
ASPO Oyj           PÖRSSITIEDOTE         7.3.2006 klo 11.00     
 
ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE:    
Liikevaihto nousi 204,9 milj. euroon, liikevoitto oli 16,2 milj. euroa 
 
- Aspo-konsernin liikevaihto oli 204,9 milj. euroa (184,3 Me) 
- Liikevoitto oli 16,2 milj. euroa (21,6 Me)  
- Voitto ennen veroja 14,7 milj. euroa (19,7 Me) 
- Tulos/osake oli 0,42 euroa (0,61 euroa) 
- Osinkoehdotus on 0,40 euroa (0,40 euroa) 
- Aspon näkymät vuodelle 2006 jatkuvat myönteisinä  
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. 
 
 
VUOSI 2005 LYHYESTI                        2005       2004        Muutos 
                                                                       % 
Liikevaihto, Me                           204,9      184,3          11,2 
Liikevoitto, Me                            16,2       21,6         -25,0   
Osuus liikevaihdosta, %                     7,9       11,7               
Voitto ennen veroja, Me                    14,7       19,7                   
Osuus liikevaihdosta, %                     7,2       10,7              
 
Tulos/osake, euroa                         0,42       0,61               
Laimennettu tulos/osake, euroa             0,40       0,58 
Oma pääoma/osake, euroa                    2,23       2,25               
Omavaraisuusaste-%                         46,9       48,5               
Nettovelkaantumisaste-%                    24,0       25,6 
 
Henkilöstö katsauskauden lopussa            681        566               
 
 
Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg: 
 
”Vuonna 2005 Aspo jatkoi edellisvuoden vahvaa tuloskuntoa. Vuosi oli 
kokonaisuutena onnistunut. Loppuvuodesta liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi ja 
kaikki liiketoimintaryhmät kasvattivat liikevaihtoaan. Viimeinen vuosineljännes 
oli kokonaisuutena liikevaihdon ja tuloksen osalta odotetusti vuoden paras. 
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihto nousi 
uuteen ennätykseen ja tulos oli lähes kaksinkertainen edelliseen neljännekseen 
verrattuna. Kemikaalien hinnat olivat voittopuolisesti nousussa, mikä nosti 
liikevaihtoa ja paransi toiminnan kannattavuutta. 
 
Shipping-toiminnassa terästeollisuuden hyvä kuljetuskysyntä kompensoi normaalia 
alhaisempia energiahiilen kuljetuksia. Liikevaihdolla mitattuna viimeinen 
neljännes oli vuoden paras. Vaikka neljänneksen tulos jäi muuttuvien kulujen 
nousun vuoksi hieman tavoitteista, se ylsi lähes edellisen vuosineljänneksen 
tasolle. Kokonaisuutena kulunut vuosi oli Shippingin historian toiseksi paras. 
 
Systems-liiketoimintaryhmän viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 
ennätyksellisen korkea ja tulos nousi plussalle. Koko vuoden tulos jäi 
odotuksista: yrityskaupan integrointi ja investoinnit uuden organisaation 
vahvistamiseen eivät ehtineet parantaa operatiivista kannattavuutta tarpeeksi." 
 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS   
 
Vuoden 2005 alussa kansainvälisten suhdanteiden odotettiin heijastuvan 
enenevässä määrin myös Itämeren alueelle. Vuoden kuluessa rahtimarkkinoiden 
suhdannehuipusta laskeuduttiinkin asteittain lähemmäs pitkän aikavälin 
hintatasoa. Ennätyskorkealla pysytellyt raakaöljyn hinta korotti polttoaineiden  



hintoja ja aiheutti poikkeuksellisen jyrkkiä muutoksia kemikaalien hinnoissa. 
Myönteisesti Itämeren alueen talouskasvuun vaikuttivat Euroopan matalana pysynyt 
korkotaso ja EU:n laajeneminen. 
  
Yleisen markkinatilanteen lisäksi Aspo-konsernin liiketoimintaryhmille loivat 
haasteita yrityskaupat ja investoinnit. Konsernin liikevaihto kasvoi 
kaksinumeroisin luvuin. Operatiivinen kannattavuus säilyi kokonaisuutena 
tyydyttävänä, mutta ei yltänyt edellisen vuoden ennätykselliselle tasolle. 
 
Konsernirakenne 
 
Vuoden 2005 alussa Systems-liiketoimintaryhmää vahvistettiin liittämällä siihen 
Malte-konsernin Ruotsin ja Norjan huoltotoiminnot. Tilikauden aikana Systems-
liiketoimintaryhmä perusti lisäksi Venäjälle maksuautomaatteja valmistavan 
yhteisyrityksen OOO Autotankin.  
 
Myös Chemicals-liiketoimintaryhmä tavoitteli laajentumista Skandinavian 
markkinoille yrityskaupalla. Vetäydyttyään Pemco-kaupasta Chemicals ryhtyi 
toteuttamaan kasvustrategiaansa perustamalla Ruotsiin tytäryhtiön Aspokem AB:n. 
 
Aspo Chemicals  
 
Useiden petrokemikaalien saatavuus vaihteli ja hinnat muuttuivat jyrkästi useita 
kertoja vuonna 2005. Oikea-aikaisten hankintojen merkitys tulokseen oli tästä 
johtuen tavallista suurempi.  
 
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi Suomessa ja kokonaisuutena 
lähimarkkinoilla. Ulkomaisten yksikköjen kehitys vaihteli: liikevaihto laski 
Virossa ja Liettuassa, mutta nousi Latviassa, Venäjällä ja erityisesti 
Ukrainassa.  
 
Jyrkistä hintavaihteluista johtuen Chemicals-liiketoimintaryhmän tulokset 
heikkenivät sekä kotimaassa että ulkomaisissa yksiköissä. Tilikauden aikana 
toimintaa tehostettiin Baltiassa. Tuotevastuut keskitettiin koko alueen 
kattaviksi, ja jalostustoiminta siirrettiin Latviaan. Järjestelyn seurauksena 
nestemäisille kemikaaleille saatiin myös Baltian aluetta palveleva 
säiliövarasto.  
 
Aspo Shipping 
 
Yleinen kuljetuskapasiteetin kysyntä oli hyvä koko tilikauden ajan. 
Kansainvälisen rahtitason lasku vaikutti kuitenkin osittain myös Itämeren spot-
hintoihin. Lisäksi leuto sää ja EU:n uusi päästökauppajärjestelmä vähensivät 
merkittävästi energiahiilen käyttöä Itämeren ympäristössä, minkä seurauksena 
energiateollisuuden kuljetusten kysyntä heikkeni.  
 
Shipping-liiketoimintaryhmän kuljettamat lastimäärät laskivat noin 14 miljoonaan 
tonniin edellisen vuoden 16 miljoonan tonnin ennätystasolta. Terästeollisuuden 
osuus kokonaiskuljetuksista oli noin 60 % (52 %), energiateollisuuden noin 34 % 
(43 %) ja muun teollisuuden 6 % (5 %). Liikevaihto pysyi lähes edellisvuotisella 
tasolla.  
 
Öljyn hintakehityksestä johtuen myös bunkkerin hinta nousi edellisvuotista 
selvästi korkeammaksi, mikä loppuvuotta kohti jonkin verran myös heikensi 
toiminnan kannattavuutta.  
 
Tulevaisuuden kannalta tärkeä alusinvestointi, osakkuusyhtiö Credo AB:n 
uudisrakennusprojekti, eteni suunnitelmien mukaan Kiinassa. Uusi alus aloittaa 
liikennöinnin Itämerellä kuluvan vuoden alkupuolella, mikä lisää varustamon 
vuotuista kuljetuskapasiteettia noin 10 prosentilla. 



Aspo Systems 
 
Huoltamoalalla jo edellisenä vuonna vilkastuneet investoinnit jatkuivat vuonna 
2005. Myönteisen kehityksen taustalla oli useita tekijöitä. Polttoaineiden 
yleinen hinnannousu paransi asiakasyritysten kannattavuutta. Investoinnit 
erityisesti miehittämättömiin automaattiasemiin jatkuivat koko Itämeren 
alueella. Kaupan alalla menossa oleva sirukorttiuudistus käynnistyi myös 
huoltamosektorilla, mikä osaltaan vauhditti investointeja laitteistojen ja 
ohjelmistojen uusimiseen.  
 
Systems-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi voimakkaasti pääasiassa 
alkuvuonna 2005 ostetun Malten liiketoiminnan ansiosta. Päällekkäisten 
toimintojen karsinta sekä integrointiprosessi johtivat huomattaviin, 
vuositasolla noin miljoonan euron kertaluonteisiin kuluihin. Ennakoitua 
suurempien toiminnallisten kulujen vuoksi operatiivinen tulos kääntyi 
tappiolliseksi edellisen vuoden voitollisen tuloksen jälkeen. 
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 20,6 miljoonalla eurolla (11,2 %) 204,9 
miljoonaan euroon. Konsernin suora vienti yhdessä ulkomaisten tytäryhtiöiden 
liikevaihdon kanssa oli 76,5 miljoonaa euroa (55,8 milj. euroa).   
    
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 12,0 % ja nousi 73,6 miljoonaan 
euroon (65,7 milj. euroa). Shipping-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski 1,9 
%:lla 79,2 miljoonaan euroon (80,7 milj. euroa). Systems-liiketoimintaryhmän 
liikevaihto kasvoi 37,5 %:lla 52,1 miljoonaan euroon (37,9 milj. euroa).   
 
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 
                                     2005        2004      Muutos      Muutos 
                                       Me          Me          Me           % 
 
Chemicals                            73,6        65,7         7,9        12,0 
Shipping                             79,2        80,7        -1,5        -1,9 
Systems                              52,1        37,9        14,2        37,5 
YHTEENSÄ                            204,9       184,3        20,6        11,2 
 
 
TULOS  
   
Aspo-konsernin tilikauden liikevoitto oli 16,2 miljoonaa euroa (21,6 milj. euroa 
sisältäen 1,6 miljonan euron kertaluonteisen erän).  
 
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevoitto laski 0,6 miljoonalla eurolla 2,2 
miljoonaan euroon (2,8 milj. euroa). Noin kolmannes liikevoitosta kertyi 
ulkomaisista tytäryhtiöistä. Shipping-liiketoimintaryhmän liikevoitto laski 16,8 
miljoonaan euroon (21,2 milj. euroa). Systems-liiketoimintaryhmän tulos laski 
1,7 miljoonalla eurolla ja oli 1,2 miljoonaa euroa tappiollinen (0,5 milj. 
euroa).  
 
Konsernin poistot laskivat 0,2 miljoonalla eurolla ja olivat 8,3 miljoonaa 
euroa. Chemicals-liiketoimintaryhmän poistot olivat 0,5 miljoonaa euroa, 
Shipping-liiketoimintaryhmän poistot 7,2 miljoonaa euroa ja Systems-
liiketoimintaryhmän poistot 0,6 miljoonaa euroa.    
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,7 % liikevaihdosta eli 1,5 miljoonaa euroa 
(1,9 milj. euroa).  
 
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 14,7 miljoonaa euroa (19,7 milj. 
euroa). Tilikauden voitto oli 10,8 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa).  



  
Konsernin välittömät verot ja laskennallisen verovelan muutos olivat 3,9 
miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa). 
 
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin             
                                     2005        2004      Muutos      Muutos 
                                       Me          Me          Me           % 
 
Chemicals                             2,2         2,8        -0,6       -21,4 
Shipping                             16,8        21,2        -4,4       -20,8  
Systems                              -1,2         0,5        -1,7      -340,0 
Muu toiminta                         -1,6        -2,9         1,3       -44,8 
YHTEENSÄ                             16,2        21,6        -5,4       -25,0  
 
Osakekohtainen tulos 
 
Konsernin tulos/osake oli 0,42 euroa (0,61 euroa) ja laimennettu tulos/osake 
0,40 euroa (0,58 euroa). Oma pääoma/ osake oli 2,23 euroa (2,25 euroa). 
 
 
INVESTOINNIT          
  
Konsernin tilikauden investoinnit olivat yhteensä 5,8 miljoonaa euroa (0,6 milj. 
euroa). Merkittävin investointi oli Malte-konsernin huoltotoiminnan osto 
Systems-liiketoimintaryhmään.  
 
Investoinnit liiketoimintaryhmittäin  
                                      2005        2004             
                                        Me          Me             
 
Chemicals                              0,4         0,3             
Shipping                               0,6         0,1             
Systems                                4,7         0,2             
Konsernihallinto                       0,1                      
YHTEENSÄ                               5,8         0,6   
 
             
RAHOITUS            
 
Konsernin rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä. Likvidejä varoja oli 
tilinpäätöshetkellä 12,5 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa). Konsernitaseen 
tilinpäätöshetken korolliset velat olivat yhteensä 26,3 miljoonaa euroa (26,9 
milj. euroa). Korottomat velat olivat 29,1 miljoonaa euroa (24,0 milj. euroa).  
 
Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 24,0 % (25,6 %). Omavaraisuusaste 
verovelka huomioon ottaen oli 46,9 % (48,5 %). 
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Aspo-konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 681 (566) ja tilikauden 
aikana keskimäärin 688 (569). Toimihenkilöiden keskimäärä oli 307 (264) ja 
työntekijöiden 381 (305).  
 
Emoyhtiön henkilöstömäärä, joka koostui toimihenkilöistä, oli 9 (8) tilikauden 
päättyessä ja tilikaudella keskimäärin 9 (8).  
 
Aspo-konsernin henkilöstöstä 63 % työskentelee Suomessa, muissa Pohjoismaissa 28 
%, Baltian maissa 5 % ja Venäjällä 4 %. Henkilöstöstä miesten osuus on 83 % ja 
naisten 17 %. Aspo-konsernin työsuhteista on kokoaikaisia 98 %. Tilikaudella 
solmittiin 38 uutta työsuhdetta.  
 
  



Henkilöstö keskimäärin liiketoimintaryhmittäin 
 
                                      2005        2004               
CHEMICALS 
Toimihenkilöt                           82          75    
Työntekijät                              9           9 
Yhteensä                                91          84 
 
SHIPPING 
Toimihenkilöt                           30          27     
Merihenkilöstö                         231         235 
Yhteensä                               261         262 
 
SYSTEMS 
Toimihenkilöt                          186         154 
Työntekijät                            141          61 
Yhteensä                               327         215 
 
Konsernihallinto                         9           8            
 
YHTEENSÄ                               688         569                
 
Henkilöstörahasto 
 
Tilikauden aikana Aspo-konsernissa otettiin käyttöön voittopalkkiojärjestelmä ja 
perustettiin henkilöstörahasto, jonka jäseniksi tulivat tässä vaiheessa kaikki 
Aspo-konsernin kotimaisissa tytäryhtiöissä työskentelevät henkilöt. Ulkomaisten 
tytäryhtiöiden mahdollisuutta liittyä rahastoon selvitetään.  
 
Osa konsernin tuloksesta maksetaan voittopalkkioeränä henkilöstörahastolle ja 
tarkoituksena on, että henkilöstörahasto käyttää mahdollisuuksien mukaan 
valtaosan sille maksettavista voittopalkkioeristä Aspo Oyj:n osakkeiden ostoon. 
Pitkän aikavälin tavoitteena on henkilöstön nousu yhtiön merkittäväksi 
omistajaryhmäksi. 
 
 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
Aspo Oyj:n 31.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen yhden 
vuoden toimikaudeksi uudelleen diplomi-insinööri, diplomi-ekonomi Kari 
Stadighin, insinööri Matti Artevan, kauppatieteiden lisensiaatti Kari Haaviston 
ja oikeustieteen kandidaatti Roberto Lencionin, sekä uutena jäsenenä 
oikeustieteen kandidaatti Esa Karppisen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut 
Kari Stadigh ja varapuheenjohtajana Matti Arteva.  
 
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. 
Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KTM, KHT Jouko Malinen.   
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET 

 
Vuoden 2005 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankinnasta ja luovuttamisesta. Osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien 
omistussuhteesta poiketen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla enintään 
300 000 kappaletta. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata 
omaa pääomaa.  

 
Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen  mukaan Aspon hallitus voi myös päättää 
enintään 537 000 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. 

 
Hallitus on tilikauden aikana käyttänyt saamaansa osakkeiden 
hankintavaltuutusta. Kokouksessaan 11. toukokuuta 2005 hallitus päätti hankkia 
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä enintään 300 000 yhtiön omaa 
osaketta. Tilikauden aikana ostettiin 128 950 osaketta, mikä nosti yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärän 365 950 osakkeeseen, mikä 
vastaa 1,42 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeiden keskihankintahinta oli 6,65 
euroa. Osakkeiden yhteenlaskettu hankintahinta, 857 908 euroa, on vähennetty 
konsernin vapaasta omasta pääomasta. 
 
 
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET      
 
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2005 oli 17 207 772,81 euroa ja 
osakkeiden kokonaismäärä 25 683 243. Osakkeiden kokonaismäärästä yhtiö omisti 
365 950 osaketta, mikä edustaa 1,42 prosenttia Aspo Oyj:n osakepääomasta.  
 
Yhtiön osakepääoma kasvoi tilikauden aikana yhteensä 106 330,81 eurolla. 
Huhtikuussa 2005 osakkeen jakamisen yhteydessä (split 1:3) osakepääomaa 
korotettiin 85 507,21 euron rahastoannilla, jotta osakkeen kirjanpidolliseksi 
vasta-arvoksi saatiin tarkka arvo 0,67 euroa. Tilikauden aikana Aspon 
vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksilla merkittyjä 31 080 osaketta vastaava 
osakepääoman korotus oli 20 823,60 euroa.   
 
Vuoden 2005 aikana Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä oli yhteensä  
7 597 788 osaketta ja 71,9 miljoonaa euroa, eli 29,6 prosenttia osakekannasta 
vaihtoi omistajaa. Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 7,83 euroa ja alin 5,05 
euroa. Keskikurssi oli 6,64 euroa ja vuoden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi 
6,90 euroa. Yhtiöllä on osaketta koskeva markkinatakaussopimus Kaupthing Bank 
Oyj:n  kanssa.  
 
 
HALLINNOINTI 
 
Aspo Oyj noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjesääntöä ja suositusta 
listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä.  
 
 
IFRS 
 
Aspon konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Konserni siirtyi IFRS- 
standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta. Siirtymisestä 
kerrottiin 27.4.2005 annetulla erillisellä pörssitiedotteella. 
 
 
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta johdon osakeomistusohjelmasta, jossa 
mahdollinen tuotto perustuu yhtiön osakkeen tuottoon seuraavien kolmen vuoden 
aikana. Ohjelman piiriin kuuluu noin 30 Aspo-konsernin johto- ja avainhenkilöä.   
 
Konserniyhtiö ESL Shipping Oy on sopinut kahden uuden jäävahvistetun 
kuivalastialuksen tilauksesta intilaiselta ABG Shipyard Ltd telakalta. Tilatut 
alukset ovat noin 18 800 dwt:n irtolastialuksia, jotka kasvattavat ESL 
Shippingin ns. Eira-luokkaa. Ne varustetaan omilla nostureilla ja rakennetaan 
korkeimpaan suomalaiseen jääluokkaan 1A Super. Alukset on suunniteltu Itämeren  



  
liikenteeseen ja ne aloittavat liikennöinnin 2008 ja 2009. Kokonaisinvestoinnin 
arvo on noin 50 miljoonaa euroa.  
 
 
OSINKOEHDOTUS 
 
Hallitus ehdottaa 4.4.2006 koollekutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,40 euroa 
osakkeelta 25 317 293 osakkeelle eli yhteensä 10 126 917,20 euroa. 
 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2006 
 
Aspo-konsernin toiminta on viime vuosina 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 näkymät vuodelle 2006 ovat myönteiset, ja liikevaihdon kasvun odotetaan 
jatkuvan. Edellytykset liikevoiton paranemiselle ovat hyvät.  

 
Aspo Chemicals 
 
Voimakkaiden hintavaihteluiden odotetaan jatkuvan kansainvälisillä 
kemikaalimarkkinoilla. Orgaanisen kasvun arvioidaan olevan hyvin maltillista 
sekä kotimaassa että lähimarkkinoilla. Sen sijaan Venäjän ja Ukrainan 
markkinoilla kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana. Öljyn hinnan odotetaan 
pysyvän melko korkeana ja petrokemikaalien keskihinnan nousevan lievästi 
viimevuotisesta.  
 
Chemicals-liiketoimintaryhmän tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat. 
Tämänhetkisen arvion mukaan liiketoimintaryhmällä on hyvät edellytykset 
kasvattaa liikevoittoaan viimevuotisesta. 
 
Chemicals-liiketoimintaryhmän 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.  
 
Aspo Shipping 

 
Shipping-liiketoimintaryhmän markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan 
merkittäviä muutoksia. Arviomme mukaan energiasektorin kysyntä pysyy jatkossakin 
pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Vuotta 2005 voitaneen energiahiilen 
kuljetusten osalta pitää tyypillisenä vuotena, mutta erityisen kireät talvet ja 
vesivoiman vähyys voivat tulevaisuudessakin hetkellisesti lisätä kuljetusten 
kysyntää. 
 
Varustamon vuotuinen kuljetuskapasiteetti kasvaa noin kymmenellä prosentilla, 
kun uusi Credo-alus aloittaa liikennöinnin Itämerellä ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana. Kapasiteetin kasvaessa myös liiketoimintaryhmän liikevaihdon odotetaan 
kasvavan. Uuden tonniston integrointi laivastoon kestää yleensä vuoden, joten 
keskimääräinen kannattavuus saattaa aluksi heikentyä. 
 
Shipping-liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssiriskit on pääosin suojattu 
termiinisopimuksin. Polttoaineiden hintavaihteluiden riskit on pyritty 
suojaamaan asiakassopimuksiin sisältyvillä bunkkeri-klausuuleilla. 
 



  
Aspo Systems 

 
Systems-liiketoimintaryhmän markkinatilanteen odotetaan vuonna 2006 olevan 
keskimääräistä parempi. Vaikka asiakaskunnalla on sekä tarvetta että 
mahdollisuuksia investointeihin, alan orgaanisen kasvun arvioidaan olevan 
maltillista.  
 
Liiketoimintaryhmän tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa maltillisesti ja 
keskittyä kannattavuuden selvään parantamiseen viimevuotisesta. Erityisesti 
huoltotoiminnan tehokkuutta pyritään parantamaan mm. mittavan 
tietotekniikkainvestoinnin avulla. Investointiohjelman sekä alan yleisen 
syklisyyden takia alkuvuoden ennakoidaan olevan tappiollinen. 
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Hallitus 
 
 
 
 
 



     
ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA                                      
  
                                                 2005     2004               
                                                   Me       Me   
  
LIIKEVAIHTO                                     204,9    184,3     
Liiketoiminnan muut tuotot                        1,1      2,1     
Poistot ja arvonalentumiset                      -8,3     -8,5     
 
LIIKEVOITTO                                      16,2     21,6      
 
Rahoitustuotot ja –kulut                         -1,5     -1,9      
 
VOITTO ENNEN VEROJA JA VÄHEMMISTÖOSUUTTA         14,7     19,7      
 
KATSAUSKAUDEN VOITTO                             10,8     14,4      
 
Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos     10,7     14,3 
Vähemmistöosuus                                   0,1      0,1 
 
 
ASPO-KONSERNIN TASE 
                                                  2005    2004  
                                                    Me      Me            
VARAT             
Pitkäaikaiset varat 
Aineettomat hyödykkeet                             0,5     0,4                           
Liikearvo                                          7,2     3,1 
Aineelliset hyödykkeet                            54,2    61,4 
Myytävissä olevat sijoitukset                      0,9     0,7                  
Pitkäaikaiset saamiset                             1,8     1,2 
Osuudet osakkuusyrityksissä                        1,2     0,8 
 
Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus                                   15,4    14,0  
Myynti- ja muut saamiset                          28,6    24,7 
Rahavarat                                         12,5    12,2  
VARAT YHTEENSÄ                                   122,4   118,5  
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
Oma pääoma 
Osakepääoma                                       17,2    17,1                   
Muu oma pääoma                                    40,2    40,1  
Vähemmistöosuus                                    0,1     0,1  
 
Pitkäaikainen vieras pääoma                       33,7    36,5   
Lyhytaikainen vieras pääoma                       31,2    24,6  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                    122,4   118,5   
 
 
 
ASPO-KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA  
                                                  2005    2004           
                                                    Me      Me  
LIIKETOIMINTA 
Liikevoitto                                       16,2    21,6       
Oikaisut liikevoittoon                             9,0     8,8      
Käyttöpääoman muutos                               2,1    -5,4     
Maksetut korot                                    -2,4    -1,5  
Saadut korot                                       0,7     0,7    
Maksetut verot                                    -4,6    -8,3   
Maksetut jälkiverot                                       -8,8 
Liiketoiminnan rahavirta                          20,9     7,0     
  
INVESTOINNIT           
Investoinnit aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin                        -1,7     -0,6      



Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot                         0,1      4,3 
Luovutustulot muista sijoituksista                          0,7     
Ostetut tytäryhtiöt                               -3,2 
Myydyt tytäryhtiöt                                          0,4     
Ostetut osakkuusyhtiöt                            -0,4     -0,1 
Investointien rahavirta                           -5,2      4,8   
 
RAHOITUS 
Omien osakkeiden hankinta                         -0,9     -1,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut            -0,5     -2,6 
Pitkäaikaisten saamisten muutos                             0,5             
Pitkäaikaisten lainojen nostot                             19,2 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut            -3,9    -21,2 
Maksetut osingot                                 -10,1    -12,1    
Rahoituksen rahavirta                            -15,4    -17,2    
 
Rahavarojen muutos                                 0,3     -5,4      
Rahavarat vuoden alussa                           12,2     17,6       
Rahavarat kauden lopussa                          12,5     12,2      
 
 
 
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- 
1 000 euroa                hasto                                  osuus   teensä       
 
Oma pääoma 
31.12.2004    17101  439    212   220  -1003   -20    40283  57232   98    57330  
Muuntoerot                                      86                  -28 
Muutos käy- 
pään arvoon 
arvosta-   
misesta                     221 
Laskennalli- 
sen veron 
osuus                      -112 
Tilikauden 
voitto                                                10710          -2 
Osakepääoman 
korotus          86  -86 
Osingonjako                                          -10102         -21 
Omien       
osakkeiden  
hankinta                                -858 
Vvk-lainan 
vaihto       
osakkeiksi       21  164 
Muutos        
vähemmistö- 
osuuksissa                                                           37 
Oma pääoma 
31.12.2005    17208  518   320   220   -1861    66    40890  57361   85   57446 



  
 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA                        2005     2004 
 
Tulos/osake, e                                    0,42     0,61   
Oma pääoma/osake, e                               2,23     2,25                   
Omavaraisuusaste, %                               46,9     48,5                 
Gearing, %                                        24,0     25,6 
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)                 19,4     25,0               
Oman pääoman tuotto-% (ROE)                       18,8     27,4 
Bruttoinvestoinnit, Me                             5,8      0,6       
 
 
ASPO-KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET                  2005     2004     
                                                    Me       Me   
 
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset              6,3      7,6 
Leasingvastuut                                    13,3     13,3 
Johdannaissopimukset                               2,2      0,6 
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ASPO Oyj 
 
 
Gustav Nyberg                        Dick Blomqvist 
toimitusjohtaja                      talousjohtaja 
   
 
TIEDOTUSTILAISUUS 
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään tiistaina 7.3.2006 klo 
14.00 Palace Gourmet –ravintolassa, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.   
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 4.4.2006 klo 14.00 
Ravintola Pörssissä Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki. 
 
 
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 2006 
 
Aspon vuosikertomus ilmestyy viikolla 12 suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. 
Kertomus on luettavissa ja tilattavissa yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa 
www.aspo.fi. 
 
Aspo Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2006: 
 
tammi-maaliskuulta 27.4.2006  
tammi-kesäkuulta 24.8.2006  
tammi-syyskuulta 27.10.2006 
 
 
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.  
 
 
 


