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ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE   
 
ASPO 2008: Aspolla voimakas liikevaihdon kasvu ja osakekohtainen ennätystulos  
 
Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot 
-Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 358,2 Me (208,9 Me); lopetettujen 
toimintojen liikevaihto 45,1 Me (57,7 Me)  
-Liikevoitto oli 14,1 Me (15,1 Me ja lisäksi 10,2 Me myyntivoittoa) 
-Voitto ennen veroja oli 9,5 Me (14,1 Me ja lisäksi 10,2 Me myyntivoittoa) 
-Voitto verojen jälkeen oli 7,0 Me (8,2 Me ja lisäksi 10,2 Me myyntivoittoa) 
-Tulos/osake oli 0,27 euroa (0,42 euroa ja lisäksi 0,29 euroa myyntivoittoa) 
 
-Konsernin tulos/osake yhteensä oli 0,60 euroa (0,59 euroa) 
-Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 18,5 % (25,7) ja oman pääoman tuotto 
24,1 % (25,4) 
-Hallituksen osinkoehdotus on 0,42 euroa osakkeelta (0,42 euroa) 
 
Loka-joulukuu, jatkuvat toiminnot 
-Konsernin liikevaihto kasvoi 85 % ja oli 100,2 Me (54,2 Me) 
-Liikevoitto oli 1,2 Me, mihin sisältyy 0,3 Me kertaluonteisia kuluja (3,8 Me) 
-Tulos ennen veroja oli -0,4 Me (3,7 Me)  
-Korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 82,4 milj. euroa (20,5 Me)  
 
-Vuonna 2009 toiminnan pääpaino tulee olemaan kannattavuuden parantamisessa 
-Aspolla on edellytykset jatkuvien liiketoimintojen tuloksen parantamiseen 
-Osakekohtaisen tuloksen odotetaan jäävän vuoden 2008 tasosta 
 
 
AVAINLUVUT 
 

2008 2007 
Jatkuvat toiminnot  
Liikevaihto, Me  358,2 208,9 
Liikevoitto, Me  14,1 25,3* 
Osuus liikevaihdosta, % 3,9 12,1 
Voitto ennen veroja, Me 9,5 24,3* 
Osuus liikevaihdosta, % 2,7 11,6 
Henkilöstö katsauskauden lopussa  821 390 

 
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,27 0,71 
Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,33 -0,12 
Tulos/osake, euroa, yhteensä 0,60 0,59 
Laimennettu tulos/osake, euroa,  
jatkuvat toiminnot 0,26

 
0,67 

Laimennettu tulos/osake, euroa,  
lopetetut toiminnot 0,30

 
-0,11 

Laimennettu tulos/osake, euroa, yhteensä 0,56 0,56 
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, 
jatkuvat toiminnot 0,27

 
0,41 

Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, 
lopetetut toiminnot -0,03

 
-0,12 

  
Koko konserni  
Oma pääoma/osake, euroa 2,56 2,43 
Omavaraisuusaste,% 30,6 45,1 
Nettovelkaantumisaste, % 124,9 32,4 
 
*) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton
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Aspon toimitusjohtaja Aki Ojanen: 
 
”Aspon liiketoimintamalli osoitti toimivuutensa. Vuoden 2008 alussa emme 
uskoneet, että olisi realistista odottaa edellisvuoden tasoista osakekohtaista 
tulosta – olimmehan myyneet Arkadia-laivan vuonna 2007 hyvällä 10,2 miljoonan 
euron myyntivoitolla. Toukokuussa tehty yrityskauppa kasvatti liikevaihtoamme ja 
mahdollisti monialayhtiön muuntumisen. Uusi liiketoimintaportfolio on entistäkin 
vahvempi ja liiketoimintojemme kestävyys talouden laskusuhdanteessa aikaisempaa 
parempi.  
 
Taloudellisesti yrityskauppa vaikutti positiivisesti jo ensimmäisenä 
toimintavuotena. Pitkäjänteisyytemme Autotank-konsernin kehittämisessä 
palkittiin menestyksellisenä irtautumisena yritysmyynnillä kesäkuussa. Uusi Aspo 
on selkeä kokonaisuus, jonka liiketoiminnot ovat keskittyneet kauppaan ja 
logistiikkaan kasvavilla Itämeren markkinoilla.   
 
Vuosi 2008 oli haastava alkuvuonna korkeiden raaka-aineiden ja öljyn hintojen 
vuoksi sekä toisaalta hintojen rajun laskun takia loka-joulukuussa. Olen 
erityisen ilahtunut liiketoimintojen kehittymismahdollisuuksista ja uuden 
rakenteen tuomista kulusäästöistä jo 2009. 
 
Koko Aspo-konsernin osakekohtainen tulos oli hyvä, 0,60 euroa.”    
 
 
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.    
 
 
TOIMINNAN YLEISPIIRTEET  
 
Vuosi 2008 oli markkinoilla kaksijakoinen. Alkuvuoden voimakas hintojen ja 
kysynnän nousu taittui syksyllä kansainvälisen talouskriisin myötä rajuun 
laskuun erityisesti öljy- ja muissa petrokemian tuotteissa. Elintarvike-
teollisuuden raaka-aineiden hinnat nousivat myös huippuunsa keväällä, mutta 
hintojen lasku on ollut maltillisempaa. Itämeren merirahtihinnat ovat syksyllä 
kääntyneet laskuun. Vaikka ESL Shipping on alusmyynnistä johtuen toiminut koko 
vuoden vajaakapasiteetilla, sen operatiivinen vuositulos säilyi edellisen vuoden 
tasolla. Leipurin ja Kaukomarkkinat, jotka sisältyvät Aspon lukuihin toukokuusta 
lähtien, kasvattivat liikevaihtoaan ja paransivat kannattavuuttaan. Telkon 
tuloskehitys oli hyvä aina finanssikriisin aiheuttamaan öljyn hinnan rajuun 
laskuun saakka. Kaikilla Telkon markkina-alueilla kysyntä laski voimakkaasti 
viimeisellä vuosineljänneksellä. Yhtiö joutui myös kirjaamaan kertaluonteisia 
valuuttatappiota Ukrainasta ja Venäjältä sekä tekemään varaston alaskirjauksia. 
 
Kauko-Telkon osto keväällä mahdollisti tavoitteellisen rakennemuutoksen. 
Yritysoston myötä Aspo nousi uuteen kokoluokkaan, kemikaalien ja muovien 
liiketoiminta vahvistui ja uudeksi liiketoiminnaksi saatiin elintarvikealan 
perinteikkäitä yhtiöitä. Yrityskauppa mahdollisti Autotank-konsernin myynnin,  
josta kirjattiin 8,2 miljoonan euron myyntivoitto. Organisaatio uudistettiin ja 
ryhmitettiin toisistaan riippumattomiksi liiketoiminnoiksi: ESL Shipping,  
Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat. Suomen ja Ruotsin teippiliiketoiminta sekä 
Kaukoidän hankintapalvelut myytiin rakenteeseen sopimattomina. Kaupoista  
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kirjattiin yhteensä 1,2 miljoonan euron myyntivoitto. Laivastonsa 
vahvistamiseksi ESL Shipping lunasti 14,7 miljoonalla eurolla Itämeren 
olosuhteisiin rakennetun Ms Eiran, joka on ollut ns. bareboat-sopimuksella 
vuokrattuna yhtiön liikenteessä valmistumisestaan asti. 
 
Konsernin kokonaiskulut olivat vuonna 2008 poikkeuksellisen suuret. Tulosta 
rasittavat yritysjärjestelyistä, integraatiosta sekä päällekkäisten toimintojen 
rationalisoinnista aiheutuneet kulut. Yrityskaupan lainoituksesta johtuva 
korollisen vieraan pääoman lisääntyminen on aiheuttanut korkomenojen kasvun. 
Loppuvuoden poikkeuksellisista valuuttatappioista huolimatta konserni saavutti 
viimevuotisen 0,59 euron osakekohtaisen tulostason. Liiketoiminnan vahva 
positiivinen kassavirta on mahdollistanut määrätietoisen velan  vähentämisen ja 
oman pääoman vahvistamisen yrityskaupan jälkeen. 

 
 

ESL Shipping  
 

  10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007 
    

Liikevaihto, Me  20,9 22,2 -1,3 84,1 85,1 
Liikevoitto, Me  4,2 4,1 0,1 15,6 25,1* 
Henkilöstö  240 239 1 240 239 
 
*) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton 
 
Varustamon vuosi oli haastava eikä siltä pienentyneen kapasiteetin vuoksi ollut 
realistista odottaa yhtä hyvää tulosta kuin 2007. Ms Arkadia myytiin 2007, Ms 
Tali oli helmikuisen haverin vuoksi telakoituna heinäkuulle ja lisäksi Ms Mazdyn 
pitkä aikarahtaussopimus päättyi maaliskuussa. Tonniston taitavalla operoinnilla 
ESL Shipping saavutti silti erinomaisen tuloksen. Toimintamallimme mukaisista 
suojauksista johtuen polttoaineiden hinnan muutoksilla ei ollut merkittävää 
vaikutusta tulokseen.  
 
Yleisen markkinatilanteen muutos syksyllä vaikutti erityisesti teräs-
teollisuudelle kuljetettaviin lastimääriin. Vahva asemamme Venäjän 
hiilikuljetuksissa on toistaiseksi pystynyt korvaamaan terästeollisuuden 
pienentyneet volyymit. 

 
 

Leipurin  
 

  10-12/08 10-12/07 Muutos 5-12/08 2007 
    

Liikevaihto, Me  27,1 27,1 69,3  
Liikevoitto, Me  1,1 1,1 3,1  
Henkilöstö  168 168 168  
 
 
Leipurin muodostettiin perinteikkäästä Leipurien Tukusta (LT-Tukku), LT-Koneesta 
ja LT-Telkosta. Se keskittyy leipomo-, liha- ja meijeriteollisuuden maku- ja 
rakennekehitykseen sekä leipomoteollisuuden raaka-aine-, kone- ja 
laitetoimituksiin. Leipurin toimii Suomen lisäksi Puolassa, Baltiassa ja 
Venäjällä. 
 
Elintarviketeollisuuden raaka-aineiden hinnat nousivat 2008 historiallisen 
korkeiksi, mutta kääntyivät laskuun syksyllä. Konetoimitukset leipomoille 
painottuivat Suomeen, Venäjälle ja Viroon. 
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Leipurin ylsi ennustetta parempaan operatiiviseen tulokseen. Viimeisen 
vuosineljänneksen tulos oli hyvä Venäjän ruplasta aiheutuneista 
valuuttatappioista huolimatta. 
 
 
Telko 
 

  10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007 
    

Liikevaihto, Me  40,4 32,0 8,4 172,7 123,8 
Liikevoitto, Me  -2,5 0,6 -3,1 1,0 3,1 
Henkilöstö  230 132 98 230 132 
 
 
Aspokem ja Kauko-Telkon teollisuuden raaka-aineet yhdistettiin toukokuun alusta 
2008. Telkon asema on vahvistunut yritysoston jälkeen Pohjois-Euroopassa, 
erityisesti yksikköhinnaltaan korkeammissa teknisissä muoveissa. Telko toimii 
Suomen lisäksi Skandinaviassa, Baltiassa, Puolassa, Ukrainassa ja Venäjällä. 
Haminan terminaali, joka on keskittynyt venäläisten nestemäisten kemikaalien 
logistiikkapalveluhin, on vahvistanut entisestään Telkon asemaa Venäjän 
markkinoilla. Suomessa ja Skandinaviassa toiminta kärsi voimakkaasta volyymien 
ja hintojen laskusta viimeisellä neljänneksellä.  
 
Telkon viimeisen vuosineljänneksen tappion aiheuttivat alentuneet volyymit, 
hintojen laskuista syntyneet varastotappiot sekä valuuttatappiot.   
 
 
Muu toiminta/Kaukomarkkinat 
 

  10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007 
    

Liikevaihto, Me  11,8 11,8 32,1  
Liikevoitto, Me  -1,6 -0,9 -0,7 -5,6 -2,9 
Henkilöstö  183 11 172 183 10 
 
 
Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon ja Kaukomarkkinat-liiketoiminnan. 
Kaukomarkkinat keskittyy energiatehokkuuden parantamiseen ja projektimyyntiin 
prosessiteollisuudelle. Energian korkea hinta ja vaatimukset enrgiankäytön 
tehostamisesta ovat kasvattaneet kokonaismarkkinoita ja vahvistaneet 
Kaukomarkkinoiden asemaa Suomen lämpöpumppumarkkinoilla. Kiinan yksikkö välitti 
useita projektitoimituksia ja teki hyvän tuloksen. Kaukomarkkinoiden 
hankintapalvelut sekä pakkaus- ja teippiliiketoiminta myytiin vuoden aikana.  
 
Kaukomarkkinat kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan.   
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 149,3 miljoonalla 
eurolla (71,5 %) 358,2 miljoonaan euroon (208,9). Konsernin suora vienti yhdessä 
ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon kanssa oli 173,7 miljoonaa euroa 
(131,7). 
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Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me 
 

  10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007
   

ESL Shipping  20,9 22,2 -1,3 84,1 85,1
Leipurin  27,1 27,1 69,3 
Telko  40,4 32,0 8,4 172,7 123,8
Muut toiminta  11,8 11,8 32,1 
Jatkuvat toiminnot yhteensä 100,2 54,2 46,0 358,2 208,9
Lopetetut toiminnot  1,9 17,2 -15,3 45,1 57,7
Yhteensä  102,1 71,4 30,7 403,3 266,6
 
 
Liikevaihto markkina-alueittain, Me 
 

   10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007
    

Suomi   50,4 31,2 19,2 191,1 127,7
Pohjoismaat   12,2 8,2 4,0 47,5 33,0
Baltia   12,2 4,5 7,7 32,8 15,9
Venäjä ym.   25,4 10,3 15,1 86,8 32,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä 100,2 54,2 46,0 358,2 208,9
Lopetetut toiminnot  1,9 17,2 -15,3 45,1 57,7
Yhteensä   102,1 71,4 30,7 403,3 266,6
 
 
Venäjän ja muun IVY-markkinan merkitys Aspon liiketoiminnassa korostuu 
entisestään, kun ESL Shippingin raaka-aineiden vientikuljetukset Venäjältä 
lasketaan mukaan Venäjän markkina-alueen liikevaihtoon. Näin laskien 
liikevaihdon jakauma Suomen ja Venäjän välillä on seuraava: 
 

   10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007
    

Suomi   43,7 22,4 21,3 161,6 91,9
Venäjä ym.   32,2 19,1 13,1 116,3 68,1
 
 
TULOS  
 
Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden liikevoitto oli 14,1 miljoonaa 
euroa (25,3 Me sisältäen 10,2 Me:n myyntivoiton). Liikevoittoon sisältyy 1,1 
miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. 
 
ESL Shippingin liikevoitto oli 15,6 miljoonaa euroa (25,1 Me sisältäen 10,2 Me:n 
myyntivoiton). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 0,7 miljoonaa euroa.  
 
Leipurin-konsernin liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa, ja se ylitti selvästi 
ennusteen. Leipurin sisältyy Aspo-konsernin lukuihin toukokuun alusta lukien. 
 
Telkon liikevoitto supistui 2,1 miljoonalla eurolla 1,0 miljoonaan euroon (3,1). 
Liikevoittoa pienensivät loppuvuonna kysynnän voimakas väheneminen ja sitä 
seurannut markkinahintojen aleneminen sekä euroalueen ulkopuolella olevien 
päätoiminta-alueiden valuuttojen nopea devalvoituminen. Liikevoitto kertyi 
pääosin Venäjältä. Ostettu liiketoiminta sisältyy Telkon lukuihin toukokuusta 
lähtien.  
 
Muu toiminta sisältää Kaukomarkkinat ja Aspon konsernihallinnon. Muun toiminnan 
liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa tappiollinen; lukuun sisältyy hallinnon 
kuluja 7,7 miljoonaa euroa. Kuluista vajaa puolet oli yrityskaupasta ja 
toimintojen päällekkäisyyksistä johtuvia ylimääräisiä kuluja. 
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Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me             
 

  10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007
   

ESL Shipping  4,2 4,1 0,1 15,6 25,1*
Leipurin  1,1 1,1 3,1 
Telko  -2,5 0,6 -3,1 1,0 3,1
Muu toiminta  -1,6 -0,9 -0,7 -5,6 -2,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä 1,2 3,8 -2,6 14,1 25,3*
Lopetetut toiminnot  0,6 -1,1 1,7 9,6 -1,5
Yhteensä  1,8 2,7 -0,9 23,7 23,8*
 
*) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton  
                                     
Osakekohtainen tulos 
 
Jatkuvien toimintojen tulos/osake oli 0,27 euroa (0,71 euroa sisältäen 0,29 
euroa myyntivoittoa). 
 
Konsernin tulos/osake oli yhteensä 0,60 euroa (0,59) ja laimennettu tulos/osake 
0,56 euroa (0,56). Oma pääoma/ osake oli 2,56 euroa (2,43). 
 
 
INVESTOINNIT          
 
Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit olivat 116,7 miljoonaa euroa (9,6). 
Siitä Kauko-Telko Oy:n osakekannan osto, konsernin historian merkittävin 
investointi, oli 96,2 miljoonaa euroa. Kauppahintaan sisältyi rahavaroja 18,0 
miljoonaa euroa. Pääosa muista investoinneista, 19,7 miljoonaa euroa, käytettiin 
ESL Shippingin Eira-aluksen lunastukseen SEB Leasing Oy:ltä ja alushankintojen 
ennakkomaksuihin.    
 
Investoinnit liiketoimintaryhmittäin ilman yritysostoja, Me 
 

  10-12/08 10-12/07 Muutos 2008 2007
   

ESL Shipping  0,2 0,2 18,8 3,8
Leipurin  0,1 0,1 0,1 
Telko  0,1 0,9 -0,8 0,4 5,7
Muu toiminta  0,4 0,4 1,2 0,1
Jatkuvat toiminnot yhteensä 0,8 0,9 -0,1 20,5 9,6
Lopetetut toiminnot  0,7 -0,7 0,6 1,4
Yhteensä  0,8 1,6 -0,8 21,1 11,0
 
          
RAHOITUS            
 
Konsernin rahoitusasema muuttui vuoden aikana merkittävästi. Kauko-Telko Oy:n 
osakekannan osto sekä Eira-aluksen lunastus lisäsivät korollisen velan määrää. 
Autotank-konsernin sekä muiden pienempien liiketoimintojen myynti yhdessä 
liiketoiminnan vahvan kassavirran kanssa mahdollisti korollisten velkojen 
lyhentämisen loppuvuodesta. Likvidejä varoja oli tilinpäätöshetkellä 12,6 
miljoonaa euroa (13,1). Konsernitaseen tilinpäätöshetken korolliset velat olivat 
yhteensä 95,0 miljoonaa euroa (33,6). Korottomat velat olivat 43,6 miljoonaa 
euroa (34,0).  
 
Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 124,9 % (32,4), oman pääoman tuotto 
24,1 % (25,4) ja omavaraisuusaste verovelka huomioon ottaen 30,6 % (45,1). 
 
Konsernin rahavirta vahvistui loppuvuonna huomattavasti. Tammi-syyskuussa  
liiketoiminnan nettorahavirta oli 17,6 miljoonaa euroa ja tammi-joulukuussa 30,9  
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miljoonaa euroa. Aspo Oyj:n ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen 
sitovien rahoituslimiittien määrä on yhteensä 120 miljoonaa euroa.  
 
Tilikauden päättyessä rahoituslimiiteistä nostettujen luottojen määrä oli 38,5 
miljoonaa euroa. 
 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA 
 
Vuoden 2008 lopulla talouden äkillinen ja syvä taantuma aiheutti laajalti 
riskejä markkina-alueillamme. Riskienhallinnassa paras väline oli Aspon terve 
liiketoiminta ja sen prosessien syvällinen osaaminen. Talouden taantuminen 
lähialueillamme ja erityisesti eri maiden talouden perusteiden nopea 
heikentyminen aiheutti riskejä valuuttakurssien kääntyessä meille 
epäedullisiksi, tuotteiden maailmanmarkkinahintojen alentuessa ja asiakkaiden 
maksukyvyn heikentyessä. Valuuttakursseista ja varastojen arvonalentumisesta 
kirjattiin tappioita, merkittäviä luottotappioita sen sijaan ei syntynyt.  
 
Riskienhallinta on osa Aspo-konsernin sisäistä valvontaa. Sen tavoitteena on 
havaita, analysoida ja pyrkiä hillitsemään toimintaan liittyviä 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. 
 
Riskejä seurattiin koko ajan ja erityisesti yrityskaupan yhteydessä, kun 
toimintoja yhdistettiin Aspo-konserniin. Merkittäviä riskejä ei tässä yhteydessä 
toteutunut. 
 
Lähiajan liiketoimintariskit painottuvat maailmantalouden taantuman seurauksiin. 
Asiakaspysyvyyteen ja sopimusten sitovuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
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 liiketoiminnan 
prosesseissa. 
 
Aspo-konsernin rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti 
emoyhtiössä hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. 
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Aspo-konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 827 (699) ja tilikauden 
aikana keskimäärin 882 (691). Toimihenkilöiden keskimäärä oli 553 (327) ja 
työntekijöiden 329 (364). Emoyhtiön henkilöstömäärä, joka koostui 
toimihenkilöistä, oli tilikauden päättyessä 14 (11) ja tilikaudella keskimäärin 
13 (11). 
 
Aspo-konsernin henkilöstöstä 64 % (57) työskentelee Suomessa, muissa Pohjois-
maissa 41 % (29), Baltian maissa 6 % (5) ja Venäjällä 14 % (9). Henkilöstöstä 
miesten osuus on 67 % (70) ja naisten 33 % (30). Aspo-konsernin työsuhteista on 
kokoaikaisia 99 % (99). Tilikaudella solmittiin 66 (86) uutta työsuhdetta. Koko 
konsernin henkilöstölle vuonna 2008 maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 
35 443 649 euroa (27 219 384). 
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Henkilöstö keskimäärin liiketoimintaryhmittäin  
 

  2008 2007
ESL Shipping  
Toimihenkilöt   30 28
Merihenkilöstö  199 211
Yhteensä  229 239

  
Leipurin  
Toimihenkilöt  98
Työntekijät     26
Yhteensä  124

  
Telko     
Toimihenkilöt  187 122
Työntekijät  17 10
Yhteensä  204 132

  
Muu toiminta     
Toimihenkilöt  138 11
Työntekijät  2
Yhteensä  140 11

  
Lopetetut toiminnot  
Toimihenkilöt  100 166
Työntekijät  85 143
Yhteensä  185 309

  
YHTEENSÄ  882 691
 
 
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. Aspon toimialat maksavat lisäksi osan tuloksestaan henkilöstölle 
bonuksina, joiden laskentaperiaatteet hyväksytään liiketoiminnoittain. 
  
Aspo Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2006 avainhenkilöiden osakekurssi-
sidonnaisesta kannustinjärjestelmästä, jossa mahdollinen tuotto perustuu yhtiön 
osakkeen tuottoon seuraavien kolmen vuoden aikana. Osakeomistusohjelman piiriin 
kuuluu noin 30 Aspo-konsernin johto- ja avainhenkilöä. 
 
 
TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTOIMINTA 
 
Aspo-konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta kohdistuu toimialojen luonteen 
mukaisesti pääosin toiminnan, menetelmien ja tuotantoteknologian kehittämiseen 
ilman erillistä organisaatiota, mistä johtuen kehityspanokset sisältyvät 
erittelemättöminä normaaleihin liiketoimintakuluihin.  
 
 
YMPÄRISTÖ 
 
Aspo-konsernin normaali toiminta ei aiheuta merkittäviä haittoja ympäristölle. 
Konserniyhtiöt noudattavat ympäristöasioiden hoidossa Aspon ympäristöpoli- 
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tiikkaa, 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.  
 
 
JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 
 
Aspo Oyj:n 10.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen 
hallitukseen yhden vuoden toimikaudeksi insinööri Matti Artevan, oikeustieteen 
kandidaatti Esa Karppisen, oikeustieteen kandidaatti Roberto Lencionin ja 
diplomi-insinööri, diplomiekonomi Kari Stadighin. Uusina jäseninä hallitukseen 
valittiin diplomi-insinööri Risto Salo ja diplomiekonomi Gustav Nyberg. 
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kari Stadigh ja varapuheenjohtajana 
Matti Arteva.  
 
Hallituksella oli vuoden 2008 aikana 13 kokousta, joista 6 oli puhelin-
kokouksia. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 99 %. 
 
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomiekonomi, eMBA Gustav Nyberg 
lokakuusta 1999 lähtien. Yhtiön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan 
varamiehenä on toiminut eMBA Aki Ojanen 1.10.2007 lähtien. 
 
Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. 
Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Jan Holmberg.   
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET 
 
Vuoden 2008 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 1 158 250 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 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisen 
kaupankäynnin välityksellä niiden julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan 
käypään arvoon pörssin sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.  
 
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 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, 
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  
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Yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla Aspo Oyj:n hallitus on tilikauden aikana 
päättänyt luovuttaa 14 630 omaa osaketta konsernin avainhenkilöille suunnatun 
kannustusjärjestelmän puitteissa. Osakkeiden luovutushinta on ollut niiden 
julkisessa kaupankäynnissä muodostunut luovutushetken käypä arvo.  
 
Kokouksessaan 21. 8.2008 halllitus päätti hankkia enintään 400 000 yhtiön omaa 
osaketta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä pörssin sääntöjen 
ja ohjeiden mukaisesti. Tilikauden aikana on ostettu yhteensä 144 390 osaketta 
5,64 euron keskihintaan. Osakkeiden kokonaishankintahinta, 861 363,49 euroa, on 
vähennetty vapaasta omasta pääomasta.  
 
 
OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET    
   
Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2008 oli 17 691 729,57 euroa ja 
osakkeiden kokonaismäärä 26 406 063, joista yhtiön hallussa oli 620 000 osaketta 
eli 2,35 % osakepääomasta. 
 
Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen 
yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n keskisuurten 
yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja –palvelut.  
 
Vuonna 2008 Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto oli yhteensä 3 403 573 osaketta ja 19,8 
miljoonaa euroa, eli 12,9 prosenttia osakekannasta vaihtoi omistajaa. Tilikauden 
ylin kurssinoteeraus oli 6,90 euroa ja alin 3,57 euroa. Keskikurssi oli 5,81 
euroa ja vuoden viimeisen kauppapäivän päätöskurssi 4,03 euroa. Tilikauden 
päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 103,9 
miljoonaa euroa.  
 
 
PÄÄOMALAINA 
 
Aspo Oyj:llä on vaihdettavaa pääomalainaa 15 512 500 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 lainaehdoissa mainitut takaisinmaksu-
edellytykset täyttyvät. Lainalla on kiinteä 5 %:n korko. Aspolla on oikeus 
jatkaa laina-aikaa enintään viidellä vuodella. Mikäli laina-aikaa jatketaan, 
lainan kiinteä korko on 8 %.    
 
Mikäli lainaa ei voida maksaa takaisin lainan eräpäivänä, lainan maksamatta 
olevalle pääomalle maksetaan korkoa määrä, joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä 
yli lainalle vahvistetun vuotuisen koron. 
 
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 pääomalainan lainaosuuksilla merkittiin 7 560 osaketta ja 
osakepääomaa korotettiin vastaavasti 5 065,20 eurolla. 
 
 
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Konsernijohto 
 
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 
päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi.  
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Aspo Oyj:n talousjohtajana aloitti 1.1.2009 KTM Arto Meitsalo. Hän toimi 
aikaisemmin Kauko-Telko Oy:n talousjohtajana ja vt. toimitusjohtajana. 
 
Liputus 
 
Henrik B. Nyberg ilmoitti 19.1.2009, että hänen osuutensa Aspo Oyj:n 
osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 10 %. 
 
 
ORGANISAATIO 
 
Harri Seppälä nimitettiin Aspon rahoitusjohtajaksi 1.4.2008 ja Jamima Löfström 
viestintäpäälliköksi 1.9.2008. Toni Santalahti aloitti konsernin lakimiehenä 
1.1.2009. 
 
 
OSINKOEHDOTUS 
 
Hallitus ehdottaa 31.3.2008 koollekutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,42 euroa 
osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa.  
 
 
VUODEN 2009 NÄKYMÄT  
 
Yleinen taloudellinen epävarmuus Itämeren alueella jatkuu. Teollisuuden 
peruskysynnän oletetaan jäävän alemmaksi kuin 2008. Kuluttajien luottamus omaan 
talouteen on heikentynyt, minkä arvioidaan lisäävän peruselintarvikkeiden 
kysyntää. 
 
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 edellytykset 
jatkuvien liiketoimintojen tuloksen parantamiseen.    
 
ESL Shipping 

 
Varustamon aluskapasiteetti on pienentynyt vuodesta 2007. Odotamme, että 
ensimmäinen Intiasta tilatuista aluksista valmistuu syksyllä 2009. Merkittävä 
osa vuoden 2009 kuljetuskapasiteetista on katettu pitkäaikaisin sopimuksin, 
mutta varsinkin teräs- ja rakennusteollisuutta edustavien asiakkaiden 
kuljetusvolyymit laskevat viime vuodesta. Itämeren merirahtihinnat kääntyivät 
laskuun syksyllä 2008. Ei ole realistista odottaa, että ESL Shippingin tulos 
yltäisi viimevuotiselle tasolle. 

 
Leipurin  
 
Orgaanisen kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Leipurin jatkaa etabloitumista 
Venäjän miljoonakaupunkeihin sekä mahdollisesti Ukrainaan vuoden 2009 aikana. 
Uudet toimipisteet luovat hyvän pohjan monivuotiselle kasvulle. Odotamme 
Leipurin tekevän hyvän tuloksen. 

 
Telko 
 
Telko keskittyy tuloksen ja kannattavuuden parantamiseen ilman liikevaihto-
tavoitteita. Jos toiminnan suuntaamisessa onnistutaan, tuloksen odotetaan 
paranevan vuodesta 2008. 
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Kaukomarkkinat 

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

 
 
Liiketoimintariskit 

 
Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa Itämeren maiden teollisuuden kysyntään. 
Asiakassegmenteistä erityisesti perusteollisuus on ilmoittanut vähentävänsä 
tuotantoa vuodesta 2008. Kehittyvien markkinoiden kysynnän muutoksia on 
vaikeampi arvioida. Arviomme on, että erityisesti Venäjällä kokonaismarkkina 
kehittyy taantumasta huolimatta siten, että Venäjän osuus Aspo-konsernin 
liiketoiminnasta säilyy ennallaan tai kasvaa. Finanssimarkkinoiden ja talouden 
taantuman riski heijastuu lähialueemme valuuttoihin (Venäjä, Ukraina, Baltia, 
Puola) ja mahdollisesti asiakaskunnan maksuvalmiuteen.  
 
 
Helsingissä 10.2.2009 
 
ASPO Oyj 
 
Hallitus 
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ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA    
   
                               

10-12/08 10-12/07 
 

Me % Me % 
 

Liikevaihto 100,2 100,0 54,2 100,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,4 0,1 0,2 
Poistot ja arvonalentumiset -3,0 -3,0 -2,4 -4,4 

 
Liikevoitto 1,2 1,2 3,8 7,0 

 
Rahoitustuotot ja -kulut -1,6 -1,6 -0,1 -0,2 

 
Voitto ennen veroja  -0,4 -0,4 3,7 6,8 

 
Katsauskauden voitto 
jatkuvista toiminnoista 0,5 0,5 2,7

 
5,0 

Katsauskauden voitto 
lopetetuista toiminnoista 0,3 -2,0

 

 
Katsauskauden voitto 0,8 0,7  
Osakkeenomistajille kuuluva   
tilikauden tulos 0,8 0,6  
Vähemmistöosuus 0,1  
 
 

1-12/08 1-12/07 
Me % Me % 

 
Liikevaihto 358,2 100,0 208,9 100,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 0,4 10,4 5,0 
Poistot ja arvonalentumiset -10,8 -3,0 -9,4 -4,5 

 
Liikevoitto 14,1 3,9 25,3* 12,1 

 
Rahoitustuotot ja -kulut -4,6 -1,3 -1,0 -0,5 

 
Voitto ennen veroja 9,5 2,7 24,3 11,6 

 
Katsauskauden voitto 
jatkuvista toiminnoista 7,0 1,9 18,4

 
8,8 

Katsauskauden voitto 
lopetetuista toiminnoista, 8,5 -3,0

 

josta Autotank-konsernin 
myyntivoitto 8,2

 

 
Katsauskauden voitto 15,5  
Osakkeenomistajille kuuluva   
tilikauden tulos 15,5 15,3  
Vähemmistöosuus 0,1  
 
*) sisältää 10,2 milj. euron myyntivoiton 
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ASPO-KONSERNIN TASE 12/08 12/07 Muutos

Me Me %
Varat 

Pitkäaikaiset varat 
Aineettomat hyödykkeet 17,0 2,6 553,8
Liikearvo 40,4 10,1 300,0
Aineelliset hyödykkeet 69,1 47,3 46,1
Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,2
Pitkäaikaiset saamiset 1,1 2,5 -56,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,9 1,1 -18,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 128,7 63,8 101,7

Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus 33,4 24,0 39,2
Myynti- ja muut saamiset 43,3 40,1 8,0
Rahat- ja pankkisaamiset 12,6 13,1 -3,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 89,3 77,2 15,7
Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
varat yhteensä 0,7
Varat yhteensä 218,7 141,0 55,1

Oma päoma ja velat 

Oma pääoma 
Osakepääoma 17,7 17,7
Muu oma pääoma 48,3 45,3 6,6
Emoyhtiön oman pääoman osuus 66,0 62,8 5,1
Vähemmistöosuus 0,2

Pitkäaikaiset velat 50,2 25,7 95,3
Lyhytaikaiset velat 102,0 52,3 95,0
Myytävissä oleviin 
omaisuuseriin liittyvät velat 0,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 218,7 141,0 55,1
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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     
31.12.2007 17,7 4,3 -1,0 0,5 -3,0 0,0 44,3 62,8 0,2 63,0
Muuntoerot   -1,5   
Siirto suojattujen erien    
alkuperäiseen arvoon  1,0   
Lisäys      
suojausrahastoon   -0,4   
Laskennallisen     
veron osuus   0,1   
Tilikauden voitto  15,5  0,0 
Osingonjako   -10,8   
Omien 
osakkeiden 

    

hankinta   -0,8   
Omien 
osakkeiden 

    

myynti   0,1   
Suoraan omaan pää-    
omaan kirjatut     
nettotulot   -0,0   
Muutos vähem-     
mistöosuuksissa    -0,2 
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

     
Oma pääoma     
31.12.2006 17,5 2,5 -0,1 0,2 -1,8 0,1 39,7 58,1 0,1 58,2
Muuntoerot   -0,1   
Lisäys suojaus-     
rahastoon         -1,2 0,0   
Laskennallisen     
veron osuus   0,3 0,0   
Tilikauden voitto  15,2  0,1 
Osingonjako   -10,6   
Omien 
osakkeiden 

    

hankinta   -1,7   
Omien     
osakkeiden     
myynti   0,3 0,5   
Vvk-lainan vaihto    
osakkeiksi 0,2 1,8   
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
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ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

2008 2007
Me Me

Liiketoiminnan nettorahavirta 30,9 8,6

Investoinnit  
Investoinnit aineellisiin ja  
aineettomiin hyödykkeisiin -22,0 -5,7
Luovutustulot investoinneista 0,7 11,1
Ostetut tytäryhtiöt -78,2 -4,7
Myydyt tytäryhtiöt 28,8
Investointien rahavirta  -70,7 0,7

Rahoitus 
Omien osakkeiden hankinta -0,8 -1,6
Omien osakkeiden myynti 0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos 16,9 8,3
Pitkäaikaisten lainojen muutos 34,0 -1,4
Voitonjako vähemmistölle -0,1
Maksetut osingot -10,8 -10,6
Rahoituksen rahavirta 39,3 -5,3

Rahavarojen muutos -0,5 4,0
Rahavarat vuoden alussa 13,1 9,1
Rahavarat kauden lopussa 12,6 13,1
 
 
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA 2008 2007

Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot 0,27 0,71
Tulos/osake, euroa, lopetetut toiminnot 0,33 -0,12
Tulos/osake,e euroa, yhteensä 0,60 0,59
Laimennettu tulos/osake, euroa,  
jatkuvat toiminnot 0,26 0,67
Laimennettu tulos/osake, euroa,  
lopetetut toiminnot 0,30 -0,11
Laimennettu tulos/osake, euroa, yhteensä 0,56 0,56
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, 
jatkuvat toiminnot 0,27 0,41
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa, 
lopetetut toiminnot -0,03 -0,12

Koko konserni 
Oma pääoma/osake, euroa 2,56 2,43
Omavaraisuusaste-% 30,6 45,1
Nettovelkaantumisaste, % 124,9 32,4
 
 
 
Laatimisperiaatteet 
 
Aspo Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-säännösten 
mukaan. Katsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin 
tilinpäätöksessä 31.12.2007. Tietoja ei ole tilintarkastettu. 
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Lopetetut toiminnot yhteensä  

1-12/08 1-12/07 
Me Me 

 
Liikevaihto 45,1 57,7 
Liiketoiminnan muut tuotot 9,4 0,4 
Poistot ja arvonalentumiset -0,4 -0,4 

 
Liikevoitto 9,6 -1,5 

 
Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -1,4 

 
Voitto ennen veroja 8,8 -2,9 

 
Katsauskauden voitto 8,5 -3,1 
- josta Autotank-konsernin myyntivoittoa      8,2  

 
Myytävänä olevat varat  31.12.2008  
Lyhytaikaiset varat  0,7  
Myytävänä olevat varat yhteensä 0,7  
  
Myytävänä olevaksi luokitellut velat  
Lyhytaikaiset velat  0,5  
Myytävänä olevat velat yhteensä 0,5  
  
Lopetetuille toiminnoille on kohdistettu niiden liiketoimintaan kuuluvat velat 
ja rahoituskulut. 
 
 
Kauko-Telkon hankinta  
Alustava  

 Yhdistämisessä Kirjanpitoarvo 
 kirjatut käyvät arvot ennen yhdistämistä 

 Me Me 
  
Hankitut varat  
Aineettomat hyödykkeet 17,9 3,9 
Aineelliset hyödykkeet 12,6 8,9 
Vaihto-omaisuus 23,9 23,1 
Myynti- ja muut saamiset 30,5 30,5 
Rahat ja pankkisaamiset 20,7 20,7 
Varat yhteensä 105,6 87,8 

  
Pitkäaikaiset velat  9,6 4,8 
Lyhytaikaiset velat 37,2 37,2 

  
Nettovarallisuus 58,8  
Liikearvo 37,4  
Kokonaishankintahinta 96,2  
 
 
Kokonaishankintahinta oli 96,2 miljoonaa euroa, josta arvioidut asiantuntija-
palkkiot olivat 1,8 miljoonaa euroa.  
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ASPO-KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 2008 2007 

Me Me 
 

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 79,0 34,6 
Leasing- ja muut vuokravastuut 10,0 13,7 
Johdannaissopimukset 0,7 1,4 
 
Helsingissä 10. helmikuuta 2009 
 
ASPO Oyj 
 
 
Aki Ojanen                         Arto Meitsalo  
toimitusjohtaja               talousjohtaja 
 
Lisätiedot: 
Aki Ojanen, 09 – 7595 363, 0400 106 592 
aki.ojanen@aspo.fi 
 
TIEDOTUSTILAISUUS 
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään tiistaina 10.2.2009 klo 
10.30 Paavo Nurmi -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 
Helsinki.   
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää tiistaina 31.3.2009 klo 
14.00 Pörssitalon pörssisalissa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. 
 
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 2009 
 
Aspon vuosikertomus ilmestyy viikolla 13 suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. 
Kertomus on luettavissa ja tilattavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa 
www.aspo.fi. 
 
Aspo Oyj julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2009: 
tammi-maaliskuulta 27.4.2009 
tammi-kesäkuulta 24.8.2009 
tammi-syyskuulta 26.10.2009 
 
 
JAKELU:  
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
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.    


