TÄYDENNYS ASPO OYJ:N 8.4.2011 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

12.4.2011
Aspo Oyj (”Yhtiö”) täydentää seuraavilla, 12.4.2011 julkistettuun pörssitiedotteeseen sisältyvillä tiedoilla 8.4.2011
päivätyn, Yhtiön merkintäetuoikeusantiin liittyvän esitteen kohtia ”Tiivistelmä – Tulevaisuudennäkymät, tulosennuste ja
tulosennusteen lähtökohtia”, ”Viimeaikaiset tapahtumat” sekä ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Tulevaisuudennäkymät, tulosennuste ja tulosennusteen lähtökohtia”. Lisäksi Yhtiö täydentää esitettä
jäljempänä esitettävällä, esitteeseen sisältyvää tulosarviota koskevalla tilintarkastajan lausunnolla sekä esitteen kohtaa
”Nähtävillä olevat asiakirjat” Finanssivalvonnan tätä esitteen täydennysasiakirjaa koskevalla päätöksellä.
Ote 12.4.2011 julkistetusta pörssitiedotteesta:
ENNAKKOTIETOJA ASPO-KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA JA LIIKEVOITOSTA TAMMIMAALISKUULTA 2011
Aspo: Liikevaihto ja liikevoitto kasvussa
Alustavien tietojen mukaan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Aspo-konsernin liikevaihto kasvaisi noin 28 %
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja olisi noin 107 miljoonaa euroa (tammi-maaliskuu 2010: 83,4 Me).
Aspo arvioi liikevoiton kasvuksi ensimmäisellä neljänneksellä noin 38 % ja liikevoiton olevan noin 2,9 miljoonaa euroa
(tammi-maaliskuu 2010: 2,1 Me).
Liiketoimintasegmentit
Aspo arvioi, että Leipurin-segmentin, Telkon ja Kaukomarkkinoiden liikevaihto- ja liikevoittotasot kasvoivat ja olivat
vertailujaksoa selvästi paremmat. Hallinnon kulut olivat suunnitellulla tasolla.
ESL Shippingin liikevoitto jäi edellisvuodesta, koska vaikea jäätilanne vaikutti varustamon tulokseen kulujen kasvaessa
talviliikenteessä. Alusten polttoaineen kulutus lisääntyi merkittävästi ja alukset joutuivat odottamaan jäänmurtajien
avustusta. Kulunut jäätalvi oli ankarin neljännesvuosisataan ja noin kolme neljäsosaa Itämeren pinta-alasta oli jääkannen peitossa. ESL Shippingin liikevaihto ja kuljetusmäärät olivat jäätilanteesta huolimatta ennakoidulla tasolla.
Aspon ohjeistus vuodelle 2011
Aspo pitää ohjeistuksensa ennallaan: Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

YHTIÖN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ESITTEESEEN SISÄLTYVÄSTÄ TULOSARVIOSTA
Aspo Oyj:n hallitukselle
Annamme komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 Liitteen I kohdassa 13.2 tarkoitetun lausunnon Aspo Oyj:n 8.4.2011
päivättyyn esitteeseen 12.4.2011 päivätyllä esitteen täydennyksellä lisätystä tulosarviosta.
Yhtiön johto vastaa tulosarvioiden laatimisesta sekä olettamuksista, joihin arviot perustuvat. Meidän tehtävänämme on
antaa lausunto tulosarviosta suorittamamme työn perusteella.
Työmme on suoritettu noudattaen soveltuvin osin KHT-yhdistyksen varmennustoimeksiantostandardia 3400 ”Tulevaisuutta koskevan taloudellisen informaation tarkastaminen”. Emme ole suorittaneet esitteeseen sisältyvän tulosarvion tai
sen laatimisen yhteydessä käytettyjen tietojen ja olettamusten tilintarkastusta emmekä anna tilintarkastuskertomusta.
Esitteeseen sisältyy Aspo Oyj:n johdon laatima tulosarvio, jonka mukaan Aspo arvioi liikevoiton kasvuksi vuoden 2011
ensimmäisellä neljänneksellä noin 38 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja liikevoiton olevan noin 2,9
miljoonaa euroa.
Toteuma saattaa poiketa alustavien tietojen mukaisesta tulosarviosta, koska kaikki olettamukset eivät välttämättä toteudu arvioidulla tavalla, ja poikkeamat saattavat olla olennaisia.
Lausuntonamme esitämme, että esitteeseen sisältyvä tulosarvio on asianmukaisesti laadittu esitettyjen tietojen perusteella ja että sen laadinnassa on noudatettu liikkeeseenlaskijan käyttämiä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.
Tämä lausunto on annettu liitettäväksi ainoastaan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 mukaiseen esitteeseen.
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