäen, 
että osakeyhtiölain 5 luvun mukaiset ja laina-ehdoissa mainitut 
takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Lainalla on kiinteä 5 %:n korko. 
 
 
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Vuoden 2007 alussa konserniyhtiö ESL Shipping Oy:n laivaston toiseksi vanhin 
alus, vuonna 1983 rakennettu Ms Arkadia myytiin aikaisemmin tehdyn päätöksen 
mukaisesti. Alus on täysin poistettu, joten kaupasta syntyy noin 10 miljoonan 
euron myyntivoitto ennen veroja. Myyntivoitto kirjataan toiselle 
vuosineljännekselle. Alus luovutetaan ostajalle sopimuksen mukaan huhtikuun 
loppuun mennessä. 
 
 
OSINKOEHDOTUS 
 
Hallitus ehdottaa 29.3.2007 koollekutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,41 euroa 
osakkeelta 25 689 553 osakkeelle eli yhteensä 10 532 716,73 euroa. 
 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2007 
 
Aspon kaikkien liiketoimintaryhmien näkymät vuodelle 2007 näyttävät tällä 
hetkellä myönteisiltä. Konsernin liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan ja 
liikevoiton yltävän edellisvuotista paremmalle tasolle. 
 
Valtaosa Aspo-konsernin kasvusta ja entistä suurempi osa liikevaihdosta tulee 
vastedes konsernin ulkomaisista yksiköistä. Tuloksenteon kannalta erityisen 
lupaavia ovat maat, joilla on maantieteellinen tai logistinen kytkös Itämeren 
alueeseen. Alueen kasvumahdollisuudet näyttävät lähivuosina lupaavilta.  

 
Aspo Chemicals 
 
Kansainvälisillä kemikaalimarkkinoilla viime vuosina koetut hintojen heilahtelut 
näyttävät jatkuvan. Valmistajat supistavat voimakkaasti heikosti kannattavien 
tuotteiden tuotantokapasiteettia.  Kysynnän ylittäessä tarjonnan hinnat lähtevät  
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nopeaan nousuun. Epävarmuus raakaöljyn kestävästä hintatasosta näyttää 
lisääntyvän. Suurta pysyvää hinnanalennusta ei kuitenkaan odoteta. 
 
Chemicals-liiketoimintaryhmä ylsi vuonna 2006 lähelle historiansa parasta 
tulosta paljolti itäalueiden myönteisen markkinakehityksen ansiosta. 
Positiivisen kehityksen uskotaan edelleen jatkuvan.  Ryhmän liikevaihdon  
odotetaan kasvavan, mutta hitaammin kuin viime vuonna, jolloin kasvu ylitti 20 
prosenttia. Chemicals-liiketoimintaryhmän tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin  
markkinat. Tämänhetkisen arvion mukaan Chemicals yltää hyvään tulokseen myös 
tänä vuonna. 
 
Chemicals-liiketoimintaryhmän suurimmat riskit liittyvät Euroopan unionin 
kemikaaliasetuksen (ns. REACH) mahdollisiin kielteisiin  vaikutuksiin. 
Pahimmillaan se rajoittaisi kemikaalien valmistusta ja käyttöä EU:n alueella. 
Riskinä ovat myös Venäjään ja Ukrainaan liittyvät poliittiset ja taloudelliset 
epävarmuustekijät.  
 
 
Aspo Shipping 

 
Kansainvälisillä irtolastimarkkinoilla loppuvuosi oli erittäin vilkas, mutta 
tilanteen uskotaan rauhoittuvan tämän vuoden aikana. Toisaalta kansainvälisen 
kehityksen ei odoteta merkittävästi vaikuttavan Itämeren markkinatilanteeseen. 
Energiahiilen kuljetuskysynnän odotetaan tasoittuvan ja terästeollisuuden 
kysynnän hieman kasvavan viime vuodesta. 
 
Shipping-liiketoimintaryhmän kuljetuskapasiteetti pienenee jonkin verran Ms 
Arkadian luovutuksen jälkeen keväällä 2007. Viime vuonna liikennöinnin 
aloittanut uusi alus on saatu integroitua laivastoon, joten varustamon toiminnan 
uskotaan tänä vuonna tehostuvan. Shipping-liiketoimintaryhmällä on edellytyksiä 
parantaa kannattavuuttaan tänä vuonna, mikäli tavaran saannissa ei ole samoja 
ongelmia kuin viime vuonna. Liikevaihtoon ei odoteta suurta muutosta.  
 
Shipping-liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssiriskit on pääosin suojattu 
termiinisopimuksin. Polttoaineiden hintavaihteluiden riskit on pyritty 
suojaamaan asiakassopimuksiin sisältyvillä ns. bunkkeriklausuuleilla. 
 
 
Aspo Systems 
 
Polttoaineiden jakelussa markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vilkkaana vuonna 
2007. Teknologiainvestointien lisäksi tähän näkemykseen vaikuttavat uusien 
polttoaineseosten lisääntyvä jakelu sekä alan konsolidointikehitys. 
 
Teknologiainvestointien arvellaan käynnistyvän vuoden 2007 aikana, mihin 
viittaavat tilauskannassa jo olevat sirukorttiuudistukseen liittyvät 
laitetilaukset. Viime vuonna valmistunut uusi yhteispohjoismainen 
tuotesukupolvi, sekä organisaatiossa toteutettu toimintojen karsiminen ja 
järkeistäminen luovat hyvän pohjan toiminnan tehostamiselle. 
 
Systems-liiketoimintaryhmän tavoitteena on maltillinen liikevaihdon kasvu. 
Toiminnallisen tuloksen odotetaan kääntyvän voitolliseksi. 

 
Helsingissä 13. helmikuuta 2007 
 
ASPO Oyj 
 
Hallitus 
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ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA                                      
 
                                                 2006     2005               
                                                   Me       Me   
  
LIIKEVAIHTO                                     225,9    204,9     
Liiketoiminnan muut tuotot                        0,9      1,1     
Poistot ja arvonalentumiset                      -9,3     -8,7     
 
LIIKEVOITTO                                      12,8     17,3      
 
Rahoitustuotot ja –kulut                         -1,8     -1,5      
 
VOITTO ENNEN VEROJA JA VÄHEMMISTÖOSUUTTA         11,1     15,8      
 
KATSAUSKAUDEN VOITTO                              8,2     11,6      
 
Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos      8,2     11,5 
Vähemmistöosuus                                            0,1 
 
 
ASPO-KONSERNIN TASE 
                                                 2006     2005  
                                                   Me       Me            
VARAT             
Pitkäaikaiset varat 
Aineettomat hyödykkeet                            1,2      0,5                           
Liikearvo                                         8,2      7,2 
Aineelliset hyödykkeet                           54,4     54,2 
Myytävissä olevat sijoitukset                     0,2      0,9                  
Pitkäaikaiset saamiset                            2,3      2,9 
Osuudet osakkuusyrityksissä                       1,4      1,2 
 
Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus                                  17,7     15,4  
Myynti- ja muut saamiset                         34,9     28,7 
Rahavarat                                         9,1     12,5  
VARAT YHTEENSÄ                                  129,4    123,5  
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
Oma pääoma 
Osakepääoma                                      17,5     17,2                   
Muu oma pääoma                                   40,6     41,0  
Vähemmistöosuus                                   0,1      0,1  
 
Pitkäaikainen vieras pääoma                      28,7     34,0   
Lyhytaikainen vieras pääoma                      42,5     31,2  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                   129,4    123,5   
 
 
ASPO-KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA  
                                                 2006     2005           
                                                   Me       Me  
LIIKETOIMINTA 
Liikevoitto                                      12,8     17,3       
Oikaisut liikevoittoon                            6,8      9,0      
Käyttöpääoman muutos                             -0,6      2,0     
Maksetut korot                                   -3,2     -2,4  
Saadut korot                                      1,0      0,7    
Maksetut verot                                   -4,5     -4,6   
Liiketoiminnan rahavirta                         12,3     22,0     
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INVESTOINNIT           
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin                       -5,0     -2,8 
Ennakkomaksut aluksista                          -5,2 
Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot                        0,1      0,1 
Luovutustulot muista sijoituksista                0,9           
Ostetut tytäryhtiöt                                       -3,2 
Ostetut osakkuusyhtiöt                                    -0,4 
Investointien rahavirta                          -9,2     -6,3   
 
RAHOITUS 
Omien osakkeiden myynti                           0,1 
Omien osakkeiden hankinta                                 -0,9 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut           -0,8     -0,5 
Lyhytaikaisten lainojen nostot                    8,0 
Pitkäaikaisten saamisten muutos                  -0,1                      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut           -3,5     -3,9 
Maksetut osingot                                -10,2    -10,1    
Rahoituksen rahavirta                            -6,5    -15,4    
 
Rahavarojen muutos                               -3,4      0,3      
Rahavarat vuoden alussa                          12,5     12,2       
Rahavarat kauden lopussa                          9,1     12,5      
 
 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 
              Osake-  Yli-  Käy-  Muut   Omat  Muun-  Kerty-    Yh-   Vä-    Oma 
               pää-  kurs-   vän   ra-  osak-    to-    neet  teen-  hem-   pää- 
               oma   sira- arvon  has-   keet  erot  voitto-    sa   mis-    oma 
                     hasto   ra-  tot                 varat          tön     yh- 
Milj. euroa                hasto                                   osuus  teensä       
 
 
Oma pääoma 
31.12.2005     17,2  0,5    0,3   0,2   -1,9   0,0     40,9   57,4  0,1     57,4 
IAS 8 oikaisu*)                                         0,8 
Oma pääoma 
1.1.2006       17,2  0,5    0,3   0,2   -1,9   0,0     41,7   58,2  0,1     58,3 
Muuntoerot                                     0,1                  0,0 
Tuloslaskelmaan 
siirretty määrä            -0,4 
Laskennallisen 
veron osuus                 0,1 
Tilikauden voitto                                       8,2         0,0 
Lisäys          
suojausrahastoon                 -0,1 
Laskennallisen 
veron osuus                       0,0 
Osingonjako                                           -10,1        -0,1 
Omien osakkeiden 
myynti               0,0                 0,0 
Vvk-lainan vaihto 
osakkeiksi      0,2  1,9 
Muutos  
vähemmistö- 
osuuksissa                                             -0,1         0,1 
Oma pääoma 
31.12.2006     17,5  2,5   0,0   0,2    -1,8   0,1     39,7   58,1  0,1    58,2 
 
*) Vertailutietoihin oikaistu IAS 8 -standardin mukainen tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteen muutos  



 11(12) 
 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA                        2006     2005 
 
Tulos/osake, e                                    0,32     0,45   
Oma pääoma/osake, e                               2,26     2,30                   
Omavaraisuusaste, %                               45,2     47,2                 
Gearing, %                                        35,7     23,6 
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)                 14,9     20,6               
Oman pääoman tuotto-% (ROE)                       14,1     19,9 
Bruttoinvestoinnit, Me                            10,2      5,8       
 
 
ASPO-KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                  2006     2005     
                                                    Me       Me   
 
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset             37,1      6,3 
Leasingvastuut                                    11,6     13,3 
Johdannaissopimukset                               0,4      2,2 
 
 
Helsingissä 13. helmikuuta 2007 
 
ASPO Oyj 
 
 
Gustav Nyberg                        Dick Blomqvist 
toimitusjohtaja                      talousjohtaja 
   
 
TIEDOTUSTILAISUUS 
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään tiistaina 13.2.2007 klo 
14.00 Palace Gourmet –ravintolassa, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.   
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29.3.2007 klo 12.00 
Pörssitalon pörssisalissa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. 
 
 
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 2007 
 
Aspon vuosikertomus ilmestyy viikolla 12 suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. 
Kertomus on luettavissa ja tilattavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa 
www.aspo.fi. 
 
Aspo Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2007: 
 
tammi-maaliskuulta 26.4.2007  
tammi-kesäkuulta 23.8.2007  
tammi-syyskuulta 25.10.2007 
 
Lisätiedot: 
Gustav Nyberg, 09 – 7595 256, 040 503 6420 
gustav.nyberg@aspo.fi 
 
JAKELU:  
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.aspo.fi 
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Aspo-konserni keskittyy teollisuuden logistiikkapalveluihin. Se palvelee 
energia-alan ja prosessiteollisuuden yrityksiä liiketoiminta-alueilla, jotka 
edellyttävät vahvaa erityisasiantuntemusta ja logistista osaamista. Aspon 
liikevaihto vuonna 2006 oli 225,9 milj. euroa. Siitä noin 39 % muodostui Aspo 
Chemicalsin liikevaihdosta, noin 37 % Aspo Shippingin liikevaihdosta ja noin  
24 % Aspo Systemsin liikevaihdosta.  
 
 
 


