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ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE:
Liikevaihto nousi 266,6 milj. euroon, liikevoitto oli 23,8 milj. euroa
- Aspo-konsernin liikevaihto oli 266,6 milj. euroa (225,9 Me)
- Liikevoitto oli 23,8 milj. euroa (12,8 Me)
- Liikevoitto sisältää aluskaupasta saadun 10,2 milj. euron myyntivoiton ja
Systemsin kertaluonteisia kuluja 1,8 milj. euroa
- Voitto ennen veroja 21,4 milj. euroa (11,1 Me)
- Tulos/osake oli 0,59 euroa (0,32 euroa)
- Osinkoehdotus on 0,42 euroa (0,41 euroa)
- Konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan ja kuluvalta vuodelta
odotetaan hyvää operatiivista tulosta

AVAINLUVUT
Liikevaihto, Me
Liikevoitto, Me
Osuus liikevaihdosta, %
Voitto ennen veroja, Me
Osuus liikevaihdosta, %
Tulos/osake, euroa
Laimennettu tulos/osake, euroa
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa
Oma pääoma/osake, euroa
Omavaraisuusaste-%
Nettovelkaantumisaste, %
Henkilöstö katsauskauden lopussa

2007

2006

266,6
23,8
8,9
21,4
8,0

225,9
12,8
5,7
11,1
4,9

0,59
0,56
0,30
2,43
45,1
32,4
699

0,32
0,31
0,32
2,26
45,2
35,7
694

Muutos
%
18,0
85,9

Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg:
”Vahva markkinatilanne sekä onnistuneet yritys- ja laivakaupat kasvattivat Aspon
vuoden 2007 liikevaihtoa ja tulosta. Chemicals teki yrityskaupan
myötävaikutuksella historiansa parhaan tuloksen. Myös Shipping paransi
tulostaan, vaikka sen kuljetuskapasiteetti pieneni. Vaikka Systems jäikin
tavoitteistaan selvästi, Aspo-konsernin tulos oli tyydyttävä.
Itämarkkinoiden osuus Aspo-konsernin liikevaihdosta nousi vuonna 2007 yli
kolmannekseen. Toiminta Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa kehittyi
voimakkaasti ja oli kannattavaa. Alueen lisääntyvä vienti kasvatti Shippingin
liikevaihtoa. Laajenemista tuettiin vahvistamalla merkittävästi Aspon
organisaatiota.
Aspo-konsernin Itämeren ympäristöön keskittyvä toimintamalli on osoittautunut
menestyksekkääksi. Chemicalsin yrityskauppa vahvisti merkittävästi asemaamme
Pohjolan kehittyneillä markkinoilla. Samalla olemme onnistuneet laajentamaan
toimintaamme idän dynaamisilla markkinoilla. Pystymme nyt hyödyntämään
tehokkaasti sekä Itämeren alueen vakiintuneiden että kasvumarkkinoiden
kehityksen.”
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TOIMINNAN YLEISPIIRTEET
Vuoden 2007 alussa Itämeren alueen markkinatilanteen odotettiin jatkuvan hyvänä
ja varsinkin ulkomaan yksiköiden liikevaihdon ja tuloksen arvioitiin kasvavan
vahvasti. Kotimaassa toiminnan ennakoitiin kehittyvän vaatimattomammin.
Kemikaalien hintaheilahtelut kansainvälisillä markkinoilla jatkuivat, mutta
keskihinnat olivat kuitenkin lievässä nousussa. Öljyn kallistuminen nosti
yleistä hintatasoa. Euron vahvistuminen hillitsi hinnankorotuspaineita Itämeren
alueella.
Merirahtien hinnat jatkoivat vastoin odotuksia selvässä nousussa, ja meille
tärkeät irtokuivalastimarkkinat säilyivät läpi vuoden vahvana. Vanhan tonniston
myynnin vuoksi kuljetuskapasiteetti pieneni, mutta se pystyttiin kompensoimaan
toimintaa tehostamalla.
Polttoaineiden jakelussa markkinatilanne oli vahva. Myynnin kasvu oli vuoden
mittaan ennakoitua nopeampaa. Kustannusten hallinnassa kuitenkin
epäonnistuttiin, mikä johti epätyydyttävään lopputulokseen.
Loppuvuodesta epävarmuus markkinoilla lisääntyi, mikä näkyi jossain määrin myös
asiakkaiden käyttäytymisessä.
Aspo Chemicals
Kemikaalien kysyntä Aasiassa ja Euroopassa jatkui melko tasaisena, ja hinnat
olivat koko vuoden lievässä nousussa. Vuoden loppupuolella epävarmuus
maailmantalouden suunnasta heijastui myös kemikaalimarkkinoille, mikä lisäsi
spekulatiivista tradingtoimintaa.
Chemicals teki ison yrityskaupan, kun se osti tanskalaisen Wilfert Chemical
Nordic A/S:n, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 21 miljoonaa euroa ja
liikevoitto noin 0,6 miljoonaa euroa. Muoviraaka-aineita Tanskassa, Ruotsissa,
Norjassa ja Suomessa jakeleva yritys on perustettu vuonna 1984. Yrityskaupan
tavoitteena oli laajentaa toiminnan maantieteellistä peittoa ja vahvistaa asemaa
Pohjoismaissa. Yrityksen integrointi onnistui hyvin: yksikön liikevaihto kasvoi
ja tulos parani.
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi voimakkaasti 2007. Yrityskaupan
lisäksi siihen vaikutti hyvä orgaaninen kasvu itämarkkinoilla. Venäjän ja
Ukrainan markkinat kasvoivat edelleen vahvasti, uutena markkina-alueena mukaan
tuli Valko-Venäjä.
Liikevaihdon kasvun myötä myös liikevoitto kasvoi ja nousi kaikkien aikojen
parhaaksi. Kannattavuus kuitenkin heikkeni hieman viime vuodesta. Liikevoiton
kehitys vaihteli huomattavasti eri markkinoilla ja eri tuotteissa. Suomessa
tuloskehitys oli kokonaisuutena heikkoa; vaatimattoman volyymikasvun ja kireän
kilpailun vuoksi tulos jäi viimevuotisesta. Skandinavian markkinat kehittyivät
myönteisesti. Paras liikevoittotaso saavutettiin itämarkkinoilla.
Aspo Shipping
Kansainvälisillä irtolastimarkkinoilla kysyntä pysyi vahvana läpi vuoden ja
rahtihinnat jatkoivat nousuaan. Myös Itämeren markkinatilanne säilyi hyvänä ja
rahtihinnat nousivat, mihin osaltaan vaikutti myös polttoaineen kallistuminen.
Shipping-liiketoimintaryhmän kuljetuskapasiteetti oli edellisvuotista pienempi,
sillä laivaston suurin alus myytiin alkuvuodesta 2007. Pienentyneestä
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kuljetuskapasiteetista huolimatta liikevaihto kasvoi ja tulos parani, mikä
johtui rahtien hinnannousun lisäksi tehostuneesta operoinnista, tasaisemmasta
tavaran saannista sekä onnistuneesta kustannusten hallinnasta.
Kokonaiskuljetusmäärät kasvoivat 15,1 miljoonaan tonniin (14,6).
Terästeollisuuden osuus kuljetuksista oli noin 60 % ja energiateollisuuden noin
32 %. Terästeollisuuden osuus kuljetuksista on viime vuosina kasvanut.
Energiateollisuuden kuljetukset ja palvelut pysyivät edellisvuotisella tasolla,
mutta laivausten painopiste on viime vuosina siirtynyt Venäjän vientisatamiin.
USA:n dollarin osuus kokonaislaskutuksesta laski viime vuonna ja oli keskimäärin
29 %. Tähän vaikutti varustamon suurimman aluksen myynti, sillä se oli suurelta
osin toiminut dollariperusteisilla spot-markkinoilla. Varustamo on myös pyrkinyt
lisäämään euromääräisten sopimusten osuutta valuuttakurssiriskin
pienentämiseksi.
Shipping-liiketoimintaryhmän investointiohjelma edistyi suunnitelmien
mukaisesti. Intiassa rakenteilla olevista kahdesta 20.000 bruttorekisteritonnin
aluksesta ensimmäisen on määrä valmistua loppukesästä ja toisen vuonna 2009.
Aspo Systems
Huoltamoalan markkinatilanne jatkui hyvänä koko vuoden. Kehityksen taustalla
olivat sekä alan yrityskaupat, jotka johtivat asemaverkostojen uusimisiin, että
teknologinen kehitys, jonka pohjalta asiakkaat käynnistivät investointejaan.
Teknologiainvestoinnit liittyivät pääasiassa ns. sirukorttiuudistukseen sekä
uusien polttoaineseosten jakeluun.
Liikevaihto kasvoi vuositasolla lähes 7 % ja ylitti selvästi alan pitkän
aikavälin keskimääräisen kasvun. Huollon ja ylläpidon, joka on suurin
liiketoimintayksikkö, liikevaihto ja kannattavuus parani Ruotsia lukuun
ottamatta kaikilla markkinoilla. Polttoaineiden maksamiseen liittyvät laite- ja
ohjelmistotoimitukset kasvoivat odotettua vähemmän. Jakelumittareiden
toimitukset idän kehittyville markkinoille olivat edelleen kasvussa. Ruotsia
lukuun ottamatta toiminta oli kaikilla markkina-alueilla kannattavaa.
Systems-liiketoimintaryhmässä vuonna 2006 toteutetulla toimintojen karsimisella
ja järkeistämisellä tavoiteltiin parempaa kannattavuutta ja voitollista tulosta
vuonna 2007. Tätä tavoitetta ei saavutettu. Tulos tosin parani vuoden mittaan ja
viimeisen neljänneksen tulos nosti operatiivisen vuosituloksen lievästi
voitolliseksi.
Vertailukelpoinen operatiivinen tulos oli 0,3 miljoonaa euroa voitollinen.
Ryhmän kannattavuusongelmat keskittyvät Ruotsiin ja siellä on ryhdytty
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Tilinpäätökseen on kirjattu mm.
henkilöstön irtisanomisista ja alaskirjauksista aiheutuneet noin 1,8 miljoonan
euron kertaluonteiset kulut.
LIIKEVAIHTO
Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 40,7 miljoonalla eurolla (18,0 %) 266,6
miljoonaan euroon. Konsernin suora vienti yhdessä ulkomaisten tytäryhtiöiden
liikevaihdon kanssa oli 131,7 miljoonaa euroa (88,5).
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 38,9 %:lla ja nousi 123,8
miljoonaan euroon (89,1), mihin voimakkaimmin vaikutti alkuvuodesta tehty
yritysosto. Shipping-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 2,9 %:lla 85,1
miljoonaan euroon (82,7). Systems-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 6,7
%:lla 57,7 miljoonaan euroon (54,1).
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Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

Chemicals
Shipping
Systems
YHTEENSÄ

10-12/07

10-12/06

Muutos

2007

2006

32,0
22,2
17,2
71,4

26,2
22,7
17,5
66,4

5,8
-0,5
-0,3
5,0

123,8
85,1
57,7
266,6

89,1
82,7
54,1
225,9

10-12/07

10-12/06

Muutos

2007

2006

41,2
13,3
5,7
11,2
71,4

36,9
14,7
5,2
9,6
66,4

4,3
-1,4
0,5
1,6
5,0

154,0
58,5
18,4
35,7
266,6

137,4
47,8
15,6
25,1
225,9

Liikevaihto markkina-alueittain, Me

Suomi
Pohjoismaat
Baltia
Venäjä ym.
YHTEENSÄ
TULOS

Aspo-konsernin tilikauden liikevoitto oli 23,8 miljoonaa euroa (12,8).
Liikevoitto sisältää aluskaupasta saadun 10,2 miljoonan euron myyntivoiton ja
Systemsin kertaluonteisia kuluja 1,8 miljoonaa euroa.
Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevoitto kasvoi 0,4 miljoonalla eurolla 3,1
miljoonaan euroon (2,7). Yli puolet liikevoitosta kertyi ulkomaisista
tytäryhtiöistä. Shipping-liiketoimintaryhmän liikevoitto nousi aluskaupan myötä
25,1 miljoonaan euroon (12,6). Systems-liiketoimintaryhmän noin 1,8 miljoonan
euron alas- ja kulukirjausten seurauksena ryhmän liikevoitto heikkeni 0,5
miljoonalla eurolla ja oli 1,5 miljoona euroa tappiollinen (-1,0).
Konsernin poistot kasvoivat puolella miljoonalla eurolla ja olivat 9,8 miljoonaa
euroa. Chemicals-liiketoimintaryhmän poistot olivat 0,5 miljoonaa euroa,
Shipping-liiketoimintaryhmän poistot 8,7 miljoonaa euroa ja Systemsliiketoimintaryhmän poistot 0,5 miljoonaa euroa.
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,9 % liikevaihdosta eli 2,4 miljoonaa euroa
(1,8).
Voitto ennen veroja oli 21,4 miljoonaa euroa (11,1). Tilikauden voitto oli 15,4
miljoonaa euroa (8,2). Konsernin välittömät verot ja laskennallisen verovelan
muutos olivat 6,0 miljoonaa euroa (2,8).
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

Chemicals
Shipping
Systems
Muu toiminta
YHTEENSÄ

10-12/07

10-12/06

Muutos

2007

2006

0,6
4,1
-1,1
-0,9
2,7

0,7
4,5
0,4
-0,3
5,3

-0,1
-0,4
-1,5
-0,6
-2,6

3,1
25,1
-1,5
-2,9
23,8

2,7
12,6
-1,0
-1,5
12,8

Osakekohtainen tulos
Konsernin tulos/osake oli 0,59 euroa (0,32) ja laimennettu tulos/osake 0,56
euroa (0,31). Oma pääoma/ osake oli 2,43 euroa (2,26).
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INVESTOINNIT
Konsernin tilikauden investoinnit olivat yhteensä 11,0 miljoonaa euroa (10,2).
Suurin osa investoinneista kohdistui Chemicalsin yritysostoon ja alushankintojen
ennakkomaksuihin.
Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, Me

Chemicals
Shipping
Systems
Muu toiminta
YHTEENSÄ

10-12/07

10-12/06

2007

2006

0,9
0,0
0,7
0,0
1,6

0,1
0,0
0,4
0,1
0,6

5,7
3,8
1,4
0,1
11,0

1,3
7,3
1,4
0,2
10,2

RAHOITUS
Konsernin rahoitustilanne oli koko vuoden hyvä. Likvidejä varoja oli tilinpäätöshetkellä 13,1 miljoonaa euroa (9,1). Konsernitaseen tilinpäätöshetken
korolliset velat olivat yhteensä 33,6 miljoonaa euroa (29,9). Korottomat velat
olivat 34,0 miljoonaa euroa (31,9).
Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 32,4 % (35,7). Oman pääoman tuotto oli
25,4 % (14,1) ja omavaraisuusaste verovelka huomioon ottaen 45,1 % (45,2).
RISKIT JA RISKIENHALLINTA
Riskienhallinta on osa Aspo-konsernin valvontajärjestelmää, jonka tavoitteena on
havaita, analysoida ja pyrkiä hillitsemään toimintaan liittyviä mahdollisia
uhkia ja riskejä. Riskiksi on katsottu kaikki sisäiset ja ulkoiset tekijät,
jotka vaikuttavat Aspon liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen ja
tuloksentekokykyyn.
Riskit kartoitetaan, luokitellaan ja arvioidaan systemaattisesti ja päätetään
tarpeellisista toimenpiteistä. Tiettyjen riskien osalta riskienhallinnan
periaatteet ja keskeisin sisältö on määritelty konsernitason politiikoissa ja
ohjeissa. Vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutuksin.
Liiketoimintariskeistä todennäköisyyden ja vaikutuksen kannalta keskeisimmät
riskit liittyvät operatiiviseen toimintaan ja erityisesti asiakaspysyvyyteen,
kaluston riittävyyteen, katetason säilyttämiseen sekä avainhenkilöihin. Tämän
vuoksi riskienhallinta ei ole Aspossa vain riittävän vakuutusturvan hankkimista,
vaan se on olennainen osa jatkuvaa toimintaa ja mukana normaaleissa
prosesseissa.
Aspo-konsernin rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti
emoyhtiössä hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti.
ORGANISAATIO
Aki Ojanen nimitettiin Aspo Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan
varamieheksi 1.10.2007 alkaen. Aki Ojasen vastuulla on Aspo-konsernin
liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen itämarkkinoille.
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HENKILÖSTÖ
Aspo-konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 699 (694) ja tilikauden
aikana keskimäärin 691 (693). Toimihenkilöiden keskimäärä oli 327 (312) ja
työntekijöiden 364 (381). Emoyhtiön henkilöstömäärä, joka koostui
toimihenkilöistä, oli tilikauden päättyessä 11 (9) ja tilikaudella keskimäärin
11 (9).
Aspo-konsernin henkilöstöstä 57 % (60) työskentelee Suomessa, muissa Pohjoismaissa 29 % (28), Baltian maissa 5 % (5) ja Venäjällä 9 % (7). Henkilöstöstä
miesten osuus on 70 % (82) ja naisten 30 % (18). Aspo-konsernin työsuhteista on
kokoaikaisia 99 % (98). Tilikaudella solmittiin 86 (47) uutta työsuhdetta.
Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 27 219 384 euroa
(26 493 996)vuonna 2007.
Henkilöstö keskimäärin liiketoimintaryhmittäin
2007

2006

Chemicals
Toimihenkilöt
Työntekijät
Yhteensä

122
10
132

90
14
104

Shipping
Toimihenkilöt
Merihenkilöstö
Yhteensä

28
211
239

30
227
257

Systems
Toimihenkilöt
Työntekijät
Yhteensä

166
143
309

183
140
323

11

9

691

693

Konsernihallinto
YHTEENSÄ
Palkitseminen

Aspo-konsernissa on käytössä voittopalkkiojärjestelmä. Osa konsernin tuloksesta
maksetaan voittopalkkioeränä henkilöstörahastolle. Tarkoituksena on, että
henkilöstörahasto käyttää valtaosan sille maksettavista voittopalkkioeristä Aspo
Oyj:n osakkeiden ostoon. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että henkilöstöstä
tulee yhtiön merkittävä omistajaryhmä. Henkilöstörahaston jäseninä ovat tässä
vaiheessa kaikki Aspo-konsernin kotimaisissa tytäryhtiöissä työskentelevät
henkilöt.
Aspo Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2006 avainhenkilöiden osakekurssisidonnaisesta kannustinjärjestelmästä, jossa mahdollinen tuotto perustuu yhtiön
osakkeen tuottoon seuraavien kolmen vuoden aikana. Osakeomistusohjelman piiriin
kuuluu noin 30 Aspo-konsernin johto- ja avainhenkilöä. Osakekurssin
kehittymiseen sidottu palkkio suoritetaan rahana järjestelmän päätyttyä 2009.
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTOIMINTA
Aspo-konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on organisoitu toimialojen
luonteen mukaisesti. Chemicals- ja Shipping-toimialoilla T&K-toiminta kohdistuu
pääosin toiminnan, menetelmien ja tuotantoteknologian kehittämiseen ilman
erillistä organisaatiota, mistä johtuen kehityspanokset sisältyvät
erittelemättöminä normaaleihin liiketoimintakuluihin.
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Systems-toimialan muodostava Autotank-konserni panostaa voimakkaasti tutkimusja kehitystoimintaan, jonka painopistealueena on uusien maksujärjestelmien
(Payment Solutions) kehittäminen. Tuotekehitykseen on osallistunut Suomessa ja
Ruotsissa yhteensä 30 (20) henkilöä. Panostukset olivat tilikaudella 2007 noin
2,4 miljoona euroa (1,0) edustaen 4,2 % (2,0) Autotank-konsernin liikevaihdosta.
YMPÄRISTÖ
Aspo-konsernin normaali toiminta ei aiheuta merkittäviä haittoja ympäristölle.
Konserniyhtiöt noudattavat ympäristöasioiden hoidossa Aspon
ympäristöpolitiikkaa, jonka keskeisenä periaatteena on toimintojen jatkuva
parantaminen. Tuemme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita.
Aspo huolehtii ympäristöstä toimimalla aloitteellisesti ja seuraamalla
jatkuvasti liiketoimintaansa liittyviä lakeja ja suosituksia ja niihin tehtäviä
muutoksia. Haluamme olla edelläkävijä kaikessa toiminnassamme je pyrimme myös
ennakoimaan ympäristömääräysten tulevaa kehitystä. Aspon ympäristöpolitiikkaa
ollaan parhaillaan päivittämässä: ympäristöasiat on kytketty tiiviiksi osaksi
koko yrityksen strategiaprosessia.
JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
Aspo Oyj:n 29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen
hallitukseen yhden vuoden toimikaudeksi insinööri Matti Artevan, kauppatieteiden
lisensiaatti Kari Haaviston, oikeustieteen kandidaatti Esa Karppisen,
oikeustieteen kandidaatti Roberto Lencionin ja diplomi-insinööri, diplomiekonomi Kari Stadighin. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kari Stadigh ja
varapuheenjohtajana Matti Arteva.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomiekonomi, eMBA Gustav Nyberg. Yhtiön
varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä on toiminut eMBA Aki
Ojanen 1.10.2007 lähtien.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.
Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KTM, KHT Jouko Malinen.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Vuoden 2007 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 758 250 osaketta.
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakkeiden luovuttamisen ehdoista ja siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita
suunnatusti osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin
ehdoin.
Lisäksi yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia osakkeenomistajien
omistussuhteesta poiketen yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 400 000
yhtiön omaa osaketta. Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä niiden julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
käypään arvoon pörssin sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
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Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai totetuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen
kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden
hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10
prosenttia kaikista osakkeista.
Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla Aspo Oyj:n hallitus on tilikauden
aikana päättänyt luovuttaa 100 840 yhtiön omaa osaketta osasuorituksena Wilfert
Chemical Nordic A/S:n osakekannan kauppahinnasta ja
5 000 osaketta varatoimitusjohtaja Aki Ojaselle yhtiön avainhenkilöille
suunnatun kannustusjärjestelmän puitteissa. Osakkeiden luovutushinta oli niiden
julkisessa kaupankäynnissä muodostunut luovutushetken käypä arvo.
Kokouksessaan 26.6.2007 halllitus päätti hankkia enintään 400 000 yhtiön omaa
osaketta Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä pörssin sääntöjen ja
ohjeiden mukaisesti. Tilikauden aikana on ostettu yhteensä 246 830 omaa osaketta
6,71 euron keskihintaan. Osakkeiden yhteenlaskettu hankintahinta,
1 655 689,18 euroa, on vähennetty vapaasta omasta pääomasta.
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2007 oli 17 686 664,37 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä 26 398 503, joista yhtiön hallussa oli 490 240 osaketta
eli 1,86 prosenttia osakepääomasta.
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 15.11.2007, että sen osuus Aspo
Oyj:n osakepäomasta ja äänimäärästä on alittanut 5 %.
Vuoden 2007 aikana Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Pohjoismaisessa Pörssissä
(Helsinki) oli yhteensä 5 060 372 osaketta ja 35,3 miljoonaa euroa, eli 19,2
prosenttia osakekannasta vaihtoi omistajaa. Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli
7,80 euroa ja alin 6,30 euroa. Keskikurssi oli 6,97 euroa ja vuoden viimeisen
kauppapäivän päätöskurssi 6,44 euroa. Yhtiöllä on osaketta koskeva
markkinatakaussopimus Kaupthing Bank Oyj:n kanssa.
PÄÄOMALAINA
Aspo Oyj:llä on vaihdettavaa pääomalainaa 15 557 500 euroa. Laina-aika on
4.6.2004-4.6.2009. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 4.6.2009 edellyttäen,
että osakeyhtiölain 5 luvun mukaiset ja laina-ehdoissa mainitut
takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Lainalla on kiinteä 5 %:n korko.
Lainaosuudet voidaan vaihtaa Aspon osakkeisiin. Kukin 500 euron lainaosuus
oikeuttaa lainaosuuden haltijan vaihtamaan lainaosuuden 84:ään Aspo Oyj:n
osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssi on 5,95 euroa.
Tilikauden aikana Aspon vaihdettavan pääomalainan lainaosuuksilla merkittiin
350 700 osaketta ja osakepääomaa korotettiin vastaavasti 234 969,00 eurolla.
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OSINKOEHDOTUS
Hallitus ehdottaa 10.4.2008 koollekutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,42 euroa
osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa.
NÄKYMÄT VUODELLE 2008
Yleinen epävarmuus maailman raaka-ainemarkkinoilla on huomattavasti lisääntynyt.
Päähuolenaiheena on USA:n talouskasvun hidastuminen ja sen mahdollinen vaikutus
Eurooppaan ja Aasiaan. Korkotaso näyttäisi kääntyvän laskuun, mikä voi vaikuttaa
myönteisesti kysyntään.
Aspon liiketoiminta keskittyy kapeisiin niche-aloihin. Toiminnan kasvu ja
tuloksellisuus riippuu pääasiassa teollisuuden kysynnästä Itämeren ympäristössä
sekä IVY-markkinoilla. Pohjoismaissa kysyntä näyttäisi olevan vakaalla pohjalla
myös kuluvana vuonna. Samoin itämarkkinoilla, erityisesti Venäjällä ja
Ukrainassa, kasvun odotetaan jatkuvan.
Konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan ja kuluvalta vuodelta
odotetaan hyvää operatiivista tulosta.
Aspo Chemicals
Epävarmuus markkinoilla lisääntynee, kunnes USA:n talouden vaikutukset
maailmantalouteen tarkentuvat. Petrokemikaalien hinnat seuraavat öljyn kysynnän
ja hinnan muutoksia. Euroopassa vaikutukset riippuvat pitkälti yleisestä
taloustilanteesta ja euron vahvuudesta.
Chemicals-liiketoimintaryhmän tavoitteena on edelleen kasvattaa liikevaihtoa ja
liikevoittoa. Tähän päästään sekä hyödyntämällä uusia markkina-alueita että
tekemällä yritysostoja. Pohjoismaiden markkinoilla kasvun odotetaan jatkuvan
vaatimattomana, sen sijaan IVY-maissa kasvu näyttää jatkuvan voimakkaana.
Chemicalsin kokonaisliikevaihdon odotetaan kasvavan ja ryhmällä on tämänhetkisen
arvion mukaan hyvät mahdollisuudet kasvattaa myös liikevoittoaan.
Chemicals-liiketoimintaryhmän suurimmat riskit liittyvät Euroopan unionin
kemikaaliasetuksen (ns. REACH) mahdollisiin kielteisiin vaikutuksiin. Riskinä
ovat myös Venäjään ja Ukrainaan liittyvät poliittiset ja taloudelliset
epävarmuustekijät.
Aspo Shipping
Tilanne kansainvälisillä irtolastimarkkinoilla näyttää jatkuvan keskimääräistä
vahvempana ja kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä myös Itämerellä.
Varustamon toiminta on monipuolistunut viime vuosina ja perinteisten
kuljetustehtävien rinnalle on kehitetty laaja palveluvalikoima vienti- ja
tuontiteollisuuden tarpeisiin. Suurimmaksi asiakasryhmäksi on noussut Itämeren
ympäristön terästeollisuus. Energiateollisuuden osuus on vajaa kolmannes.
Kuljetuskapasiteetti pysynee suurimman osan vuodesta viimevuotisella tasolla.
Rakenteilla olevista kahdesta uudisrakennuksesta ensimmäinen saataneen Itämeren
liikenteeseen loppuvuodesta. Toimintaa tehostamalla ryhmän liikevaihto voi
hieman kasvaa ja liikevoitto voi edelleen jonkin verran parantua ilman
odottamattomia muutoksia tavaravirroissa. Kapasiteetin lisäyksellä loppuvuodesta
ei odoteta olevan vaikutusta vuoden 2008 liikevaihtoon tai tulokseen.
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Shipping-liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssiriskit on pääosin suojattu
termiinisopimuksin. Polttoaineiden hintavaihteluiden riskit on pyritty
suojaamaan asiakassopimuksiin sisältyvillä ns. bunkkeriklausuuleilla.
Aspo Systems
Polttoaineiden jakelussa markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vilkkaana.
Pohjoismaissa ja uusissa EU-maissa kysyntään vaikuttavat
teknologiainvestoinnit, jotka liittyvät pääosin sirukorttiuudistuksen vaatimiin
laitteisiin ja ohjelmistoihin. Asemaverkostojen automaatioasteen nostaminen
jatkuu; pienempiä miehitettyjä asemia muutetaan automaattiasemiksi ja uusia
automaattiasemia perustetaan taajamien ostoskeskusten yhteyteen. IVY-maissa
investoinnit kohdistuvat automatisoinnin lisäksi myös suurten palveluasemien
rakentamiseen. Näillä markkinoilla maksukortti on vähitellen yleistymässä ja
mittavia korttimaksamiseen liittyviä hankkeita on suunnitteluasteella.
Autotank-konsernin viime vuosien yritysostot on saatu integroitua
kokonaisuudeksi, joka on noussut alansa markkinajohtajaksi koko Itämeren
alueella. Uskomme, että Ruotsin saneeraustoimenpiteet mahdollistavat myös
Ruotsin toiminnan kääntämisen voitolliseksi.
Liiketoimintaryhmän liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvuaan ja tuloksen
parantuvan selvästi viimevuotisesta.
Helsingissä 14. helmikuuta 2008
ASPO Oyj
Hallitus
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ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA
10-12/07
Me

%

10-12/06
Me

%

71,4
0,5
-2,4

100,0
0,7
-3,4

66,4
0,2
-2,4

100,0
0,3
-3,6

2,7

3,8

5,3

8,0

-0,9

-1,3

-0,4

-0,6

VOITTO ENNEN VEROJA

1,8

2,5

5,0

7,5

KATSAUSKAUDEN VOITTO

0,7

1,0

3,6

5,4

Osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden tulos
Vähemmistöosuus

0,6

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Poistot ja arvonalentumiset
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut

3,6

2007
Me

%

2006
Me

%

266,6
10,8
-9,8

100,0
4,1
-3,7

225,9
0,9
-9,3

100,0
0,4
-4,1

LIIKEVOITTO

23,8

8,9

12,8

5,7

Rahoitustuotot ja -kulut

-2,4

-0,9

-1,8

-0,8

VOITTO ENNEN VEROJA

21,4

8,0

11,1

4,9

KATSAUSKAUDEN VOITTO

15,4

5,8

8,2

3,6

Osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden tulos
Vähemmistöosuus

15,3
0,1

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Poistot ja arvonalentumiset

8,2
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ASPO-KONSERNIN TASE

2007
Me

2006
Me

Muutos
%

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Myytävissä olevat sijoitukset
Pitkäaikaiset saamiset
Osuudet osakkuusyrityksissä
Pitkäaikaiset varat yhteensä

2,6
10,1
47,3
0,2
2,5
1,1
63,8

1,2
8,2
54,4
0,2
2,3
1,4
67,7

116,7
23,2
-13,1
0,0
8,7
-21,4
-5,8

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myynti- ja muut saamiset
Rahat- ja pankkisaamiset
Lyhytaikaiset varat yhteensä
VARAT YHTEENSÄ

24,0
40,0
13,1
77,2
141,0

17,7
34,9
9,1
61,7
129,4

35,6
14,6
44,0
25,1
9,0

Oma pääoma
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Emoyhtiön oman pääoman osuus
Vähemmistöosuus

17,7
45,3
62,8
0,2

17,5
40,7
58,1
0,1

1,1
11,3
8,1

Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat

25,7
52,3

28,7
42,5

-10,5
23,1

141,0

129,4

9,0

VARAT

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Käyvän arvon rahasto
Muut rahastot
Omat osakkeet
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Yhteensä
Vähemmistön osuus
Oma pääoma yhteensä

Milj. euroa
A
B
Oma pääoma
31.12.2006
17,5
2,5
Muuntoerot
Siirto suojattujen erien
alkuperäiseen arvoon
Lisäys
suojausrahastoon
Laskennallisen
veron osuus
Tilikauden voitto
Osingonjako
Omien
osakkeiden
hankinta
Omien
osakkeiden
myynti
Vvk-lainan vaihto
osakkeiksi
0,2
1,8
Oma pääoma
31.12.2007
17,7
4,3
Oma pääoma
31.12.2005
IAS 8 oikaisu*)
Oma pääoma
1.1.2006
Muuntoerot
Tuloslaskelmaan
siirretty määrä
Laskennallisen
veron osuus
Tilikauden voitto
Lisäys
suojausrahastoon
Laskennallisen
veron osuus
Osingonjako
Omien
osakkeiden
myynti
Vvk-lainan vaihto
osakkeiksi
Muutos
vähemmistöosuuksissa
Oma pääoma
31.12.2006

C

D

E

F

G

H

I

J

-0,1

0,2

-1,8

0,1
-0,1

39,7

58,1

0,1

58,2

0,0
-1,2
0,3
15,2
-10,6

0,1

-1,7
0,3

0,5

-1,0

0,5

-3,0

0,0

44,3

62,8

0,2

63,0

17,2

0,5

0,3

0,2

-1,9

0,0

40,9
0,8

57,4

0,1

57,4

17,2

0,5

0,3

0,2

-1,9

0,0
0,1

41,7

58,2

0,1
0,0

58,3

-0,4
0,1
8,2

0,0

-10,1

-0,1

-0,1

0,1

-0,1
0,0

0,0
0,2

17,5

0,0

1,9

2,5

-0,1

0,2

-1,8

0,1

39,7

58,1

0,1

58,2
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*) Vertailutietoihin oikaistu IAS 8 –standardin mukainen tilinpäätöksen
laadintaperiaatteen muutos.

ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
2007
Me

2006
Me

Liiketoiminnan nettorahavirta

8,5

12,3

INVESTOINNIT
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Luovutustulot investoinneista
Ostetut tytäryhtiöt
Investointien rahavirta

-5,7
11,2
-4,7
0,7

-10,2
1,0

RAHOITUS
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden myynti
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Pitkäaikaisten lainojen muutos
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta

-9,2

-1,6
0,0
6,8
0,1
-1,4
-10,6
-6,7

0,1
7,2
-0,1
-3,5
-10,2
-6,5

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

0,1

0,0

Rahavarojen muutos
Rahavarat vuoden alussa
Rahavarat ja käytetyt
pankkitililimiitit kauden lopussa
Pankkitililimiitit kauden lopussa
Rahavarat kauden lopussa

2,6
9,1

-3,4
12,5

11,7
1,5
13,2

9,1

Laatimisperiaatteet
Aspo Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-säännösten
mukaan. Katsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2006. Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavia
uusia standardeja: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot ja siihen liittyvä IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen –
tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot.
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
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Wilfert-konsernin yhdistely
Hankitut varat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Vaihto-omaisuus
Myynti- ja muut saamiset
VARAT YHTEENSÄ

0,5
0,1
2,4
3,4
6,4

Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat

0,4
3,5

Nettovarallisuus
Liikearvo
KOKONAISHANKINTAHINTA

2,5
1,9
4,4

Kokonaishankintahinta oli 4,4 miljoonaa euroa, josta arvioidut asiantuntijapalkkiot olivat 0,1 miljoonaa euroa. Hankintahinnasta osa (0,7 milj. euroa)
maksettiin Aspo Oyj:n osakkeilla.
Käteisenä maksettu osuus hankintahinnasta
Hankitun yrityskokonaisuuden pankkitililimiitit

-3,7
-0,8

TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

2007

2006

Tulos/osake, e
Tulos/osake, e, laimennettu
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, e
Oma pääoma/osake, e
Omavaraisuusaste-%
Nettovelkaantumisaste, %

0,59
0,56
0,30
2,43
45,1
32,4

0,32
0,31
0,32
2,26
45,2
35,7

ASPO-KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

2007
Me

2006
Me

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset
Leasingvastuut
Johdannaissopimukset

34,6
13,7
1,4

37,1
11,6
0,4

Helsingissä 14. helmikuuta 2008
ASPO Oyj
Gustav Nyberg
toimitusjohtaja

Dick Blomqvist
talousjohtaja
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TIEDOTUSTILAISUUS
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään torstaina 14.2.2008 klo
10.00 Palace Gourmet –ravintolassa, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää torstaina 10.4.2008 klo
14.00 Pörssitalon pörssisalissa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 2008
Aspon vuosikertomus ilmestyy viikolla 12 suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi,
myöhemmin myös venäjäksi. Kertomus on luettavissa ja tilattavissa yhtiön
verkkosivuilta osoitteessa www.aspo.fi.
Aspo Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2008:
tammi-maaliskuulta 29.4.2008
tammi-kesäkuulta 21.8.2008
tammi-syyskuulta 23.10.2008
Lisätiedot:
Gustav Nyberg, 09 – 7595 256, 040 503 6420
gustav.nyberg@aspo.fi
JAKELU:
Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi
Aspo on monialayhtiö, joka on keskittynyt vahvaa erikoisosaamista vaativille
liiketoiminta-alueille. Yhtiön asiakkaita ovat erityisesti energia-alan ja
prosessiteollisuuden yritykset. Aspon liikevaihto vuonna 2007 oli 266,6 milj.
euroa. Siitä noin 46 % muodostui Aspo Chemicalsin liikevaihdosta, noin 32 % Aspo
Shippingin liikevaihdosta ja noin 22 % Aspo Systemsin liikevaihdosta.

