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ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 
Liikevaihto nousi 159,5 milj. euroon, liikevoitto oli 7,5 milj. euroa 
 
- Aspo-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 159,5 milj. euroa (146,0 Me)     
- Liikevoitto oli 7,5 milj. euroa (12,3 Me) 
- Voitto ennen veroja 6,1 milj. euroa (11,2 Me)  
- Tulos/osake oli 0,18 euroa (0,33 euroa) 
- Loppuvuoden näkymät ovat alkuvuotta paremmat. Liikevaihto kasvaa edelleen, 
mutta koko vuoden 2006 vertailukelpoinen liikevoitto jää selvästi alle 
viimevuotisen tason.  
 
Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. 
 
 
AVAINLUVUT                               1-9/06     1-9/05       1-12/05 
                                                                        
Liikevaihto, Me                           159,5      146,0         204,9 
Liikevoitto, Me                             7,5       12,3          17,3 
Osuus liikevaihdosta, %                     4,7        8,4           8,4 
Voitto ennen veroja, Me                     6,1       11,2          15,8 
Osuus liikevaihdosta, %                     3,8        7,7           7,7 
 
Tulos/osake, euroa                         0,18       0,33          0,45 
Laimennettu tulos/osake, euroa             0,18       0,31          0,43 
Oma pääoma/osake, euroa                    2,06       2,17          2,27 
Omavaraisuusaste-%                         39,3       43,6          47,2 
Nettovelkaantumisaste, %                   55,0       34,1          23,6 
Henkilöstö katsauskauden lopussa            684        672           681 
 
 
Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg: 
 
”Aspon liiketoimintaryhmien markkinatilanne on säilynyt suotuisana tammi-
syyskuussa, joten liikevaihto on jatkanut kasvuaan. Toiminnan kannattavuus 
parani odotetusti kolmannella vuosineljänneksellä, mutta tammi-syyskuun tulos 
jäi viimevuotisesta.  
 
Liiketoimintaryhmistä menestyi parhaiten Chemicals. Ulkomaisten yksikköjen 
myynti kasvoi voimakkaasti, ja niiden yhteenlaskettu liikevoitto ylitti ensi 
kertaa kotimaan liikevoiton. Myös ryhmän kannattavuus parani selvästi 
viimevuotisesta.  
 
Kesän aikana vahvistunut kysyntä nosti Shipping-liiketoimintaryhmän tammi-
syyskuun liikevaihdon hienoiseen kasvuun. Toiminnan sujuvuutta haitanneet hiilen 
saatavuusongelmat jatkuivat. Liikevoitto jäi selvästi viimevuotisesta, vaikka 
kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna.  
 
Systems-liiketoimintaryhmä pystyi kolmannella vuosineljänneksellä selvästi 
parantamaan kannattavuuttaan operatiivisen tuloksen ollessa voitollinen. Kesällä 
käynnistetyn toimenpide-ohjelman kertaluonteiset kulut pitivät tammi-syyskuun 
liiketappion edellisvuotisella tasolla.”   
 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS   
 
Aspon liiketoimintaryhmien markkinatilanne Itämeren alueella on koko alkuvuoden 
säilynyt melko hyvänä. Toimintaympäristöä ovat leimanneet aiempaa nopeammat 
muutokset, mikä ilmenee kysynnän voimakkaina vaihteluina. Aspo on onnistunut 
melko hyvin reagoimaan muutoksiin, mutta kaikkia häiriötekijöitä ei ole kyetty 
eliminoimaan.  
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Alkuvuodesta hiljaisena alkanut energiamarkkinoiden kuljetuskysyntä vilkastui 
kuivan kesän aikana voimakkaasti ja hiilen toimittajilla oli vaikeuksia 
toimittaa riittävästi raaka-ainetta laivaussatamiin. Terästeollisuuden 
kuljetuskysyntä on sen sijaan jatkunut tasaisena koko alkuvuoden.  
 
Kemikaalimarkkinoilla kysynnänvaihtelut ovat olleet vähäisemmät. Itäkaupasta 
ulkomaan yksikköjen osuus kasvaa entistä voimakkaammin.    
 
Raakaöljyn hinnannousua seurasi siirtyminen biopolttoaineisiin. Tämä on pitänyt 
huoltamoalan markkinat aktiivisena koko alkuvuoden. 
 
Aspo-konsernin kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuoteen 
verrattuna. Tammi-syyskuun liikevoitto jäi kuitenkin selvästi viimevuotisesta. 
 
 
Aspo Chemicals 
 
Aspon Chemicals-liiketoiminnan muodostaa Aspokem Oy tytäryhtiöineen. Ne tuovat 
maahan, varastoivat ja markkinoivat kemikaaleja ja muoviraaka-aineita Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Ukrainassa. 
Jalostustoimintaa harjoitetaan Suomessa ja Latviassa. Lisäksi Aspokemillä on 
kemikaalien itä-länsi-tradingtoimintaa. 
 
 
                                1-9/06      1-9/05      1-12/05 
 
Liikevaihto, Me                   62,9        52,6         73,6 
Liikevoitto, Me                    2,0         1,3          2,2 
Henkilöstö                         100          91           91 
 
 
Maailmanmarkkinoilla ja Euroopassa kohtalaisen ripeänä jatkunut talouskasvu on 
pitänyt kemikaalien hinnat tasaisessa nousussa. Viimevuotiset jyrkät 
hintavaihtelut eivät ole toistuneet tänä vuonna. Itämeren ympäristön markkinat 
ovat alkuvuonna jakautuneet entistä selvemmin kahtia, hitaasti tai ei lainkaan 
kasvaviin läntisiin ja nopeasti kasvaviin itämarkkinoihin. 
 
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja erityisen 
nopeasti kasvoivat Venäjän ja Ukrainan markkinat. Taustalla oli sekä hintojen 
nousu että volyymien kasvu. Kannattavuus parani tammi-syyskuun aikana viime 
vuoteen verrattuna. Baltian, Venäjän ja Ukrainan yksikköjen yhteenlaskettu 
liikevoitto muodosti ensimmäisen kerran enemmistön koko ryhmän tuloksesta. 
Kehitys on ollut myönteistä kaikissa tuoteryhmissä.  
 
Chemicals-liiketoimintaryhmän autokemikaalien kotimaista tuotevalikoimaa 
laajennettiin alkuvuonna ruosteenestokäsittelyyn ostamalla Sealco Oy:n 
liiketoiminta. Ostettu liiketoiminta on yhdistetty Chemicalsin lukuihin 
huhtikuun alusta alkaen. 
 
 
Aspo Shipping 
 
Aspon Shipping-liiketoiminnan muodostaa ESL Shipping Oy tytär- ja 
osakkuusyhtiöineen. ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja 
kuljettava varustamo. Tarkastelukauden lopussa varustamon operoima tonnisto 
koostui 19 yksiköstä. 
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                                1-9/06      1-9/05      1-12/05 
 
Liikevaihto, Me                   60,0        58,3         79,2 
Liikevoitto, Me                    8,1        13,6         17,9 
Henkilöstö                         257         262          261 
 
Toisella vuosineljänneksellä alkanut kansainvälisten irtolastirahtien nousu 
jatkui kolmannella neljänneksellä. Kehitys heijastui myös Itämerelle vahvistaen 
kysyntää ja nostaen rahtihintoja.   
 
Terästeollisuuden kuljetuskysyntään ei yleisellä markkinakehityksellä ollut 
juurikaan vaikutusta. Terästeollisuuden osuus oli edelleen noin puolet 
kuljetetuista kokonaismääristä. Sähkön- ja lämmöntuottajien kuljetuskysynnässä 
kuivan kesän vaikutus näkyi selvästi. Etenkin energiahiilen kuljetusten kysyntä 
kasvoi nopeasti muutamassa viikossa. Toimitusketjussa kysynnän nopeat muutokset 
aiheuttivat ongelmia, ja laivaussatamissa hiilen saatavuudessa oli jatkuvasti 
ongelmia. Tämän seurauksena alusten odotusajat pysyivät keskimääräistä pidempinä 
eikä operatiivinen toiminta kehittynyt tilauskannan mahdollistamalle tasolle.  
 
Shipping-liiketoimintaryhmän liikevaihto kääntyi kesän aikana kasvuun nostaen 
tammi-syyskuun liikevaihdoin hienoisesti yli viimevuotisen tason. Markkina-
tilanteen piristymisen lisäksi myönteiseen kehitykseen vaikutti polttoaine-
veloitusten kasvu sopimuksiin sisältyvän bunkkeri-klausuulin perusteella. Ryhmän 
kannattavuus parani odotetusti kolmannella vuosineljänneksellä, mutta tammi-
syyskuun liikevoitto jäi selvästi viimevuotisesta ja asetetuista tavoitteista. 
Liikevoittoa pienentävät alkuvuonna tehdyt Itämeren ulkopuoliset ns. spot-
sopimukset sekä kohonneet muuttuvat liikennekulut. Tammi-syyskuun kuljetusmäärät 
olivat 10,6 milj. tonnia, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 10,2 milj. tonnia.  
 
Shipping solmi tarkastelukauden lopulla SEB Leasing Oy:n kanssa sopimuksen, 
jolla toinen sen Intiassa ABG Shipyard Ltd:n telakalla rakenteilla olevista 
aluksista siirtyi SEB Leasing Oy:n omistukseen. ESL Shipping hoitaa aluksen 
rakennusaikaisen valvonnan SEB Leasingin laskuun. Samalla yhtiö ja SEB Leasing 
ovat tehneet ns. bareboat-sopimuksen, jolla ESL Shipping vuokraa aluksen 
kymmeneksi vuodeksi käyttöönsä. Sopimuksen arvo on noin 25 miljoonaa euroa. 
Sopimus parantaa Shipping-liiketoimintaryhmän kassavirtaa ja pääoman tuottoa. 
 
Shippingin uutena toimitusjohtajana aloitti syyskuun alussa merikapteeni Markus 
Karjalainen.  
 
 
Aspo Systems 
 
Aspon Systems-liiketoiminnan muodostaa Oy Autotank Ab tytäryhtiöineen. Autotank 
on Pohjoismaiden johtava huoltamoiden kunnossapitopalveluja ja jakeluautomaatio-
järjestelmiä tarjoava yritys. Sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Virossa, 
Latviassa, Liettuassa ja Puolassa sekä yhteisyritys Venäjällä. 
 
                                 1-9/06      1-9/05      1-12/05 
 
Liikevaihto, Me                    36,6        35,1         52,1 
Liikevoitto, Me                    -1,4        -1,4         -1,2 
Henkilöstö                          326         324          327 
 
Huoltamoalalla vuoden alun vilkas markkinatilanne jatkui tammi-syyskuussa. 
Polttoainehintojen kallistuminen vauhditti dieseliin ja etanoliseoksiin 
liittyviä laiteinvestointeja Skandinaviassa. Sirukorttiuudistukseen liittyvien 
asiakasprojektien määrä kasvoi edelleen. Uudistuksen alkuperäinen takaraja oli 
kesällä, mutta sille on annettu jatkoaikaa. Uudistuksen läpivieminen voi viedä 
kuukausia, jopa vuosia.  
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Kesällä kulujen karsimiseksi käynnistetty toimenpideohjelma saatiin päätökseen 
tarkastelukauden jälkeen. Ohjelman seurauksena pohjoismaisista organisaatioista 
karsitaan noin 20 henkilötyövuotta ja toimintaa virtaviivaistetaan toimintoja 
lopettamalla ja fuusioimalla. Toimenpiteiden tulosvaikutuksen arvioidaan olevan 
1,5 miljoonaa euroa ensi vuoden alusta alkaen. Ohjelman johdosta kolmannelle 
vuosineljännekselle on kirjattu noin 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. 
 
Systems-liiketoimintaryhmän tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi hieman viime 
vuodesta. Liikevaihtoa nostivat vilkastunut laitemyynti Pohjoismaissa ja idän 
markkinoilla sekä huolto- ja ylläpitotoiminnan kasvu. Liikevaihtoa laskivat 
maksujärjestelmien toimitusten myöhästymiset. Kolmannen neljänneksen 
operatiivinen tulos oli voitollinen, mutta kaudelle kirjatut kertaluonteiset 
kulut vetivät liiketuloksen miinukselle. Tammi-syyskuun liiketulos jäi 
viimevuotiselle tasolle, vaikka toiminnallinen tulos parani. 
 
Systems ja Gilbarco Veeder-Root sopivat elokuussa laajasta yhteistyöstä 
polttonesteiden jakelumittareiden tuotannossa ja markkinoinnissa. Ne kehittävät 
yhdessä erityisesti Pohjoismaiden vaativiin talviolosuhteisiin soveltuvia 
huoltamoiden mittarikentän laitteita. Yhteistyön ansiosta laitteiden kehitys, 
tuotanto ja markkinointi on aiempaa kustannustehokkaampaa. 
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Aspo-konsernin tammi-syyskuun 2006 liikevaihto oli 159,5 miljoonaa euroa kun se 
vastaavalla jaksollla viime vuonna oli 146,0 miljoonaa euroa. Kaikki konsernin 
liiketoimintaryhmät kasvattivat liikevaihtoaan viimevuotisesta. 
 
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me 
  
                                   1-9/06      1-9/05      Muutos     1-12/05 
                                        
Chemicals                            62,9        52,6        10,3        73,6 
Shipping                             60,0        58,3         1,7        79,2 
Systems                              36,6        35,1         1,5        52,1 
YHTEENSÄ                            159,5       146,0        13,5       204,9 
 
 
TULOS 
 
Aspo-konsernin liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa eli 4,7 % liikevaihdosta 
(12,3 milj. euroa; 8,4 % liikevaihdosta). Konsernin suunnitelman mukaiset 
poistot olivat 6,9 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Konsernin 
nettorahoituskulut olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).  
 
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 6,1 miljoonaa euroa (11,2 milj. 
euroa) ja katsauskauden voitto 4,6 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa).  
 
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me             
 
                                   1-9/06      1-9/05      Muutos     1-12/05 
                                        
Chemicals                             2,0         1,3         0,7         2,2 
Shipping                              8,1        13,6        -5,5        17,9 
Systems                              -1,4        -1,4                    -1,2 
Muu toiminta                         -1,2        -1,2                    -1,6 
YHTEENSÄ                              7,5        12,3        -4,8        17,3 
 
 
Aspo on täsmentänyt aineellisten hyödykkeiden laskentaperiaatetta 
telakointikulujen osalta. Vuoden 2005 vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. 
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Osakekohtainen tulos 
 
Konsernin tulos/osake oli 0,18 euroa (0,33 euroa). Oma pääoma/osake oli 2,06 
euroa (2,17 euroa). 
 
 
INVESTOINNIT 
 
Pääosa konsernin 9,6 miljoonan euron investoinneista (5,1 milj. euroa) 
katsauskaudella koostui Shippingin laivahankintojen ennakkomaksusta.  
 
Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, Me  
 
                                    1-9/06      1-9/05   1-12/05 
                                         
Chemicals                              1,2         0,3       0,4 
Shipping                               7,3         1,5       0,6 
Systems                                1,0         3,3       4,7 
Muu toiminta                           0,1                   0,1 
YHTEENSÄ                               9,6         5,1       5,8 
 
        
RAHOITUS 
 
Konsernin rahoitustilanne oli hyvä. Likvidejä varoja oli katsauskauden lopussa 
9,4 miljoonaa euroa (12,4 milj. euroa). Konsernitaseen tilinpäätöshetken 
korolliset velat olivat yhteensä 38,2 miljoonaa euroa (31,2 milj. euroa). 
Korottomat velat olivat 32,6 miljoonaa euroa (29,6 milj. euroa). Konsernin 
nettovelkaantumisaste oli 55,0 % (34,1 %) ja  omavaraisuusaste verovelka 
huomioon ottaen 39,3 % (43,6 %).  
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1.-30.9.2006 oli 692 (685) ja 688 koko 
tilivuonna 2005.  
 
Henkilöstö keskimäärin liiketoimintaryhmittäin 
 
                                    1-9/06      1-9/05    1-12/05 
 
Chemicals                              100          91         91 
Shipping                               257         262        261 
Systems                                326         324        327 
Konsernihallinto                         9           8          9 
YHTEENSÄ                               692         685        688 
 
 
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli tammi-syyskuussa 2006 
yhteensä 4 380 712 osaketta ja 30,7 miljoonaa euroa, eli 17,0 prosenttia 
osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,62 
euroa ja alin 5,75 euroa. Keskikurssi oli 7,03 euroa ja päätöskurssi 6,28 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 159,1 miljoonaa euroa 
kauden päättyessä.  
 
Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 4 974 osakkeenomistajaa. 
Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli 
601 439 eli 2,3 % osakekannasta. Yhtiön hallussa oli 358 250 omaa osaketta, mikä 
eudstaa 1,39 prosenttia Aspo Oyj:n osakepääomasta.  
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Osakepääoma 
 
Aspo Oyj:n vuoden 2004 pääomalainen lainaosuuksilla merkittyjä yhteensä 10 080 
osaketta vastaava osakepääoman korotus 6 753,60 eurolla merkittiin 
kaupparekisteriin 31.8.2006. Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli kauden 
päättyessä 17 215 652,01 euroa ja osakkeiden lukumäärä 25 695 003.   
 
Hallituksen valtuutukset 
 
Huhtikuuussa pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Osakkeita voidaan 
hankkia enintään 400 000 kappaletta. Luovutusvaltuutus koskee samaa osakemäärää. 
Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä. 
 
Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 17.5.2006 yhtiön avainhenkilöille 
suunnatun kannustusjärjestelmän puitteissa luovuttaa 7 700 omaa osaketta. 
Osakkeiden luovutushintana oli niille julkisessa kaupankäynnissa muodostunut 
luovutushetken käypä arvo.  
 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2006   
 
Aspo-konsernin toiminta on edelleen monipuolistunut ja kansainvälistynyt. 
Liikevaihdosta jo yli kolmasosa ja kasvusta valtaosa tulee Suomen ulkopuolelta. 
Liiketoimintaryhmien uudet aluevaltaukset ja investoinnit ovat jo pitkään 
tähdänneet itäisten lähimarkkinoiden kasvun hyödyntämiseen. 
 
Aspon kaikkien liiketoimintaryhmien markkinatilanne jatkuu myönteisenä. 
Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan. Vuoden 2006 vertailukelpoinen 
liikevoitto jää selvästi alle viimevuotisen tason. 
 
 
Chemicals 
 
Hintakehitys on ollut vakaampaa kuin viime vuonna ja näkemys eri markkinoiden 
myynti- ja tuloskehityksestä on pysynyt ennallaan.  
 
Chemicals-liiketoimintaryhmä on asettanut tavoitteekseen markkinaa nopeamman 
kasvun. Tämänhetkisen arvion mukaan ryhmän liikevaihto kasvaa loppuvuonna ja 
liikevoiton parantamiseen viime vuodesta on hyvät edellytykset. Kannattavuus-
kehityksen suurimmat riskit liittyvät kansainvälisten markkinoiden tasapainon 
järkkymiseen, johon voisi vaikuttaa esim. öljyn hinnan romahtaminen. 
 
Chemicals-liiketoimintaryhmän pidemmän aikavälin suurimmat riskit liittyvät 
Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön uudistuksen (ns. REACH) mahdollisiin 
negatiivisiin vaikutuksiin. Pahimmillaan se rajoittaisi kemikaalien valmistusta 
ja käyttöä EU:n alueella. Riskinä ovat myös Venäjään ja Ukrainaan liittyvät 
poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät. 
 
 
Shipping 
 
Shipping-liiketoimintaryhmän vahvistunut markkinatilanne näyttäisi tämänhetkisen 
arvion mukaan jatkuvan vuodenvaihteen yli, joten mahdollisesti kuljetus-
kapasiteetti on loppuvuonna täydessä käytössä.  
 
Varustamon vuotuinen kuljetuskapasiteetti kasvoi noin kymmenellä prosentilla, 
kun uusi Credo-alus aloitti liikennöinnin Itämerellä toisella vuosineljännek-
sellä. Kapasiteetin lisäyksen myötä liiketoimintaryhmän liikevaihdon odotetaan 
kasvavan loppuvuonna. 
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Alkuvuonna solmittujen heikommin kannattavien kuljetussopimusten umpeutuessa 
kannattavuuden odotetaan edelleen parantuvan loppuvuoden aikana. Liiketoiminta-
ryhmän koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto jää kuitenkin alle 
viimevuotisen tason.  
 
Shipping-liiketoimintaan kuuluvat kuljetettavien raaka-aineiden saatavuuteen 
liittyvät riskit toteutuivat osittain alkuvuodesta. Energiahiilikuljetusten 
keskittyessä yhä enemmän venäläiseen hiileen nämä ongelmat saattavat jatkua 
eriasteisina myös loppuvuodesta. Valuuttakurssiriskit on pääosin suojattu 
termiinisopimuksin. Polttoaineiden hintavaihteluiden riskit on pyritty 
suojaamaan asiakassopimuksiin sisältyvillä bunkkeri-klausuuleilla. 
 
 
Systems 
 
Systems-liiketoimintaryhmän markkinatilanteen odotetaan jatkuvan keskimääräistä 
parempana. Liiketoimintaryhmälle tyypillisen vuosisyklin mukaisesti liikevaihdon 
kertymän odotetaan painottuvan loppuvuoteen. Liikevaihdon kehityksen sekä 
toteutettujen kustannussäästöjen odotetaan loppuvuonna johtavan voitolliseen 
toimintaan. Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan 
viimevuotista parempi. 
 
 
Helsingissä 26. lokakuuta 2006 
 
ASPO Oyj 
 
Hallitus 
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ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 
                                 1 - 9/06          1 - 9/05         1 - 12/05 
 
                                 Me     %          Me     %          Me     %   
 
LIIKEVAIHTO                   159,5   100,0     146,0   100,0     204,9   100,0 
Liiketoiminnan muut tuotot      0,7     0,4       1,0     0,7       1,1     0,5 
Poistot ja arvonalentumiset    -6,9    -4,3      -6,4    -4,4      -8,7    -4,2 
 
LIIKEVOITTO                     7,5     4,7      12,3     8,4      17,3     8,4 
 
Rahoitustuotot ja –kulut       -1,4    -0,9      -1,1    -0,8      -1,5    -0,7 
 
VOITTO ENNEN VEROJA JA 
VÄHEMMISTÖOSUUTTA               6,1     3,8      11,2     7,7      15,8     7,7 
 
KATSAUSKAUDEN VOITTO            4,6     2,9       8,4     5,8      11,6     5,7 
 
Osakkeenomistajille kuuluva 
tilikauden tulos                4,6               8,3              11,5 
Vähemmistöosuus                                   0,1               0,1 
 
 
 
ASPO-KONSERNIN TASE 
                                       9/06        9/05    Muutos       12/05 
                                         Me          Me         %          Me 
VARAT 
 
Pitkäaikaiset varat 
Aineettomat hyödykkeet                  0,5         0,5                   0,5 
Liikearvo                               8,1         7,0      15,7         7,2 
Aineelliset hyödykkeet                 57,1        57,0       0,2        54,2 
Myytävissä olevat sijoitukset           0,2         0,4     -50,0         0,9 
Pitkäaikaiset saamiset                  1,9         2,2     -13,6         2,9 
Osuudet osakkuusyrityksissä             1,2         1,3      -7,7         1,2 
 
Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus                        17,1        17,1                  15,4 
Myynti- ja muut saamiset               38,4        29,3      31,1        28,7 
Rahat ja pankkisaamiset                 9,4        12,4     -24,2        12,5 
VARAT YHTEENSÄ                        133,9       127,2       5,3       123,5 
 
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 
Oma pääoma 
Osakepääoma                            17,2        17,2                  17,2 
Muu oma pääoma                         35,1        37,8      -7,1        41,0 
Vähemmistöosuus                         0,1         0,1                   0,1 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma            32,2        37,0     -13,0        34,0 
Lyhytaikainen vieras pääoma            49,3        35,1      40,5        31,2 
OMA PÄÄMA JA VELAT YHTEENSÄ           133,9       127,2       5,3       123,5 
                                                                        
 
 
Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 34,7 miljoonaa euroa on taseessa 
jaettu omaksi pääomaksi, laskennalliseksi verovelaksi ja osaksi 
vähemmistöosuutta. 



 
 9(11) 
 
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-    sä   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                                       4,6         0,0 
Osingonjako                                           -10,1         0,0 
Omien osakkeiden 
myynti               0,0                 0,0 
Vvk-lainan vaihto 
osakkeiksi      0,0  0,1 
Muutos  
vähemmistö- 
osuuksissa                                             -0,1         0,1 
Oma pääoma 
30.9.2006      17,2  0,6   0,0   0,2    -1,8   0,0     36,1   52,3  0,2    52,5 
 
 
Oma pääoma 
31.12.2004     17,1  0,4   0,2   0,2    -1,0   0,0     40,3   57,2  0,1    57,3 
Muuntoerot                                    -0,1                  0,0 
Muutos käypään 
arvoon arvos- 
tamisesta                  0,1 
Laskennallisen 
veron osuus                0,0 
Tilikauden  
voitto*)                                                8,3         0,1 
Osakepäääoman 
korotus         0,1 –0,1 
Osingonjako                                           -10,1        -0,1 
Omien osakkeiden 
hankinta                                -0,5 
Vvk-lainan vaihto 
osakkeiksi      0,0  0,1 
Muutos 
vähemmistö- 
osuuksissa                                                          0,0 
Oma pääoma 
30.9.2005      17,2  0,5   0,3   0,2    -1,5   -0,1    38,4   55,0  0,1    55,1 
 
     
*) Vertailutietoihin oikaistu IAS 8 -standardin mukainen tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteen muutos  
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Laadintaperiaatteet  
 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardin kirjaamis- ja arvostusperiaatteita 
noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34 
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsaukseen on sovellettu 
samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2005 lukuun ottamatta 
seuraavaa täsmennystä. 
 
Aineellisten hyödykkeiden (IAS 16) laskentaperiaatetta on täsmennetty 
telakointikulujen osalta. Vertailutiedot on oikaistu vastaavasti. Muutoksen 
jälkeen telakointikulut jakautuvat tasaisemmin taloudelliselle vaikutusajalleen. 
Muutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta vuoden 2006 
kokonaiskustannuksiin. 
  
Kooltaan merkittävät IAS 16 edellytykset täyttävät telakointikustannukset 
aktivoidaan ja kirjataan kuluksi taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 
Tavanomaiset korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan kuluksi niiden syntyessä. 
 
 
 
 
ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
                                          1–9/06      1–9/05     1-12/05 
                                              Me          Me          Me 
LIIKETOIMINTA 
Liikevoitto                                  7,5        12,3        17,3 
Oikaisut liikevoittoon                       6,3         6,1         9,0 
Käyttöpääoman muutos                         0,1        -0,4         2,0 
Maksetut korot                              -2,3        -1,7        -2,4 
Saadut korot                                 0,5         0,6         0,7 
Maksetut verot                              -3,4        -3,6        -4,6 
Liiketoiminnan rahavirta                     8,7        13,3        22,0 
 
INVESTOINNIT 
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin                  -4,3        -1,9        -2,8 
Ennakkomaksut aluksista                     -5,2 
Aineellisten ja aineettomien             
hyödykkeiden luovutustulot                   0,1         0,1         0,1 
Luovutustulot muista sijoituksista           0,9                         
Ostetut tytäryhtiöt                                     -3,2        -3,2 
Ostetut osakkuusyhtiöt                                  -0,1        -0,4 
Investointien rahavirta                     -8,5        -5,1        -6,3 
 
RAHOITUS 
Omien osakkeiden myynti                      0,1 
Omien osakkeiden hankinta                               -0,5        -0,9 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut      -1,5                    -0,5 
Lyhytaikaisten lainojen nostot              15,0         6,0 
Lyhytaikaisten saamisten muutos             -5,2 
Pitkäaikaisten saamisten muutos                         -0,1 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut      -1,6        -3,3        -3,9 
Maksetut osingot                           -10,1       -10,1       -10,1 
Rahoituksen rahavirta                       -3,3        -8,0       -15,4 
 
 
Rahavarojen muutos                          -3,1         0,2         0,3 
Rahavarat vuoden alussa                     12,5        12,2        12,2 
Rahavarat kauden lopussa                     9,4        12,4        12,5 
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TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA                 
 
Tulos/osake, e                              0,18        0,33        0,45 
Tulos/osake, e, laimennettu                 0,18        0,31        0,43 
Oma pääoma/osake, e                         2,06        2,17        2,27 
Omavaraisuusaste, %                         39,3        43,6        47,2 
Gearing, %                                  55,0        34,1        23,6 
 
 
ASPO-KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET            9/06        9/05       12/05 
                                              Me          Me          Me 
 
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset        5,4         6,7         6,3 
Leasingvastuut                              11,7        16,3        13,3 
Johdannaissopimukset                         0,8         2,7         2,2 
Yhteensä                                    17,9        25,7        21,8 
 
 
 
ASPO Oyj 
 
 
Gustav Nyberg                        Dick Blomqvist 
toimitusjohtaja                      talousjohtaja 
 
 
TIEDOTUSTILAISUUS         
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään torstaina 26.10.2006 klo 
14.30 Pörssiklubilla, Fabianinkatu 14 A, 00100 Helsinki. 
 
  
  
Lisätiedot: 
Gustav Nyberg, 09 – 7595 256, 040 503 6420 
gustav.nyberg@aspo.fi 
   
                                                                       
 
JAKELU: 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.aspo.fi 
 
 
 
 
Aspo-konserni keskittyy teollisuuden logistiikkapalveluihin. Se palvelee 
energia-alan ja prosessiteollisuuden yrityksiä liiketoiminta-alueilla, jotka 
edellyttävät vahvaa erityisasiantuntemusta ja logistista osaamista. Aspon 
liikevaihto vuonna 2005 oli 204,9 milj. euroa. Siitä noin 36 % muodostui Aspo 
Chemicalsin liikevaihdosta, noin 39 % Aspo Shippingin liikevaihdosta ja noin  
25 % Aspo Systemsin liikevaihdosta.  
 


