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ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009   
Aspon liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat katsauskaudella 
 
Tammi-maaliskuu, jatkuvat toiminnot 
- Aspo-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 
78,4 Me (52,5 Me) 
- Liikevoitto oli 3,8 Me (2,9 Me) 
- Voitto ennen veroja oli 2,5 Me (2,4 Me) 
- Jatkuvien toimintojen tulos/osake oli 0,07 euroa (0,08 euroa) 
 
- Konsernin rahoitustilanne on hyvä. Korolliset nettovelat olivat katsauskauden 
lopussa 77,6 milj. euroa (19,7 Me)  
- Katsauskauden aikana rahoituksen maturiteettijakaumaa muutettiin 
pitempiaikaiseksi ja korollisen nettovelan määrä laski edelleen edellisestä 
vuosineljänneksestä  
 
- Aspolla on edellytyksiä jatkuvien liiketoimintojen tuloksen parantamiseen 
vuonna 2009 
- Konsernin liikevaihdon kasvu jatkuu, mutta osakekohtaisen tuloksen ei uskota 
yltävän viimevuotiselle ennätystasolle 
 
 
    
AVAINLUVUT    
 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008 
  
Jatkuvat toiminnot    
Liikevaihto, Me  78,4 52,5 358,2 
Liikevoitto, Me  3,8 2,9 14,1 
Osuus liikevaihdosta, % 4,8 5,5 3,9 
Voitto ennen veroja, Me 2,5 2,4 9,5 
Osuus liikevaihdosta, % 3,2 4,6 2,7 
Henkilöstö katsauskauden lopussa  769 366 821 
    
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,07 0,08 0,27 
Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot  -0,03 0,33 
Tulos/osake, euroa, yhteensä 0,07 0,05 0,60 
Laimennettu tulos/osake, euroa, 
jatkuvat toiminnot 0,07 0,08 0,26 
Laimennettu tulos/osake, euroa, 
lopetetut toiminnot  -0,03 0,30 
Laimennettu tulos/osake, euroa, 
yhteensä 0,07 0,05 0,56 
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, 
jatkuvat toiminnot   0,27 
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa,  
lopetetut toiminnot  -0,03 
 
Koko konserni    
Oma pääoma/osake, euroa 2,21 2,44 2,56 
Omavaraisuusaste,% 27,8 45,5 30,6 
Nettovelkaantumisaste, % 136,0 31,3 124,9 
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ASPON TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN: 
 
”Talouden taantumasta ja epävarmuudesta huolimatta konsernin tulos kehittyi 
alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2008 
ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. 
 
Aspon tulosta voidaan pitää vallitsevassa markkinatilanteessa hyvänä. Kaikki 
liiketoiminnot ylsivät positiiviseen tulokseen ja konsernin hallintokulut ovat 
laskeneet suunnitellusti.  
 
Monialayhtiönä Aspo on strategiansa mukaisesti hajauttanut riskejään toimimalla 
usealla erikoisalalla. Uusi konsernirakenne on mahdollistanut keskimääräistä 
paremman tuloskehityksen myös nykyisessä taloustaantumassa. Olemme panostaneet 
myös kasvumahdollisuuksiin ja se näkyi mm. hyvän ja kannattavan liiketoiminnan 
kasvuna Venäjällä. 
 
Keväällä 2008 toteutettu yrityskauppa lisäsi yhtiön velkaantuneisuutta. Kaupan 
jälkeen on velkaa määrätietoisesti vähennetty ja parannettu yhtiön 
vakavaraisuutta. Konserni on tuottanut hyvää kassavirtaa. Rahoitusasemamme ja 
kassatilanteemme on ollut koko katsausjakson hyvä.  
 
Pitkittyvä ja mahdollisesti paheneva taloustaantuma voi vaikuttaa myös Aspo- 
konsernin kehitykseen ja toimintaan negatiivisesti. Uskomme kuitenkin, että 
liiketoimintojemme suhteellinen markkina-asema Itämeren alueella on 
vahvistunut.” 
 
 
ASPO YRITYKSENÄ 
 
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Itämeren alueella 
keskittyen vaativiin B-to-B –asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL 
Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa 
markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja 
niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon 
konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta 
määriteltyä aikataulua.    
 
 
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 
 
Aspo-konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja 
standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. IFRS 
8 –muutos vaikuttaa segmentti-informaatioon ja IAS 1 –muutos tuloslaskelman 
esitysmuotoon. Esitetyt vertailuluvut on muutettu uusien standardien mukaisiksi. 
Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen asemaan. 
 
Aspon toimintasegmentit ovat 1.1.2009 alkaen ESL Shipping, Leipurin, Telko ja 
Kaukomarkkinat. Segmenttien toiminta kuvataan kutakin segmenttiä käsittelevässä 
osiossa. Kaukomarkkinat, joka aikaisemmin sisältyi konsernihallinnon lisäksi 
muuhun liiketoimintaan, esitetään erillisenä segmenttinä. Muu toiminta sisältää 
Aspon konsernihallinnon. 
 
Uusi segmenttirakenne vastaa konsernin organisaatiorakennetta ja sisäistä 
tulosraportointia. Johdon raportoinnissa noudatetaan IFRS-säännöksiä. 
          
Konserni seuraa 1.1.2009 alkaen liikevaihtoa seuraavan maantieteellisen jaon 
mukaan: Suomi, Pohjoismaat, Baltia, Venäjä ja muut IVY-maat sekä muut maat. 
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Leipurin ja Kaukomarkkinat sisältyvät Aspo-konsernin lukuihin toukokuun 2008 
alusta. Siksi näiden segmenttien vertailuluvut vuoden 2008 ensimmäiseltä 
vuosineljännekseltä puuttuvat. Telkon vertailulukuvut eivät sisällä keväällä 
2008 ostetun Kauko-Telkon teollisuuden raaka-aineita.  
 
  
TOIMINNAN YLEISPIIRTEET  
 
Yleinen epävarmuus markkinoilla on jatkunut. Raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden 
hinnat ovat vakiintuneet voimakkaan laskun jälkeen matalalle tasolle tai 
kääntyneet lievään nousuun. Elintarvikkeiden hinnat ovat jatkaneet maltillista 
nousuaan, mutta raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet. Elintarvikkeiden raaka-
aineiden kysyntä on jatkunut vakaana.  
 
Itämeren maiden kansantalouksien ennustetaan supistuvan vuonna 2009.  
Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus on jatkunut. Niiden tulevaa kehitystä 
tai mahdollista reaalitalouden kääntymistä nousuun on vaikea ennustaa. Euro-
alueen ulkopuolisten valuuttojen ulkoisen arvon voimakas ja nopea lasku on 
pysähtynyt ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.  
 
Katsausjaksolla konsernin toiminta kehittyi hyvin, vaikka Aspo-konsernin 
liiketoiminnoille tärkeillä Itämeren ja IVY:n markkinoilla epävarmuus talouden 
kehityksen suunnasta jatkuu vahvana.  
 
Konsernin rahoitusasema on säilynyt edellisen vuosineljänneksen tasolla. 
Konsernin korollisen velan määrän pienenemisestä sekä yleisen korkotason 
laskusta johtuen rahoituksen kokonaiskulut ovat alenemassa, vaikka rahoituksen 
marginaalit ovat kasvaneet. 
 

 
ESL Shipping  
 
ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo.  
Tarkastelukauden lopussa varustamon tonnisto koostui 17 yksiköstä. 
 
  1-3/2009 1-3/2008 Muutos 1-12/2008 
   
Liikevaihto, Me  17,3 21,0 -3,7 84,1 
Liikevoitto, Me  4,1 3,2 0,9 15,6 
Henkilöstö  221 222 -1 240 
 
 
Irtokuivalastien markkinat heikkenivät Itämerellä ja tilanne oli haastava.  
Kansainvälisillä rahtimarkkinoilla epävarmuus on lisääntynyt, vapaiden lastien 
määrät ovat vähentyneet ja hintataso on laskenut. Erityisesti terästeollisuus ja 
rakennusteollisuus ovat vähentäneet tuotantokapasiteettiaan, mikä on vaikuttanut 
kuljetettavien lastien määrään. Energiateollisuuden kuljetusmäärät säilyivät 
katsausjaksolla entisellä tasolla. 
 
Kuljetetut lastimäärät olivat tammi-maaliskuussa 2,8 miljoonaa tonnia (3,5). 
Terästeollisuuden osuus määristä oli 1,3 miljoonaa tonnia (2,0) ja 
energiateollisuuden 1,3 miljoonaa tonnia (1,2).  
 
Alusten operointi onnistui markkinatilanne huomioiden hyvin. Liikevaihto oli 
17,3 miljoonaa euroa (21,0). Kannattavuus parani ja liikevoitto oli 4,1 
miljoonaa euroa (3,2).  
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Katsausjaksolla joidenkin alusten osalta poistokäytäntöä muutettiin vastaamaan 
kaluston odotettua käyttöikää. Vertailukelpoinen liiketulos parani 
katsausjaksolla, myös poistokäytännön muutoksen vaikutuksella korjattuna. 
  
Intiassa on valmistumassa 20 000 bruttorekisteritonnin alus loppuvuonna 2009. 
Alus kuuluu ESL Shippingin ns. Eira-luokkaan ja se rakennetaan korkeimpaan 1A 
Super -jääluokkaan. Alukselle on varmistettu sitova leasingrahoitus. Toisen 
samalta telakalta tilatun aluksen arvioidaan valmistuvan aikaisintaan alkuvuonna 
2011.  
 
Leipurin  
 
Leipurin palvelee leipomoteollisuutta sekä muuta elintarviketeollisuutta 
toimittamalla raaka-aineita, tuotannossa tarvittavia koneita ja valmistuslinjoja 
sekä leivontaan liittyvää tietotaitoa. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, 
Puolassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Venäjällä on toimintaa Pietarin ja 
Moskovan lisäksi useissa suurkaupungeissa. Hankintatoiminta on kansainvälistä. 
 
 
  1-3/2009 1-3/2008 Muutos 5-12/2008 
   
Liikevaihto, Me  21,7  21,7 69,3 
Liikevoitto, Me  0,3  0,3 3,1 
Henkilöstö  184  184 168 
 
 
Elintarviketeollisuuden raaka-aineiden hinnat nousivat viime vuonna 
historiallisen korkeiksi, mutta kääntyivät laskuun jo syksyllä 2008. Hintojen 
lasku on jatkunut edelleen alkuvuonna. Konetoimitusten jaksottumisesta johtuen 
alkuvuonna ei ole ollut merkittäviä toimituksia, vaikka tilauskanta on ollut 
normaali.   
 
Leipurin-liiketoiminnan alkuvuosi oli kaksijakoinen. Leipomoteollisuusmyynnin  
tuloskehitys jatkui hyvänä kaikilla markkina-alueilla. Muun 
elintarviketeollisuuden heikentyneestä myynnistä sekä konetoimitusten 
jaksottumisesta johtuen Leipurin-liiketoiminnan kokonaistulos oli ennustettua 
heikompi. Katsauskaudella käynnistettiin toiminta Novosibirskissä ja Kazanissa. 
 
Telko 
 
Telko on johtava Itämeren alueen teollisuuskemikaalien ja muoviraaka-aineiden 
asiantuntija ja jakelija. Sillä on toimintaa Suomessa, Baltiassa, 
Skandinaviassa, Puolassa, Ukrainassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. 
Hankintatoiminta on kansainvälistä.  
 
  1-3/2009 1-3/2008 Muutos 1-12/2008 
   
Liikevaihto, Me  28,8 31,5 -2,7 172,7 
Liikevoitto, Me  0,1 0,7 -0,6 1,0 
Henkilöstö  232 132 100 230 
 
 
Telko muodostettiin yhdistämällä Aspokem ja Kauko-Telkon teollisuuden raaka-
aineet toukokuun 2008 alusta. Telkon suhteellinen asema Pohjois-Euroopassa on 
vahvistunut yritysoston myötä erityisesti yksikköhinnaltaan korkeammissa 
teknisissä muoveissa.  
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Syksyllä alkanut petrokemian tuotteiden hintojen sekä kysynnän voimakas lasku 
taittuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hintataso on pysynyt matalana. 
Joidenkin raaka-aineiden hinnoissa on odotettavissa voimakasta volatiilisuutta. 
 
Asiakasyritykset ovat vähentäneet volyymejaan ja sopeuttaneet ostot omaan 
tilauskantaansa. Osa asiakkaista on siirtynyt lyhyempään tilausrytmiin ja 
pienempiin toimituseriin. Tämänhetkisessä markkinatilanteessa tämä on ollut 
eduksi nestemäisiä kemikaaleja varastoivalle Telkolle.  
 
Toiminnassa on keskitytty tunnistamaan eri osien kannattavuutta. 
Kannattamattomia toimintoja, mm. autokemikaalien kuluttaja- ja ulkomaan myyntiä, 
on supistettu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Euro-alueen ulkopuolisten 
valuuttojen ulkoisen arvon muutoksella oli edelleen lievä tulosta heikentävä 
vaikutus.  
 
Telko onnistui kääntämään liiketoiminnan voitolliseksi viime vuoden viimeisen 
vuosineljänneksen tappion jälkeen. Toiminnan tehostamista jatketaan.   
 
Kaukomarkkinat 
 
Kaukomarkkinat on erikoistunut energiatehokkuustekniikkaan, prosessiteollisuuden 
tehokkuuteen sekä turvallisuus- ja AV-teknisiin sovelluksiin. Yrityksen toiminta 
perustuu alan parhaiden yhtiöiden tuotteisiin ja omien asiantuntijoiden haluun 
parantaa asiakasyritysten toimintaa tai tehokkuutta. Kaukomarkkinoilla on 
toimintaa Suomessa, Puolassa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa ja Vietnamissa. 
 
  1-3/2009 1-3/2008 Muutos 5-12/2008 
   
Liikevaihto, Me  9,7  9,7 30,8 
Liikevoitto, Me  1,0  1,0 2,1 
Henkilöstö  96  96 100 
 
 
Kaukomarkkinat-yhtiön ydinosaaminen perustuu jo yli 40 vuotta jatkuneeseen 
yhteistyöhön Panasonicin kanssa. Jakelukanavana käytetään tukku- ja 
asentajaverkostoa. Agenttikaupassa yhtiö edustaa alan vahvimpia yhtiöitä, joiden 
toiminta keskittyy paperiteollisuuden ja energiateollisuuden tehokkuuden 
parantamiseen prosesseja tehostamalla. 
 
Katsausjaksolla erityisesti ilmalämpöpumppujen myynti kehittyi Suomessa hyvin. 
Kasvu perustuu energiatehokkuuden parantamiseen loma-, vapaa-ajan ja 
omakotiasunnoissa. Pumppujen asennukset tehdään joko valmiisiin asuntoihin tai 
osana korjausrakentamista. 
 
Puolassa paperiteollisuuden prosessien tehostamisesta tuloutui katsausjaksolla 
merkittävä liikevaihto ja tulos. Kiinassa toiminta jatkui ennallaan. Venäjällä 
aloitettiin toiminnan saneeraus ja päätettiin lopettaa tappiollisen Moskovan 
edustuston toiminta. 
 
Muu toiminta 
 
Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon. Konsernin hallintokulut ovat 
yrityskaupasta johtuen olleet kesästä 2008 alkaen normaalia korkeammat. 
Saneeraus- ja muut tehostamistoimenpiteet laskevat merkittävästi kuluja siten, 
että tavoiteltu kulutehokkuus saavutetaan neljännen vuosineljänneksen aikana 
2009.  
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LIIKEVAIHTO 
 
Aspo-konsernin tammi-maaliskuun 2009 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa, kun 
se vastaavalla jaksolla viime vuonna oli 65,2 miljoonaa euroa.  
  
Liikevaihto segmenteittäin, Me 
 
 1-3/2009 1-3/2008 Muutos 1-12/2008 
  
ESL Shipping 17,3 21,0 -3,7 84,1 
Leipurin 21,7  21,7 69,3 
Telko 28,8 31,5 -2,7 172,7 
Kaukomarkkinat 9,7  9,7 30,8 
Muu toiminta 0,9 0,0 0,9 1,3 
Jatkuvat toiminnot yhteensä 78,4 52,5 25,9 358,2 
Lopetetut toiminnot  12,7 -12,7 45,1 
Yhteensä 78,4 65,2 13,2 403,3 
 
 
Segmenttien välillä ei ole merkittävää liikevaihtoa.  
 
 
Liikevaihto markkina-alueittain, Me  
 
 1-03/09 1-03/08 Muutos 1-12/08 
   
Suomi 37,1 22,9 14,2 166,0 
Pohjoismaat 7,0 8,6 -1,6 47,5 
Baltia 7,5 3,5 4,0 32,8 
Venäjä + muut IVY-maat 11,6 10,5 1,1 61,1 
Muut maat  15,2 7,0 8,2 50,8 
Jatkuvat toiminnot yhteensä 78,4 52,5 25,9 358,2 
Lopetetut toiminnot  12,7 -12,7 45,1 
Yhteensä 78,4 65,2 13,2 403,3 
 
 
Venäjän ja muiden IVY-markkinoiden merkitys Aspon liiketoiminnassa korostuu 
entisestään, kun kaikki ESL Shippingin raaka-aineiden vientikuljetukset 
Venäjältä, 7,4 miljoonaa euroa (9,1), lasketaan mukaan Venäjän markkina-alueen 
liikevaihtoon.  
 
 1-03/09 1-03/08 Muutos 1-12/08 
Venäjä + muut IVY-maat 18,3 18,6 -0,5 90,6 
 
 
TULOS  
 
Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 3,8 
miljoonaa euroa (2,9). 
 
ESL Shippingin liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (3,2). 
        
Leipurin-liiketoiminnan liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa. Tulos alitti 
tavoitteen, koska katsausjaksolle ei tuloutunut koneosaston projektitoimituksia. 
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Telkon liikevoitto kääntyi voitolliseksi viime vuoden tappiollisen viimeisen 
vuosineljänneksen jälkeen ja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7).   
 
Kaukomarkkinat teki hyvän tuloksen, liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa. 
 
Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon. Muun toiminnan liikevoitto oli 
1,7 miljoonaa euroa tappiollinen. 
 
 
Liikevoitto segmenteittäin, Me 
 
 1-3/2009 1-3/2008 Muutos 1-12/2008 
  
ESL Shipping 4,1 3,2 0,9 15,6 
Leipurin 0,3  0,3 3,1 
Telko 0,1 0,7 -0,6 1,0 
Kaukomarkkinat 1,0  1,0 2,1 
Muu toiminta -1,7 -1,0 -0,7 -7,7 
Jatkuvat toiminnot yhteensä 3,8 2,9 0,9 14,1 
Lopetetut toiminnot  -0,4 0,4 9,6 
Yhteensä 3,8 2,5 1,3 23,7 
  
           
Osakekohtainen tulos  
 
Jatkuvien toimintojen tulos/osake oli 0,07 euroa (0,08). Konsernin tulos/osake 
oli yhteensä 0,07 euroa (0,05) ja laimennettu tulos/osake 0,07 euroa (0,05). Oma 
pääoma/ osake oli 2,21 euroa (2,44). 
 
 
INVESTOINNIT       
  
Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa (3,2).  
 
Investoinnit segmenteittäin, Me 
 
 1-3/2009 1-3/2008 Muutos 1-12/2008 
  
ESL Shipping 0,8 2,2 -1,4 18,8 
Leipurin 0,2  0,2 0,1 
Telko 0,0 0,0 0,0 0,4 
Kaukomarkkinat 0,1  0,1 0,1 
Muu toiminta 0,4 1,0 -0,6 1,1 
Jatkuvat toiminnot yhteensä 1,5 3,2 -1,7 20,5 
Lopetetut toiminnot  0,2 -0,2 0,6 
Yhteensä 1,5 3,4 -1,9 21,1 
 
 
RAHOITUS        
 
Konsernin rahoitusasema kehittyi katsauskaudella suotuisasti. Vuonna 2008 Kauko-
Telko Oy:n osakekannan oston ja Eira-aluksen lunastuksen takia kasvanut 
korollinen velka on edelleen laskenut. Likvidit varat olivat katsauskauden  
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lopussa 9,5 miljoonaa euroa (13,8 Me). Katsauskauden lopulla korolliset velat 
olivat yhteensä 87,1 miljoonaa euroa (33,5 Me) ja korottomat velat 65,6 
miljoonaa euroa (42,4 Me).  
 
Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 136,0 % (31,3) ja omavaraisuusaste 
verovelka huomioon ottaen 27,8 % (45,5). Katsauskauden tunnuslukuihin vaikutti 
31.3.2009 pidetyn yhtiökokouksen päätös 10,8 miljoonan euron osingonjaosta. 
Konsernin rahavirta säilyi vahvana. Tammi-maaliskuussa liiketoiminnan 
nettorahavirta oli 6,8 miljoonaa euroa. 
 
Aspo Oyj:n ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen sitovien 
rahoituslimiittien määrä on yhteensä 100 miljoonaa euroa. Katsauskauden 
päättyessä rahoituslimiiteistä nostettujen luottojen määrä oli 5,0 miljoonaa 
euroa. Katsauskauden aikana lyhytaikaisia luottoja on konvertoitu 
pitkäaikaisilla luotoilla.  
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Aspo-konsernin jatkuvien liiketoimintojen henkilöstö oli tammi-maaliskuussa 
keskimäärin 769 (366).    
  
 
Henkilöstö liiketoiminnoittain 
 
 1-3/2009 1-3/2008 Muutos 1-12/2008 
  
ESL Shipping 221 222 -1 240 
Leipurin 184  184 168 
Telko 232 132 100 230 
Kaukomarkkinat 96  96 100 
Muu toiminta 36 12 24 83 
Jatkuvat toiminnot yhteensä 769 366 403 821 
Lopetetut toiminnot  309 -309 6 
Yhteensä 769 675 94 827 
 
 
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 
muodostuu yhtiön merkittävä omistajaryhmä. Henkilöstörahaston jäseninä ovat 
tässä vaiheessa kaikki Aspo-konsernin kotimaisissa tytäryhtiöissä työskentelevät 
henkilöt. Aspon toimialat maksavat lisäksi osan tuloksestaan henkilöstölle 
bonuksina, joiden laskentaperiaatteet hyväksytään liiketoiminnoittain. 
Henkilöstörahastolle maksettava osuus konsernin vuoden 2008 tuloksesta on  
130 103 euroa.  
  
Aspo Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2009 uudesta Aspo-konsernin 
avainhenkilöiden osakeomistusohjelmasta. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää 
omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä 
sitouttaa avainhenkilöt tarjoamalla heille kilpailukykyinen osakkeiden 
omistukseen pohjautuva palkkio-ohjelma. 
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Ohjelman ansaintajakso on 1.1.2009-31.12.2011. Ohjelmaan osallistuminen 
edellyttää, että avainhenkilö hankkii enintään hallituksen ennalta määräämän 
määrän Aspon osakkeita markkinahintaan. 
 
Ohjelman mahdollinen palkkio pohjautuu avainhenkilön työ- ja toimisuhteeseen ja 
Aspo-konsernin kumulatiiviseen tulos/osake -tunnuslukuun (EPS) 2009-2011. 
Mahdollinen palkkio maksetaan tammi-maaliskuussa 2012 osittain yhtiön osakkeina 
ja osittain rahana. Ohjelmaan kuluu noin 40 avainhenkilöä. 
 
Lisäksi hallitus päätti jatkaa johdon vuoden 2006 osakeomistusohjelmaa antamalla 
siinä mukana oleville mahdollisuuden saada yhtiön osakkeita keväällä 2010.  
Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.  
Osakkeita ei saa luovuttaa ennen 1.10.2010. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde 
päättyy ennen tätä, hänen on palautettava palkkiona maksetut osakkeet yhtiölle 
vastikkeetta. Vuoden 2006 ohjelmaan kuuluu noin 30 henkilöä. Keväällä 2010 
maksettavan bruttopalkkion määrä vastaa enintään 90.000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa. 
 
 
JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 
 
Aspo Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen 
hallituksen jäseniksi insinööri Matti Artevan, OTK Esa Karppisen, OTK Roberto 
Lencionin, DE Gustav Nybergin ja DI Risto Salon. Uutena jäsenenä hallitukseen 
valittiin KTM, VTK Kristina Pentti-von Walzel. Yhtiökokouksen jälkeen 
pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja 
varapuheenjohtajaksi Matti Artevan.  
 
Aspo Oyj:n varatoimitusjohtajana 1.10.2007 lähtien toiminut eMBA Aki Ojanen 
aloitti Aspo Oyj:n toimitusjohtajana 1.1.2009. Samassa yhteydessä Aspon 
toimitusjohtajana vuodesta 1999 toiminut DE, eMBA Gustav Nyberg siirtyi 
hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi. Aspo Oyj:n talousjohtajana aloitti 
1.1.2009 KTM Arto Meitsalo.  
 
Tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Vastuullisena 
tilintarkastajana toimii KHT Jan Holmberg.   
 
 
PÄÄOMALAINA 
 
Aspo Oyj:llä on vaihdettavaa pääomalainaa 15 512 500 euroa. Laina-aika on 
4.6.2004-4.6.2009. Laina maksetaan takaisin lainaosuuksien haltijoille yhtenä 
eränä lainan eräpäivänä 4.6.2009. Lainaehdoissa mainitut takaisinmaksu-
edellytykset täyttyvät. Lainaosuuksien haltijoille maksetaan 4.6.2009 lainan 
vaihtamatta oleva pääoma kurssiin 100 prosenttia sekä maksupäivään mennessä 
kertynyt korko. Lainan pääoma liikkeeseenlaskuhetkellä oli 20 000 000 euroa. 
 
 
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT  
 
Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä oli tammi-maaliskuussa 2009 
yhteensä 480 390 osaketta ja 2,15 miljoonaa euroa, eli 1,82 prosenttia 
osakekannasta. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 5,35 euroa ja alin 3,94 
euroa. Keskikurssi oli 4,48 euroa ja päätöskurssi 5,05 euroa. Kauden päättyessä 
osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 130,2 miljoonaa euroa
  
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.3.2009 oli 17 691 729,57 euroa ja 
osakkeiden lukumäärä 26 406 063. Kokonaisosakemäärästä yhtiö omisti 620 000 
osaketta, mikä edustaa 2,35 prosenttia osakepääomasta.  
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Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 4 920 osakkeenomistajaa. 
Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa olevien osakkeiden määrä oli 
822 257 eli 3,1 % osakekannasta.  
 
Henrik B. Nyberg ilmoitti 19.1.2009, että hänen osuutensa Aspo Oyj:n 
osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 10 %. 
 
Aspo Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,42 euroa osakkeelta.  
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET 
 
Yhtiökokous 31.3.2009 valtuutti hallituksen päättämään enintään 400.000 oman 
osakkeen hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla julkisen kaupankäynnin 
välityksellä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai 
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen 
kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen 
päättämiin tarkoituksiin.  
 
Lisäksi 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 1.020.000 osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen 
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 
       
Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei 
ole käyttänyt saamiaan valtuuksia 27.4.2009 mennessä. 
 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2009  
 
Yleinen taloudellinen epävarmuus Itämeren alueella jatkuu. Teollisuuden 
peruskysynnän oletetaan jäävän alemmaksi kuin 2008. Kuluttajien luottamus omaan 
talouteen on edelleen heikentynyt.  
 
Aspo-konsernin uusi rakenne luo hyvän perustan jatkuvien liiketoimintojen 
kasvulle. Hallinnon kulut arvioidaan merkittävästi pienemmiksi kuin 2008. 
Tavoitetaso kulutehokkuudessa saavutetaan viimeisellä vuosineljänneksellä Suomen 
liiketoimintojen siirryttyä yhteisiin toimitiloihin.  
 
Aspon tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan. Konsernilla on edellytyksiä 
jatkuvien liiketoimintojen tuloksen parantamiseen. Konsernin liikevaihdon kasvu 
jatkuu, mutta osakekohtaisen tuloksen ei uskota yltävän viimevuotiselle 
ennätystasolle.  
      
ESL Shipping 
 
Varustamon tavoitteena on säilyttää asemansa johtavana Itämeren kuivarahtien 
kuljettajana uudistamalla laivastoaan. Vuoden 2009 lopussa Intiassa valmistuva 
uudisrakennus korvaa vähentynyttä kapasiteettia.  
 
Merkittävä osa vuoden 2009 kuljetuskapasiteetista on katettu pitkäaikaisin 
sopimuksin, mutta varsinkin teräs- ja rakennusteollisuutta edustavien 
asiakkaiden kuljetusvolyymit laskevat viime vuodesta. Itämeren merirahtihinnat 
kääntyivät huomattavaan laskuun syksyllä 2008. 
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Erityisesti kesän ja alkusyksyn odotetaan olevan Itämeren merirahtimarkkinoilla 
haastavia. Skandinavian terästeollisuus on jo ilmoittanut merkittävistä 
tuotannon supistuksista kesän kuluessa, mikä vähentää erityisesti 
terästeollisuudelle kuljetettavia määriä. Talouden taantuma vähentänee energian 
kulutusta eikä  kuljetettavissa energiahiilimäärissä odoteta kasvua. ESL 
Shipping on varautunut tarvittaessa makuuttamaan kalustoaan.  
 
Toiselta vuosineljännekseltä odotetaan hyvää tulosta, mutta loppuvuoden 
ennakointi on vaikeampaa. Kuivarahtimarkkinoiden arvioidaan kuitenkin 
vahvistuvan neljännen vuosineljänneksen aikana. Intiasta tilattujen laivojen 
valmistumisen myöhästymisestä aiheutuneiden ansionmenetysten ja viiveen 
korvaamisesta neuvotellaan telakan kanssa. Ei ole realistista odottaa, että ESL 
Shippingin tulos yltäisi viimevuotiselle tasolle. 
 
Leipurin  
 
Leipurin-liketoiminnan orgaanisen kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Leipurin 
jatkaa etabloitumista Venäjän uusiin miljoonakaupunkeihin. Ukrainassa on 
käynnistetty valmistelut toiminnan käynnistämiseksi ja päämiesten kanssa on 
sovittu merkittävistä jälleenmyyntisopimuksista. Uudet toimipisteet luovat hyvän 
pohjan monivuotiselle kasvulle. Koneyksikön tilauskanta on normaali ja saatujen 
tilausten toimitukset ajoittuvat toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle. 
Leipurin-liiketoiminnan odotetaan tekevän hyvän tuloksen.   
 
Telko 
 
Telko keskittyy tuloksen ja kannattavuuden parantamiseen ilman liikevaihdon 
kasvutavoitetta. Liiketoiminnassa pyritään suhteellisen markkina-aseman 
vahvistamiseen. Jos toiminnan suuntaamisessa onnistutaan, tuloksen odotetaan 
paranevan vuodesta 2008. 
 
Kaukomarkkinat 

 
Liiketoiminnan päätavoitteena on kasvaa Suomen ilmalämpöpumppumarkkinoilla  
vähintään markkinakasvun mukaisesti. Projektimyynnin odotetaan jatkuvan 
viimevuotisella tasolla. Uutena kasvualueena kehitetään AV- ja suurnäyttöjen 
liiketoimintaa, jonka tulosvaikutus ei ole merkittävä vuonna 2009. 
Kaukomarkkinoiden odotetaan parantavan tulostaan.  
 
Liiketoimintariskit 

 
Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa Itämeren maiden teollisuuden kysyntään. 
Talouden taantuma vaikuttaa asiakassegmenteistä erityisesti perusteollisuuteen 
kuten teräs- ja rakennusteollisuuteen. Kehittyvien markkinoiden kysynnän 
muutoksia on vaikeampi arvioida. Erityisesti Venäjällä kokonaismarkkinoiden 
arvioidaan kehittyvän edelleen taantumasta huolimatta siten, että Venäjän osuus 
Aspo-konsernin liiketoiminnasta säilyy ennallaan tai kasvaa. 
Finanssimarkkinoiden ja talouden taantuman riski voi edelleen vaikuttaa 
lähialueemme valuuttoihin (Venäjä, Ukraina, Baltia, Puola) ja mahdollisesti 
asiakaskunnan maksuvalmiuteen.  
 
 
Helsingissä 27. huhtikuuta 2009 
 
ASPO Oyj 
 
Hallitus 
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ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA   
 
   
   
 1-03/09 1-03/08  1-12/08 
   
 Me % Me % Me %
   
Liikevaihto 78,4 100,0 52,5 100,0 358,2 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,9 0,5 1,0 1,6 0,4
Poistot ja arvonalentumiset -2,3 -2,9 -2,3 -4,4 -10,8 -3,0
   
Liikevoitto 3,8 4,8 2,9 5,5 14,1 3,9
   
Rahoitustuotot ja -kulut -1,3 -1,7 -0,5 -1,0 -4,6 -1,3
   
Voitto ennen veroja  2,5 3,2 2,4 4,6 9,5 2,7
   
Katsauskauden voitto 
jatkuvista toiminnoista 1,9 2,4 2,1 4,0 7,0 2,0
Katsauskauden voitto 
lopetetuista toiminnoista -0,9  8,5 
   
Katsauskauden voitto 1,9 1,2  15,5 
 
 
   
Muut laajan tuloksen erät   
Muuntoerot -0,9 -0,2  -1,5 
Suojauslaskenta 0,9 -0,8  0,9 
Muihin laajan tuloksen      
eriin liittyvät verot -0,2 0,5  -0,2 
Muut laajan tuloksen erät       
verojen jälkeen yhteensä -0,2 -0,5  -0,8 
Katsauskauden laaja tulos 1,7 0,7  14,7 
   
Osakkeenomistajille kuuluva    
tilikauden tulos 1,9 1,2  15,5 
Vähemmistöosuus 0,0 0,0  0,0 
   
Osakkeenomistajille kuuluva    
laaja tilikauden tulos 1,7 0,7  14,7 
Vähemmistöosuus 0,0 0,0  0,0 
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ASPO-KONSERNIN TASE 
 03/09 03/08 Muutos 12/08 
 Me Me % Me 
Varat   
   
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet 16,6 2,6 538,5 17,0 
Liikearvo 40,5 10,1 301,0 40,4 
Aineelliset hyödykkeet 69,6 48,4 43,8 69,1 
Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,2 0,0 0,2 
Pitkäaikaiset saamiset 1,4 2,3 -39,1 1,1 
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,9 1,1 -18,2 0,9 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 129,2 64,7 99,7 128,7 
   
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 30,0 23,8 26,1 33,4 
Myynti- ja muut saamiset 41,0 36,8 11,4 43,3 
Rahat- ja pankkisaamiset 9,5 13,8 -31,2 12,6 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 80,5 74,4 8,2 89,3 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
varat yhteensä  0,7 
Varat yhteensä 209,7 139,1 50,8 218,7 
   
   
Oma päoma ja velat   
   
Oma pääoma   
Osakepääoma 17,7 17,7 0,0 17,7 
Muu oma pääoma 39,3 45,5 -13,6 48,3 
Emoyhtiön oman pääoman osuus 57,0 63,0 -9,5 66,0 
Vähemmistöosuus 0,0 0,2 -100,0 0,0 
   
Pitkäaikaiset velat 70,4 23,8 195,8 50,2 
Lyhytaikaiset velat 82,3 52,1 58,0 102,0 
Myytävissä oleviin om. eriin 
liittyvät velat  0,5 
   
Oma pääoma ja velat yhteensä 209,7 139,1 50,8 218,7 
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 
 
A = Osakepääoma           
B = Ylikurssirahasto          
C = Käyvän arvon rahasto         
D = Muut rahastot          
E = Omat osakkeet          
F = Muuntoerot           
G = Kertyneet voittovarat         
H = Yhteensä           
I = Vähemmistön osuus          
J = Oma pääoma yhteensä         

           
 
Milj. euroa A B C D E F G H I J
     
Oma pääoma     
31.12.2008 17,7 4,3 -0,3 0,5 -3,7 -1,5 49,0 66,0 0,0 66,0
Katsauskauden 
laaja tulos   0,7 -0,9 1,9   1,7
Osingonjako   -10,8   -10,8
Osake- 
palkitseminen   0,1   0,1
Oma pääoma     
31.3.2009 17,7 4,3 0,4 0,5 -3,7 -2,4 40,2 57,0 0,0 57,0
     
Oma pääoma     
31.12.2007 17,7 4,3 -1,0 0,5 -3,0 0,0 44,3 62,8 0,2 63,0
Katsauskauden 
laaja tulos   -0,3 -0,2 1,2   0,7
Omien 
osakkeiden     
hankinta   -0,5   -0,5
Oma pääoma      
31.3.2008 17,7 4,3 -1,3 0,5 -3,5 -0,2 45,5 63,0 0,2 63,2
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ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
 1-3/09 1-3/08 1-12/08
 Me Me Me
  
Liiketoiminnan nettorahavirta 6,8 4,9 30,9
  
INVESTOINNIT  
Investoinnit aineellisiin ja   
aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -3,5 -22,0
Luovutustulot investoinneista  0,7
Ostetut tytäryhtiöt  -78,2
Myydyt tytäryhtiöt  28,8
Investointien rahavirta  -1,5 -3,5 -70,7
  
RAHOITUS  
Omien osakkeiden hankinta -0,4 -0,8
Omien osakkeiden myynti  0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos -27,9 0,2 16,9
Pitkäaikaisten lainojen muutos 19,5 -0,6 34,0
Voitonjako vähemmistölle  -0,1
Maksetut osingot  -10,8
Rahoituksen rahavirta -8,4 -0,8 39,3
  
Rahavarojen muutos -3,1 0,6 -0,5
Rahavarat vuoden alussa 12,6 13,2 13,1
Rahavarat kauden lopussa 9,5 13,8 12,6
 
 
 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA  
 1-3/09 1-3/08 1-12/08
  
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,07 0,08 0,27
Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot -0,03 0,33
Tulos/osake,euroa, yhteensä 0,07 0,05 0,60
Laimennettu tulos/osake, euroa, jatkuvat 
toiminnot 0,07 0,08 0,26
Laimennettu tulos/osake, euroa, lopetetut 
toiminnot -0,03 0,30
Laimennettu tulos/osake, euroa, yhteensä 0,07 0,05 0,56
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, 
jatkuvat toiminnot  0,27
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, 
lopetetut toiminnot  -0,03
  
Koko konserni  
  
Oma pääoma/osake, euroa 2,21 2,44 2,56
Omavaraisuusaste-% 27,8 45,5 30,6
Nettovelkaantumisaste, % 136,0 31,3 124,9
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LAATIMISPERIAATTEET 
  
Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin 
mukaan. Katsaukseen on sovellettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ja IFRS 8 
Toimintasegmentit -standardeja. Muilta osin katsauksessa on sovellettu samoja 
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2008. Katsauksen tietoja ei ole 
tilintarkastettu.  
 
 
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN                                                      
 
Aspo Oyj:n seuraavat osavuosikatsaukset julkistetaan:                            
1-6/2009 maanantaina 24.8.2009                                                       
1-9/2009 maanantaina 26.10.2009   
 
 
TIEDOTUSTILAISUUS 
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään maanantaina 27.4.2009 klo 
14.30 Hotel Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 
Helsinki.   
 
 
 
ASPO Oyj 
 
 
Aki Ojanen                         Arto Meitsalo  
toimitusjohtaja               talousjohtaja 
 
Lisätiedot: 
Aki Ojanen, 09–7595 363, 0400 106 592 
aki.ojanen@aspo.fi 
www.aspo.fi 
 
  
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Itämeren alueella 
keskittyen vaativiin B-to-B –asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL 
Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa 
markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja 
niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon 
konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta 
määriteltyä aikataulua.  
 
  
JAKELU:  
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.aspo.fi 
 
 
 


