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Våra kundrelationer är långsiktiga partner-
skap baserade på ett starkt förtroende. 
Aspo har koncentrerat verksamheten till 
Östersjöområdet.

Våra affärsområden är tre:

Aspo Chemicals 
importerar och marknadsför industrike-
mikalier och plastråvaror samt tillverkar 
bilkemikalier av kända märken.

Aspo Shipping
svarar för en effektiv råvaruförsörjning av 
energisektorn och industrin.

Aspo Systems
levererar underhållstjänster och distribu-
tionssystem till bensinstationer.

Aspo marknadsför logistiktjänster till industrin. 
Våra avnämare fi nns inom energisektorn och 
processindustrin, branscher som förutsätter uttalad 
specialkompetens och gediget logistikkunnande. 

Nyckeltal

2006 2005  Förändring, %

Omsättning, mn1 225,9 204,9 10,2
Rörelsevinst, mn1 12,8 17,3 –26,0
i % av omsättningen  5,7 8,4
Resultat före skatt, mn1 11,1 15,8
i % av omsättningen  4,9 7,7

Resultat / aktie, 1 0,32 0,45
Utspätt resultat / aktie, 1   0,31 0,43
Eget kapital / aktie, 1 2,26 2,30

Soliditet, %  45,2 47,2
Gearing, %  35,7 23,6

Antal anställda 31.12  694 681

Aspos ekonomiska mål:
– Rörelsemarginalen ligger närmare tio än fem procent
– Omsättningen ökar med i genomsnitt 10–15 procent på årsbasis
– Avkastningen på sysselsatt och eget kapital är i genomsnitt över 20 procent
– Att kunna dela ut i genomsnitt halva årsresultatet
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Aspos vision är att på lång sikt, över generationerna 
skapa värdetillväxt och öka vår kompetens. 

Aspo säljer logistiktjänster till industrin. 
Våra avnämare fi nns inom energisektorn 
och processindustrin, branscher som för-
utsätter uttalad specialkompetens och 
gediget logistikkunnande. Vi svarar för en 
väsentlig del av kundens logistikkedja.

Vår vision är att på lång sikt, över ge-
nerationerna skapa värdetillväxt och öka 
vår kompetens. Vi går in för stabila kund-
relationer baserade på ett starkt partner-
skap och ackumulerat specialkunnande. 
På så sätt kan vi bäst skapa ett mervärde 
också för våra aktieägare. Aspo har haft 
rederiverksamhet i drygt 50 år, transpor-
terat kemikalier i drygt 40 år och bidragit 
till automatiseringen av bensinstationer i 
drygt 30 år.

Alla tre affärsområdena betjänar krä-
vande b-to-b-kunder. Vårt logistikkun-
nande är mångsidigt och vi har en lång 
erfarenhet av divergerande värdekedjor, 
som hjälper oss att bilda oss en över-
gripande uppfattning om våra kunders 
logistik.

Vi har koncentrerat verksamheten till 
Östersjöområdet, som är hemmamark-
nad för våra storkunder. Östersjön utgör 
ett separat ekonomiområde med en sär-
skild logistisk infrastruktur. En stor del av 
Rysslands och de övriga östeuropeiska 
ländernas import och export går genom 
Östersjön.

Vår stora kontaktyta ger oss en realis-
tisk bild av utvecklingen i vår konkurrens-
miljö. Erfarenheterna inom en bransch 
kan vi utnyttja på andra sektorer och i 
andra kundrelationer för att ytterligare 
förbättra vår kundservice.

Fördelarna med att operera inom olika 
branscher accentueras särskilt vid etable-
ringar på nya marknadsområden. Då kan 
de olika branscherna utnyttja varandras 
fungerande koncept och undvika att upp-
repa tidigare fel. Det är en stark fördel sär-
skilt i samband med etableringar i Ryss-
land och övriga östeuropeiska länder.

Aspo Chemicals: en länk mellan 
tillverkare och slutanvändare
Inom sektorn industrikemikalier har 
Aspo Chemicals ambitionen att fungera 
som länk mellan råvaruproducenter och 
slutanvändare. Tack vare sitt logistikkun-
nande har Aspo Chemicals goda förutsätt-
ningar att växa genom att ta över ansvaret 
för en del av både råvaruproducenternas 
och slutanvändarnas funktioner. Chemi-
cals styrka ligger i ett gediget råvaru- och 
förädlingskunnande samt sakkunnig be-
tjäning.

Inom sektorn plastråvara är vår stra-
tegi att betjäna små och medelstora plast-
delstillverkare, som i egenskap av under-
leverantörer på mycket kort varsel tvingas 
reagera på sina kunders snabbt växlande 
behov. De behöver alltså en fl exibel lokal 
distributör. Aspo Chemicals kan leverera 
exakt rätt mängd rätt plastråvara till sina 
kunder.

Aspo Shipping: leveranssäkerhet
Aspo Shipping går in för att så effektivt 
som möjligt sköta råvaruförsörjningen 
för energisektorn och industrin. Rederiet 
åtar sig viktiga transporter för företag som 
fungerar enligt principen just-on-time och 
kräver leveranssäkerhet året runt. Det för-
utsätter maximal fl exibilitet och pålitlighet 
av rederiet. Aspo Shipping har därför en 
stor konkurrensfördel av sina över åren 
fördjupade kundrelationer, sitt goda an-
seende och en tillräckligt stor och kom-
patibel fl otta.

Aspo Systems: pålitlig totalservice
Aspo Systems har ambitionen att fung-
era som en strategisk samarbetspart-
ner och leverantör av kostnadseffektiva 
applikationer för marknadens ledande 
oljebolag. Oljebolagen har behov av på-
litliga samarbetspartner som kan erbjuda 
dels betalsystem och teknik, dels under-
hållskontrakt som tryggar en störningsfri 
bränsleförsäljning. Med ett geografi skt 
täckande servicenätverk och avancerad 
teknik är Aspo Systems en sådan pålitlig 
samarbetspartner som kan ta ansvaret för 
det övergripande underhållet av bensin-
stationerna.
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Trots att marknadsläget generellt sett var 
gott, uppvisade både Shipping och Sys-
tems fl era negativa överraskningar under 
året. Därför är det redovisade koncernre-
sultatet inte tillfredsställande. Alla tecken 
tyder på att det var fråga om en tillfällig 
avvikelse, som vi snabbt tänker återhämta 
oss från.

Årets glädjeämne var Chemicals, som 
på en hårt konkurrerad marknad redovi-
sar ett utmärkt resultat. Kemikaliepriserna 
har stigit stadigt och efterfrågan på Che-
micals produkter har varit god. Omorga-
nisationen och omläggningen av logistiken 
på östmarknaden har bidragit till det goda 
utfallet.

Genombrottet på östmarknaden har 
präglat Chemicals år. Under det tredje 
kvartalet gick de utländska enheterna 
tillsammans för första gången förbi de 
fi nländska enheterna i redovisat rörelse-
resultat. Jag ser det som en dynamisk 
vändpunkt för Chemicals: det är lättare 
att erövra nya marknader, när man har 
goda resultat i ryggen. Chemicals framtid 
ligger allt tydligare på den snabbt växande 
marknaden i öster.

Chemicals har ambitionen att ytter-
ligare öka sin omsättning markant och 
den vägen också redovisa ett bättre net-
toresultat. I takt med att marginalerna 
i branschen krymper, ligger nyckeln till 
framgång i en kraftig ökning av omsätt-
ningen. Storleken stärker också Chemi-
cals positioner på marknaden. Ett brett 
kundunderlag och ett stort sortiment är 
bra verktyg i konkurrensen.

Shipping upplevde ett år av stora ut-
maningar. Vi visste att utsläppshandeln 
skulle omfördela korten på energimarkna-
den, men väderleken och ett antal andra 
faktorer gjorde att turbulensen på markna-
den blev större än vi väntat oss. Trots att 
efterfrågan ökade, ledde störningarna i till-
gången på stenkol till att vi förlorade trans-
porter. Rederiets kostnader steg likaså. 
Bränslepriserna steg exempelvis mer än 
väntat, vilket påverkade lönsamheten. 
Samverkande faktorer försämrade rede-
riets effektivitet.

Shipping hade ett svårt år, men slut-
spurten har varit strålande. Mot slutet av 
året var resultatförmågan återställd. För-
yngringen av fl ottan har också lyckats bra, 
vilket har varit positivt. Fartygsbeställning-
arna i Indien gjordes i rätt tid och därmed 
till ett konkurrenskraftigt pris. I slutet av 
året kunde vi likaså utnyttja prisstegringen 
på begagnat tonnage och sälja Ms Arka-
dia till ett gott pris.

Shipping går in i 2007 med stora am-
bitioner. Till följd av försäljningen av Ms 
Arkadia tvingas vi betjäna våra kunder 
med en något mindre fl otta, vilket förut-
sätter att vi effektiverar operationerna. Vi 
måste också hantera och gallra kostna-
derna. Marknadsläget är gynnsamt och 
förutsättningarna för ett bra utfall är goda. 
Shipping är det mest kapitalintensiva av 
affärsområdena och har därmed ett an-
svar för att redovisa ett bra resultat och 
ett gott kassafl öde. Till den delen är Ship-
ping motorn i hela koncernen.

Autotanks år kantades av stora för-
väntningar och i viss mån även besvikel-
ser. Konsolideringen i branschen fryste de 
redan tagna beställningarna på den nya 
chipkortstekniken. Positivt i detta var att 
vi reagerade snabbt och justerade kost-
naderna till efterfrågevolymen. Den andra 
hälften av året var utfallet redan gott.

Ett antal företagsförvärv inom bränsle-
distributionen förenklade marknadsläget 
och blev en språngbräda för nyinveste-
ringar i branschen. Förutom investeringar 
i teknik kommer vi att se ett antal projekt 
för omprofi lering av bensinstationer.

Autotank är nu effektivt och slagkraf-
tigt och bör kunna visa vad det går för. 
Om inte, måste vi eventuellt ompröva si-
tuationen. Resultatet för det fjärde kvarta-
let lovar gott. Förutsättningar fi nns för en 
klart bättre lönsamhet än i fjol.

Vår Östersjöstrategi har visat sig fung-
era. Östersjön har allt tydligare blivit en 
inkörsport för tillväxt på nya marknader, 
som kontinuerligt ökar sin tyngd inom alla 
sektorer av vår verksamhet. Strategiska 
framgångar på marknaden i öst förutsät-
ter god kontroll över riskerna. I det avse-
endet har vi lyckats väl.

De senaste årens strukturingrepp har 
bestående minskat valutakursernas in-
verkan på resultatet. Oljepriset kommer 
också i fortsättningen att vara en bety-
dande faktor. Oljepriset återverkar på 
lönsamheten hos Autotanks kunder, Ship-
pings bränslekostnader och stenkolspriset 
samt kemikaliepriserna. Vi önskar oss i 
första hand en relativt stabil prisnivå.

Den nya personalfonden har fått en 
bra start. Den avspeglar mycket väl diver-
sifi eringen i verksamheten: en belönings-
modell kopplad till helheten har avkastat 
bättre än den gamla branschrelaterade 
modellen. Det aktierelaterade bonuspro-
grammet för nyckelpersoner som gick ut i 
fjol uppfyllde också sitt syfte att engagera 
och belöna nyckelpersonerna.

I fjol vidtog vi åtgärder inom alla sek-
torer som nu ger oss goda förutsättningar 
för framgång. Jag vill rikta ett tack till våra 
engagerade medarbetare, kunder och öv-
riga intressenter samt de nästan 5 000 
aktieägarna. Vi går in i år 2007 med ny 
entusiasm och stora ambitioner.

Helsingfors 20.2.2007

Gustav Nyberg
Verkställande direktör
gustav.nyberg@aspo.fi

I fjol steg kostnaderna inom Shipping överraskande 
och Aspo tvingades till en vinstvarning. Mot slutet av 
året utvecklades resultatet igen som budgeterat. 
Premisserna för innevarande år är därmed goda.
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Aspokems utlandsenheter 
genererade en större del av 
resultatet än de fi nska enheterna

Delårsrapporten 26.10.2006
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Under de två senaste åren har Aspokem 
expanderat intensivt i Ryssland, Ukraina 
och Baltikum. Alla dessa enheter redovi-
sar ett gott resultat för år 2006.

Industrikemikalier i Ryssland redovisar 
det bästa utfallet av alla Aspokems enhe-
ter, men även Plaster och Bilkemikalier 
uppvisar en bra tillväxt i Ryssland.

“Basefterfrågan i Ryssland är god och 
vi har lyckats rekrytera bra medarbetare. 
De känner till den lokala marknaden och 
har öppnat för nya affärer. Dessutom 
har den legala handeln fått ett starkare 
fotfäste i Ryssland. Myndigheterna har 
ingripit mot illegal import och annat fusk 
och det har hjälpt de företag som följer 
lagens bokstav “, säger Jari Ranne, VD 
för Aspokem.

Aspokem har i dag 27 medarbetare i 
Ryssland, av vilka de fl esta i S:t Peters-
burg. Här fi nns ett stort lager som tar emot 
en stor del av de produkter som skeppas 
hit direkt från olika delar av Europa. I 
lagret packas produkterna om i mindre 
containrar och fat som sedan distribueras 
till avnämarna. I praktiken fi nns här alla 
de funktioner som fi nns i Finland.

“Lagret i S:t Petersburg har ett fl öde 
som motsvarar hälften av fl ödet i Raumo-
terminalen. Skillnaden ligger främst i bris-
ten på cisterner. Vi letar efter en plats för 
en större terminal mellan S:t Petersburg 
och Moskva. Med en sådan terminal 
kunde vi göra betydligt större affärer.”

Tyngdpunkten förskjuts mot 
avancerade produkter
Kemikaliedistribution är en hårt konkur-
rerad sektor i Ryssland, bidragen är i stort 
sett de samma som i Finland. På grund 
av att kostnaderna fortfarande är betydligt 
lägre än i Finland blir verksamheten ändå 
lönsam. I vissa produktgrupper är den ille-
gala importen ännu betydande, vilket gör 
det olönsamt för legalt fungerande företag 
att konkurrera.

Alla industrisektorer som använder ke-
mikalier drar i praktiken nytta av tillväx-
ten på den ryska marknaden. Den hårda 
takten inom byggindustrin har exempelvis 
ökat efterfrågan på målarfärg, vilket har 
gagnat färgindustrin. Enkla kemikalier 
och plaster produceras lokalt i Ryssland, 
men mera avancerade produkter måste 
importeras från utlandet. Aspokem håller 
sig uttryckligen till detta mera avancerade 
produktsegment. Tidvis fi nns det också 
en viss efterfrågan på basprodukter.

“De kemiska fabrikerna måste stannas 
för underhåll med jämna mellanrum. När 
det inte fi nns lokala produkter att tillgå, 
betalar tillverkarna västerländska priser 
för råvaran. Våra kunniga försäljare kan 
förutse och utnyttja alla sådana tillfällen 
och då kan vi göra stora affärer på kort 
varsel”, säger Ranne.

Den ukrainska efterfrågan följer den 
ryska med en viss eftersläpning. En mark-
nad med 50 miljoner människor represen-
terar en stor potential. Ranne förutspår att 
Aspokem år 2007 når en större omsätt-
ning i Ukraina än i Estland, som i volym 
närmar sig omsättningen på det största 
baltiska marknadssegmentet, Lettland.

Strategin för de baltiska funktionerna 
har omarbetats, vilket i sin tur har bidragit 
till att de utländska enheterna redovisar 
ett bättre utfall än de fi nländska. Produk-
tionen av bilkemikalier har utkontrakterats 
och råvaruproduktionen har lagts om från 
bulk till mera tekniskt avancerade produk-
ter med högre bidrag. Resultatet i Balti-
kum har förbättrats även om volymerna i 
dag är mindre än tidigare.

Den nya enhet som bildats för att 
vaska fram nya affärsmöjligheter är också 
ett bevis på att Aspokem riktat blickarna 
mot öster. Enheten har anställt en polsk, 
ukrainsk och kinesisk expert. 

“Enheten kan exempelvis hitta nya 
avnämare för sådana produkter i våra 
huvudmäns sortiment som tidigare inte 
har ingått i vår produktpalett. Ännu mera 
väntar vi faktiskt av det koncept som går 
ut på att uppfatta kundsignaler om pro-
dukter som de redan använder men som 
distribueras av ett annat företag. Respons 
av det här slaget får vi typiskt i fråga om 
produkter som antingen har kvalitets-
problem eller som har föga konkurrens. 
Utgående från responsen kan vi hitta al-
ternativa leverantörer åt kunden.”

Det nya konceptet har öppnat för nya 
affärer. På basis av kundrespons importe-
rar vi bland annat vissa råvaror från Kina 
för våra kunder i Ryssland. Konceptet för-
utsätter ett friktionsfritt samarbete mellan 
försäljarna och den nya enheten. Kommu-
nikationen måste vara öppen och snabb.

Mot nya dimensioner
Aspokem har ambitionen att under tre 
år nå en omsättning på klart över 100 
miljoner euro. Målet skall nås genom or-
ganisk tillväxt och företagsförvärv. I april 
2006 köpte Aspokem företaget Sealco, 
som importerar kemikalier och produkter 
för bilar.

“Företagsförvärvet har öppnat nya 
perspektiv också i öst. Vi har ingått avtal 
med nya huvudmän som i Ryssland och 
Ukraina marknadsför produkter med stor 
potential. Intressanta produkter är bland 
annat sådana som används för biltuning. 
De har en mycket stor efterfrågan”, berät-
tar Ranne.

Kemikaliebranschen är för tillfället ex-
tremt turbulent. Råvaruproducenter är till 
salu och fl era har köpts upp av investe-
ringsbanker, vilket antyder att strukturom-
vandlingen fortsätter. För ett företag som 
Aspokem betyder det att goda och mång-
sidiga kontakter accentueras. Ur Aspo-
kems synvinkel är en investeringsbank en 
bra ägare, eftersom en bank sällan har ett 
eget distributionsnät för råvarorna.

Kemibranschen har nyligen fått en ny 
europeisk kemikalieförordning, REACH. 
Merparten av de praktiska tillämpning-
arna av förordningen är fortfarande öppna. 
Fördelningen av kostnaderna för att testa 
kemikalier är exempelvis fortfarande en 
öppen fråga. Inte heller tar den nya för-
ordningen konkret ställning till produkter 
som innehåller ifrågavarande kemikalier. 
Det betyder att effekterna av REACH för 
Aspokem och hela branschen klarnar 
först om ett antal år.

Under tredje kvartalet i fjol gick utlandsenheterna 
för första gången om de inhemska enheterna i 
resultat. Tyngdpunkten i tillväxten har numera 
klart förskjutits till marknaden i öst.
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Aspokems styrka ligger i den över åren 
ackumulerade insikten om kundernas 
specifi ka råvarubehov. Aspokem har delat 
upp verksamheten på tre affärsområden: 
Industrikemikalier, Plaster och Bilkemika-
lier. Verksamheten är geografi skt fördelad 
över Finland, Ryssland, Ukraina, Estland, 
Lettland, Litauen och Sverige. De fi nländ-
ska enheterna genererar cirka 60 procent 
av omsättningen.

Kundkrets och mervärde
Industrikemikalier har sina största avnä-
mare inom färg-, process-, foder-, kemi- 
och läkemedelsindustrin. Ett överlägset 
lagersystem och en effektiv logistik, ett 
omfattande sortiment samt ett mångårigt 
samarbete med världens främsta kemi-
företag är klara konkurrensfördelar.

Plastråvarukunderna fi nns inom el- 
och elektronikindustrin samt bland 
konsumentinriktade företag som köper 
volymplaster och tekniska plaster. Kon-
kurrensfördelarna ligger i branschens 
bredaste sortiment, en effektiv logistik, 
teknisk kundservice och skräddarsydda 
leveranser som går direkt in i kundens 
produktion.

Affärsområdet Bilkemikalier tillverkar 
märkesprodukter av egna råvaror. Zero 
och Polar är ledande varumärken på 
marknaden för kylarvätskor i Finland och 
Baltikum.

År 2006
Jämfört med året innan är utfallet för år 
2006 betydligt bättre. I Ryssland har 
både efterfrågan och den legala handeln 
ökat klart. Aspokem har dessutom lyckats 
utveckla egen affärsverksamhet i Ryss-
land. Strukturingreppen i Baltikum och ett 
klart positivt resultat i Ukraina har bidragit 
till det goda utfallet. I Finland ökade total-
efterfrågan marginellt och konkurrensen 
skärptes ytterligare. I Sverige var utveck-
lingen inte tillfredsställande.

Resultatpåverkande faktorer
Snabba priskast accentuerar betydelsen 
av tidsmässigt välplanerade råvaruinköp. 
Cirka en femtedel av inköpen sker i dollar, 
och en sjunkande dollarkurs ger alltså ett 
positivt utslag i resultatet. Högst en fjär-
dedel av affärsområdet Bilkemikaliers re-
sultat är väderberoende. För försäljningen 
av bilkemikalier är en mild och slaskig vin-
ter den mest optimala.

EU:s nya kemikalieförordning, REACH, 
kan i värsta fall leda till att kemikalieindu-
strin utlokaliserar funktioner till områden 
utanför EU. Aspokem räknar med att den 
största tillväxten överlag de närmaste åren 
sker i stora östeuropeiska länder såsom 
Ryssland och Ukraina.

ASPO CHEMICALS 11

Aspokem är ledande distributör av kemikalier och 
plaster i Finland med närområden och fungerar som länk 
mellan råvarutillverkare och slutanvändare.
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ESL Shipping beställer två 
nya fartyg i Indien

Börsmeddelande 16.1.2006

12 ASPO SHIPPING
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En central del av ESL Shippings strategi är 
att köpa och sälja fartyg vid rätt tidpunkt. 
Eftersom det tar tid att bygga nya fartyg 
och beställningarna föregås av en lång 
process, måste rederiet ha en mycket klar 
uppfattning om den framtida utvecklingen 
i kundbranscherna.

“Vi är ett företag i servicebranschen. 
Kundernas behov avgör vilken typ och stor-
lek av fartyg vi har i vår fl otta”, säger Mar-
kus Karjalainen, VD för ESL Shipping.

De indiskbyggda fartygen kommer att 
sättas i trafi k åren 2008 och 2009. En 
beställning föregås alltid av en lång be-
slutsprocess. Utgående från det framtida 
kapacitetsbehovet fastställer man farty-
gets egenskaper, väljer varv och förhandlar 
om detaljerna i beställningen. När fartyget 
normalt går i trafi k i 20–30 år, måste man 
ha en mycket lång framförhållning.

“Starka partnerskap är livsviktiga vid 
planeringen och schemaläggningen av 
en fartygsbeställning. Vi måste ha en så 
exakt bild som möjligt av utvecklingen i 
våra kunders och deras köpares affärs-
miljö. Det förutsätter ömsesidigt förtro-
ende och öppen dialog.”

Starka partnerskap bidrar också till 
en effektivt opererande fl otta. Trafi kpla-
neringen kräver att divergerande behov 
sammanjämkas. Vid behov måste tid-
tabeller kunna fi njusteras. Därför måste 
relationerna till kunderna, stuvarna och 
hamnarnas nyckelpersoner vara goda.

Kompatibla fartyg för större 
effektivitet
I början av år 2006 kostade två fartyg 
cirka 50 miljoner euro att beställa. Varvs-
konjunkturen har fortsatt uppåt och i dag 
skulle en liknande beställning bli betydligt 
mycket dyrare. Priserna på begagnade 
fartyg har också gått upp. Det resulte-
rade i att ESL Shipping beslöt sälja sitt 
näst äldsta fartyg, Ms Arkadia, som tagits 
i trafi k 1983. Affären slutfördes i januari 
2007 och gav en reavinst på cirka 10 
miljoner euro.

Försäljningen av Arkadia reducerar 
transportkapaciteten, men med effekti-
verade operationer återverkar det knap-
past alls på den transporterade volymen. I 
praktiken är hela kapaciteten i bruk i dag. 
Det hindrar inte en tillväxt. Nya fartyg kan 
vid behov rekvireras till och med ganska 
snabbt, innan de nya indiskbyggda farty-
gen levereras. Fartyg behöver inte köpas 
och ägas, transportkapacitet kan hyras på 
olika sätt.

“Vår fl otta används effektivt och Ms 
Credo, som sattes i trafi k i våras, har 
ytterligare diversifi erat vår fl otta. Effek-
tiviteten kommer att öka ytterligare, när 
de nya fartygen sätts i trafi k”, berättar 
Karjalainen.

Ms Credo är liksom de nya fartygen av 
s.k. Eira-klass. Ms Eira inledde sin trafi k 
år 2001 och har visat sig fungera både 
till storlek och teknik också i svåra vinter-
förhållanden. Alla fartyg i Eira-klassen är 
bulkfartyg på cirka 20 000 dwt, försedda 
med egna kranar och registrerade i den 
högsta fi nska isklassen. De är specifi kt 
konstruerade för de lastvolymer som ESL 
Shipping typiskt fraktar och de hamnar 
rederiet vanligen besöker.

“Lönsamheten ligger i en fungerande 
tur-och-retur-trafi k. Antalet resor utan last 
måste minimeras. Därför är det viktigt att 
vi har enheter som kan ersätta varandra 
för att vi skall kunna ha en så fl exibel tra-
fi kplanering som möjligt.”

Typiskt är att trafi kplanerna ändras 
på kort varsel av skäl som rederiet inte 
kan påverka. Väderväxlingar och rusning 
i hamnarna kan leda till att fartygens 
trafi kscheman måste läggas om. Därför 
underlättar sinsemellan kompatibla fartyg 
planeringen.

Östersjön ett växande 
marknadsområde
ESL Shippings hemmamarknad omfattar 
Östersjön, en av världens snabbast väx-
ande transportmarknader. Den allmänna 
drivkraften är transporterna till Ryssland. 
Transporterna i landet öppnar upp en stor 
potential, men hamnarna och järnvägarna 
utgör fl askhalsar som bromsar utveck-
lingen.

Rysslandstrafi ken är dessutom i hög 
grad enkelriktad: industriprodukter och 
konsumentprodukter importeras och rå-
varor exporteras. Lasterna skeppas inte 
på samma fartyg. ESL Shipping har en 
klar fördel av sin närvaro.

“Vi har goda relationer till Ryssland 
och vi vet hur man fungerar i landet. Det 
är en stor marknad och när den utvecklas 
ytterligare, kommer dessa relationer att bli 
ännu värdefullare”, säger Karjalainen.

ESL Shipping fraktar främst stenkol 
från Ryssland. Efterfrågan på stenkol 
har blivit allt svårare att prognostisera. 
Priserna fl uktuerar mera än tidigare och 
i kortare cykler. Flera faktorer påverkar 
stenkolspriset, bland annat variationerna i 
oljepriset, utsläppsrättigheterna, beskatt-
ningen och väderleken.

Stålindustrins transporter är stabilare 
än stenkolstransporterna. Antalet trans-
porter till stålindustrin ökar i Bottenviken. 
Fartygen i Eira-klassen kommer att ha 
stor betydelse för stålindustrins transpor-
ter, särskilt mot slutet av decenniet, när 
hamnen i Brahestad har fördjupats.

ESL Shipping investerade stort i fjol och beställde två 
nya isförstärkta bulkfartyg, som kommer att göra fl ottan 
ännu effektivare.

14 ASPO SHIPPING
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Mångåriga och förtroliga kundrelationer 
är affärsområdets styrka. Med ansvar för 
viktiga råvarutransporter är ESL Shipping 
en viktig länk i kundernas logistikkedja.

ESL Shipping opererar inom hela Ös-
tersjöområdet. Rederiets självlossande 
fartyg är uttryckligen konstruerade för Ös-
tersjöns krävande miljö. De är isförstärkta 
och relativt grundgående och kan därmed 
fullt lastade tryggt gå in i grunda hamnar. 
Alla fartyg är dessutom utrustade med 
bogpropellrar och de fl esta med egna 
däckskranar. Det gör fartygen mindre be-
roende av hamnarnas lastnings- och loss-
ningsfaciliteter eller bogseringskapacitet. 
Fartygen kan också snabbt både lossa 
och lasta till havs. 

Fartygen fraktar primärt järnmalm 
och pellets (32 % av lasterna), stenkol 
(36,8 %), koks (10,9 %) samt kalksten 
(10,3 %). En detaljerad presentation av 
rederiet och dess fartyg fi nns på webb-
adressen www.eslshipping.fi .

Kundkrets och mervärde
ESL Shippings avnämare fi nns bland an-
nat inom stål- och kemiindustrin samt 
energiomvandlingen. Flexibilitet och ef-
fektivitet utgör ESL Shippings styrka ba-
serad på en tillräckligt stor, diversifi erad 
och modern fl otta. Med undantag för två 
tidsbefraktade fartyg seglar alla fartyg un-
der fi nsk fl agg med fi nsk besättning.

År 2006
Året som gick innehöll fl era utmaningar för 
ESL Shipping. Trots en större omsättning 
blev utfallet drastiskt sämre än året innan. 
Oregelbundna stenkolstransporter till hu-
vudhamnarna förorsakade kontinuerligt 
omläggningar i fartygsschemat. Dock-
ningarna i början av året, fl uktuerande 
fraktmarknader och kraftigt stigande pri-
ser på fartygsbränsle har ytterligare dragit 
ner resultatet. Kraftiga vindar försvårade 
fartygstrafi ken i slutet av året. Transport-
kapaciteten utökades i våras, när Ms 
Credo inledde trafi ken. Markus Karjalai-
nen tillträdde som ny verkställande direk-
tör för ESL Shipping 1.9.2006.

Resultatpåverkande faktorer
Östersjön bildar ett stabilt marknads-
område: råvaruefterfrågan är jämn och 
kundkontrakten långsiktiga. Variationerna 
i oceanfrakterna återverkar på Östersjö-
frakterna med en viss förskjutning och 
dämpning. Av de laster ESL Shipping frak-
tar uppvisar stenkolsfrakterna de största 
variationerna. Den känsliga balansen mel-
lan elanvändning och elomvandling ser till 
att användningen kommer att ligga kvar 
på minst dagens nivå. Prisfl uktuationerna 
på fartygsbränslet återspeglas trots valu-
tasäkringar i resultatet: en euros förskjut-
ning i priset på fartygsbränsle innebär 
på årsnivå en förändring i resultatet på 
cirka 40 000 euro. Valutakurserna har 
en marginell betydelse för resultatet i ESL 
Shipping.

ASPO SHIPPING 17

ESL Shipping är marknadsledande transportör 
av torrlaster i Östersjöområdet.
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Autotank och Gilbarco 
aviserade ett omfattande 
samarbete

Meddelande 24.8.2006
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Ytterligare ett steg i den riktningen tog 
Autotank med avtalet om ett omfattande 
samarbete med en av de stora tekniktillver-
karna i branschen, Gilbarco Veeder-Root.

Autotank och Gilbarco samarbetar 
kring produktion och marknadsföring 
av bränslepumpar. Samarbetet kommer 
att ytterligare effektivera utvecklingen, 
produktionen och marknadsföringen av 
mätartekniken.

I praktiken innebär samarbetet att Gil-
barco i sina nya pumpar tar in skräddar-
sydd teknik, som motsvarar Autotankkun-
dernas krav och som dessutom är anpas-
sad till det arktiska klimatet. Pumparna 
är också försedda med betalsystem som 
är kompatibelt med det system Autotank 
utvecklat tidigare. Autotank svarar för in-
stallation, garantiunderhåll, service och 
reservdelar. Med den nya pumpserien 
kommer Autotank stegvis att överföra sin 
redan utlokaliserade produktion till Gilbar-
cos fabriker i Tyskland.

“Bränslepumpen fungerar i princip 
som ett fundament för betaltekniken. 
För att det skall vara kostnadseffektivt 
måste produktionen bygga på stora se-
rier. Ensamma är vi en alltför liten aktör i 
segmentet. Nu kan vi satsa mera på ut-
vecklingen av betalsystem och stärka vår 
position inom underhållet”, säger Peter 
Hutton, VD för Autotank.

De betalterminaler som Esso i slutet av 
fjolåret beställde för installation på Island 
representerar den senaste tekniken i bran-
schen. Den baserar sig på det nya RFID-
konceptet för identifi kation, och affären 
var den första i sitt slag i Norden. RFID 
gör det både säkert och lätt att betala. 
När man tankar, behöver man bara visa 
upp sin RFID och sedan tanka. Ingen frå-
gar längre efter en separat PIN-kod. Auto-
materna är också försedda med en stor 
bildskärm i färg för oljebolagens reklam 
och specialerbjudanden eller myndighe-
ternas information om vägföret.

Betalautomater för biltvättar är en 
nyhet med stor potential. Autotank har 
exempelvis för närvarande en beställning 
på tusen betalautomater för biltvättar för 
leverans till Statoil.

“Betalsystemen representerar en cyk-
lisk bransch. Vi gör kontinuerligt små 
justeringar i betalautomaterna, men se-
dan kommer det en större omläggning 
som t.ex. övergången till euro eller EMV-
reformen av chipkorten. Tidtabellen för 
chipkorten har igen försenats. Merparten 
av ombyggnaderna görs under de kom-
mande 2–3 åren.”

De fl esta stationer är försedda med 
bredband. Autotank har utvecklat över-
vakningssystemet Smartnet för att olje-
bolagen fl exibelt skall kunna kontrollera 
varje bensinstations funktioner, exempel-
vis betalningar och lagervolym. Systemet 
tillåter också distansunderhåll av bensin-
stationer.

“Varje bensinstation är i princip en auto-
matstation. Oljebolagen vill ha allt mera 
detaljerad information om det som hän-
der vid stationen. De vill sköta logistiken, 
betalningarna och underhållet kostnadsef-
fektivt och centraliserat. Vi har den tek-
nik, de system och tjänster de behöver”, 
hävdar Peter Hutton.

Satsar på service
Autotank har ambitionen att skapa sig en 
betydande marknadsposition som leve-
rantör av både teknik och system. Men 
eftersom båda affärsområdena avkastar 
mycket cykliskt har Autotank målmedve-
tet inriktat sig på tjänsteproduktion. Av 
omsättningen svarar tjänsterna för cirka 
två tredjedelar. Under de närmaste tre 
åren kommer EMV-leveranserna ändå att 
öka den relativa andelen teknik- och sys-
temleveranser.

“Tjänsterna representerar det affärs-
segment som vi skall leva på i fortsätt-
ningen. Det måste uppvisa en tillräcklig 
och stabil lönsamhet. Tjänsterna kan 
uppdelas på tre sektorer som alla har en 
tillväxtpotential: underhåll av teknik och 
system på mätarfältet, installationsprojekt 
samt fastighetsunderhåll. Merparten av 
omsättningen genereras inom underhål-
let, men projektbiten växer också”, kon-
staterar Hutton.

Autotank har ett antal långsiktiga un-
derhållsavtal med fl era stora kedjor i Fin-
land, Sverige och Norge. Storleken är en 
avgörande konkurrensfaktor, en tillräckligt 
stor aktör kan ha en kostnadseffektiv lo-
gistik i underhållet.

Strategiskt har Autotank gått in för att 
spela en avgörande roll när det gäller att 
garantera störningsfria bensinstationer. 
Det blir viktigare än förr eftersom en allt 
större del av bensinstationernas försäljning 
är kopplad till en fungerande bränsledist-

ribution. Om bränsledistributionen krång-
lar, förlorar en stor trafi kbutik försäljning i 
både butik och restaurang. Därför satsar 
vi allt intensivare på underhållet.

Ett välskött underhåll öppnar för sin 
del nya installationsprojekt. De följer i 
stort sett de allmänna investeringarna i 
branschen. Typiska arbeten är nyinstal-
lationer ovan jord och omprofi lering av 
bensinstationer.

Inom fastighetsunderhållet har Smart-
net medfört en möjlighet till distanstillsyn. 
Smartnet berättar när bensinstationer 
behöver åtgärdas, antingen för att snön 
måste skottas eller sedelautomaterna 
tömmas. Ett alternativt koncept för till-
växt inom denna sektor är ett intensivare 
samarbete med de stora aktörerna inom 
fastighetsunderhållet.

Nya investeringar i öst
År 2006 omfördelades bensinstations-
marknaden i Finland genom ett antal stora 
företagsköp. Konsolideringen i branschen 
är positiv ur Autotanks synvinkel, anser 
Hutton. På kort sikt kommer efterfrågan 
på omprofi leringar och omläggningar av 
system att öka. På längre sikt köper de 
stora företagen nya stora system och 
mera heltäckande underhållskoncept. 
Det ger högre kostnadseffektivitet i både 
oljebolagen och Autotank.

Norden bildar Autotanks hemmamark-
nad, men den största tillväxtpotentialen 
fi nns i Ryssland. I slutet av år 2005 gick 
Autotank med i ett samföretag i S:t Pe-
tersburg som har fått en fl ygande start.

Automatförsäljningen i Ryssland 
uppvisar en jämn tillväxt. Försäljningen 
omfattar i huvudsak sedelautomater. 
Dessutom har de lokala oljebolagen egna 
kort som man kan ladda med pengar för 
betalning. När Ryssland inför ett enhetligt 
bankkortssystem, kan försäljningen av be-
talautomater öka drastiskt.

“Ryssland, Baltikum och Polen hör 
redan till Autotanks lönsammaste mark-
nader. I Ryssland utvecklar vi underhålls-
tjänsterna och skall tillsammans med våra 
samarbetspartner bilda ett samföretag 
som opererar under vårt varumärke”, be-
rättar Hutton.

Polen representerar också en stor 
potential, men investeringarna har inte 
ökat som väntat. Marknaden väntar på 
en stor utländsk investerare som med 
en gång skall få igång investeringarna i 
branschen.

I enlighet med tidigare strategiska beslut har Autotank 
förskjutit tyngdpunkten i verksamheten allt tydligare 
mot underhåll av bensinstationer.
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Autotanks styrka ligger i förmågan att 
erbjuda oljebolagen en övergripande ser-
vice som inkluderar både skräddarsydda 
system och effektivt underhåll.

Autotank har etablerat sig i Norden, 
Baltikum, Polen och Ryssland. Produkt-
paletten upptar bland annat on-line-veri-
fi erande betalautomater, styrsystem, kas-
sasystem, bränslepumpar, nivåmätnings-
system samt ett stort urval tjänster som 
ansluter sig till installation och underhåll. 
Underhållet genererar två tredjedelar av 
Autotanks omsättning. Av totalomsätt-
ningen genereras 70 procent i Sverige 
och Norge.

Kundkrets och mervärde
Autotanks avnämare utgörs av interna-
tionella och lokala bensinstationskedjor. 
Kundbehov styr verksamheten. Koncep-
tet “Fuel, Pay, Go” innebär snabb, enkel 
och säker tankning dygnet runt. Med sitt 
produkt- och tjänsteurval kan Autotank 
garantera sina kunder kontinuerligt fung-
erande bensinstationer. Kundunderlaget 
omfattar såväl obemannade automatsta-
tioner, stora trafi kbutiker som traditionellt 
opererande bensinstationer. Konceptet 
har fört Autotank till en marknadsledande 
position.

År 2006
Resultatet för år 2006 var avsevärt bättre 
på grund av den goda efterfrågan på un-
derhållstjänster och bränslepumpar. An-
talet sålda betalautomater var mindre än 
budgeterat till följd av att investeringarna 
i det nya chipkortsystemet ännu inte tagit 
fart. Rationaliseringen av Malteförvär-
vet förorsakade stora engångskostnader 
i Sverige, som belastar resultatet för år 
2006. I Norge var utfallet på grund av 
Malteförvärvet gott.

Verksamheten har varit lönsam i både 
Polen och Baltikum. I Ryssland kunde nya 
produkter lanseras först under det sista 
kvartalet. Ett positivt utfall väntas för år 
2007. I augusti 2006 avtalade Autotank 
om samarbete med Gilbarco Veeder-Root. 
Avtalet tryggar en effektiv utveckling och 
produktion av bränslepumpar och i viss 
mån även betalautomater.

Resultatpåverkande faktorer
Vintermånaderna är efterfrågan på teknik 
och installationer mindre. En stor del av 
omsättningen genereras utanför euroom-
rådet medan kostnaderna i huvudsak är 
eurobaserade. Stärkningen i eurokursen 
har alltså en viss negativ effekt på utfal-
let. Övergången till chipkort kommer att få 
en stor betydelse för utfallet för år 2007. 
Alla betalautomater måste förnyas fram 
till år 2010.
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Autotank är Nordenledande på marknaden för distribution 
och underhåll av automatiserade bensinstationer.
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Antalet koncernanställda var vid räken-
skapsårets slut 694 (681 år 2005) och i 
medeltal under året 693 (688). Medelan-
talet tjänstemän var under året 312 (307) 
och medelantalet kollektivanställda 381 
(381). Moderbolaget hade vid årets slut 
9 (9) anställda.

Av medarbetarna fanns 60 procent 
i Finland, 28 procent i övriga nordiska 
länder, 5 procent i Baltikum och 7 pro-
cent i Ryssland. Av medarbetarna är 82 
procent män och 18 procent kvinnor. Av 
de koncernanställda är 98 procent hel-
tidsanställda. 

Ledningen står för en öppen intern 
kommunikation som bidrar till att enga-
gera medarbetarna och sporra dem till 
goda prestationer. Återkommande ut-
vecklingssamtal utgör ett centralt instru-
ment i ledningsfi losofi n. På alla nivåer i 
organisationen satsar vi på utbildning och 
kompetensutveckling.

Under 2005 inrättades en personal-
fond för att engagera medarbetarna. 
Samtliga koncernanställda i de fi nländ-
ska dotterbolagen är i dag medlemmar i 
personalfonden. Vår ambition är att även 
medarbetarna i de utländska dotterbola-
gen med tiden skall kunna bli medlemmar 
i personalfonden.

En del av koncernresultatet kanaliseras 
i form av vinstpremier till personalfonden. 
Beloppet är beroende av utfallet och lön-
samheten under redovisningsåret. Tanken 
är att personalfonden i mån av möjlighet 
skall använda merparten av de inbetalda 
vinstpremierna för att köpa aktier i Aspo 
Oyj. På sikt är vår ambition att låta med-
arbetarna bli en betydande aktieägargrup-
pering i företaget.

Miljöfrågorna kräver kontinuerlig 
uppföljning
I sin miljöpolitik går Aspo in för att konti-
nuerligt effektivera funktionerna. Aspo har 
förbundit sig att leva upp till Internationella 
handelskammarens Näringslivsstadga för 
hållbar utveckling.

Skadliga effekter på miljön försöker vi 
förutse och förhindra genom att för varje 
projekt bedöma miljökonsekvenserna och 
riskerna samt för varje produkt utföra 
livscykelanalyser. Kritiska miljöaspekter 
hanteras på ett sätt som går ut över mi-
nimikraven i lagen och myndighetsföre-
skrifterna. Aspo Chemicals har exempel-
vis vid sin kemikalieterminal i Raumo på 
helt frivillig basis låtit utföra en jordanalys. 
Det utgör ett exempel på vår proaktiva 
miljöansats.

För Aspo Chemicals huvudmän är ett 
gott miljöanseende en absolut förutsätt-
ning för samarbete. Vissa huvudmän nöjer 
sig inte med en certifi ering utan vill själva 
syna sina distributörers kvalitets- och 
miljöledningssystem.

Aspo Chemicals går in för nolltolerans 
i fråga om olyckor som drabbar miljön, 
säkerheten och hälsan. Under de senaste 
elva åren har vi inte registrerat ett enda 
större olycksfall.

Aspo Chemicals har anslutit sig till den 
version av Responsible Care-programmet 
som är inriktat på handeln med kemi-
kalier. Programmet förutsätter löpande 
frivilliga satsningar på miljö-, hälso- och 
säkerhetsaspekter. Aspo Chemicals har 
också en kvalitetscertifi ering enligt ISO 
9001-standarden.

Aspo Chemicals noterar bland annat 
utsläppen av fl yktiga organiska föreningar 
samt avfallsvolymerna för kemikalieför-
packningar och riskavfall. Vid terminalen 
i Raumo har utsläppen av fl yktiga orga-
niska föreningar, de s.k. VOC-utsläppen, 
minskat från cirka åtta ton i slutet av 
1990-talet till fem ton i dag.

Aspo Shipping har fått en certifi ering 
enligt den internationella sjöfartsorganisa-
tionen IMO:s säkerhetskod, ISM. Koden 
utgör en samling regler om fartygssäker-
het och miljöskydd. En certifi ering förut-
sätter årliga inspektioner. Alla fartyg är 
certifi erade enligt ISM-koden.

Fartygens utrustningsnivå är också en 
säkerhetsfaktor. Alla fartyg är isförstärkta 
och seglar med en erfaren besättning som 
känner hamnarna, farlederna och förhål-
landena i Östersjön. Med undantag för 
två tidsbefraktade fartyg seglar alla far-
tyg under fi nsk fl agg och med fi nländsk 
besättning.

Efter pråmolyckan i början av år 2004 
har Aspo Shipping initierat ett program för 
att fortlöpande förbättra säkerheten.

Aspo Systems ser ett egenvärde i 
miljöhänsynen, som i avgörande grad får 
styra utvecklingen av produkter och un-
derhåll. För de stora internationella olje-
bolagen är säkerheten på bensinstatio-
nerna en faktor som påverkar både deras 
profi lering och varumärken. Därför ställer 
de stora krav på teknik och system. Det 
är också skälet till att vi i varje produkt 
utnyttjar den allra nyaste tekniken.

Aspo Systems kan i dag ta ett över-
gripande livscykelansvar för den kritiska 
teknologin på bensinstationerna. Servicen 
omfattar miljötillvänd avancerad teknik, 
fjärrstyrd teknik för snabb diagnos av 
läckage och preventiva underhållsåtgär-
der som reducerar dels antalet driftsstör-
ningar, dels olycksfallsriskerna.

Aspo har visionen att på lång sikt skapa värdetillväxt 
och öka kompetensen. Immateriella faktorer som personal-
resurser och ett gott miljörenommé har en särskild 
betydelse för värdeökningen.

24 MILJÖ OCH PERSONAL
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Aspos styrelse gav 
ledningen fullmakt att 
sälja Ms Arkadia

21.12.2006



Beslutsfattningen och förvaltningen i 
Aspo Oyj baseras på aktiebolagslagen 
samt bolagsordningen. Aspo Oyj är no-
terat på Helsingfors Börs och följer där-
med börsens regler och bestämmelser 
samt rekommendationer för förvaltning 
och ägarstyrning av börsbolag med un-
dantag för att styrelsen inte har ansett 
det nödvändigt att tillsätta några utskott, 
eftersom alla styrelsemedlemmar deltar i 
beredningen av samtliga ärenden.

Koncernstruktur
Moderbolaget i Aspokoncernen, Aspo Oyj 
är ett fi nländskt publikt aktiebolag med 
hemort i Helsingfors. Det övergripande 
ansvaret för förvaltningen av Aspokoncer-
nen och dess verksamhet tillkommer de 
förvaltande organen i Aspo Oyj, nämligen 
bolagsstämman, styrelsen och verkstäl-
lande direktören.

Aspo Oyj har till uppgift att äga och 
förvalta tillgångarna, övervaka dotterbo-
lagens och övriga enheters verksamhet, 
centrerat svara för frågor som ansluter sig 
till koncernbolagens förvaltning, fi nansie-
ring och strategiska affärsutveckling samt 
planera och förverkliga ekonomiskt moti-
verade investeringar.

Den operativa verksamheten är förlagd 
till koncernbolagen och fördelad på tre 
affärsområden och en koncernstab. De 
tre affärsområdena är Aspo Chemicals, 
Aspo Shipping och Aspo Systems.

Bolagsstämma
Bolagsstämman sammankallas av styrel-
sen enligt huvudregeln en gång om året. 
Kallelsen till bolagsstämman publiceras 
tidigast två månader och senast 17 da-
gar före stämman i ett antal rikstäckande 
dagstidningar. Ytterligare publiceras kal-
lelsen och styrelsens förslag till bolags-
stämman i form av ett börsmeddelande 
samt på bolagets webbsidor.

Aktieägare har rätt att få ett ärende 
upptaget till behandling på bolagsstäm-
man, om han skriftligen yrkar på detta i så 
god tid att ärendet kan upptas i kallelsen 
till stämman.

Ordinarie bolagsstämman fastställer 
årligen bokslutet, beslutar om aktieut-
delningen samt väljer styrelsens med-
lemmar och revisorer. Bolagsstämmans 
beslut offentliggörs efter stämman med 
ett börsmeddelande.

Styrelse
Aspo Oyj:s styrelse har enligt bolagsord-
ningen minst fyra och högst åtta medlem-
mar. Ordinarie bolagsstämman beslutar 
om antalet medlemmar i styrelsen och 
utser styrelsens medlemmar. Styrelsen 
utser inom sig ordförande och vice ord-
förande. Bolagsstämman år 2006 valde 
fem medlemmar i styrelsen. Styrelsemed-
lems mandatperiod upphör vid utgången 
av den ordinarie bolagsstämma som hålls 
efter den bolagsstämma på vilket valet 
förrättades.

Styrelsen är beslutför, när fl er än hälf-
ten av styrelsemedlemmarna inklusive an-
tingen ordföranden eller vice ordföranden 
är närvarande.

Styrelsens mandat och ansvar defi nie-
ras av bolagsordningen, aktiebolagslagen 
och övrig tillämplig lagstiftning. Styrelsen 
har antagit en skriftlig arbetsordning, en-
ligt vilken den har bland annat följande 
uppgifter:
– utarbeta strategier för koncernen som 

helhet och de olika affärsområdena
– svara för koncernstrukturen
– uppgöra delårsrapporter och 

koncernbokslut
– utarbeta riktlinjer för verksamheten, 

budget och investeringsplan
– svara för utvidgning och inskränkning 

av rörelsen, förvärv av företag och 
rörelse

– utarbeta regler för Risk Management, 
försäkring och fi nansiering

– svara för miljöpolitiken
– utarbeta belöningsprogram för 

ledningen
– utnämna verkställande direktören.

Styrelsen utvärderar årligen sina beslut 
och sin praxis.

Styrelsen sammanträdde 13 gånger 
under året. Fem styrelsemöten var tele-
fonmöten. Alla styrelsemedlemmar deltog 
i samtliga styrelsemöten.

Styrelsemedlemmarnas arvoden
Ordinarie bolagsstämman fastställer sty-
relsemedlemmarnas arvoden samt grun-
derna för kostnadsersättningar för ett år 
i sänder. Styrelsearvodena utbetalas i 
pengar.

Ordinarie bolagsstämman 2006 fast-
ställde styrelseordförandens arvode till 
2 300 euro per månad och de övriga 
styrelsemedlemmarnas arvoden till 1 300 
euro per månad. Styrelsemedlem som är 
anställd på heltid i något av koncern-
bolagen lyfter inget arvode. Resor ersätts 
enligt Aspos generella resereglemente.

Till medlemmarna i Aspo Oyj:s styrelse 
utbetalades sammanlagt 90 000 euro i 
arvoden år 2006.

Aspo Oyj

Aspo Chemicals Aspo Shipping Aspo Systems

Aspokem Oy 
inkl. dotterbolag

ESL Shipping Oy 
inkl. dotterbolag

Oy Autotank Ab 
inkl. dotterbolag
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Styrelsens medlemmar
Kari Stadigh
f. 1955, ordförande
diplomingenjör, diplomekonom
Koncernchefens ställföreträdare, 
Sampo Abp, 2001–
Styrelseordförande sedan år 2000, 
styrelsemedlem sedan år 1999

Tidigare arbetserfarenhet
Verkställande direktör, Försäkringsaktiebolaget 
Sampo Liv, 1999–2000
Verkställande direktör, Livförsäkringsaktie-
bolaget Nova, 1996–1998
Verkställande direktör, Jaakko Pöyry-bolagen, 
1991–1996
Verkställande direktör, JP-Finance Oy, 
1985–1991

Förtroendeuppdrag
Styrelseordförande: Alma Media Abp, If Skade-
försäkring Holding AB (publ.), Försäkrings-
aktiebolaget Sampo Liv och Ömsesidiga 
Försäkringsbolaget Kaleva 

Innehav och arvode
Aktieinnehav i Aspo 31.12.2006: 1 000 000 
st., 3,84 % av aktiestocken
Inga innehav eller rättigheter inom ramen för 
aktierelaterade bonusprogram
Arvode år 2006: 27 600 euro

Matti Arteva
f. 1945, vice ordförande, extern 
styrelsemedlem 
ingenjör
Styrelsens vice ordförande sedan år 2000, 
styrelsemedlem sedan år 1999

Tidigare arbetserfarenhet
Seniorrådgivare, Rautaruukki Oyj, 2005
Rautaruukki Oyj, direktör för divisionen Metall-
produkter, 2003–2004
Verkställande direktör, Asva Oy, 1993–2003
Marknadsförings- och ledningsuppgifter, 
Aspo Oy, 1975–1993
Avdelningschef, Oy Telko Ab, 1970–1975

Förtroendeuppdrag 
Styrelsemedlem: Komas Oy, Constructor Fin-
land Oy och Europress Group Oy

Innehav och arvode
Aktieinnehav i Aspo 31.12.2006: 216 924 st., 
0,83 % av aktiestocken
Andelar i Aspos konverteringslån: 50 000 euro
Inga innehav eller rättigheter inom ramen för 
aktierelaterade bonusprogram
Arvode år 2006: 15 600 euro

Kari Haavisto
f. 1941, extern styrelsemedlem 
ekonomie licentiat
Styrelsemedlem sedan år 1999

Tidigare arbetserfarenhet
Finansdirektör, Metsäliittokoncernen, 
1992–2003
Vice verkställande direktör, Metsä-Serla Oy, 
1987–1992
Ledningsuppgifter, Nokia, 1976-1987

Förtroendeuppdrag
Styrelsemedlem: Exel Abp och Evli Bank Abp

Innehav och arvode
Aktieinnehav i Aspo 31.12.2006: 4 000 st., 
0,02 % av aktiestocken; Fundum Oy 
161 000 st., 0,62 % av aktiestocken
Inga innehav eller rättigheter inom ramen för 
aktierelaterade bonusprogram
Arvode år 2006: 15 600 euro

Roberto Lencioni
f. 1961, extern styrelsemedlem
juriskandidat
Verkställande direktör, Oy Gard (Baltic) Ab, 
2003–
Styrelsemedlem sedan år 1999

Tidigare arbetserfarenhet
Ledningsuppgifter, Oy Baltic Protection Ab, 
1990–2002
Verkställande direktör, Oy Baltic Insurance 
Brokers Ab, 1994–2001
Försäljningschef, Aspocomp Oy, 1988–1990
Koncernjurist, Aspokoncernen, 1986–1987

Förtroendeuppdrag
Styrelsens vice ordförande: ESL Shipping Oy 

Innehav och arvode
Aktieinnehav i Aspo 31.12.2006: 9 288 st., 
0,04 % av aktiestocken
Andelar i Aspos konverteringslån: 155 000 euro
Inga innehav eller rättigheter inom ramen för 
aktierelaterade bonusprogram
Arvode år 2006: 15 600 euro

Esa Karppinen
f. 1952, extern styrelsemedlem
juriskandidat
Koncernchef, Berling Capital Oy, 1986–
Styrelsemedlem sedan år 2005

Arbetserfarenhet
Vice verkställande direktör och CFO, 
Oy Expaco Ab, 1983–1986

Förtroendeuppdrag
Styrelseordförande: Amanda Capital Abp
Styrelsemedlem: Exel Oyj

Innehav och arvode
Aktieinnehav i Aspo 31.12.2006: 794 850 st. 
(Berling Capital Oy), 3,05 % av aktiestocken
Inga innehav eller rättigheter inom ramen för 
aktierelaterade bonusprogram
Arvode år 2006: 15 600 euro

Ledningsgrupp
Gustav Nyberg
f. 1956
diplomekonom, eMBA
Verkställande direktör, Aspo Oyj, 1999–

Arbetserfarenhet
Ledningsuppgifter inom Elfa International Ab, 
1985–1995; Finnboard, 1979–1984

Förtroendeuppdrag
Styrelseordförande: Aspokem Oy, ESL Shipping 
Oy och Oy Autotank Ab
Styrelsemedlem: Liikesivistysrahasto

Innehav
Aktieinnehav i Aspo 31.12.2006: 736 085 st., 
2,83 procent av aktiestocken

Dick Blomqvist
f. 1949
diplomekonom
Ekonomidirektör, Aspo Oyj, 1999–

Arbetserfarenhet
Group Controller, Aspo Oyj, 1994–1999
Finanschef, Aspo Oyj, 1990–1994
Ekonomichef, Aspo Elektronik, 1985–1990
Bokföringschef, A Ahlström Osakeyhtiö, 
1975–1985

Förtroendeuppdrag
Medlem i ekonomiutskottet: Tekniska 
Handelsförbundet

Innehav
Aktieinnehav i Aspo 31.12.2006: 21 420 st., 
0,08 procent av aktiestocken
Andelar i Aspos konverteringslån: 100 000 euro

Pekka Piiroinen
f. 1969
ekonom, MBA
Projektchef, Aspo Oyj, 2001–

Arbetserfarenhet
Konsult i företagsledning, Manager, KPMG 
Consulting Oy Ab, 1995–2001
Strategic Planning Analyst, AT&T 
Microelectronics, USA, 1991

Innehav
Aktieinnehav i Aspo 31.12.2006: 16 250 st., 
0,06 procent av aktiestocken
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Verkställande direktör
Styrelsen utser verkställande direktören i 
Aspo Oyj. Verkställande direktören skall 
leda affärsverksamheten och svara för 
den operativa förvaltningen i enlighet med 
styrelsens direktiv. 

Villkoren för verkställande direktören 
är fastställda i det skriftliga anställnings-
avtalet. 

Sedan oktober 1999 fungerar dip-
lomekonom, eMBA Gustav Nyberg (50) 
som verkställande direktör för Aspo Oyj. 
Verkställande direktören biträds av en led-
ningsgrupp med tre medlemmar. Utöver 
verkställande direktören ingår ekonomidi-
rektören Dick Blomqvist och projektchef 
Pekka Piiroinen i ledningsgruppen.

Åt verkställande direktören utbetala-
des år 2006 i lön, arvoden och natura-
förmåner sammanlagt 640 973 euro, va-
rav 460 517 euro i arvoden och 18 480 
euro i naturaförmåner.

Verkställande direktören kan gå i pen-
sion vid 60 års ålder, med full pension 
motsvarande 60 procent av den pen-
sionsgrundande lönen.

Verkställande direktören har en upp-
sägningstid på sex månader. Säger företa-
get upp verkställande direktören, får han 
utöver lönen för uppsägningstiden ett ve-
derlag som motsvarar 18 månaders lön.

Ledningens bonusprogram
Aspo Oyj:s styrelse har godkänt ett ak-
tierelaterat bonusprogram riktat till den 
högsta koncernledningen. En eventuell 
avkastning är relaterad till avkastningen 
på Aspoaktien. Aspo har inget separat 
optionsprogram.

Revision
Enligt bolagsordningen väljer bolagsstäm-
man i Aspo Oyj en revisor som skall vara 
en revisorssammanslutning godkänd av 
Centralhandelskammaren. Till revisorns 
uppgifter hör till valda delar även att svara 
för den interna revisionen. Revisors upp-
drag upphör vid utgången av den ordinarie 
bolagsstämma som hålls efter den bolags-
stämma på vilket valet förrättades.

Den valda revisorn skall utarbeta fö-
reskrifter för och samordna revisionen i 
koncernen som helhet. Revisor avger en 
lagstadgad revisionsberättelse till aktie-
ägarna i bolaget i samband med års-
bokslutet. Ytterligare skall revisor förse 
styrelsens medlemmar med uppföljnings-
rapporter under året.

Ordinarie bolagsstämman år 2006 
valde CGR-sammanslutningen Pricewater-
houseCoopers Oy till ordinarie revisor i bo-
laget. EM, CGR Jouko Malinen har fung-
erat som ansvarig revisor. Till samfund 
inom PricewaterhousCoopers-kedjan i 
Finland och utomlands betalade företagen 
i Aspokoncernen år 2006 sammanlagt 
222 375 euro i revisorsarvoden. Övriga 
tjänster köpte bolagen för sammanlagt 
69 350 euro.

Intern tillsyn, internrevision och 
Risk Management
Bolaget har utarbetat adekvata rappor-
teringssystem för den interna revisionen. 
Med ett koncernomfattande operativt rap-
porteringssystem jämförs utfallet månat-
ligen med uppställda mål. Rapporterna 
visar utfall och jämförelsesiffror samt 
uppdaterade prognoser. Styrelsen får 
motsvarande rapporter varje månad.

Den interna revisionen är en del av 
ekonomiförvaltningen i koncernen. Con-
trollern i varje koncernbolag är ansvarig 
för att lag och koncernföreskrifter följs. 
Controllern i respektive koncernbolag 
rapporterar till ekonomidirektören i kon-
cernen. Ekonomidirektören rapporterar 
sina slutsatser om den interna revisionen 
till verkställande direktören och styrelsen. 
Vid behov kan revisionen intensifi eras ge-
nom köp av externa tjänster.

Risk Management utgör en del av den 
övergripande tillsynen i Aspokoncernen. 
Risk Management-åtgärderna skall leda 
till att eventuella risker och hot i anslut-
ning till verksamheten identifi eras, ana-
lyseras och i mån av möjlighet dämpas. 
Beslut om nödvändiga åtgärder tas på ba-
sis av en kartläggning, klassifi cering och 
systematisk analys av riskerna. Utgående 
från sannolikheten för och effekterna av 
eventuella händelser har riskerna katego-
riserats. Risk Management-funktionen har 
därmed riktlinjer för prioritering, analys 
och bedömning av riskerna i koncernen.

Aspokoncernen har identifi erat bety-
dande, stora och skäliga risker förknippade 
med den normala affärsverksamheten, 
som den operativa ledningen ansvarar för 
enligt ansvarsområde. Ledningen svarar 
för att tillräckliga åtgärder defi nieras och 
vidtas samt för att åtgärderna följs upp 
som en del av den normala operativa 
styrningen.

Till vissa delar har principerna och den 
centrala substansen i Risk Management 
defi nierats i politik och regler formulerade 
på koncernnivå. Skadeståndsansvaret har 
täckts med adekvata försäkringar. Risk 
Management samordnas av ekonomi-
direktören i koncernen som rapporterar till 
verkställande direktören i Aspo Oyj.

Insiderregler
Aspokoncernen följer de insiderregler 
som publicerats av Helsingfors Börs. På 
grund av sin position i bolaget hör styrel-
semedlemmarna, verkställande direktören 
och revisorerna till Aspo Oyj:s offi ciella 
insiderkrets. Fasta insiders är därutöver 
medlemmarna i ledningsgruppen, dotter-
bolagens verkställande direktörer och vice 
verkställande direktörer samt vissa andra 
av styrelsen särskilt utpekade personer. 
Ytterligare för bolaget en projektbaserad 
insiderförteckning.

Fasta insiders i Aspo Oyj får inte köpa 
eller överlåta värdepapper emitterade av 
bolaget under 14 dagar före publiceringen 
av delårsrapporter eller bokslut.

Ekonomidirektören svarar för styr-
ningen och kontrollen av insiderfrågor. 
Information om offi ciella insiders innehav 
och ändringar i innehavet publiceras på 
bolagets webbsidor under adressen www.
aspo.fi . Finlands Värdepapperscentral Ab 
upprätthåller ett insiderregister för Aspo 
Oyj:s räkning.
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Börsmeddelanden

13.1 Styrelsen beslöt om 
ett bonusprogram för den 
högsta koncernledningen
Styrelsen i Aspo Oyj har 
beslutat initiera ett nytt ak-
tierelaterat bonusprogram för 
koncernledningen, i vilket en 
eventuell avkastning är bero-
ende av aktiens avkastning 
under de tre följande åren.

16.1 Koncernbolaget ESL 
Shipping beställer två nya 
fartyg i Indien
Koncernbolaget ESL Ship-
ping Oy har beställt två nya 
isförstärkta torrlastfartyg 
av det indiska varvet ABG 
Shipyard Ltd. De två 
fartygen utökar fl ottan av 
fartyg av s.k. Eira-klass. 
De är torrlastfartyg på ca 
18 800 dwt och försedda 
med egna däckskranar. De 
byggs för att motsvara den 
högsta fi nländska isklassen 
1A Super.

7.3 Aspokoncernens 
bokslutskommuniké
Aspokoncernen redovisar 
en omsättning om 204,9 
miljoner euro (184,3 mn1). 
Rörelsevinsten uppgår till 
16,2 miljoner euro (21,6 
mn1) medan vinsten före 
skatt är 14,7 miljoner euro 
(19,7 mn1). Nyckeltalet 
resultat/aktie är 0,42 euro 
(0,61 euro). Styrelsen före-
slår en utdelning om 0,40 
euro per aktie (0,40 euro).

7.3 Styrelsens förslag 
till bolagsstämman
Styrelsen i Aspo Oyj har 
beslutat föreslå att ordinarie 
bolagsstämman 4.4.2006 
behandlar följande ärenden: 
1. Ett bemyndigande av 
styrelsen att lösa in egna 
aktier. 2. Ett bemyndigande 
av styrelsen att besluta om 
att överlåta egna aktier samt 
3. Vinstutdelning.

13.3 Kallelse till ordinarie 
bolagsstämma i Aspo Oyj
Aktieägarna i Aspo Oyj 
kallas till ordinarie bolags-
stämma, som hålls den 
4 april 2006 med början 
kl. 14.00.

24.3 Aspos årsredovisning 
för år 2005
Aspo har publicerat sin 
årsredovisning för år 2005 
på fi nska, engelska och 
svenska.

4.4 Ordinarie bolags-
stämmans beslut
Ordinarie bolagsstämma 
i Aspo Oyj har 4.4.2006 
fastställt moderbolagets och 
koncernens bokslut samt be-
viljat styrelsens medlemmar 
och verkställande direktören 
ansvarsfrihet. Bolagsstäm-
man beslöt om en utdelning 
på 0,40 euro per aktie.

27.4 Aspokoncernens del-
årsrapport 1.1–31.3.2006
Aspokoncernen redovisar 
en omsättning för perioden 
januari-mars om 49,0 miljo-
ner euro (44,5 mn1) och en 
rörelsevinst om 1,8 miljoner 
euro (2,7 mn1) samt ett 
resultat före skatt om 1,5 
miljoner euro (2,4 mn1). 
Nyckeltalet resultat/aktie är 
0,04 euro (0,07 euro).

4.5 Aspo höjer 
aktiekapitalet
På basis av konvertiblerna i 
Aspo Oyj:s konverteringslån 
år 2004 tecknades 1 680 
aktier. Motsvarande höjning 
av aktiekapitalet, 1 125,60 
euro, har i dag antecknats i 
handelsregistret.

17.5 Överlåtelse av 
egna aktier
Styrelsen i Aspo Oyj har i 
dag med stöd av bemyndi-
gandet från bolagsstämman 
beslutat överlåta 7 700 egna 
aktier till nyckelmedarbetare 
inom ramen för ett incentiv-
program.

14.6 Ny VD i ESL Shipping
Sjökapten Markus Karjalai-
nen har från 1.9.2006 ut-
nämnts till ny verkställande 
direktör i koncernbolaget 
ESL Shipping Oy. Han ersät-
ter Eerik Yrjölä, som på 
egen begäran lämnar ESL 
Shipping.

12.7 Aspo justerar årets 
vinstprognos
Den jämförbara rörelsevin-
sten för perioden januari-juni 
når inte upp till fjolårets vinst 
för motsvarande period. En-
ligt dagens bedömning är det 
osannolikt att rörelsevinsten 
för hela året 2006 överstiger 
årsvinsten för år 2005. Vi 
bedömer att koncernom-
sättningen ökar som tidigare 
prognostiserats.

24.8 Åtgärdsprogram 
för affärsområdet Aspo 
Systems
Styrelsen i Aspo Oyj har 
godkänt ett åtgärdsprogram 
för affärsområdet Aspo 
Systems, som under det 
första halvåret inte har 
nått budgeterat resultat. 
Programmet skall effektivera 
funktionerna och reducera 
kostnaderna i Autotank-
koncernen samt säkerställa 
en positiv resultatutveckling. 
De planerade åtgärderna 
gäller Autotanks funktioner i 
Finland och Sverige.

24.8 Aspokoncernens del-
årsrapport 1.1–30.6.2006
Aspokoncernen redovisar 
en omsättning för perioden 
januari-juni om 102,5 miljo-
ner euro (94,9 mn1) och en 
rörelsevinst om 4,0 miljoner 
euro (7,7 mn1) samt ett 
resultat före skatt om 3,1 
miljoner euro (7,1 mn1). 
Nyckeltalet resultat/aktie är 
0,09 euro (0,21 euro).

31.8 Aspo höjer 
aktiekapitalet
På basis av konvertiblerna i 
Aspo Oyj:s konverteringslån 
år 2004 tecknades 10 080 
aktier. Motsvarande höjning 
av aktiekapitalet, 6 753,60 
euro, har i dag antecknats i 
handelsregistret.

22.9 Koncernbolaget ESL 
Shipping säljer ett nybygge 
till SEB Leasing
Koncernbolaget ESL Ship-
ping har avtalat med SEB 
Leasing Oy om att SEB 
Leasing övertar ett av de 
fartyg som är under byggnad 
vid det indiska varvet ABG 
Shipyard Ltd. ESL Shipping 
svarar för SEB Leasings räk-
ning för tillsynen under bygg-
nationstiden. I anslutning till 
avtalet har parterna skrivit 
ett s.k. bareboat-avtal, med 
vilket ESL Shipping befraktar 
fartyget för tio år. Avtalet är 
värt cirka 25 miljoner euro.

24.10 Åtgärdsprogram 
för affärsområdet Aspo 
Systems
Affärsområdet Aspo Systems 
har slutfört samarbetsför-
handlingarna i anslutning 
till åtgärdsprogrammet som 
introducerades i augusti. 
Rationaliseringarna inom 
Autotank-koncernen innebär 
nedläggning och fusion av 
funktioner.

26.10 Aspokoncernens del-
årsrapport 1.1–30.9.2006
Aspokoncernen redovisar 
en omsättning för perioden 
januari-september om 
159,5 miljoner euro (146,0 
mn1) och en rörelsevinst 
om 7,5 miljoner euro (12,3 
mn1) samt ett resultat före 
skatt om 6,1 miljoner euro 
(11,2 mn1). Nyckeltalet 
resultat/aktie är 0,18 euro 
(0,33 euro).

6.11 Aspo höjer 
aktiekapitalet
På basis av konvertiblerna i 
Aspo Oyj:s konverterings-
lån år 2004 tecknades 
252 000 aktier. Mot-
svarande höjning av aktie-
kapitalet, 168 840,00 
euro, har i dag antecknats 
i handelsregistret.

1.12 Aspos boksluts-
information 2007
Bokslutskommunikén för år 
2006 publiceras tisdagen 
13.2.2007. Årsredovis-
ningen föreligger senast 
vecka 12. Aspo publicerar 
tre delårsrapporter under år 
2007.

21.12 Koncernbolaget 
ESL Shipping avser sälja 
Ms Arkadia
Styrelsen i Aspo Oyj har i 
dag bemyndigat koncern-
ledningen att förbereda 
försäljningen av ESL Ship-
ping Oy:s fartyg Ms Arkadia. 
Fartyget är helt avskrivet och 
försäljningen kommer att 
ge en betydande reavinst. 
Försäljningen skall slutföras 
under första hälften av år 
2007.
22.12 Aspo höjer 
aktiekapitalet
På basis av konver-
tiblerna i Aspo Oyj:s 
konverteringslån år 2004 
tecknades 100 800 aktier. 
Motsvarande höjning av 
aktiekapitalet, 67 203,36 
euro, har i dag antecknats i 
handelsregistret.

Övriga meddelanden

3.4 Aspokem förvärvar 
rörelsen i Sealco
Koncernbolaget Aspokem Oy 
har förvärvat rörelsen i före-
taget Sealco Oy i Nummela. 
Sealco importerar kemikalier 
och produkter för bilbran-
schen och industrin. Sealco 
omsatte år 2005 cirka tre 
miljoner euro. Sealco har en 
stark position på marknaden 
för ämnen för korrosionsbe-
handling av bilar.

5.5 ESL Shippings nybygge 
sätts i trafi k
Koncernbolaget ESL Ship-
ping Oy sätter in sitt nya 
fartyg Ms Credo i trafi k på 
Östersjön. Det kinesisk-
byggda fartyget anlände i 
går på sin jungfruresa med 
stålspolar i lasten till Muuga 
i Tallinn.

24.8 Autotank och Gilbarco 
Veeder-Root avtalar om ett 
omfattande samarbete
Aspo Systems rörelsedri-
vande koncernbolag Auto-
tank och Gilbarco Veeder-
Root har avtalat om ett 
långtgående samarbete kring 
produktion och marknadsfö-
ring av bränslepumpar. Par-
terna kommer tillsammans 
att utveckla avancerad mä-
tarteknik som skräddarsys 
för de arktiska förhållandena 
i Norden. Samarbetet kom-
mer att ytterligare effektivera 
utvecklingen, produktionen 
och marknadsföringen av 
mätartekniken.
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Styrelsens verksamhetsberättelse

Allmänt
I början av år 2006 räknade man med att 
det internationella marknadsläget skulle bli 
fortsatt gott, vilket lovade tillväxt för As-
pos tre affärsområden. Med en allt större 
internationalisering har omsättningen som 
väntat ökat markant särskilt i Ryssland 
och Ukraina. I Norden och Baltikum har 
omsättningen däremot ökat måttligt eller 
inte alls. Den totala koncernomsättningen 
har igen ökat med tvåsiffriga tal.

Det höga råoljepriset har haft en både 
positiv och negativ effekt på utfallet. Po-
sitivt genom stigande kemikaliepriser och 
negativt genom drastiskt högre bränsle-
kostnader för sjöfarten. Inom bränsledist-
ributionen förde det stigande oljepriset till 
att en uppsjö av nya bränsleblandningar 
introducerades på marknaden. Utsläpps-
handeln och den torra sommaren föror-
sakade snabba kast i efterfrågan på far-
tygstransporter, med försämrad produkti-
vitet för rederiet som följd. Den operativa 
lönsamheten i koncernen har förbättrats 
under året, men är fortfarande otillfreds-
ställande. Under året investerade Aspo 
exceptionellt mycket i både nytt tonnage 
och ratonaliseringar. Dessutom gjordes 
ett företagsförvärv.

Aspo Chemicals
Prisutvecklingen för petrokemikalier var 
jämnare än året innan. Tillgången på 
produkter var också god och varufl ödet 
störningsfritt. I Finland och Skandinavien 
ökade försäljningen marginellt och lön-
samheten blev därmed otillfredsställande. 
De åtgärder som vidtogs året innan för att 
omorganisera verksamheten i Baltikum 
och koncentrera hanteringen av fl ytande 
kemikalier till Lettland gav nu utslag i en 
bättre lönsamhet, trots att omsättningen 
inte ökade som väntat. I Ryssland och 
Ukraina fortsatte omsättningen att öka 
med ett gott utfall som följd.

Under det gångna året genererade 
utlandsenheterna tillsammans för första 
gången en större del av totalresultatet än 
de fi nländska funktionerna. Affärsområdet 
Chemicals redovisar en större omsättning 
och ett något bättre resultat.

I april förvärvade Chemicals affärs-
verksamheten i Sealco Oy, som främst har 
koncentrerat sig på antikorrosionsmedel 
för bilar. Förvärvet medförde synergieffek-
ter genom att affärsområdet Bilkemikalier 
breddade Sealcos affärsverksamhet och 
sortiment.

Aspo Shipping
I början av år 2006 var efterfrågan på 
fartygstransporter i Östersjön exceptio-
nellt svag. EU-reglerna för utsläppshan-
deln tvingade energibolagen att reducera 
användningen av stenkol. Samtidigt ut-
ökades transportkapaciteten i Shipping, 
när ett nytt fartyg sattes i trafi k. Delar av 
kapaciteten såldes senare på spotmark-
naden.

Under året stärktes det internationella 
marknadsläget. Den torra sommaren 
vände trenden för stenkol inom Östersjö-
området. Stigande priser och kontinuer-
liga störningar i varufl ödet i lastningsham-
narna försämrade lönsamheten jämfört 
med året innan. Affärsområdet Shipping 
redovisar en måttlig omsättningsökning.

Stålindustrins transporter utgjorde cirka 
53 procent av alla transporter (60 %) och 
var jämnt fördelade över året. Transpor-
terna till energiindustrin tilltog mot slutet 
av året. Av rederiets totala transportvo-
lym på cirka 14,6 miljoner ton (13,9 milj.
ton) utgjorde de cirka 37 procent (34 %). 
Lönsamheten förbättrades mot slutet av 
året men resultatet nådde inte upp till 
föregående års resultat och är därmed 
otillfredsställande.

I början av året togs ett viktigt beslut 
med tanke på framtiden. En beställning på 
två nya fartyg i Eira-klassen lades i Indien. 
När dessa fartyg levereras åren 2008 och 
2009, har rederiet fyra fartyg i Eira-klas-
sen. Totalinvesteringens effekt på kassafl ö-
det halverades till cirka 25 miljoner euro, 
när det ena av nybyggena såldes vidare till 
SEB Leasing Oy. När priserna på begag-
nade fartyg i slutet av året steg markant, 
såldes ett av de äldsta fartygen i fl ottan, 
Ms Arkadia. Försäljningen är ett led i rede-
riets strategi för att föryngra fl ottan.

Aspo Systems
För bensinstationerna var marknadsläget 
bättre än normalt, vilket ledde till en ökad 
omsättning för affärsområdet Systems. 
Mot slutet av året utmärktes marknaden 
av ett fl ertal företagsförvärv mellan aktö-
rerna i branschen. Kunderna investerade i 
teknik och underhåll i väntad omfattning, 
men beställningarna i anslutning till det 
nya chipkortssystemet har uppskjutits 
dels på grund av komponentbrist, dels 
för att typgodkännandet för de nya pro-
dukterna försenats.

Under det andra halvåret initierade 
Systems ett åtgärdsprogram som skall 
gallra funktioner och rationalisera verk-
samheten. På årsnivå skall programmet 
ha en resultateffekt på 1,5 miljoner euro 
med början från 2007. Engångskostna-
der för programmet om cirka 0,7 miljoner 
euro har bidragit till det negativa resul-
tatet. Det jämförbara resultatet exklusive 
engångsposter förbättrades.

Systems avtalade med den internatio-
nella organisationen Gilbarco Veeder-Root 
om ett omfattande samarbete kring mark-
nadsföring och underhåll av bränslepum-
par och andra produkter.

I S:t Petersburg har det samägda fö-
retaget, som tillverkar betalautomater för 
den ryska marknaden, utvecklats enligt 
förväntningarna. En IT-investering för att 
förbättra effektiviteten på servicefunktio-
nen slutfördes före årsskiftet.
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Omsättning
Koncernomsättningen ökade med 21,0 
miljoner euro (10,2 %) till 225,9 miljoner 
euro. Den direkta exporten tillsammans 
med omsättningen i de utländska dot-
terbolagen uppgår till 88,5 miljoner euro 
(76,5 mn1).

Affärsområdet Chemicals ökade sin 
omsättning med 21,1 procent till 89,1 
miljoner euro (73,6 mn1). Mest ökade 
omsättningen i Ryssland och Ukraina. Af-
färsområdet Shippings omsättning ökade 
med 4,4 procent till 82,7 miljoner euro 
(79,2 mn1). Systems ökade sin omsätt-
ning med 3,8 procent till 54,1 miljoner 
euro (52,1 mn1).

Resultat
Aspokoncernen redovisar ett årsresultat 
på 12,8 miljoner euro (17,3 mn1).

Affärsområdet Chemicals rörelsevinst 
ökade med 0,5 miljoner euro till 2,7 mil-
joner euro (2,2 mn1). Drygt hälften av 
rörelsevinsten genererades inom de 
utländska dotterbolagen. Shippings 
rörelsevinst sjönk till 12,6 miljoner euro 
(17,9 mn1). Affärsområdet Systems re-
sultat förbättrades med 0,2 miljoner euro. 
Systems redovisar en rörelseförlust om en 
miljon euro (-1,2 mn1).

Avskrivningarna i koncernen ökade 
med en miljon euro till 9,3 miljoner euro. 
Affärsområdet Chemicals redovisar av-
skrivningar på totalt 0,5 miljoner euro, 
medan Shipping redovisar avskrivningar 
på 8,4 miljoner euro och Systems på 0,4 
miljoner euro.

Finansnetto i koncernen uppgår till 0,8 
procent av omsättningen, dvs. 1,8 miljo-
ner euro (1,5 mn1).

Före skatt redovisar koncernen en vinst 
om 11,1 miljoner euro (15,8 mn1). Årets 
vinst är 8,2 miljoner euro (10,8 mn1). 
Tillsammans med förändringen i den la-
tenta skatteskulden uppgår de direkta 
skatterna i koncernen till 2,8 miljoner euro 
(3,9 mn1).

Redovisningsprinciperna för materiella 
tillgångar har preciserats med avseende 
på dockningskostnaderna. Jämförelse-
siffrorna för år 2005 har korrigerats på 
motsvarande sätt.

Investeringar
Koncerninvesteringarna på totalt 10,2 
miljoner euro (5,8 mn1) utgjordes främst 
av förskottsbetalningar på fartygsbeställ-
ningar samt företagsförvärv.

Finansiering
Det fi nansiella läget i koncernen har varit 
gott hela året. På balansdagen var de lik-
vida medlen 9,1 miljoner euro (12,5 mn1). 
Den räntebärande skulden var på balansda-
gen totalt 29,9 miljoner euro (26,3 mn1). 
Den icke-räntebärande skulden var 31,9 
miljoner euro (26,7 mn1).

Nettoskuldsättningsgraden i kon-
cernen var 35,7 procent (23,6 %). Det 
egna kapitalet avkastade 14,1 procent 
(19,9 %). Med beaktande av den latenta 
skatteskulden var soliditeten i koncernen 
45,2 procent (47,2 %).

Risk Management
Risk Management utgör ett led i den 
övergripande tillsynsfunktionen med må-
let att identifi era, analysera och dämpa 
effekterna av eventuella hot och risker i 
koncernverksamheten. Som risker betrak-
tar vi alla interna och externa faktorer som 
påverkar våra möjligheter att nå uppställda 
budgetmål och vår resultatförmåga. 

Vi kartlägger, klassifi cerar och bedö-
mer risker systematiskt och beslutar om 
nödvändiga åtgärder. För vissa risker har 
vi på koncernnivå utarbetat en policy 
samt föreskrifter för de principer och den 
väsentliga substans som gäller för Risk 
Management. Skaderisker har vi elimine-
rat med adekvata försäkringar.

Rörelserisker
De största riskerna kopplade till rörelsen 
med hänsyn till sannolikhet och effekter 
bedömer vi att ansluter sig till den opera-
tiva verksamheten och särskilt till kund-
lojaliteten, kapaciteten, lönsamheten och 
nyckelmedarbetarna. Därför upplever vi 
att Risk Management inte bara innebär ett 
tillräckligt försäkringsskydd utan också ut-
gör en väsentlig del av den löpande verk-
samheten. Risk Management skall därför 
utgöra ett led i alla normala processer.

Aspo Chemicals
Aspo Chemicals resultat är primärt be-
roende av variationerna i råvarupriserna. 
Övriga faktorer som kan ha en väsentlig 
betydelse för verksamheten är företags-
förvärv bland råvaruleverantörerna, om-
disponering av distributionskanaler samt 
förändringar i den kemiska industrin och 
lagstiftningen. 

Rörelsevinsten per affärsområde

2006 2005 Förändring Procentuell
mn3 mn1 mn1 förändring

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
Övrig verksamhet  -1,5 -1,6  0,1  6,3

Rörelsevinsten totalt 12,8 17,3 -4,5 -26,0

Omsättningen per affärsområde 

2006 2005 Förändring Procentuell
mn3 mn1 mn1 förändring

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

Omsättning totalt 225,9 204,9 21,0  10,2

Investeringar per affärsområde

2006 2005
mn3 mn3

Chemicals 1,3 0,4
Shipping  7,3  0,6
Systems 1,4 4,7
Övrig verksamhet  0,2  0,1

Investeringar totalt 10,2  5,8
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Aspo Shipping
De viktigaste rörelserelaterade riskerna 
bedömer vi är ofördelaktiga förskjutningar 
i balansen mellan utbud och efterfrågan, 
att vi i kundens ögon inte lever upp till 
vår position som betrodd leverantör, kon-
fl ikter på arbetsmarknaden, optimering av 
kapacitet och transporter samt en fara el-
ler olycka på sjön. Med långsiktiga kund-
kontrakt och en kontinuerlig uppföljning 
och utveckling av verksamheten har Aspo 
Shipping framgångsrikt lyckats kontrollera 
sina risker.

Aspo Systems
Konkurrensläget, ändringar i kundernas 
inköpsbeteende samt missade nyckelkun-
der är risker som Aspo Systems systema-
tiskt försökt reducera genom att ingå 
partnerskap med kunderna och utvidga 
marknadsområdet.

Finansiella risker
Finansiering och fi nansiella risker i Aspo-
koncernen administreras centralt i moder-
bolaget i linje med den fi nanspolitik som 
styrelsen fastställt.

Ränterisker
Räntan på Aspo Shippings långfristiga 
kredit har säkrats med en ränteoption 
och ett ränteswapavtal.

Kreditrisker
Koncernen skyddar sig mot kreditrisker 
genom betalningsvillkor baserade på för-
skottsbetalningar och bankgarantier.

Valutarisker
Aspokoncernen hanterar valutariskerna 
med terminer och koncerninterna valuta-
transaktioner. För närvarande sker cirka 
en tredjedel av ESL Shippings fakturering 
och cirka en femtedel av Aspokems inköp 
i dollar.

Personal
Antalet koncernanställda var vid årets slut 
694 (681) och medelantalet anställda 
under året var 693 (688). Medelantalet 
tjänstemän var 312 (307) och medelan-
talet kollektivanställda 381 (381). Moder-
bolaget hade vid årets slut 9 (9) anställda 
och i medeltal under året 9 (9) anställda. 
Medarbetarna i moderbolaget var uteslu-
tande tjänstemän.

Av de koncernanställda fi nns 60 pro-
cent i Finland (63 %), 28 procent i de öv-
riga nordiska länderna (28 %), 5 procent i 
de baltiska länderna (5 %) och 7 procent 
i Ryssland (4 %). Av medarbetarna är 
82 procent män (83 %) och 18 procent 
kvinnor (17 %). Av de koncernanställda 
är 98 procent heltidsanställda (98 %). 
Under året nyanställdes 47 medarbetare 
(38). Under år 2006 betalades totalt 
26 493 996 euro i löner och arvoden till 
medarbetare (25 480 462 euro).

Belöning
Koncernen har infört ett vinstandels-
system och inrättat en personalfond. 
Samtliga koncernanställda i de fi nländ-
ska dotterbolagen är i dag medlemmar i 
personalfonden.

En del av koncernresultatet kanaliseras 
i form av vinstpremier till personalfonden. 
Tanken är att personalfonden i mån av 
möjlighet skall använda merparten av 
de inbetalda vinstpremierna för att köpa 
aktier i Aspo Oyj. På sikt är ambitionen 
att låta medarbetarna bli en betydande 
aktieägargruppering i företaget.

I januari 2006 beslöt styrelsen ini-
tiera ett nytt aktierelaterat bonusprogram 
för nyckelmedarbetare, i vilket en even-
tuell avkastning är beroende av aktiens 
avkastning under de tre följande åren. 
Programmet omfattar cirka 30 ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner i 
Aspo, vilka alla köpte en avtalad mängd 
Aspoaktier i maj. Den kursrelaterade bo-
nusen kommer att utbetalas kontant år 
2009, när programmet löper ut.

Forskning och utveckling
FoU-funktionerna i koncernen har orga-
niserats enligt affärsområdenas karaktär. 
Inom Chemicals och Shipping har funktio-
ner, produktionsmetoder och -teknologi i 
huvudsak utvecklats utan särarrange-
mang. Utgifterna för forskning och ut-
veckling har alltså inte särredovisats utan 
ingår i de normala rörelsekostnaderna.

Autotankkoncernen i affärsområdet 
Systems satsar starkt på forskning och 
utveckling med sikte på att utveckla nya 
betalsystem (Payment Solutions). Sam-
manlagt 20 personer (28) har varit in-
volverade i produktutvecklingen i Finland 
och Sverige. Totalsatsningarna uppgår till 
cirka 1,1 miljoner euro (1,1 mn1) motsva-
rande 2,1 procent (2,1 %) av Autotank-
koncernens omsättning.

Miljö
Normalt förorsakar Aspokoncernens ak-
tiviteter inte några betydande skador på 
miljön. Koncernbolagen har i miljöfrågor 
följt den övergripande miljöpolitik som 
fastställts för koncernen och som primärt 
går ut på att kontinuerligt effektivera 
funktionerna. Aspokoncernen har också 
anslutit sig till Internationella handelskam-
marens Näringslivsstadga för en hållbar 
utveckling.

Aspo Chemicals
Aspo Chemicals går på alla nivåer in 
för nolltolerans i fråga om olyckor som 
drabbar miljön, säkerheten och hälsan. 
Under de senaste elva åren har inte ett 
enda större olycksfall registrerats. Aspo 
Chemicals har anslutit sig till den version 
av Responsible Care-programmet som 
är inriktat på handeln med kemikalier. 
Programmet förutsätter löpande frivilliga 
satsningar på miljö-, hälso- och säker-
hetsaspekter. Aspo Chemicals har också 
en kvalitetscertifi ering enligt ISO 9001-
standarden.

Medelantal anställda per 
affärsområde 

2006 2005

Chemicals
Tjänstemän 90 82
Kollektivanställda 14  9

104 91
Shipping
Tjänstemän 30 30
Sjöfartsanställda 227 231

257 261
Systems
Tjänstemän 183 186
Kollektivanställda 140  141

323 327
Koncernförvaltningen 9  9

Totalt 693 688
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Aspo Shipping
Aspo Shipping har fått en certifi ering en-
ligt den internationella sjöfartsorganisatio-
nen IMO:s säkerhetskod, ISM. Koden ut-
gör en samling regler om fartygssäkerhet 
och miljöskydd. En certifi ering förutsätter 
årliga inspektioner. Alla fartyg är likaså 
certifierade enligt ISM-koden. Under 
2006 övergick alla fartyg till lågsvavligt 
bränsle.

Aspo Systems
Aspo Systems ser ett egenvärde i miljö-
hänsynen, som i avgörande grad får styra 
utvecklingen av produkter och underhåll. 
Bensinstationerna ställer stora krav på tek-
nik och system. Därför bör varje produkt 
representera den allra nyaste tekniken.

Aspo Systems står för avancerad miljö-
tillvänd teknik, fjärrstyrd teknik för snabb 
diagnos av läckage samt preventiva under-
hållsåtgärder som reducerar dels antalet 
driftsstörningar, dels olycksfallsriskerna.

Aktier
Aspo Oyj har en aktieserie. Varje aktie ger 
en röst på bolagsstämman. Aktien är börs-
noterad på OMX Helsingfors, Mid Cap-lis-
tan bland industrivaror och -tjänster.

Det registrerade aktiekapitalet i Aspo 
Oyj var 31.12.2006 totalt 17 451 695,37 
euro fördelat på sammanlagt 26 047 803 
aktier. Av det totala antalet aktier har bo-
laget löst in 358 250 aktier motsvarande 
1,38 procent av aktiekapitalet. 

Bolagsstämman 4.4.2006 har bemyn-
digat styrelsen att avvikande från aktie-
ägarnas företrädesrätt förvärva högst 
400 000 samt överlåta högst 765 950 
egna aktier. Bemyndigandena gäller i ett 
år efter bolagsstämmans beslut.

På basis av bolagsstämmans bemyn-
digande beslöt styrelsen 17.5.2006 över-
låta 7 700 egna aktier till nyckelmedarbe-
tare inom ramen för det tidigare initierade 
bonusprogrammet. Aktierna överläts till 
marknadskurs vid tidpunkten för överlå-
telsen. Styrelsen har inte i övrigt utnyttjat 
bemyndigandet från bolagsstämman att 
förvärva egna aktier.

Konverteringslån
Aspo Oyj har ett konsoliderat konverte-
ringslån på 17 645 000 euro som löper 
under tiden 4.6.2004–4.6.2009. Lånet 
återbetalas i en rat 4.6.2009 förutsatt att 
bestämmelserna i kap. 5 aktiebolagslagen 
och villkoren i kreditavtalet är uppfyllda. 
Lånet löper med en fast årlig ränta på 5 
procent.

Enligt kreditvillkoren kan Aspo från 
och med 2.1.2005 i förtid återbetala ka-
pitalet i sin helhet till kursen hundra (100) 
procent utökat med upplupen ränta per 
betalningsdatum. Om bolaget inte kan 
återbetala lånet på förfallodagen, betalar 
bolaget på det återstående kapitalet en 
ränta som är två (2) procentenheter högre 
än den fastställda årliga räntan på lånet.

Skuldebreven kan konverteras till Aspo-
aktier. Varje skuldebrev på 500 euro ger 
innehavaren rätt att teckna 84 aktier i 
Aspo Oyj till kursen 5,95 euro.

Under året konverterades skuldebrev 
till 364 560 aktier. Aktiekapitalet höjdes 
med motsvarande 243 922,56 euro.

Under årets omsattes 6 043 932 ak-
tier i Aspo Oyj på Helsingforsbörsen, dvs. 
23,2 procent av aktiestocken, för 41,9 
miljoner euro. Den högsta avslutskursen 
var 8,62 euro och den lägsta 5,75 euro. 
Medelkursen var 6,96 euro. Den sista börs-
dagen noterades aktien till 6,80 euro.

På bokslutsdagen representerade 
aktiestocken med avdrag för innehavet av 
egna aktier ett marknadsvärde om 174,7 
miljoner euro.

Ledning och revisorer
Ordinarie bolagsstämman återvalde 
4.4.2006 ingenjör Matti Arteva, ekono-
mie licentiat Kari Haavisto, juris kandidat 
Esa Karppinen, juris kandidat Roberto 
Lencioni och diplomingenjör, diplom-
ekonom Kari Stadigh till medlemmar i 
styrelsen för en mandatperiod om ett år. 
Kari Stadigh har fungerat som ordförande 
och Matti Arteva som vice ordförande för 
styrelsen. 

Styrelsen höll under året sammanlagt 
13 möten, av vilka fem telefonmöten. Alla 
styrelsemedlemmar har deltagit i samtliga 
möten.

Sedan oktober 1999 har diplomeko-
nom, eMBA Gustav Nyberg fungerat som 
verkställande direktör i bolaget.

Till revisor har bolagsstämman utsett 
CGR-sammanslutningen Pricewaterhouse-
Coopers Oy, som har utnämnt ekon.mag, 
CGR Jouko Malinen till ansvarig revisor.

Händelser efter boksluts-
periodens slut
I början av år 2007 sålde koncernbolaget 
ESL Shipping Oy i enlighet med tidigare 
beslut sitt näst äldsta fartyg, Ms Arkadia, 
byggt år 1983. Fartyget var fullt avskrivet 
och försäljningen gav därmed en reavinst 
om cirka 10 miljoner euro, som påverkar 
utfallet för det andra kvartalet. Fartyget 
överlåts till köparen enligt avtal före ut-
gången av april.
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Utsikter för år 2007
För närvarande är utsikterna för samtliga 
affärsområden gynnsamma. Koncernen 
räknar med att redovisa en fortsatt om-
sättningsökning och ett resultat som lig-
ger över fjolårsresultatet.

Merparten av koncerntillväxten och en 
allt större del av omsättningen genereras 
i fortsättningen i de utländska koncern-
enheterna. Med tanke på resultatet har 
de länder som har en geografi sk eller en 
logistisk koppling till Östersjöområdet den 
största potentialen. De närmaste årens 
tillväxtutsikter i regionen är lovande.

Aspo Chemicals
Den internationella kemikaliemarknaden 
kommer sannolikt också i fortsättningen 
att uppvisa stora prisvariationer. Tillver-
karna har kraftigt reducerat produktions-
kapaciteten för mindre lönsamma produk-
ter. När efterfrågan blir större än utbudet, 
kommer priserna att stiga snabbt. Det 
råder fortfarande stor osäkerhet kring 
oljepriset och på vilken nivå det eventuellt 
stabiliserar sig. Ingen väntar sig ändå en 
större bestående prissänkning.

Affärsområdet Chemicals redovi-
sar för år 2006 ett nästan rekordartat 
resultat främst tack vare den gynnsamma 
utvecklingen på marknaden i öster. Den 
positiva trenden väntas stå sig. Affärsom-
rådet räknar med att omsättningen ökar, 
men långsammare än i fjol då ökningen 
var drygt 20 procent. Chemicals har am-
bitionen att växa snabbare än marknaden 
överlag. Aktuella bedömningar visar att 
Chemicals kan redovisa ett gott resultat 
även för i år.

De största riskerna ur Chemicals 
synvinkel ansluter sig till EU:s kemikalie-
lagstiftning (REACH) och de eventuella 
negativa konsekvenser den kan medföra. 
I värsta fall kan den leda till att tillverkning 
och användning av kemikalier i EU-om-
rådet inskränks. De politiska och ekono-
miska osäkerhetsfaktorerna i Ryssland 
och Ukraina utgör ytterligare en risk som 
bör beaktas.

Aspo Shipping
Mot slutet av året kom ett uppsving på 
den internationella bulkmarknaden. Un-
der innevarande år väntas läget stabilise-
ras. Å andra sidan räknar man inte med 
att den internationella utvecklingen har 
särskilt stora återverkningar på Östersjö-
marknaden. Jämfört med i fjol väntar vi 
oss att efterfrågan på stenkolstransporter 
stabiliseras och att efterfrågan på stål-
transporter ökar något.

Efter överlåtelsen av Ms Arkadia våren 
2007 minskar affärsområdet Shippings 
transportkapacitet i viss mån. Det nya 
fartyg som sattes i trafi k i fjol har inte-
grerats i fl ottan. Vi utgår från att rederiet 
effektiverar transporterna. Affärsområdet 
har goda förutsättningar att nå en bättre 
lönsamhet, om varufl ödet inte stockar sig 
som i fjol. Omsättningen väntas inte för-
ändras nämnvärt.

De valutarisker som ansluter sig till 
Shippingverksamheten har i huvudsak 
säkrats med terminskontrakt. Risker som 
ansluter sig till variationer i bränslepri-
serna har primärt säkrats med s.k. bunk-
ringsklausuler i kundkontrakten.

Aspo Systems
Inom bränsledistributionen väntar vi oss 
ett fortsatt gott marknadsläge under år 
2007 till följd av investeringar i ny teknik, 
en stor distribution av nya bränslebland-
ningar och konsolideringar i branschen.

Vi utgår från att investeringarna inleds 
under år 2007 främst med hänsyn till 
de teknikbeställningar som vi redan fått 
i anslutning till chipkortsreformen. En bra 
bas för den fortsatta effektiviseringen ut-
gör den s.k. nordiska produktgeneratio-
nen, som togs fram i fjol, samt fjolårets 
slimning och rationalisering av organisa-
tionen.

Systems har ambitionen att redovisa 
en skälig omsättningsökning. Det opera-
tiva resultatet beräknas bli positivt.

Styrelsens förslag till 
vinstdisposition
Moderbolagets utdelningsbara medel är 
17 018 304,86 euro, varav årets vinst 
är 13 980 574,96 euro. På balansdagen 
31.12.2006 var 26 047 803 aktier regist-
rerade, av vilka 358 250 i bolagets ägo.

Styrelsen föreslår att de utdelningsbara 
vinstmedlen disponeras enligt följande: 
till aktieägare utdelas 0,41 euro per 
aktie på totalt 25 689 553 aktier eller 
10 532 716,73 euro och 6 485 588,13 
euro överförs i ny räkning.

Helsingfors den 13 februari 2007
Aspo Oyj
Styrelsen
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Koncernens resultaträkning

1 000 3 Not 2006 2005

Omsättning 1 225 897 204 896
Förändring i lager av färdiga varor och varor under tillverkning +/-  3 100 -841

Övriga rörelseintäkter 3 778 1 118
Andel av intressebolags resultat  123 -1
Material och tjänster 6 -124 680 -101 303
Personalkostnader 4 -32 985 -32 351
Avskrivningar 5 -9 333 -8 666
Övriga rörelsekostnader 6 -50 076 -45 587

Rörelsevinst 12 824 17 264

Finansiella intäkter och kostnader 7 -1 762 -1 504

Vinst före skatt 11 062 15 760

Skatt på ordinarie rörelse 8 -2 843 -4 171

Årets vinst 8 219 11 589

Vinst som tillkommer moderbolagets aktieägare  8 174 11 524
Minoritetens andel av årets vinst  46 65

Resultat per aktie uträknat på den vinst som tillkommer moderbolagets aktieägare:
Resultat / aktie, 1 9 0,32 0,45
Resultat / aktie (utspätt), 1 9 0,31 0,43
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Koncernbalansräkning

Tillgångar

1 000 3 Not 2006 2005

Anläggningstillgångar   
Immateriella tillgångar 10 1 170 490
Goodwill 11 8 212 7 243
Materiella tillgångar 12 54 445 55 289
Placeringar tillgängliga för försäljning 13 160 858
Långfristiga fordringar 14 217 174
Andelar i intressebolag 15 1 368 1 236
Uppskjuten skattefordran 16 2 092 1 630

Anläggningstillgångar totalt   67 663 66 919

Omsättningstillgångar   
Varulager 17 17 674 15 357
Kundfordringar och övriga fordringar 18 34 055 28 363
Skattefordran 867 275
Kassa och bank 19 9 123 12 545

Omsättningstillgångar totalt  61 719 56 540

Tillgångar totalt 129 382 123 459

Eget kapital och skulder 

1 000 3 Not 2006 2005

Eget kapital
Aktiekapital 20 17 452 17 208
Överkursfond 20 2 459 518
Egna aktier 20 -1 828 -1 861
Fonden för verkligt värde och övriga fonder 20 -42 320
Balanserade vinstmedel 20 31 622 30 246
Årets vinst 20 8 174 11 524
Egenkapitalandel i konverteringslån 20 220 220

Eget kapital som tillkommer aktieägare, totalt  58 056 58 175

Minoritetens andel 113 85

Eget kapital totalt 58 169 58 260

Långfristiga skulder    
Långfristiga avsättningar  248 99
Uppskjuten skatteskuld 16 8 375 9 535
Långfristig räntebärande skuld 21 19 531 23 189
Långfristig icke-räntebärande skuld 22 71 215
Pensionsåtaganden 23 482 925

Långfristiga skulder totalt  28 707 33 963

Kortfristiga skulder
Kortfristiga avsättningar 24 319 95
Kortfristig räntebärande skuld 21 10 360 3 115
Kortfristig icke-räntebärande skuld 22 31 245 27 572
Skatteskuld 583 454

Kortfristiga skulder totalt  42 507 31 236

Eget kapital och skulder totalt  129 382 123 459
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Koncernens kassafl ödesanalys

1 000 3 2006 2005

Kassafl öde från rörelsen
Rörelsevinst 12 824 17 264
Återföring av icke kassamässiga poster 1)  6 826 8 990
Förändring i rörelsekapitalet 2)  -641 2 122
Betald ränta -3 198 -2 432
Erhållen ränta 969 683
Erhållen utdelning 12 37
Betald skatt -4 492 -4 626

Kassafl öde från rörelsen  12 300 22 038

Kassafl öde från investeringsverksamhet
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -5 018 -2 758
Förskottsbetalningar på fartyg  -5 183
Försäljning av materiella och immateriella tillgångar  62 95
Försäljning av andra tillgångar  918
Förvärv av dotterbolag   -3 205
Förvärv av intressebolag  -12 -449

Kassafl öde från investeringar  -9 233 -6 317

Kassafl öde från fi nansieringsverksamhet
Förvärv av egna aktier   -858
Försäljning av egna aktier   53
Förändring i långfristiga fordringar  -74 -8
Avbetalning på kortfristiga lån  -750 -472
Avbetalning på långfristiga lån  -3 508 -3 870
Lyfta kortfristiga lån 8 000
Vinstutdelning till minoritetsägare  -82 -67
Betald utdelning -10 127 -10 102

Kassafl öde från fi nansieringsverksamhet  -6 488 -15 376

Förändring i likvida medel -3 422 344
Likvida medel 1.1 12 545 12 201

Likvida medel vid periodens slut  9 123 12 545

Noter till koncernens kassafl ödesanalys  2006 2005

1) Återföring av icke kassamässiga poster  
Av- och nedskrivningar  9 333 8 561
Reavinst på försålda anläggningstillgångar och placeringar  -613 -1 683
Periodiserade personalkostnader  -1 771 2 112
Andel av intressebolags resultat  -123

Totalt 6 826 8 990

2) Förändring i rörelsekapitalet  
Omsättningstillgångar  -2 316 602
Kortfristiga fordringar  -5 702 -701
Kortfristig icke-räntebärande skuld  7 387 2 624
Övrig förändring -10 -403

Totalt -641 2 122
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Förändring i eget kapital

Eget kapital som tillkommer moderbolagets aktieägare

   Över- Fonden   Omräk- Balan-  Minori- Eget
Aktie- kurs- för verk- Övriga Egna ningsdif- serade  tets- kapital

1 000 3 kapital fond ligt värde fonder aktier ferenser vinstmedel Totalt andel totalt

Eget kapital 1.1.2006 17 208 518 320 220 -1 861 44 41 726 58 175 85 58 260

Omräkningsdifferenser      50   -6
Placeringar tillgängliga för försäljning         
Överfört till resultaträkningen   -432      
Andel uppskjuten skatt   112      
Årets vinst       8 174  46 
Ökning av fonden för säkring av kassafl ödet   -57      
Andel uppskjuten skatt    15
Utdelning       -10 127  -82 
Försäljning av egna aktier  15   33     
Konvertering av skuldebrev i 
konverteringslånet 244 1 926        
Förändring i minoritetsintresset       -71  71

Eget kapital 31.12.2006 17 452 2 459  178 -1 828 94 39 702 58 056 113 58 170

Eget kapital 1.1.2005 17 101 439 212 220 -1 003 -20 40 283 57 232 98 57 330

Omräkningsdifferenser      64   -2 
Placeringar tillgängliga för försäljning          
Omvärdering till verkligt värde   146       
Andel uppskjuten skatt   -38       
Årets vinst       10 710  65 
Höjning av aktiekapitalet 86 -86        
Utdelning       -10 081  -66 
Förvärv av egna aktier     -858     
Konvertering av skuldebrev i 
konverteringslånet 21 164        
Förändring i minoritetsintresset         -11 

 17 208 518 320 220 -1 861 44 40 912 57 361 85 57 446

Ändring i redovisningsprinciperna enligt IAS 8      814 

Eget kapital 31.12.2005 17 208 518 320 220 -1 861 44 41 726 58 175 85 58 260
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Tilläggsuppgifter till koncernbokslut

Basuppgifter
Aspo Oyj är ett fi nskt publikt aktiebolag 
med hemort i Helsingfors. Aktierna i Aspo 
Oyj är noterade på Helsingfors Börs.

Aspo säljer logistiktjänster till energi-
sektorn och processindustrin. Den opera-
tiva verksamheten i koncernen är fördelad 
på tre affärsområden: Aspo Chemicals, 
Aspo Shipping och Aspo Systems. Aspo 
har koncentrerat verksamheten till Öster-
sjöregionen.

Styrelsen i Aspo Oyj har vid sitt sam-
manträde den 13 februari 2007 godkänt 
detta bokslut för publicering.

Redovisningsprinciper

Värderingsgrund
Aspo Oyj har gjort upp koncernbokslutet 
enligt den av EU-godkända internationella 
redovisningsstandarden (IFRS) och har 
därvid tillämpat gällande standarder och 
tolkningar 31.12.2006.

Bokslutsuppgifterna anges i tusen euro 
och baserar sig på det ursprungliga an-
skaffningsvärdet av varje enskild post, om 
inte annat angivits i noterna.

Koncernen tillämpar från 1.1.2006 
följande omarbetade standarder:
– IAS 19 (omarbetad): Ersättningar till 

anställda
Tillämpningen av den omarbetade stan-
darden påverkar endast noterna till kon-
cernbokslutet, eftersom koncernen inte 
har ändrat principerna för redovisning av 
aktuariella vinster och förluster.

Följande nya standarder och tolkningar 
har inte påverkat koncernbokslutet
– IAS 21 (omarbetad): Effekterna av 

ändrade valutakurser.
Den omarbetade standarden tillåter att 
lån mellan två dotterbolag i en koncern 
behandlas som en nettoinvestering i en 
utländsk enhet, om en reglering av skul-
den vare sig är planerad eller antas ske 
inom en överskådlig framtid.

Under räkenskapsåren 2005 och 
2006 har inga lån mellan dotterbolag 
förekommit som skulle kunna betraktas 
som en nettoinvestering.

– IAS 39 (omarbetad): Finansiella in-
strument: redovisning och värdering.
Den omarbetade standarden avser 
företagets möjligheter att identifi era en 
prognostiserad koncernintern transak-
tion i utländsk valuta som en säkrad 
post i koncernredovisningen. Under 
räkenskapsåren 2005 och 2006 har 
koncernen inte säkrat interna transak-
tioner.

– IAS 39 (omarbetad): Undantag för 
värdering till verkligt värde

– IFRS 1 (omarbetad): Första gången en 
redovisning baserad på IAS upprättas

– IFRS 4 (omarbetad): Försäkringsavtal 
– Finansiella garantiinstrument

– IFRS 6 (omarbetad): Prospektering 
och utvärdering av mineraltillgångar

– IFRIC 4: Fastställande av huruvida ett 
avtal innehåller ett leasingavtal

  Tolkningen innehåller vägledning om 
avtal, som till sin juridiska utformning 
inte är leasingavtal, ändå skall redovi-
sas enligt IAS 17: Leasingavtal.

– IFRIC 5: Rätter till intressen i fonder 
för nedläggning, återställande och 
miljöåterställande åtgärder

– IFRIC 6: Förpliktelser för elektroniskt 
avfall som uppkommit på vissa mark-
nader

– IFRIC 7: Tillämpning av infl ationsjuste-
ring i IAS 29: Redovisning i höginfl a-
tionsländer

– IFRIC 8: Tillämpningsområdet för 
IFRS 2

– IFRIC 9: Omprövning av inbäddade 
derivat

Konsolideringsprinciper
Koncernbokslutet inkluderar moderbola-
get Aspo Oyj och alla dotterbolag. Som 
dotterbolag defi nieras alla bolag i vilka 
moderbolaget direkt eller indirekt kontrol-
lerar över hälften av rösterna och i övrigt 
har ett bestämmande infl ytande. Intres-
sebolag i vilka koncernen kontrollerar 
20–50 procent av rösterna och minst 20 
procent av aktierna eller i övrigt har ett 
betydande infl ytande, har konsoliderats 
enligt kapitalandelsmetoden. Om kon-
cernens andel av intressebolags förlust 
är större än innehavets redovisade värde, 
konsolideras inte den del av förlusten 
som går ut över innehavets redovisade 
värde. Koncernen har med andra ord inte 
iklätt sig intresseföretagets förpliktelser. 
Orealiserad vinst på transaktioner mellan 
koncern och intressebolag har eliminerats 
enligt koncernens ägarandel.

Förvärvade företag inkluderas i kon-
cernbokslutet från den tidpunkt koncer-
nen fått ett bestämmande infl ytande. Av-
yttrade funktioner ingår i koncernbokslutet 
tills det bestämmande infl ytandet upp-
hört. Förvärvade dotterbolag konsolide-
ras enligt förvärvsmetoden, vilket betyder 
att tillgångar och skulder i det förvärvade 
företaget redovisas till anskaffningsvärde. 
När anskaffningsvärdet för ett dotterbolag 
är högre än nettovärdet av identifi erbara 
tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
i företaget, betraktas det överskjutande 
beloppet som goodwill. Företagsförvärv 
som skett innan IFRS-reglerna trädde 
i kraft har inte justerats i enlighet med 
standarden. Vid värderingen har undan-
tagen i övergångsreglerna tillämpats och 
förvärven redovisats till värden som uträk-
nats enligt fi nsk bokslutspraxis.

Enligt IFRS avskrivs inte goodwill, där-
emot bedöms behovet av en eventuell 
nedskrivning av goodwill årligen.

Interna affärshändelser, interna ford-
ringar och skulder samt intern aktieutdel-
ning har eliminerats i koncernbokslutet.

Fördelningen av årsresultatet på moder-
bolagets delägare och minoritetsägare pre-
senteras i anslutning till resultaträkningen. 
Minoritetsintresset har särredovisats under 
det egna kapitalet i koncernen.

Poster i utländsk valuta
Poster i utländsk valuta redovisas till 
dagskurs. Fordringar och skulder på bok-
slutsdagen har omräknats till euro enligt 
bokslutsdagens kurs. Kursvinster och 
-förluster som hänför sig till den oridnarie 
affärsverksamheten har förts mot försälj-
ning eller inköp i resultaträkningen. Aspo 
tillämpar inte säkringsredovisning enligt 
IAS 39, varvid upp- och nedskrivningar 
av rörelserelaterade valutaderivat redovi-
sas bland övriga intäkter och kostnader 
för rörelsen. Finansiella kursvinster och 
-förluster redovisas bland fi nansiella in-
täkter och kostnader.
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Utländska koncernbolag
Utländska koncernbolags resultat och 
fi nansiella ställning mäts i respektive ut-
landsverksamhets primära lokala valuta 
(funktionell valuta). Koncernbokslutet är 
uppgjort i euro, som är den funktionella 
valuta och rapporteringsvaluta moder-
bolaget i koncernen tillämpar. I koncern-
bokslutet har utländska dotterbolags re-
sultaträkningar omräknats till euro enligt 
medelkursen för bokslutsperioden. Ba-
lansräkningarna omräknas till euro enligt 
bokslutsdagens kurser. Omräkningsdiffe-
renserna särredovisas bland eget kapital.

Segmentrapportering
Rörelsegrenarna utgör den primära indel-
ningsgrunden och de geografi ska områ-
dena den sekundära indelningsgrunden i 
segmentsrapporteringen. De olika rörelse-
grenarnas produkter och tjänster uppvi-
sar olika risker och möjligheter. Organi-
sationsstrukturen och det interna rappor-
teringssystemet påverkar rörelsegrenarna. 
Huvudmarknaderna bildar de sekundära 
segmenten. De risker och möjligheter som 
hänför sig till de produkter och tjänster 
som marknadsförs på dessa marknader 
skiljer sig från risker och möjligheter för 
andra segments produkter och tjänster i 
en avvikande ekonomisk miljö.

Lokaliseringen av kunderna bestämmer 
redovisningen av försäljningen, medan till-
gångar och investeringar redovisas för det 
geografi ska område de lokaliserats till.

Affärstransaktioner mellan segmenten 
avstäms till marknadspriser.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
som skillnaden mellan ursprungligt an-
skaffningsvärde och ackumulerad avskriv-
ning minskad med eventuell nedskrivning. 
De planenliga avskrivningarna utgör line-
ära avskrivningar på anskaffningsvärdet 
under respektive anläggningstillgångs 
ekonomiska livslängd.

Ekonomiska livslängder:
Byggnader och konstruktioner 15–30 år
Fartyg 16–20 år
Pråmar  8–10 år
Maskiner och inventarier 3–8 år
Rörledningar 5–20 år
Övriga materiella tillgångar 5–40 år

Jord- och vattenområden avskrivs inte. 
Materiella anläggningstillgångar redovi-
sas till verkligt värde vid anskaffningstid-
punkten.

Tidigare nedskrivning av materiella an-
läggningstillgångar återförs, om förvänt-
ningarna på det framtida återvinningsvär-
det ändras. Efter återföringen får värdet 
av anläggningstillgången inte överstiga det 
restvärde tillgången hade före tidigare års 
nedskrivningar.

Goodwill och övriga immateriella 
tillgångar
Förvärvade dotterbolag konsolideras en-
ligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärden 
fördelas på tillgångar och skulder enligt 
verkligt värde på transaktionsdagen. 
Överstigande anskaffningsvärde utgör 
goodwill, som inte avskrivs. Däremot görs 
minst en gång om året en bedömning av 
nedskrivningsbehovet (se s. 53 Nedskriv-
ningsprövning av goodwill).

Övriga immateriella tillgångar redovi-
sas till ursprungligt anskaffningvärde och 
avskrivs linjärt under respektive tillgångs 
ekonomiska livslängd. Program och pro-
gramlicenser inräknas bland annat i im-
materiella tillgångar.

Utgifter för forskning och 
produktutveckling
Utgifter för forskning och produktutveck-
ling redovisas som kostnad när de upp-
kommer. FoU-utgifterna för nya produkter 
aktiveras däremot som immateriella till-
gångar i balansräkningen från den tid-
punkt då produkten är färdig att utnyttjas 
tekniskt och kommersiellt. Aktiverade ut-
gifter för forskning och utveckling avskrivs 
under nyttjandeperioden.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde eller till ett lägre net-
toförsäljningsvärde. Anskaffningsvärdet 
fastställs enligt fi fo-regeln (fi rst in – fi rst 
out). Anskaffningsvärdet för hel- och halv-
fabrikat skall inkludera kostnader för inköp 
av råvara, direkta tillverkningslöner, övriga 
direkta utgifter för tillverkningen samt en 
andel av de generella kostnaderna för 
tillverkningen (baserade på normaldrift), 
men inte kostnader hänförliga till främ-
mande kapital. Nettoförsäljningsvärdet är 
det uppskattade försäljningspriset i den 
löpande verksamheten efter avdrag för 
uppskattade kostnader för färdigställande 
och försäljning.

Leasingavtal
Ett leasingavtal för en anläggningstill-
gång som överför ekonomiska fördelar 
och risker förknippade med ägandet av 
objektet till koncernen, klassifi ceras som 
ett fi nansiellt leasingavtal. Tillgångar som 
anskaffats genom fi nansiella leasingavtal 
redovisas vid leasingperiodens början i 
balansräkningen till verkligt värde eller 
till ett lägre nuvärde av minimileaseav-
giften. Leasingbetalningarna fördelas på 
fi nansiella utgifter och amorteringar. Mot-
svarande leasingansvar redovisas med av-
drag för fi nansiella kostnader bland övriga 
långfristiga räntebärande skulder. Räntan 
redovisas i resultaträkningen och fördelas 
över leasingperioden så, att varje redovis-
ningsperiod belastas med ett belopp som 
motsvarar en fast räntesats för den under 
respektive period redovisade skulden.

Tillgångar i ett fi nansiellt leasingavtal 
avskrivs antingen under sin ekonomiska 
livslängd eller under en kortare leasing-
period.

Leasingavtal i vilka de ekonomiska 
riskerna och fördelarna förknippade med 
ägandet av objektet inte överförs till kon-
cernen, klassifi ceras som övriga leasing-
avtal (operationella leasingavtal) i vilka 
leasingavgiften linjärt över leasingperio-
den förs mot resultatet.

Ersättningar till anställda
Förmånsbestämda pensionsarrangemang 
i koncernen följer olika länders lagstiftning 
och praxis. Förmånsbestämda pensionsar-
rangemang fi nansieras genom premiebe-
talningar till pensionsförsäkringsbolag eller 
pensionsstiftelser baserade på aktuariella 
antaganden om pensionsansvaret. Betal-
ningar till avgiftsbestämda planer redovi-
sas som kostnader periodiserade till den 
bokslutsperiod som de hänför sig till.

Pensionsåtagandet i en förmånsbe-
stämd plan kalkyleras som nuvärdet av 
de framtida förpliktelserna efter avdrag för 
det verkliga värdet av de förvaltningstill-
gångar som arrangemanget omfattar på 
bokslutsdagen och korrigerat med ore-
dovisade aktuariella vinster eller förlus-
ter. Kostnaderna för pensionsåtagandet 
periodiseras till den anställdas tjänstgö-
ringstid utgående från årliga aktuariella 
antaganden. För att fastställa nuvärdet av 
sina förmånsbestämda pensionsförpliktel-
ser har företaget använt den s.k. Project 
Unit Credit Method, som innebär att varje 
tjänstgöringsperiod anses ge upphov till 
en tillkommande enhet av den totala slut-
liga förpliktelsen.
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Aktierelaterade ersättningar
I december 2002 beslutade styrelsen i 
Aspo Oyj att initiera ett bonusprogram 
för koncernledningen baserat på kursut-
vecklingen för Aspoaktien. I enlighet med 
villkoren avslutades bonusprogrammet 
i november 2006. Programmet omfat-
tade totalt 15 ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner i Aspo Oyj inklusive 
dotterbolag utpekade av styrelsen. Den 
aktierelaterade bonusen utbetalades till 
de personer som omfattats av program-
met i december 2006. Kostnaden för 
bonusprogrammet har periodiserats till 
intjäningsperioden.

Ledningens aktieprogram 2006
I januari 2006 beslöt styrelsen initiera 
ett nytt aktierelaterat bonusprogram för 
cirka 30 av styrelsen namngivna ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner i 
Aspo Oyj med dotterbolag.

Kostnaden för bonusprogrammet 
beräknas till verkligt värde vid rapporte-
ringstidpunkten och redovisas linjärt un-
der intjäningsperioden. Det verkliga värdet 
beräknas enligt Black-Scholes formel för 
värdering av aktieoptioner. I initialskedet 
defi nieras en kostnad som utgår från en 
uppskattning av antalet utnyttjade optio-
ner i slutet av intjäningsperioden. Kon-
cernen uppdaterar sitt antagande om det 
slutliga antalet optioner årligen på balans-
dagen. Kontantbetalningen redovisas till 
verkligt värde och förskjutningarna i skul-
dens verkliga värde förs mot resultatet.

Egna aktier
Anskaffningsvärdet av förvärvade egna 
aktier i Aspo Oyj redovisas som en minsk-
ning av det egna kapitalet.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen, 
när koncernen på basis av en tidigare in-
träffad händelse har en legal eller faktisk 
förpliktelse som sannolikt kommer att 
realiseras och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras. Avsättningar för 
produktgarantier inkluderar kostnader 
för reparation eller ersättning av produk-
ter, förutsatt att garantitiden löper efter 
bokslutsdagen. Avsättningar för garantier 
uppskattas utgående från historiska erfa-
renheter.

Avsättningar för miljöåtaganden görs 
när koncernen på basis av miljölagstift-
ningen eller interna miljöåtaganden har en 
förpliktelse som uppkommer till följd av en 
avveckling av verksamhet, en miljöolycka 
som förutsätter åtgärder för återställande 
av naturen eller förfl yttning av utrustning 
från en plats till en annan.

Avsättning för en omstrukturering görs, 
när koncernen uppgjort en detaljerad plan 
för omstruktureringen och inlett imple-
menteringen av planen, alternativt infor-
merat om den.

Inkomstskatter
Bland inkomstskatter redovisar koncernen 
den skatt som utgår på basis av koncern-
bolagens resultat, justerad skatt för tidigare 
bokslutsperioder samt förändringar i latent 
skatt (uppskjuten skatt). Inkomstskatten 
redovisas enligt gällande skattesats i res-
pektive land. Uppskjuten skatteskuld eller 
skattefordran beräknas som en temporär 
skillnad i skatt uträknad på redovisat och 
skattepliktigt resultat enligt den skattesats 
som gäller vid bokslutstidpunkten res-
pektive tidpunkten för skattebetalningen. 
Temporära skillnader uppstår bland annat 
till följd av förmånsbestämda pensionsar-
rangemang, avsättningar, avskrivnings-
differenser och fastställda förluster. En 
uppskjuten skattefordran hänförlig till 
underskottsavdrag och övriga temporära 
skillnader redovisas till den del det är san-
nolikt att den kan avräknas mot överskott 
i den framtida beskattningen. Koncernens 
andel av intressebolags resultat redovisas 
i resultaträkningen som en kalkylerad an-
del av nettoresultatet med beaktande av 
skatteeffekten.

Intäkter
Intäkter från försäljningen av produkter 
redovisas, när väsentliga risker och för-
måner i anslutning till ägandet av produk-
terna har övergått till köparen. Intäkter 
från försäljningen av tjänster redovisas, 
när tjänsteuppdraget är slutfört. Lång-
variga projekt avräknas enligt upparbet-
ningsgrad, när tillförlitliga beräkningar om 
utfallet kan göras. Upparbetsningsgraden 
bestäms av utgifterna för arbetsinsatsen 
på balansdagen i proportion till den upp-
skattade totalutgiften. När det visar sig 
sannolikt att utfallet blir negativt, redo-
visas förlusten omedelbart. Under bok-
slutsperioden har Aspo inte haft några 
pågående långtidsprojekt.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till anskaffnings-
värde. Fordringar nedskrivs, när objektiva 
fakta talar för att fordringen inte kan in-
drivas i sin helhet.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder har 
klassifi cerats och värderats samt derivat-
instrument redovisats enligt bestämmel-
serna i IAS 32 (Finansiella instrument: 
Upplysningar och klassifi ceringar) och 
IAS 39 (Finansiella instrument: Redovis-
ning och värdering). 

Finansiella tillgångar bortbokas ur ba-
lansen, när koncernen har förlorat sin kon-
trakterade rätt till penningfl ödet eller när 
risker och avkastning till väsentliga delar 
har övergått till en utomstående part.

Aspos konsoliderade konverteringslån 
har spjälkts upp på fi nansiell skuld och 
eget kapital. Egenkapitalandelen har be-
räknats genom att från det erhållna belop-
pet avdra nuvärdet av kapital och ränta. 
I beräkningen har marknadsräntan för ett 
motsvarande icke-konvertibelt lån tilläm-
pats. Transaktionsutgifterna har periodi-
serats enligt effektivräntemetoden.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar klassifi ceras som lån 
och övriga fordringar, placeringar avsedda 
att innehas till förfallodagen, fi nansiella 
tillgångar tillgängliga för försäljning samt 
fi nansiella tillgångar till verkligt värde som 
redovisas i resultaträkningen. Klassifi ce-
ringen görs vid den ursprungliga anskaff-
ningstidpunkten.

Lån och fordringar samt alla fi nansiella 
skulder upptas till anskaffningsvärde på 
likviddagen och periodiseras enligt effek-
tivräntemetoden. Transaktionskostnaderna 
inkluderas i anskaffningsvärdet. Finansiella 
tillgångar och skulder upptas till verkligt 
värde i resultaträkningen och redovisas till 
verkligt värde på likviddagen.

Finansiella tillgångar tillgängliga för 
försäljning samt fi nansiella tillgångar och 
skulder som upptas till verkligt värde i re-
sultaträkningen redovisas till verkligt värde 
och värderas till noterade marknadspriser 
eller -kurser alternativt till ett kalkylerat 
nuvärde. Onoterade aktier för vilka det 
verkliga värdet inte kan bestämmas på 
ett tillförlitligt sätt, redovisas till anskaff-
ningsvärde reducerat med nedskrivningar. 
Värdeförskjutningar i fi nansiella tillgångar 
tillgängliga för försäljning redovisas under 
eget kapital i fonden för verkligt värde med 
beaktande av skatteeffekten. När en dylik 
tillgång säljs eller realiseras på annat sätt 
eller den till följd av nedskrivning har givit 
upphov till en förlust, förs den ackumule-
rade förändringen i det verkliga värdet mot 
resultatet i stället för att upptas bland eget 
kapital. Köp och försäljning av fi nansiella 
tillgångar tillgängliga för försäljning upptas 
på likviddagen. 

Placeringar i aktier, ränteinstrument 
och konvertibla skuldebrev klassifi ceras 
som fi nansiella tillgångar tillgängliga för 
försäljning.

Finansiella instrument för innehav till 
förfall upptas till periodiserat anskaff-
ningsvärde och redovisas bland långfris-
tiga placeringar.
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Koncernen har inte under bokslutspe-
rioden haft några fi nansiella tillgångar eller 
skulder för innehav till förfallodagen.

Finansiella skulder
Finansiella skulder upptas på likvidda-
gen och redovisas i balansräkningen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för trans-
aktionskostnader. Räntan periodiseras till 
löptiden enligt effektivräntemetoden.

I beräkningen av det verkliga värdet av 
skuldandelen i konverteringslånet har den 
aktuella marknadsräntan för ett motsva-
rande lån vid emitteringstidpunkten tilläm-
pats. Skuldandelen redovisas till periodise-
rat anskaffningsvärde tills den bortbokas 
efter att alla skuldebrev konverterats till 
aktier. Resterande belopp, dvs. egenka-
pitalandelen, redovisas bland eget kapital 
med avdrag för därtill relaterade skatter.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar omfattar kontanta 
medel, bankkonton och övriga kortfristiga 
(högst tre månader), mycket likvida pla-
ceringar. Checkkrediter redovisas bland 
övriga kortfristiga skulder.

Derivatinstrument
Derivatinstrument bokförs till ursprung-
ligt anskaffningsvärde den dag koncer-
nen ingår som part i instrumentet och 
omräknas senare till verkligt värde. Enligt 
huvudregeln tillämpar Aspo inte säkrings-
redovisning enligt IFRS, som förutsätter 
att justeringar av det verkliga värdet re-
dovisas i resultaträkningen. Justeringar av 
det verkliga värdet av derivat hänförliga till 
fi nansiella poster redovisas bland fi nan-
siella intäkter och kostnader. Justeringar 
av det verkliga värdet av övriga derivatin-
strument redovisas bland övriga intäkter 
och kostnader.

Aspo har tillämpat säkringsredovisning 
för att säkra prognostiserade kassafl öden 
i utländsk valuta till följd av investeringar 
i anläggningstillgångar. Ändringar i det 
verkliga värdet av inbäddade derivat som 
uppfyller kriterierna för säkring av kassa-
fl ödet redovisas direkt i fonden för säkring 
av kassafl ödet som ingår i omvärderings-
fonden i det egna kapitalet. Vinst och för-
lust som förts mot eget kapital överförs till 
anskaffningsvärdet för respektive tillgång 
under den räkenskapsperiod som den säk-
rade posten upptas som en balanspost.

Det verkliga värdet bestäms utgående 
från noterade marknadspriser och -kurser, 
diskonterade kassafl öden och formler för 
värdering av aktieoptioner. 

Det verkliga värdet av valutaterminer 
beräknas genom att diskontera de fram-
tida betalningarna i respektive termins-
avtal med beaktande av räntesatserna 
för de sålda valutorna och konvertera de 
diskonterade betalningarna till boksluts-
dagens valutakurs samt räkna ut skillna-
den mellan de diskonterade värdena. Det 
verkliga värdet av ränteoptioner fastställs 
med generellt tillämpade formler för vär-
dering av optioner.

Uppskattningar och bedömningar
När ett företag tillämpar IFRS för upprät-
tande av bokslut måste företaget göra 
vissa uppskattningar och bedömningar 
som påverkar rapporteringen av dels det 
aktuella balansvärdet av tillgångar och 
skulder samt eventualtillgångar och -för-
pliktelser, dels intäkterna och kostnaderna 
under den tidsperiod rapporteringen av-
ser. Kalkylmässiga värden har fastställts 
för de olika posterna i bokslutet, bland 
annat för goodwill samt den ekonomiska 
livslängden för materiella och immateriella 
anläggningstillgångar. Uppskattningarna 
baserar sig på den bästa bedömningen 
vid varje tidpunkt, men det är möjligt att 
utfallet avviker från de värden som till-
lämpats i bokslutet.

Nedskrivningsprövning av goodwill
Koncernen bedömer behovet av nedskriv-
ning av goodwill årligen eller oftare, om 
det kan antas vara möjligt att tillgången 
minskar i värde. En förlust som uppkom-
mit vid en goodwillnedskrivning återförs 
aldrig. Goodwill hänförs till någon av de 
kassagenererande enheterna i koncernen 
som identifi eras utgående från vilken af-
färsenhet som svarar för uppföljningen av 
goodwill i ledningens interna rapportering. 
De framtida inbetalningarna beräknas 
utgående från nyttjandevärdet. Ett nytt-
jandevärde baserat på framtida kassafl ö-
den beräknas genom en diskontering av 
prognostiserade kassafl öden. Diskonte-
ringsfaktorn beräknas utifrån den vägda 
genomsnittliga kapitalkostnad för bundet 
kapital i koncernen som gäller för de valu-
taområden där en kassagenererande en-
het anses vara lokaliserad (affärsområde). 
Den vägda genomsnittliga kapitalkostna-
den avspeglar den genomsnittliga långfris-
tiga kapitalstrukturen i koncernen.

Nedskrivningar redovisas omedelbart 
som kostnad i resultaräkningen, när det 
redovisade värdet går under det prognos-
tiserade betalningsfl ödet.

Följande variabler av betydelse har be-
aktats i kalkyleringen av nyttjandevärden 
i affärsområdet Systems:

1. Försäljningsbidrag – Vi har utgått från 
redovisade bidrag från tidigare år, som vi 
justerat för att de bättre skall motsvara 
framtida kostnadsstruktur och konkur-
rensläge. Enligt prognoserna kommer 
produktgruppernas/affärsområdenas an-
delar av totalförsäljningen i framtiden att 
förskjutas mot mera lönsamma produkt-
grupper, vilket innebär att försäljnings-
bidraget ökar något.

2. Fasta kostnader – Flera sparprogram 
har resulterat i skäliga fasta kostnader. 
Framdeles väntas förhållandet mellan 
fasta kostnader och omsättning vara rätt 
stabilt eller i bästa fall förbättras.

3. Marknadsandel – Uträknad på basis av 
redovisad marknadsandel för året innan. 
Vi utgår från att marknadsandelen inte för-
ändras nämnvärt under de närmaste åren 
med beaktande av fortsatta satsningar på 
produktutveckling, intensivt samarbete 
med en global teknikleverantör och en 
väntad skärpning av konkurrensen.

4. Diskonteringsränta – Beräknad utifrån 
den vägda genomsnittliga kapitalkostna-
den som avspeglar totalkostnaden för eget 
och främmande kapital.

Ledningens bedömning av framtidsut-
sikterna och osäkerhetsfaktorerna har 
ytterligare belysts i punkterna “Utsikter 
för år 2007” och “Risk Management” i 
styrelsens verksamhetsberättelse.

Tillämpning av nya eller omarbetade 
IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar
Koncernen tillämpar följande standarder 
och tolkningar publicerade av IASB som 
träder i kraft under åren 2007–2009.
– IAS 1 (omarbetad): Utforming av 

fi nansiella rapporter: Eget kapital i 
balansräkningen

– IFRS 7: Finansiella instrument: 
Upplysningar (2007)

– IFRIC 10: Delårsrapportering och 
nedskrivningar

– IFRIC 11 IFRS 2: Återköp av egna 
aktier och transaktioner mellan 
koncernbolag (2007)

– IFRIC 12: Service Concession 
Arrangements (2008)

– IFRS 8: Rörelsesegment (2009)

Koncernen bedömer att de standarder 
och tolkningar som börjar tillämpas un-
der 2007 primärt kommer att påverka 
noterna till kommande koncernbokslut.

TILLÄGGSUPPGIFTER TILL KONCERNBOKSLUT 45
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Rörelsegrenarna utgör den primära indel-
ningsgrunden i segmentrapporteringen. 
Rörelsegrenarna är Aspo Chemicals, Aspo 
Shipping och Aspo Systems. Kostnaderna 
för koncernförvaltningen står i huvudsak 
för de övriga rörelsekostnaderna.

Huvudmarknaderna bildar de sekundära, 
geografi ska segmenten. Lokaliseringen 
av kunderna bestämmer redovisningen 
av omsättningen, medan tillgångar och 
investeringar redovisas för det land 
de lokaliserats till.

1. Omsättning och segmentrapportering

2006

1 000 3 Chemicals Shipping Systems Övrigt Elim. Koncernen

Koncernextern försäljning 89 127 82 665 54 105   225 897
Koncernintern försäljning      

Omsättning  89 127 82 665 54 105   225 897
Rörelsevinst 2 729 12 624 -957 -1 573  12 824
Finansnetto      -1 762

Vinst före skatt      11 062
Skatt      -2 843

Årets vinst      8 219
      
Avskrivning på materiella tillgångar 378 8 324 365 22  9 089
Avskrivning på immateriella tillgångar 74 67 38 47  226
      
Segmentens tillgångar 28 057 58 611 28 336 712  115 716
Andelar i intressebolag  1 368    1 368
Icke-allokerade tillgångar      12 299

Tillgångar totalt      129 382
      
Segmentens skulder 11 245 7 818 11 538 1 196  31 798
Icke-allokerade skulder      39 416

Skulder totalt      71 213
      
Investeringar 1 314 7 355 1 365 167  10 201

Segmentens tillgångar och skulder är pos-
ter som segmenten utnyttjar i sin rörelse 
eller som på ett meningsfullt sätt kan 
allokeras till segmenten. Icke-allokerade 
poster inkluderar skatter och fi nansiella 
poster samt poster som är gemensamma 
för hela koncernen. 

Investeringarna utgörs av insatser i ma-
teriella anläggningstillgångar, immateriella 
tillgångar och goodwill som utnyttjas un-
der fl er än en redovisningsperiod.

1.1 Rörelsegrenar
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2005

1 000 3 Chemicals Shipping Systems Övrigt Elim. Koncernen

Koncernextern försäljning 73 583 79 167 52 146   204 896
Koncernintern försäljning 7 490 431 3 976  -11 897

Omsättning  81 073 79 598 56 121  -11 897 204 896
Rörelsevinst 2 221 17 869 -1 255 -1 571  17 264
Finansnetto      -1 504

Vinst före skatt      15 760
Skatt      -4 171

Årets vinst      11 589
      
Avskrivning på materiella tillgångar 366 7 529 510 23  8 428
Avskrivning på immateriella tillgångar 102 55 65 16  238
      
Segmentens tillgångar 22 416 58 623 25 236 899  107 174
Andelar i intressebolag   1 236    1 236
Icke-allokerade tillgångar      15 049

Tillgångar totalt      123 459
      
Segmentens skulder 8 271 7 467 10 159 801  26 698
Icke-allokerade skulder      38 501

Skulder totalt      65 199
      
Investeringar 375 1 726 4 735 103  6 940

1.2 Geografi ska områden

 Omsättning  Investeringar Tillgångar
1 000 3 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Finland 137 357 128 357 8 893 2 151 83 209 81 506
Norden 47 795 47 327 984 4 627 21 074 18 737
Baltikum 15 625 16 659 72 39 5 966 4 926
Ryssland, etc. 25 120 12 552 253 123 6 834 3 242

Totalt 225 897 204 896 10 201 6 940 117 083 108 410
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I april 2006 köpte Aspokem Oy rörelsen i 
Sealco Oy. Till följd av förvärvet utökades 
kundunderlaget och sortimentet inom av-
delningen Bilkemikalier avsevärt.
Den totala köpeskillingen uppgick till cirka 
1,4 miljoner euro. Kassafl ödeseffekten 
blev cirka 1,4 miljoner euro. Sealco Oy:s 
rörelse har konsoliderats i Aspokem Oy:s 
bokslut från början av april 2006. Om 
Sealco Oy hade konsoliderats från årets 
början, hade skillnaden i koncernomsätt-
ningen varit marginell. Förvärvet med-
förde en goodwill om 0,9 miljoner euro 
som motiveras med rostskyddsrörelsens 
marknadsposition, agenturerna samt 
möjligheterna att utnyttja den förvärvade 
rörelsens distributionsnät. 

2. Förvärvade och avyttrade funktioner samt företagsavyttringar

3. Övriga intäkter

 Verkligt Bokvärde
 värde vid före 
1 000 3 konsolidering konsolidering

Materiella anläggningstillgångar 84 84
Immateriella tillgångar 5 5
Omsättningstillgångar 473 473

Tillgångar totalt 563 563

Skulder totalt -50 -50

Nettotillgångar 513 513

Anskaffningsvärde 1 400 1 400
Goodwill 888 888

Kontant betald köpeskilling 1 400 

Kassafl ödeseffekt 1 400

Övriga rörelseintäkter

1 000 3 2006 2005

Reavinst på försålda anläggningstillgångar totalt 620 84
Leasinghyror och bruksavgifter totalt 32 17
Realisering av återköpsoptionen till Aspohuset  850
Övriga intäkter 127 167

Övriga intäkter totalt 778 1 118
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4. Ersättningar till anställda och personalinformation
I slutet av bokslutsperioden hade Aspo-
koncernen 694 (681) anställda. Medelan-
talet anställda under året var 693 (688). 
Medelantalet tjänstemän var under året 
312 (307) och medelantalet kollektivan-
ställda 381 (381). Moderbolaget hade vid 
årets slut 9 (9) anställda och i genomsnitt 
under året 9 (9) anställda. Moderbolagets 
anställda var uteslutande tjänstemän.

1 000 3 2006 2005

Löner 26 139 24 716
Avgiftsbestämda pensionskostnader 2 656 2 420
Förmånsbestämda pensionskostnader -438 33
Kontant betalda optionsarrangemang 355 764
Övriga lönebikostnader 4 273 4 417

Totalt 32 985 32 351

Information om ersättningar till den högsta ledningen presenteras 
under noten Insiders.

5. Avskrivningar 1 000 3 2006 2005

Immateriella tillgångar 226 238
Byggnader 202 221
Fartyg 8 307 7 497
Maskiner och inventarier 581 711
Nedskrivningar av jord- och vattenområden, fi nansiell leasing  17

Totalt 9 333 8 666

Antal anställda per rörelsegren i slutet av perioden

2006 2005

Chemicals 109 90
Shipping 257 255
Systems 319 327
Aspo Oyj 9 9

Totalt 694 681

Antal anställda per geografi skt område i slutet av perioden

2006 2005

Finland 418 425
Norden 191 193
Baltikum 35 33
Ryssland, etc. 50 30

Totalt 694 681
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6. Rörelsekostnader

Poster redovisade ovanför rörelsevin-
sten inkluderar valutakursförsluster om 
63 000 euro år 2006 och valutakursvin-
ster om 257 000 euro år 2005.

Material och tjänster 

1 000 3 2006 2005

Inköp under året  
Chemicals 79 209 61 840
Shipping 14 807 9 823
Systems 19 294 19 829

Totalt 113 310 91 492

Förändring i lager 267 693

Tjänster av utomstående  
Chemicals 1 761 1 860
Systems 9 342 7 258

Totalt 11 103 9 118

Material och tjänster totalt 124 680 101 303

Övriga rörelsekostnader

1 000 3 2006 2005

Hyror 4 007 3 815
Chemicals 2 458 1 976
Shipping 36 007 32 185
Systems 6 317 5 958
Icke-allokerade kostnader 1 352 1 268
Kursförluster -71 386
Reaförlust på försålda anläggningstillgångar  7

Totalt 50 076 45 587

Kostnader för produktutveckling 

1 000 3 2006 2005

Systems 1 135 1 119

andel av omsättningen, % 2,1 2,1

7. Finansiella intäkter 
och kostnader

1 000 3 2006 2005

Erhållen utdelning 12 37
Finansiella intäkter 270 365
Räntederivat 89
Valutakursvinster 597 318

Finansiella intäkter totalt 969 720

Finansiella kostnader -1 786 -1 581
Räntederivat 19 -59
Valutakursförluster -964 -584

Finansiella kostnader totalt -2 730 -2 224

Finansiella intäkter och kostnader totalt -1 762 -1 504
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8. Skatter

Avstämning mellan redovisad skatt i re-
sultaträkningen och skatt som utgår enligt 
den skattesats som gäller för moderbola-
get i koncernen (26 %).

9. Resultat per aktie
Resultatet per aktie har uträknats genom 
att dividera årsresultatet med det vägda 
medeltalet av antalet utelöpande aktier. 
Vid beräkningen av det utspädda resulta-
tet per aktie har medelantalet utelöpande 
aktier justerats med utspädningseffekten 
hos det konsoliderade konverteringslånet.

Skatter i resultaträkningen 

1 000 3 2006 2005

Årets skatt -3 968 -4 984
Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder 1 130 813
Skatt för tidigare räkenskapsår -5

Totalt -2 843 -4 171

1 000 3 2006 2005

Vinst före skatt 11 062 15 760

Skatt enligt moderbolagets skattesats -2 876 -4 098
Inverkan av utländska dotterbolags skattesatser 121 94
Skatt för tidigare räkenskapsår -5
Förändring i uppskjuten skattefordran från tidigare år -123 -66
Övriga poster 40 -101

Redovisad skatt i resultaträkningen -2 843 -4 171

Effektiv skattesats 26 % 26 %

1 000 3 2006 2005

Vinst före skatt och minoritetsandelar 11 062 15 760
– skatt på ordinarie rörelse -2 843 -4 171
– minoritetens andel av årsresultatet -46 -65

Totalt 8 174 11 524

Medelantal aktier under räkenskapsperioden (1 000 st.) 25 368 25 391
Resultat per aktie, 1 0,32 0,45

Vinst före skatt och minoritetsandelar 11 062 15 760
– skatt på ordinarie rörelse -2 843 -4 171
– minoritetens andel av årsresultatet -46 -65
Räntan på konverteringslånet (justerad med skatteeffekten) 646 704

Totalt 8 820 12 228

Medelantal aktier under räkenskapsperioden  
justerat med utspädningseffekten hos 
konverteringslånet (1 000 st.) 28 332 28 720

Utspätt resultat per aktie, 3 0,31 0,43
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10. Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter består i huvud-
sak av dataprogram och därtill kopplade 
licenser, som avskrivs linjärt under fem år. 
Övriga immateriella tillgångar inkluderar 
utgifter för renovering av kontorslokaler. 
Förhandsbetalningarna ansluter sig pri-
märt till funktionsstyrningen i Autotank-
koncernen.

Immateriella tillgångar 2006

  Öviga  
 Immateriella immateriella Förskotts- 
1 000 3 rättigheter tillgångar betalningar Totalt

Anskaffningsvärde 1.1 1 188 463 48 1 699
Omräkningsdifferenser  1  1
Ökning 165 2 1 126 1 293
Ökning, företagsförvärv 5   5
Minskning -4 -18 -665 -687
Överföring mellan poster  11 268 279

Anskaffningsvärde 31.12 1 354 459 777 2 591
    
Ackumulerad avskrivning 1.1 -841 -369  -1 210
Omräkningsdifferenser  -1  -1
Ackumulerad avskrivning på 
minskningar och överföringar 4 12  16
Årets avskrivning -189 -38  -226

Ackumulerad avskrivning 31.12 -1 026 -395  -1 421
    

Bokfört restvärde 31.12 328 64 777 1 170

Immateriella tillgångar 2005

  Öviga  
 Immateriella immateriella Förskotts- 
1 000 3 rättigheter tillgångar betalningar Totalt

Anskaffningsvärde 1.1 1 356 373 88 1 817
Omräkningsdifferenser  29  29
Ökning 255 62 48 365
Minskning -478 -1 -33 -512
Överföring mellan poster 55  -55

Anskaffningsvärde 31.12 1 188 463 48 1 699
    
Ackumulerad avskrivning 1.1 -1 120 -308  -1 429
Omräkningsdifferenser  -22  -22
Ackumulerad avskrivning på 
minskningar och överföringar 478 1  479
Årets avskrivning -198 -39  -238

Ackumulerad avskrivning 31.12 -841 -369  -1 210
    

Bokfört restvärde 31.12 347 94 48 490
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11. Goodwill
Goodwill allokeras på de kassagenere-
rande enheterna i koncernen enligt geo-
grafi skt område eller rörelsegren beroende 
på lokaliseringen av enheten samt på vil-
ken nivå uppföljningen av goodwill sker i 
rapporteringen. Goodwill fördelar sig på de 
olika segmenten enligt följande: Chemicals 
0,9 miljoner euro, Shipping 0,6 miljoner 
euro och Systems 6,5 miljoner euro.

Framtida kassafl öden av kalkylerade ned-
skrivningsbehov baserar sig på ekonomiska 
planer för de närmaste fyra åren som kon-
cernledningen godkänt. Kassafl ödet för de 
därpå följande åren har bedömts försiktigt 
utgående från en kalkylerad tillväxt på en 
procent. Inga nedskrivningar har gjorts för 
bokslutsperioden eftersom vidtagna och 
beslutade åtgärder väntas ha en positiv 
effekt på resultatutvecklingen.

Om det framtida kassafl ödet i affärs-
området Systems på resultatnivå blir 10 
procent mindre än de aktuella antagan-
den som bedömningarna baserats på, 
reduceras det verkliga värdet av nettotill-
gångarna med 3,4 miljoner euro, vilket 
ännu inte förutsätter en nedskrivning av 
goodwill. Om i motsvarande mån kapi-
talkostnaderna (WACC) stiger med 10 
procent, reduceras det verkliga värdet av 
nettotillgångarna med 3,0 miljoner euro. 
Det verkliga värdet är fortfarande större 
än bokvärdet och förutsätter inte en ned-
skrivning av goodwill.

Goodwill

1 000 3 2006 2005

Anskaffningsvärde 1.1 7 243 3 095
Förvärv av dotterbolag  4 181
Förvärv av rörelse  911
Kursdifferens 58 -33

Anskaffningsvärde 31.12 8 212 7 243
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12. Materiella tillgångar
Materiella tillgångar 2006

      Pågående
     Övriga arbeten och 
   Maskiner och  materiella förskotts-
1 000 3 Jordområden Byggnader inventarier Fartyg tillgångar betalningar Totalt

Anskaffningsvärde 1.1 223 4 298 8 096 143 895 508 60 157 080
Kursdifferens     65       65
Ökning  15 643 2 076 55 5 718 8 507
Ökning, företagsförvärv    90    90
Minskning  -14 -221    -51 -286
Överföring mellan poster    -270 49 15 -9 -214

Anskaffningsvärde 31.12 223 4 300 8 401 146 021 578 5 719 165 242
       
Ackumulerad avskrivning 1.1  -1 749 -6 560 -93 150 -332  -101 791
Kursdifferens    -51      -51
Nedskrivning -17      -17
Ackumulerad avskrivning på minskningar 
och överföringar    156   -2  155
Årets avskrivning  -202 -541 -8 307 -42  -9 092

Ackumulerad avskrivning 31.12 -17 -1 950 -6 997 -101 457 -375  -110 796
       

Bokfört restvärde 31.12 207 2 349 1 404 44 563 203 5 719 54 445

Materiella tillgångar 2005

      Pågående
     Övriga arbeten och 
   Maskiner och  materiella förskotts-
1 000 3 Jordområden Byggnader inventarier Fartyg tillgångar betalningar Totalt

Anskaffningsvärde 1.1 223 5 193 6 087 144 022 510 62 156 099
Kursdifferens   -19  -9  -28
Ökning   1 240 110 28 8 1 385
Minskning  -3 -391  -3  -397
Överföring mellan poster  -892 1 178 -237 -18 -10 21

Anskaffningsvärde 31.12 223 4 298 8 096 143 895 508 60 157 080
       
Ackumulerad avskrivning 1.1  -2 433 -4 801 -85 653 -331  -93 218
Kursdifferens   22     22
Ackumulerad avskrivning på minskningar 
och överföringar  904 -1 101  30  -167
Årets avskrivning  -221 -680 -7 497 -31  -8 428

Ackumulerad avskrivning 31.12  -1 749 -6 560 -93 150 -332  -101 791
       

Bokfört restvärde 31.12 223 2 550 1 535 50 745 176 60 55 289
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Finansiell leasing
I de materiella tillgångarna ingår en fas-
tighet inklusive jordområden i Tammer-
fors, hyrd med ett fi nansiellt leasingavtal. 
Byggnaden avskrivs under leasingtiden, 
däremot avskrivs inte jordområdet. Lea-
singavtalet går ut i februari 2011.

2006

1 000 3 Jordområden Byggnader Totalt

Anskaffningsvärde 1.1 162 1 789 1 951
Nedskrivning  -17  -17

Anskaffningsvärde 31.12 145 1 789 1 934
   
Ackumulerad avskrivning 1.1  -172 -172
Årets avskrivning  -81 -81

Ackumulerad avskrivning 31.12  -253 -253
   

Bokfört restvärde 31.12 145 1 536 1 681

2005

1 000 3 Jordområden Byggnader Totalt

Anskaffningsvärde 1.1 162 1 789 1 951

Anskaffningsvärde 31.12 162 1 789 1 951
   
Ackumulerad avskrivning 1.1  -86 -86
Årets avskrivning  -86 -86

Ackumulerad avskrivning 31.12  -172 -172
   

Bokfört restvärde 31.12 162 1 617 1 779

13. Placeringar tillgäng-
liga för försäljning

Placeringar tillgängliga för försäljning 2006

1 000 3 Noterade Övriga Totalt

Anskaffningsvärde 1.1 698 160 858
Minskning -698  -698

Anskaffningsvärde 31.12   160 160
   

Bokfört restvärde 31.12   160 160

Placeringar tillgängliga för försäljning 2005

1 000 3 Noterade Övriga Totalt

Anskaffningsvärde 1.1 266 160 426
Omvärdering till fonden för verkligt värde 432  432

Anskaffningsvärde 31.12 698 160 858
   

Bokfört restvärde 31.12 698 160 858
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14. Långfristiga kundfordringar och övriga fordringar
I de långfristiga fordringarna ingår ett lån 
som Aspo beviljat Vatro och som enligt 
bestämmelserna i aravalagstiftningen 
återbetalas år 2017.

15. Intresseföretag
Koncernbolaget ESL Shipping Oy äger en 
andel om 35 procent av intresseföretaget 
Credo AB. Bokvärdet inkluderar ingen 
goodwill. Bolaget är inte börsnoterat. 
Credo AB:s hemort är Donsö, Sverige. Bo-
laget redovisar för år 2006 en omsättning 
på 2,9 miljoner euro, tillgångar om 25,1 
miljoner euro, skulder om 21,2 miljoner 
euro och en vinst för redovisningsperioden 
på 1,1 miljoner euro.

Poster hänförliga till övriga långfristiga fordringar

1 000 3 2006 2005

Långfristiga lånefordringar 109 143
Långfristiga derivat, ränteoptioner 108 31

Långfristiga kundfordringar och övriga fordringar totalt 217 174

Andelar i intressebolag  

1 000 3 2006 2005

Anskaffningsvärde 1.1 1 238 789
Ökning 118 449
Minskning -106

Anskaffningsvärde 31.12 1 250 1 238

Andel av intressebolags resultat 122 -1
Överföring mellan poster -4 -1

Kapitalandelsjusteringar 31.12 118 -2

Bokfört restvärde 31.12 1 368 1 236
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16. Uppskjutna skatter Uppskjutna skattefordringar

1 000 3 2006 2005

Outnyttjade förlustavdrag från tidigare år 1 944 1 080
Förändring i garantiavsättningar  51
Övriga temporära skillnader 148 499

Totalt 2 092 1 630

Uppskjutna skatteskulder  

1 000 3 2006 2005

Överavskrivning 8 150 9 016
Fonden för verkligt värde  112
Aktivering av dockning  115 286
Konverteringslån 74 92
Varulager, terminer, leasing, dockning 36 28

Totalt 8 375 9 535

Förändring i uppskjutna skatter  

1 000 3 2006 2005

Uppskjutna skattefordringar 1.1 1 630 967
Poster redovisade i resultaträkningen  

Pensionsåtaganden -114 9
Värdering av derivat -44 191
Garantiavsättning  -51
Outnyttjade skattemässiga förluster  499
Övriga temporära skillnader 171 340

Fordringar som följt med vid företagsförvärv  123

Uppskjutna skattefordringar 31.12 2 092 1 630

1 000 3 2006 2005

Uppskjutna skatteskulder 1.1 9 535 9 770
Poster redovisade i resultaträkningen  

Varulager, terminer, leasing 9 -18
Transaktionsutgifter för konverteringslånet -19
Överavskrivning -866 -542
Aktivering av dockning  -171 286
Poster redovisade under eget kapital -112 38

Uppskjutna skatteskulder 31.12 8 375 9 535
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17. Omsättningstillgångar
Pågående arbeten inkluderar de kostna-
der som till balansdagen ackumulerats 
på basis av bindande kundbeställningar. 
De ackumulerade kostnaderna utgörs av 
direkta kostnader för arbetsinsatser och 
material samt en proportionell andel av de 
indirekta kostnaderna för tillverkning och 
installation. Bindande kundbeställningar 
består i huvudsak av kontrakterade be-
ställningar på ny utrustning och teknik till 
avtalade, fasta priser.

18. Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar värderas till ett förväntat 
realiseringsvärde, som utgörs av det ur-
sprungligen fakturerade värdet med av-
drag för en uppskattad värdeminskning 
i dessa fordringar. Kundfordringar ned-
skrivs om det fi nns uppenbara belägg för 
att koncernen inte kommer att få ut sin 
fordran till ursprungligen avtalade villkor.

Det bokförda restvärdet anses ligga 
nära det verkliga värdet. Kundfordring-
arna är inte behäftade med betydande 
kreditförlustrisker.

19. Kassa och bank 

Omsättningstillgångar

1 000 3 2006 2005

Material och förnödenheter 3 947 4 055
Halvfabrikat 1 876
Varor 13 257 10 273
Övriga omsättningstillgångar 469 153

Totalt 17 674 15 357

Icke-räntebärande kundfordringar och övriga fordringar

1 000 3 2006 2005

Kundfordringar 26 691 23 325
Kommunikationsministeriets återbetalning 2 470 2 470
Derivatkontrakt 128 164
Förskottsbetalningar 3 238 692
Momsfordran 424 696
Tullfordran 8 107
Övriga resultatregleringar 1 097 909

Totalt  34 055 28 363

Kassa och bank

1 000 3 2006 2005

Företagscertifi kat 5 007 4 200
Bankkonton 4 115 8 345

Totalt 9 123 12 545

Medelräntan på företagscertifi katen upp-
gick 31.12.2006 till 2,9 %.



ASPO ÅRSREDOVISNING 2006

TILLÄGGSUPPGIFTER TILL KONCERNBOKSLUT 59

20. Eget kapital
Aktier och aktiekapital 
Aspo Oyj hade 31.12.2006 sammanlagt 
26 047 803 utelöpande aktier och ett 
aktiekapital på 17,5 miljoner euro. 

Egenkapitalandelen i Aspos konsoliderade 
konverteringslån har redovisats under eget 
kapital. Aspos innehav av egna aktier har 
dragits av från det egna kapitalet. 

Aktiekapital och överkursfond

  Antal Aktie- Överkurs- Egna 
1 000 3  1 000 st. kapital fond aktier Totalt

1.1.2006  25 317 17 208 518 -1 861 17 726
Konvertibler konverterade till aktier år 2006  365 244 1 926  2 170
Försäljning av egna aktier i maj 2006  8  15 33 15

31.12.2006  25 690 17 452 2 459 -1 828 19 910
Innehav av egna aktier  358    

Antal aktier totalt  26 048

1.1.2005  8 472 17 101 439 -1 003 16 538
Aktiesplit i april 2005  16 943    
Höjning av aktiekapitalet 31.5.2005   86 -86  
Konvertibler konverterade till aktier år 2005  31 21 164  185
Förvärv av egna aktier år 2005  -129   -858 -858

31.12.2005  25 317 17 208 518 -1 861 17 726
Innehav av egna aktier  366    

Antal aktier totalt  25 683

Omvärderingsfonder och övriga fonder

1 000 3 2006 2005

Fond för säkring av kassafl öde  -42
Fonden för verkligt värde av placeringar tillgängliga för försäljning  320

Reserver 

1 000 3 2006 2005

Ackumulerad överavskrivning 31 346 34 678
Uppskjuten skattefordran i överavskrivningen -8 150 -9 016

Reserver i eget kapital 23 196 25 661

Egenkapitalandelen i konverteringslånet 

1 000 3 2006 2005

Egenkapitalandelen i konverteringslånet 220 220
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21. Räntebärande skuld
Det bokförda restvärdet av de räntebä-
rande skulderna avviker inte väsentligt 
från det verkliga värdet. Det konsoliderade 
konverteringslånet löper med en fast ränta 
på 5 % (lånetid 4.6.2004–4.6.2009). 
Övriga lån löper med en effektivränta om 
5,19 %.

Aspokoncernen har ett konsoliderat 
konverteringslån på 17 645 000 euro.
Kapitalet kan återbetalas bara om mo-
derbolaget och koncernen för det senast 
avslutade räkenskapsåret redovisar full 
täckning för det bundna egna kapitalet 
och övriga icke utdelningsbara poster i 
balansräkningen.

Lånet återbetalas i en rat 4.6.2009 
förutsatt att bestämmelserna i 5 kap. ak-
tiebolagslagen och villkoren i kreditavtalet 
är uppfyllda. Enligt villkoren i kreditavtalet 
har Aspo rätt att från och med 2.1.2005 
i förtid återbetala kapitalet i sin helhet till 
kursen etthundra (100) utökat med upp-
lupen ränta per betalningsdatum. 

Varje skuldebrev på 500 euro ger inne-
havaren rätt att teckna 84 aktier i Aspo 
Oyj till kursen 5,95 euro.

Långfristiga skulder 

1 000 3    2006 2005

Lån    1 765 3 166
Finansiella leasingförpliktelser    1 598 1 748
Konverteringslån    16 167 18 261
Pensionslån     13

Totalt    19 531 23 189

Kortfristiga skulder

1 000 3    2006 2005

Lån    10 264 3 080
Finansiella leasingförpliktelser    82 20
Pensionslån    14 15

Totalt    10 360 3 115

Tidtabell för återbetalning av långfristiga skulder 

1 000 3  2008 2009 2010 2011 Totalt

Lån 1 613 54 50 49 1 765
Finansiella leasingförpliktelser 91 91 91 1 325 1 598
Konverteringslån  16 167   16 167

Totalt 1 703 16 312 141 1 374 19 531

Finansiella leasingförpliktelser     

Minimileasingavgifter

1 000 3     2006 2005

Högst ett år    116 142
1–2 år    149 29
2–3 år    145
3–4 år    145
4–5 år    145
Mera än 5 år    19

Framtida fi nansiella kostnader    -233 -8

Totalt    486 162
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Minimileasingavgifter, nuvärde

1 000 3     2006 2005

Högst ett år    83 91
1–5 år    274 20

Totalt    356 111

Operationella leasingskulder 

1 000 3     2006 2005

Högst ett år    722 704
1–2 år    1 810 1 284

Totalt    2 532 1 988

22. Icke-räntebärande 
skulder

Långfristiga skulder 

1 000 3 2006 2005

Aktierelaterat bonusprogram 71
Ränteoption  20
Övriga  196

Totalt 71 215

Kortfristiga skulder

1 000 3 2006 2005

Leverantörsskulder 16 566 13 790
Erhållna förskott 776 523
Hyror 730 917
Löne- och lönebikostnader 5 249 4 807
Arbetsgivaravgifter 1 428 1 249
Ränteperiodiseringar 1 036 641
Momsskuld 1 504 1 640
Aktierelaterat bonusprogram  1 429
Despatch-avsättningar 481 377
Utestående inköpsfakturor och redovisningar 1 883 696
Övriga kortfristiga resultatregleringar 1 591 1 502

Totalt 31 245 27 572
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23. Pensionsåtaganden
Pensionstryggheten för medarbetarna i 
koncernen har arrangerats i enlighet med 
lag och vedertagen praxis. Förmåns-
bestämda planer upptar framtida pen-
sioner, eventuella ersättningar för arbets-
oförmåga samt ersättningar som utbetalas 
vid uppsägning. Pensionsförmånen regle-
ras i dessa planer i allmänhet av antalet 
arbetade år och slutlönen. Merparten av 
de fonderade förmånsbestämda planerna 
är lokaliserade till Finland.

Utbetalda och fonderade pensionspos-
ter i förmånsbestämda planer uppfyller 
myndighetskraven i respektive land. Det 
aktuariella pensionsåtagandet diskonteras 
till en räntesats som bestäms av mark-
nadsräntan.

Pensionsåtaganden i balansen

1 000 3 2006 2005

Nuvärdet av fonderade förpliktelser 1 281 1 983
Tillgångarnas verkliga värde -843 -976
Oredovisade aktuariella vinster och förluster 44 -82

Totalt 482 925

Avstämning av pensionsåtaganden i balansen

1 000 3 2006 2005

Nettoförpliktelser i början av året 925 719
Kursdifferens -5
Förvärv av dotterbolag  173
Pensionskostnader redovisade i resultaträkningen -438 33

Nettoförpliktelser i slutet av året 482 925

Pensionskostnader redovisade i resultaträkningen

1 000 3 2006 2005

Avgiftsbestämda pensionsplaner 2 656 2 420
Förmånsbestämda pensionsplaner -438 33

Totalt 2 218 2 453

Tillämpade aktuariella antaganden

% 2006 2005

Diskonteringsränta  
Finland 5,25 4,50
Norge 5,00 5,00

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar  
Finland 5,25 4,50
Norge 6,00 6,00

Uppskattad framtida löneförhöjning  
Finland 3,50 3,50
Norge 3,00 3,00

Infl ation  
Finland 2,00 2,00
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24. Avsättningar
Avsättningar har redovisats till värden 
som motsvarar den bästa bedömningen 
på balansdagen. Garantiavsättningarna 
hänför sig i huvudsak till produktgaran-
tier beviljade av koncernen medan övriga 
avsättningar utgörs av avsättningar för 
hyreskontrakt.

25. Risker och Risk Managment
Finansiella risker
Moderbolaget svarar centraliserat för fi -
nansieringen och hanteringen av de fi nan-
siella riskerna i Aspokoncernen i enlighet 
med den fi nanspolitik styrelsen fastställt. 

Valutarisker
Valutariskerna i Aspokoncernen hanteras 
med terminskontrakt och koncerninterna 
valutatransaktioner. För närvarande är 
cirka en tredjedel av Aspo Shippings fak-
turering dollarbaserad. Cirka en femtedel 
av Aspo Chemicals inköp sker i dollar. 

Finansiella risker och likviditetsrisker
För att minimera de risker som ansluter 
sig till fi nansiering och likviditet samt för 
att täcka det budgeterade fi nansieringsbe-
hovet har koncernen förhandlat ett antal 
bilaterala kreditlimiter på 1–2 år.

Ränterisker
Räntefl uktuationer ger upphov till en rän-
terisk som påverkar värdet av Aspo Ship-
pings räntebärande skuld. Ränterisken 
hanteras med ett ränteswapavtal och en 
ränteoption. Realiserade och öppna de-
rivatinstrument redovisas till oreducerat 
verkligt värde bland fi nansiella poster. 
Räntan på Aspo Shippings långfristiga 
lån har säkrats med en ränteoption och 
ett ränteswapavtal.

Kreditrisker
Koncernen har en omfattande kundkrets 
som fördelar sig över fl era olika marknads-
områden. Koncernen skyddar sig mot kre-
ditrisker genom att tillämpa betalningsvill-
kor baserade på förskottsbetalningar och 
bankgarantier.

IT-risker
De viktigaste IT-systemen och kommu-
nikationen administreras centraliserat för 
att trygga en fortlöpande och störningsfri 
funktion i enlighet med den IT-policy som 
godkänts i koncernen. Risker i anslutning 
till både IT-system och -strukturer samt 
tillgången på och användningen av infor-
mation har beaktats i koncernens data-
skyddspolitik.

Långfristiga avsättningar 

 Garantiavsättningar 
 och övriga avsättningar
1 000 3 2006 2005

Avsättningar 1.1 99 179
Kursdifferens 3 -2  
Ökning i avsättningar 218 12  
Överföring till kortfristiga avsättningar -71 -90  

Avsättningar 31.12 248 99

Kortfristiga avsättningar 

 Garantiavsättningar  Avsättningar till följd
 och övriga avsättningar av miljöåtangen
1 000 3 2006 2005 2006 2005

Avsättningar 1.1 95 149  238
Ökning i avsättningar 278 95  
Upplösta avsättningar -55 -149  -6
Återföring av outnyttjade avsättningar    -232

Avsättningar 31.12 319 95
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26. Derivatkontrakt
Det verkliga värdet har baserats på till-
gänglig information om marknadskurser 
och -priser samt nuvärdet av framtida 
penningfl öden. Det verkliga värdet av 
optionerna har beräknats utgående från 
formler för värdering av aktieoptioner.

27. Ansvarsförbindelser
I anslutning till den ordinarie rörelsen ingår 
koncernen och vissa av dotterbolagen av-
tal på basis av vilka koncernen på dotter-
bolagens vägnar kan göra utfästelser om 
fi nansiering och prestationer gentemot 
tredje part. Sådana avtal ingås primärt 
för att upprätthålla och stärka kreditvär-
digheten hos koncernbolagen och därmed 
underlätta tillgången på tillräcklig fi nansie-
ring för att dotterbolagen skall kunna driva 
avsedd rörelse.

 Verkligt  Verkligt
Nominellt värde, Nominellt värde,

värde netto värde netto
1 000 3 2006 2006 2005 2005

Valutaderivat    
Valutaterminer -1 955 -57 2 173 -23

    
Räntederivat    

Ränteswapavtal 7 915 -35 7 915 -16
Köpta ränteoptioner 27 655 -488 27 655 -573
Sålda ränteoptioner 27 655 228 27 655 223

Totalt  -352 -389

För egen skuld

1 000 3 2006 2005

Beviljade inteckningar 26 864 5 382

Bankgarantier 10 251 870

Övriga ansvarsförbindelser  
Övrigt leasingansvar  

Förfaller inom ett år 862 1 029
Förfaller tidigast om ett år och senast om fem år 2 039 2 109

Bareboat-hyra  
Förfaller inom ett år  1 896 1 703
Förfaller tidigast om ett år och senast om fem år 6 762 7 491
Förfaller efter mera än fem år  960

Totalt 48 673 19 544
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28. Insiders

Koncernen har inte beviljat personer inom 
den högsta ledningen lån eller borgen.

I januari 2006 beslöt styrelsen initiera 
ett nytt aktierelaterat bonusprogram för 
cirka 30 av styrelsen namngivna ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner 
i Aspo Oyj med dotterbolag. Alla dessa 
nyckelpersoner köpte en avtalad mängd 
Aspoaktier i maj. För att få lyfta den kurs-
relaterade bonusen måste vederbörande 
äga aktierna tills programmet löper ut i 
augusti 2009.

Programmet baserar sig på en emis-
sion av teckningsrätter till nyckelperso-
ner. En teckningsrätt är en förmån, som 
defi nieras i juli 2009. Inlösningsvärdet 
av en teckningsrätt är medelkursen för 
Aspoaktien vägd med aktieomsättningen 
under perioden 1.1.2009 – 30.6.2009 
minskad med medelkursen för Aspoak-
tien vägd med aktieomsättningen i maj 
2006 (6,89 euro). Till denna mellan-
skillnad läggs aktieutdelningen för tiden 
1.5.2006 – 30.6.2009. En tecknings-
rätt kan dock vara värd högst 10 euro. 
Teckningsrätterna inlöses kontant under 
perioden augusti-december 2009, för-
utsatt att innehavaren inte har lämnat 
koncernen och fortfarande äger de köpta 
Aspoaktierna. För att få ut sin kontantan-
del måste innehavaren ytterligare förbinda 
sig att teckna Aspoaktier för 20 procent 
av det utbetalda bruttobeloppet.

Koncernbolag  

Bolag Land Ägarandel, %

Aspo Oyj, moderbolag Finland 
Suhi-Suomalainen Hiili Oy Finland 100
Oy Autotank Ab Finland 100
Aspokem Oy Finland 100
ESL Shipping Oy Finland 100
Oy Troili Ab Finland 100
Oy Bomanship Ab Finland 100
O.Y. Näppärä Finland 100
Aspokem Eesti AS Estland 100
Aspokem Latvia SIA Lettland 100
UAB Aspokemlit  Litauen 100
OOO Aspokem Ryssland 100
LLC Aspokem Ukraine Ukraina 100
Aspokem AB Sverige 100
Autotank OÜ Estland 100
Autotank SIA Lettland 100
UAB Autotank Litauen 100
Autotank Holding AB Sverige 100
Autotank Products AB Sverige 100
Autotank AB Sverige 100
Autotank Halmstad AB Sverige 100
Autotank Skellefteå AB Sverige 100
Autotank AS Norge 100
Autotank Sp.zo.o. Polen 55
OOO Autotank Ryssland 51

Ersättningar till ledningen  

Löner och arvoden

1 000 3 2006 2005

Verkställande direktörer, löner 567 566
Verkställande direktörer, bonus 23 156
Verkställande direktörer, bonus 666
Styrelsemedlemmar 186 179

Totalt 1 442 901



ASPO ÅRSREDOVISNING 2006

66 KONCERNENS NYCKELTAL

Koncernens nyckeltal

IFRS IFRS IFRS FAS FAS
2006 2005 2004 2003 2002

Omsättning, mn1 225,9 204,9 184,3 145,2 138,9
Rörelsevinst, mn1 12,8 17,3 21,6 13,6 9,0
rörelsemarginal, %  5,7 8,4 11,7 9,3 6,5
Vinst före skatt, mn1 11,1 15,8 19,7 4,8 15,6
i relation till omsättningen, %  4,9 7,7 10,7 3,3 11,3
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % (ROI)  14,9 20,6 25,0 16,5 11,9
Räntabilitet på eget kapital, % (ROE)  14,1 19,9 27,4 14,5 9,5
Soliditet, %  45,2 47,2 48,5 44,8 55,0
Soliditet exkl. skatteskuld, %  51,7 54,9 56,8 52,7 64,9
Gearing, %  35,7 23,6 25,6 22,2 9,2
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, mn1 10,2 5,8 0,6 24,6 7,4
i relation till omsättningen, %  4,5 2,8 0,3 17,0 5,3
Antal anställda 31.12  694 681 566 536 538
Medelantal anställda  693 688 569 538 525
     
Aktiespecifi ka nyckeltal *     
Resultat / aktie (EPS), 1 0,32 0,45 0,61 0,34 0,22
Utspätt resultat / aktie, 1 0,31 0,43 0,58  
     
Eget kapital / aktie, 1 2,26 2,30 2,25 2,18 2,47
     
Nominell aktieutdelning / aktie, 1 (styrelsens förslag)  0,41 0,40 0,40 0,47 0,33
Utdelning/aktie justerad för emission, 1 0,41 0,40 0,40 0,47 0,33
     
Utdelning / resultat, %  128,9 87,9 65,3 138,3 147,9
     
Direktavkastning, %  6,0 5,8 7,8 10,8 11,2
     
P/E-tal  21,1 15,2 8,4 12,9 13,5
Utspätt P/E-tal  21,8 16,2 8,8  
     
Kursutveckling     

Medelkurs, 1 6,96 6,64 4,83 3,35 2,74
Lägsta avslut, 1 5,75 5,05 3,57 2,87 2,05
Högsta avslut, 1 8,62 7,83 5,45 4,67 3,09

     
Avslutskurs, sista börsdagen, 1 6,80 6,90 5,10 4,34 2,98
     
Aktiestockens marknadsvärde 31.12, mn1 177,1 177,2 130,8 111,2 76,4
efter avdrag för egna aktier, mn1 174,7 174,7 129,6 111,3 76,4
     
Aktieomsättning per 1 000 aktier  6 044 7 598 3 245 1 531 708
Aktieomsättning, %  23,2 29,6 37,9 17,9 8,3
Total aktieomsättning, 1 000 1 41 934 71 909 46 997 15 391 5 828
     
Totalantal aktier 31.12, 1 000 st.  26 048 25 683 25 653 25 653 25 653

antal utelöpande aktier  25 690 25 317 25 415 25 653 25 653
medelantal utelöpande aktier  25 368 25 391 25 415 25 653 25 653
utspätt medelantal aktier  28 332 28 720 27 375  

* De aktiespecifi ka nyckeltalen har kalkylerats utgående från antalet aktier efter aktiespliten.



ASPO ÅRSREDOVISNING 2006

Principer för beräkning av nyckeltal

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % (ROI)
vinst före skatt + räntekostnader och 
övriga fi nansiella kostnader x 100 / 
balansomslutning – icke-räntebärande skulder (årsgenomsnitt)

Räntabilitet på eget kapital, % (ROE)
vinst före skatt – skatter x 100 / 
eget kapital + minoritetsintresse (årsgenomsnitt)

Soliditet, %
eget kapital + minoritetsintresse x 100 / 
balansomslutning – erhållna förskottsbetalningar

Gearing, %
räntebärande skuld – likvida medel / 
eget kapital + minoritetsintresse

Medelantal anställda
medeltalet av antalet anställda i slutet av varje månad

Resultat / aktie (EPS), 3
resultat före skatt – skatt på ordinarie rörelsen – 
minoritetens andel av resultatet / 
medelantal aktier under året justerat för emission

Eget kapital / aktie, 3
eget kapital / antal aktier på balansdagen justerat för emission

Utdelning / aktie justerad för emission, 3
årets utdelning per aktie / 
emissionskoeffi cienten

Utdelning / resultat, %
utdelning per aktie justerad för emission x 100 / 
resultat per aktie

Direktavkastning, %
utdelning per aktie justerad för emission x 100 / 
medelkursen sista börsdagen vägd med antalet omsatta aktier

P/E-tal
medelkursen sista börsdagen justerad för emission / 
resultat per aktie

Aktiestockens marknadsvärde, 3
antal utelöpande aktier x medelkursen sista börsdagen 
vägd med antalet omsatta aktier

De egna aktierna har eliminerats i 
beräkningen av nyckeltalen.

PRINCIPER FÖR BERÄKNING AV NYCKELTAL 67
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Moderbolagets resultaträkning

1 000 3 Not 2006 2005

Övriga rörelseintäkter 1.1 1 450 1 627
   
Personalkostnader 1.2 -1 022 -1 285
Av- och nedskrivningar 1.3 -69 -39
Övriga rörelsekostnader 1.4 -2 021 -1 872
   

Rörelseförlust  -1 662 -1 569
   
Finansiella intäkter och kostnader 1.5 3 499 -496
   

Vinst / förlust före extraordinära poster  1 837 -2 065
   
Extraordinära poster  1.6 15 732 19 670
   

Vinst före bokslutsdispositioner och skatt  17 569 17 605
   
Bokslutsdispositioner 1.7 13 6
Direkta skatter 1.8 -3 601 -4 593
   

Årets vinst   13 981 13 017
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Moderbolagets balansräkning

Tillgångar

1 000 3 Not 2006 2005

Anläggningstillgångar 2.1  
Immateriella tillgångar 2.1 116 102
Materiella tillgångar 2.1 147 111
Placeringar 2.2 14 706 14 971

Anläggningstillgångar totalt  14 969 15 185
   
Omsättningstillgångar   
Långfristiga fordringar 2.3 1 584 84
Kortfristiga fordringar 2.3 46 243 30 405
Finansiella värdepapper 2.4 4 400 4 200
Kassa och bank  153 3 336

Omsättningstillgångar totalt  52 380 38 025
   

Tillgångar totalt  67 349 53 210
   
Eget kapital och skulder

1 000 3 Not 2006 2005

Eget kapital 2.5  
Aktiekapital 2.5 17 452 17 208
Överkursfond 2.5 2 459 518
Balanserade vinstmedel 2.5 3 038 115
Årets vinst 2.5 13 981 13 017

Eget kapital totalt  36 929 30 857
   

Ackumulerade bokslutsdispositioner 2.6 10 23
   

Avsättningar 2.7 18 815
   
Främmande kapital   
Långfristigt främmande kapital, konsoliderat lån 2.8 17 645 19 815
Kortfristigt främmande kapital 2.9 12 747 1 700

Främmande kapital totalt  30 392 21 515
   

Eget kapital och skulder totalt  67 349 53 210
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Moderbolagets kassafl ödesanalys

1 000 3 2006 2005

Kassafl öde från rörelsen
Rörelseförlust -1 662 -1 569
Återföring av icke kassamässiga poster -1 152 316
Förändring i rörelsekapitalet 11 -229
Betald ränta -1 501 -1 417
Erhållen ränta 1 466 875
Erhållen utdelning 8 37
Betald skatt -4 339 -4 278

Kassafl öde från rörelsen -7 168 -6 266

Kassafl öde från investeringsverksamhet
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -167 -103
Försäljning av andra tillgångar 812
Konsoliderat lån till Oy Autotank Ab -1 500

Kassafl öde från investeringar -855 -103

Kassafl öde från fi nansieringsverksamhet
Försäljning av egna aktier 53
Förvärv av egna aktier  -858
Förändring i kortfristiga fordringar 3 875 -21 807
Förändring i kortfristiga skulder 11 240 -31 329
Erhållna koncernbidrag  69 622
Betald utdelning -10 127 -10 057

Kassafl öde från fi nansieringsverksamhet 5 041 5 570

Förändring i likvida medel -2 982 -799
Likvida medel 1.1 7 536 8 334

Likvida medel 31.12 4 720 7 536
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Noter till moderbolagets bokslut

1.1 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter

1 000 3 2006 2005

Reavinst på försålda anläggningstillgångar 546
Övriga rörelseintäkter, koncernen 480 360
Leasinghyror och bruksavgifter totalt 414 413
Övriga rörelseintäkter 10 854

Totalt 1 450 1 627

1.2 Personal och 
medlemmar i olika 
förvaltningsorgan

Personalkostnader

1 000 3 2006 2005

Löner och arvoden 536 603
Aktierelaterat bonusprogram 18 278
Vinstpremier till personalfonden 1 2
Pensionskostnader 305 226
Övriga lönebikostnader 162 176

Totalt 1 022 1 285

Ledningens löner och arvoden 

1 000 3 2006 2005

Verkställande direktörens lön 180 194
Verkställande direktörens bonus 461 96
Styrelsemedlemmar 90 86

Verkställande direktören och styrelsemedlemmarna totalt 731 376

1.3 Avskrivningar och 
nedskrivningar

Avskrivningar och nedskrivningar 

1 000 3 2006 2005

Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 69 39

1.4 Övriga rörelse-
kostnader

Övriga rörelsekostnader

1 000 3 2006 2005

Hyror 648 589
Övriga kostnader 1 374 1 282

Totalt 2 021 1 872
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1.5 Finansiella intäkter 
och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

1 000 3 2006 2005

Aktieutdelning
Från koncernbolag 3 510
Från andra än koncernbolag 8 37

Avkastning på långsiktiga placeringar 3 518 37

Övriga ränteintäkter och fi nansiella intäkter
Från koncernbolag 1 135 591
Övriga 332 284

Ränteintäkter och övriga fi nansiella intäkter totalt 1 466 875

Räntekostnader och övriga fi nansiella kostnader
Till koncernbolag 89 216
Till övriga 1 397 1 193

Räntekostnader och övriga fi nansiella kostnader totalt 1 486 1 408

Finansiella intäkter och kostnader totalt 3 499 -496

1.6 Extraordinära poster Extraordinära poster

1 000 3 2006 2005

Intäkter
Koncerbidrag, Aspokem Oy 430 1 670
Koncernbidrag, ESL Shipping Oy 15 280 18 000
Koncernbidrag, Suhi-Suomalainen Hiili Oy 22

Extraordinära poster totalt 15 732 19 670

1.7 Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner

1 000 3 2006 2005

Skillnad mellan avskrivningar enligt plan och 
faktiska avskrivningar i beskattningen 13 6

1.8 Direkta skatter Direkta skatter

1 000 3 2006 2005

Skatt för tidigare räkenskapsår  5
Skatt på extraordinära poster 4 090 5 114
Skatt på ordinarie rörelse -494 -521

Totalt 3 601 4 593
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2.1 Immateriella och materiella tillgångar

Immateriella och materiella tillgångar

 Immateriella    Övriga Materiella
 Immateriella Förskotts- tillgångar   Maskiner och materiella tillgångar
1 000 3 rättigheter betalningar totalt Jordområden Byggnader inventarier tillgångar totalt

Anskaffningsvärde 1.1 265 48 313 1 467 381 125 974
Ökning 110   110   57   57
Minskning   -48 -48      

Anskaffningsvärde 31.12 375   375 1 467 438 125 1 031
        
Ackumulerad avskrivning 1.1 -211  -211  -465 -346 -52 -863
Årets avskrivning -47  -47   -22  -22

Ackumulerad avskrivning 31.12   -258   -258  -465 -368 -52 -884

Bokfört restvärde 31.12 116   116 1 2 71 73 147

2.2 Placeringar Placeringar

 Dotterbolags-  Övriga  
1 000 3 aktier aktier Totalt

Anskaffningsvärde 1.1 14 548 424 14 972
Minskning  -266 -266

Anskaffningsvärde 31.12 14 548 158 14 706
   

Bokfört restvärde 31.12 14 548 158 14 706

2.3 Fordringar Långfristiga fordringar

1 000 3 2006 2005

Lånefordringar 84 84

Fordringar på koncernbolag
Konsoliderat lån av Oy Autotank Ab 1 500
   

Långfristiga fordringar totalt 1 584 84

Kortfristiga fordringar

1 000 3 2006 2005

Fordringar på koncernbolag
Aktieutdelningar  3 510
Koncernbidragsfordringar 15 732
Lånefordringar 26 163 30 070

45 405 30 070

Resultatregleringar *) 838 335

Kortfristiga fordringar totalt 46 243 30 405

*) Väsentlig post
Skattefordran 769 316
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2.4 Finansiella värdepapper
Finansiella värdepapper

1 000 3 2006 2005

Återanskaffningsvärde 4 400 4 200
Bokvärde 4 400 4 200

2.5 Eget kapital
Moderbolaget har ett konsoliderat konver-
teringslån på 17 645 000 euro. Kapitalet 
kan återbetalas bara om moderbolaget 
och koncernen för det senast avslutade 
räkenskapsåret redovisar full täckning för 
det bundna egna kapitalet och övriga icke 
utdelningsbara poster i balansräkningen.

Lånet återbetalas i en rat 4.6.2009 
förutsatt att bestämmelserna i 5 kap. 
aktiebolagslagen och villkoren i kreditav-
talet är uppfyllda. Enligt punkt 7 i kredit-
villkoren har Aspo rätt att från och med 
2.1.2005 i förtid återbetala kapitalet i sin 
helhet till kursen etthundra (100) utökat 
med upplupen ränta per betalningsda-
tum. Lånet löper med en fast årlig ränta 
på 5 procent.

Eget kapital

1 000 3 2006 2005

Aktiekapital 1.1 17 208 17 101
Konverterade skuldebrev 244 21
Höjning av aktiekapitalet  86

Aktiekapital 31.12 17 452 17 208

Överkursfond 1.1 518 439
Konverterade skuldebrev 1 926 164
Reavinst på försålda egna aktier  15 -86

Överkursfond 31.12 2 459 518

Balanserad vinst 1.1 13 132 11 054
Utdelning -10 127 -10 081
Försäljning av egna aktier  33 -858

Balanserad vinst 31.12 3 038 115

Årets vinst 13 981 13 017

Eget kapital totalt 36 929 30 857

2.6 Ackumulerade 
bokslutsdispositioner

Ackumulerade bokslutsdispositioner

1 000 3 2006 2005

Ackumulerad överavskrivning och reserver 31.12 10 23

2.7 Avsättningar Avsättningar

1 000 3 2006 2005

Aktierelaterat bonusprogram 18 815
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2.8 Långfristigt 
främmande kapital

Långfristigt främmande kapital

1 000 3 2006 2005

Konsoliderat lån, koncernen 1 050 1 050
Konsoliderat lån 18 765 18 950
Konverterade skuldebrev -2 170 -185

Totalt 17 645 19 815

2.9 Kortfristigt 
främmande kapital

Kortfristigt främmande kapital

1 000 3 2006 2005

Lån av kreditinstitut  8 000
Obetald utdelning för åren 2001–2005 8 7
Leverantörsskulder 110 99
Arbetsgivaravgifter 376 28
Resultatregleringar *) 684 667

Totalt 9 179 801
   
Skuld till koncernbolag
Lån 3 536 866
Resultatregleringar 33 33

Totalt 3 569 899

Kortfristigt främmande kapital totalt 12 747 1 700

*) Väsentliga poster  
Ränteperiodisering 536 551
Semesterlöner och övriga löneperiodiseringar 105 99

3. Övriga noter till 
bokslutet

Obetalda avgifter på basis av leasingkontrakt

1 000 3 2006 2005

Leasingavgifter som förfaller till betalning följande räkenskapsår 81 89
Leasingavgifter som förfaller till betalning senare 195 235

Leasingansvar totalt 276 324

Borgensansvar för koncernbolag

1 000 3 2006 2005

Tullåtagande 505 505
Ansvar för pensionslån 14 28

Totalt 518 533

Ansvarsförbindelser

1 000 3 2006 2005

Leasingansvar 2 675 2 571
Bareboat-kontrakt 8 659 12 191

Totalt 11 333 14 762

Derivatkontrakt, sålda 379 2 173
Derivatkontrakt, köpta -2 335
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Aktiekapital
Det registrerade aktiekapitalet i Aspo Oyj 
uppgick 31.12.2006 till 17 451 695,37 
euro fördelat på totalt 26 047 803 ak-
tier. Under året konverterades skuldebrev 
i Aspos konverteringslån till sammanlagt 
364 560 aktier, vilket höjde aktiekapitalet 
med 243 922,56 euro. Konverteringslå-
net kan vid full konvertering höja antalet 
aktier med högst 2 964 360 nya aktier 
motsvarande högst 10,2 procent av det 
totala antalet utelöpande aktier och rös-
ter i bolaget. Av det totala antalet aktier 
innehade bolaget 358 250 aktier motsva-
rande 1,38 procent av aktiekapitalet. 

Aktier
Aspo Oyj har en aktieserie. Varje aktie 
ger en röst på bolagsstämman. Aktien 
är börsnoterad på OMX Helsingfors, Mid 
Cap-listan bland industrivaror och -tjäns-
ter. Handelskoden är ASU1V. 

Aktieutdelning
Aspo Oyj för en aktiv, kassafl ödesbaserad 
utdelningspolitik med ambitionen att dela 
ut i genomsnitt minst hälften av årsresul-
tatet till aktieägarna.

Aspo Oyj:s styrelse föreslår för bo-
lagsstämman en utdelning om 0,41 euro 
per aktie för räkenskapsåret 2006 mot-
svarande 128,9 procent av koncernens 
årsresultat.

76 AKTIER OCH AKTIEÄGARE

Aktier och aktieägare

Största aktieägare 31.12.2006

  Andel av Egna
  aktier och aktier
 Antal aktier röster,  avdragna
 st. % %

Nyberg H.B. 3 252 000 12,48 12,66
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkrings-
bolaget Varma 1 493 000 5,73 5,81
Vehmas A.E. 1 360 920 5,22 5,30
Vehmas Tapio 1 181 838 4,54 4,60
Stadigh Kari 1 000 000 3,84 3,89
Vehmas Liisa 999 090 3,84 3,89
Berling Capital Oy 794 850 3,05 3,09
Nyberg Gustav 736 085 2,83 2,87
Estlander Henrik 667 752 2,56 2,60
Placeringsfonden Aktia Capital 340 000 1,31 1,32

De tio största aktieägarna totalt 11 825 535 45,40 46,03
Förvaltarregistrerade totalt 340 245 1,30
Övriga aktier 13 523 773   51,92

Totalantal utelöpande aktier 25 689 553 98,62
Innehav av egna aktier 358 250 1,38

Aktier totalt 26 047 803 100,0

Aktieomsättning och medelkurs
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Bemyndiganden
Fullmakt att förvärva eller överlåta 
egna aktier
Bolagsstämman 2006 har bemyndigat 
styrelsen att avvikande från aktieägarnas 
företrädesrätt besluta om förvärv av egna 
aktier för utdelningsbara medel. Bemyn-
digandet gäller förvärv av högst 400 000 
egna aktier över Helsingforsbörsen till 
gängse marknadsvärde i den offentliga 
börshandeln. Ett eventuellt aktieförvärv 
reducerar det utdelningsbara fria egna 
kapitalet.

Bolagsstämman har också bemyndigat 
styrelsen att besluta om att som vederlag 
använda högst 765 950 förvärvade egna 
aktier i en eller fl era poster avvikande från 
aktieägarnas företrädesrätt.

Aktierna skall primärt förvärvas och 
användas som vederlag vid eventuella 
företagsförvärv eller andra rörelserelate-
rade förvärv. Styrelsen kan också föreslå 
för bolagsstämman att de förvärvade ak-
tierna makuleras. Bemyndigandena gäller 
ett år efter avslutad bolagsstämma. 
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Fördelning enligt ägarkategori

 Andel av Andel av
% ägandet, % aktierna, %

1. Privathushåll 91,4 69,8
2. Företag 6,1 13,8
3. Finans- och försäkringsbolag 0,5 4,1
4. Allmännyttiga samfund 1,5 4,5
5. Offentliga samfund 0,1 6,8
6. Utländska ägare 0,4 0,9

Styrelsen har under räkenskapsåret 
utnyttjat bemyndigandet att överlåta 
egna aktier. På sitt möte 17 maj 2006 
beslöt styrelsen överlåta 7 700 egna 
aktier till nyckelpersoner inom ramen för 
det tidigare initierade bonusprogrammet. 
Aktierna överläts till marknadskurs vid 
tidpunkten för överlåtelsen. Styrelsen har 
inte i övrigt utnyttjat bemyndigandet från 
bolagsstämman att förvärva egna aktier.

Aktieomsättning och kursutveckling
Under året omsattes 6 043 932 aktier i 
Aspo Oyj på Helsingforsbörsen, dvs. 23,2 
procent av aktiestocken, för 41,9 miljoner 
euro. Den högsta avslutskursen var 8,62 
euro och den lägsta 5,75 euro. Medelkur-
sen var 6,96 euro. Den sista börsdagen 
noterades aktien till 6,80 euro. Aspo har 
ingått ett avtal om marknadsgaranti med 
Kaupthing Bank Oyj. 

På bokslutsdagen representerade ak-
tiestocken med avdrag för innehavet av 
egna aktier ett marknadsvärde om 174,7 
miljoner euro. Färsk handelsinformation 
fi nns på webbplatsen www.aspo.fi .

Aktieinnehav
Aspoaktien är införd i det kontobaserade 
värdepapperssystemet som upprätthålls 
av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Några väsentliga förändringar i ägan-
det har inte skett under året. I slutet av år 
2006 var antalet registrerade aktieägare 
4 967. Av aktierna var 98,7 procent di-
rektregistrerade medan 1,3 procent var 
förvaltarregistrerade. Totalt 0,9 procent av 
aktierna är i utländsk ägo. Vid årsskiftet 
kontrollerade de tio största aktieägarna 
sammanlagt cirka 45,4 procent av ak-
tierna och rösterna i bolaget. En förteck-
ning över de största aktieägarna fi nns på 
webbadressen www.aspo.fi. Förteck-
ningen uppdateras månatligen.

Eget kapital / aktie
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Ledningens aktieinnehav
Verkställande direktören och styrelsens 
medlemmar med de samfund de repre-
senterar kontrollerade 31.12.2006 till-
sammans totalt 2 922 147 aktier mot-
svarande 11,4 procent av de utelöpande 
aktierna och rösterna i företaget.

Fördelning av aktieägandet 31.12.2006

Fördelning enligt innehav

    Andel av 
  Andel av Antal aktie- Egna
  ägarna aktier stocken aktier
Antal aktier Antal ägare % st. % avdragna

1–100 377 7,59 27 531 0,11 0,11
101–500 1 486 29,92 464 160 1,78 1,81
501–1 000 1 162 23,40 938 948 3,61 3,65
1 001–5 000 1 527 30,74 3 384 111 12,99 13,17
5 001–10 000 219 4,41 1 533 340 5,89 5,97
10 001–50 000 150 3,02 2 813 877 10,80 10,95
50 001–100 000 17 0,34 1 260 975 4,84 4,91
100 001–500 000 20 0,40 3 776 612 15,87 14,70
500 001– 9 0,18 11 485 535 44,09 44,71

På uppsamlingskonto totalt   4 464 0,02 0,02

Totalt 4 967 100,0 26 047 803 100,0 100,0
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Helsingfors den 13 februari 2007

Kari Stadigh Matti Arteva

Kari Haavisto Esa Karppinen

Roberto Lencioni Gustav Nyberg
 verkställande direktör

Styrelsens förslag till vinstdisposition

78 STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Moderbolagets utdelningsbara medel är 17 018 304,86 euro, varav årets vinst är 
13 980 574,96 euro. 

På balansdagen 31.12.2006 var 26 047 803 aktier registrerade, 
av vilka 358 250 i bolagets ägo.

Styrelsen föreslår att de utdelningsbara vinstmedlen 
disponeras enligt följande: 
– utdelning om 0,41 euro per aktie på 25 689 553 aktier 10 532 716,73 1
– överförs i ny räkning 6 485 588,13 1

  17 018 304,86 1
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Revisionsberättelse

Till Aspo Oyj:s aktieägare
Vi har granskat Aspo Oyj:s bokföring, 
bokslut, verksamhetsberättelse och för-
valtning för räkenskapsperioden 1.1–
31.12.2006. Styrelsen och verkställande 
direktören har upprättat koncernbokslu-
tet i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder IFRS sådana de antagits 
av EU, samt avgett verksamhetsberättel-
sen och upprättat moderbolagets bokslut 
i enlighet med ikraftvarande bestämmel-
ser i Finland, omfattande moderbolagets 
balansräkning, resultaträkning, fi nansie-
ringsanalys och noter till bokslutet. Efter 
utförd granskning avger vi vårt utlåtande 
om koncernbokslutet, verksamhetsberät-
telsen och moderbolagets bokslut och 
förvaltning.

Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed. Bokföringen, de tillämpade 
redovisningsprinciperna, innehållet i bok-
slutet och verksamhetsberättelsen samt 
bokslutspresentationen har härvid grans-
kats i tillräcklig omfattning för att konsta-
tera att bokslutet och verksamhetsberät-
telsen inte innehåller väsentliga fel eller 
brister. Vid granskningen av förvaltningen 
har vi utrett huruvida medlemmarna i 
moderbolagets styrelse samt verkstäl-
lande direktören handhaft förvaltningen 
av bolagets angelägenheter i enlighet med 
stadgandena i aktiebolagslagen.

Koncernbokslutet
Koncernbokslutet, som upprättats i enlig-
het med internationella redovisningsstan-
darder IFRS sådana de antagits av EU, 
ger på sätt som avses i dessa standarder 
och i bokföringslagen riktiga och tillräck-
liga uppgifter om resultatet av koncer-
nens verksamhet och dess ekonomiska 
ställning. 

Moderbolagets bokslut, 
verksamhetsberättelse och förvaltning
Moderbolagets bokslut har upprättats 
enligt bokföringslagen och övriga stad-
ganden och bestämmelser om hur bok-
slut skall upprättas. Bokslutet ger på sätt 
som avses i bokföringslagen riktiga och 
tillräckliga uppgifter om resultatet av mo-
derbolagets verksamhet och dess ekono-
miska ställning.

Verksamhetsberättelsen har upprät-
tats enligt bokföringslagen och övriga 
stadganden och bestämmelser om hur 
verksamhetsberättelse skall upprättas. 
Verksamhetsberättelsen är förenlig med 
bokslutet och ger på sätt som avses i 
bokföringslagen riktiga och tillräckliga 
uppgifter om resultatet av koncernens 
och moderbolagets verksamhet och den 
ekonomiska ställningen.

Koncernbokslutet och moderbolagets 
bokslut kan fastställas och medlemmarna 
i moderbolagets styrelse samt verkstäl-
lande direktören kan beviljas ansvarsfrihet 
för den av oss granskade räkenskapspe-
rioden. Styrelsens förslag till disposition 
av utdelningsbara vinstmedel beaktar 
stadgandena i aktiebolagslagen.

Helsingfors den 1 mars 2007 

PricewaterhouseCoopers Oy
CGR-samfund

Jouko Malinen
CGR
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Basdata om aktien
Börslistning: OMX Helsingfors Börs
Klassifi cering: Industrivaror och -tjänster
Handelskod: ASU1V
ISIN-kod: FI0009008072

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma i Aspo Oyj 

hålls torsdagen den 29 mars 2007 
klockan 12.00 i Börssalen i Börshuset, 
Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors.

Avstämningsdagen för bolagsstämman 
är 19.3.2007. Aktieägare som önskar 
delta i bolagsstämman bör anmäla sig till 
stämman senast 26.3.2007 före klockan 
16.00 antingen per telefon (09) 759 53 
68, per fax (09) 759 53 01, per e-post 
under adress hilkka.jokiniemi@aspo.fi  el-
ler skriftligen under adress Aspo Oyj, Box 
17, 00581 Helsingfors.

Personer som på basis av en eventuell 
fullmakt vill utnyttja aktieägares rösträtt 
skall meddela därom i samband med an-
mälningen och tillställa bolaget fullmakten 
innan anmälningstiden går ut.

Vinstutdelning
Aspo har ambitionen att dela ut i genom-
snitt hälften av årsresultatet till aktie-
ägarna.

Styrelsen föreslår en utdelning för år 
2006 om 0,41 euro per aktie.

Utdelningen avskiljs  30.3.2007
Avstämningsdag 3.4.2007
Betalning 12.4.2007

Ekonomirapportering
Bokslutskommuniké 13.2.2007
Årsredovisning för år 2006 vecka 12
Delårsrapport för perioden 
januari–mars 26.4.2007
Delårsrapport för perioden 
januari–juni 23.8.2007
Delårsrapport för perioden
januari–september 25.10.2007

Aspos hemsida www.aspo.fi  tillhanda-
håller mångsidig investerarinformation. 
På webbsidorna fi nns också årsredovis-
ningen, delårsrapporterna och börsmed-
delandena på fi nska och engelska. Den 
tryckta årsredovisningen publiceras på 
fi nska, svenska och engelska. Rappor-
terna kan också beställas per telefon (09) 
759 53 61, per fax (09) 759 53 01 eller 
per e-post asta.nurmi@aspo.fi .

Till aktieägarna postas informationen 
på basis av aktieägarregistret hos Fin-
lands Värdepapperscentral Ab. Adress-
förändringar skall anmälas till det värde-
pappersregister som förvaltar aktieägares 
värdepapperskonto.

Investerarrelationer
Aspo arrangerar inga sammankomster för 
investerare och koncernens representanter 
kommenterar inte redovisningsperiodens 
resultat mellan bokslutsdagen och den 
dag bokslutskommunikén offentliggörs.

För kontakterna till investerarna svarar 

verkställande direktör Gustav Nyberg
Tfn +358 9 759 52 56
gustav.nyberg@aspo.fi

ekonomidirektör Dick Blomqvist
Tfn +358 9 759 53 00
dick.blomqvist@aspo.fi





Aspo Oyj 
Brädgårdsgatan 8 B, PB 17
FI-00581 Helsingfors, Finland
Tfn +358 9 75 951
Fax +358 9 759 5301
www.aspo.fi


