
 

   
   
   
   
   

Glaston Oyj Abp           OSAVUOSIKATSAUS                               31.10.2012 klo 13.00 
 
Glaston Oyj Abp osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012 
 
 
 
Jatkuvien toimintojen tammi-syyskuu 2012 verrattuna  tammi-syyskuu 2011 

• Saadut tilaukset olivat 84,7 (85,6) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen saadut 
tilaukset olivat 28,4 (21,8) miljoonaa euroa. 

• Tilauskanta 30.9.2012 oli 35,3 (34,5) miljoonaa euroa. 
• Liikevaihto oli 83,2 (85,9) miljoonaa euroa ja kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,6 

(22,2) miljoonaa euroa. 
• Käyttökate oli 0,2 (1,1) miljoonaa euroa eli 0,2 (1,2) % liikevaihdosta. 
• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -3,9 (-3,2) miljoonaa euroa eli -4,6 (-3,7) % liikevaihdosta.  

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 (-2,3) miljoonaa euroa. 
• Liiketulos oli -6,9 (-3,1) miljoonaa euroa eli -8,2 (-3,6) % liikevaihdosta. Kolmannen 

vuosineljänneksen liiketulos oli -0,4 (-2,2) miljoonaa euroa. 
• Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -13,1 (-1,6) %. 
• Osakekohtainen tulos oli -0,16 (-0,13) euroa ja kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen 

tulos oli -0,07 (-0,04) euroa.  
• Software Solutions -segmentti siirrettiin lopetettuihin toimintoihin Glastonin ilmoitettua 

neuvottelevansa liiketoiminta-alueen myynnistä. 
 
Toimitusjohtaja Arto Metsänen:  
” Haasteellisen alkuvuoden jälkeen markkinat osoittivat vilkastumisen merkkejä vuoden 2012 
kolmannella neljänneksellä. Pohjois-Amerikan markkinoilla varovaisen positiivinen kehitys jatkui. Etelä-
Amerikassa ja EMEA-alueella markkinat olivat vakaat. Aasiassa markkinat piristyivät. 
 
Lokakuussa ilmoitimme neuvottelevamme Software Solutions -liiketoiminta-alueen myynnistä ja sen 
odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Kaupan myötä voimme jatkossa keskittää strategista 
fokustamme ydinliiketoimintoihimme; lasinjalostuskoneisiin sekä niihin liittyviin palveluihin. Näillä 
liiketoiminta-alueilla meillä on erinomainen osaaminen ja parhaat mahdollisuudet kasvuun sekä 
asiakkaidemme tukemiseen. 
 
Lokakuun loppupuolella järjestetyt lasialan merkittävimmät messut (Glasstec) ylittivät vilkkaudellaan 
odotuksemme. Toimme markkinoille messuilla useita uusia tuotteita, muun muassa uusimmalla 
teknologialla varustetun tasokarkaisukoneen Glaston RC350™:n sekä Glaston Air™-ratkaisun 2 
millimetrin lasin karkaisuun. Glastonin uudet karkaisukoneet ovat saaneet markkinoilla erittäin hyvän 
vastaanoton ja varsinkin Glaston FC 500™ ja Glaston RC 200™ -tuotteista tehtiin messuilla useita 
alustavia sopimuksia.” 
 
Glastonin näkymät vuodelle 2012  
Glaston tarkensi 19.10.2012 näkymiään vuoden 2012 osalta. Glaston arvioi vuoden 2012 jatkuvien 
toimintojen liikevaihdon olevan vuoden 2011 tasolla (2011 jatkuvat toiminnot: 119,6 miljoonaa euroa). 
Jatkuvien toimintojen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan lievästi tappiollinen 
(vuonna 2011 jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -3,1 miljoonaa euroa). Glastonin 
jatkuvat toiminnot sisältävät Machines- ja Services-liiketoiminta-alueet. 
 
Markkinat 
Markkinoiden kehitys vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana oli suurelta osin odotusten 
mukaiset. Pohjois-Amerikassa markkinoiden asteittainen elpyminen jatkui. Etelä-Amerikassa ja EMEA-
alueella markkinatilanne jatkui suhteellisen vakaana. Hiljaisen alkuvuoden jälkeen kysyntä Aasiassa 
piristyi vuoden kolmannella neljänneksellä. 
 
 



 
 
 
 
 

Glastonin keskittyessä jatkossa Machines- ja Services -liiketoiminta-alueisiin jakaantuu yhtiön toiminta 
aiempaa tasaisemmin eri maantieteellisille alueille. Jatkuvien toimintojen liikevaihdon maantieteellinen 
jako esitellään tarkemmin kappaleessa Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja -tulos. 
 
Machines 
Vuoden kolmannella neljänneksellä Machines-segmentin markkinat Pohjois-Amerikassa kehittyivät 
varovaisen myönteisesti. EMEA-alueella markkinat pysyivät suhteellisen hyvällä tasolla mutta 
epävakaista talousnäkymistä johtuen asiakkaiden päätöksentekoajat pitkittyivät. Aasiassa markkinat 
piristyivät vuoden kolmannella neljänneksellä.  
 
Tuotekehityksen painopiste oli ohuen (2 mm) lasin karkaisussa sekä lopputuotteen optisen laadun 
parantamisessa. Lokakuussa järjestetyssä lasialan päätapahtumassa Glasstecissa esiteltiin ohuen lasin 
karkaisuun GlastonAir™ ilmakelluntateknologia -konsepti. Tapahtumassa julkistettiin myös globaali 
yhteistyösopimus saksalaisen Arconin kanssa koskien anisotropian eli polarisaatioheijastumien 
vähentämistä lasissa.  
 
Kolmannella neljänneksellä Pre-processing -tuotelinja esitteli Glasstec-messuilla  muun muassa uudet 
automaattiset leikkuulinjat UC 300 ja UC 500 sekä uuden lasinpesukoneen GlasWashin.   
 
Machines-segmentin tammi-syyskuun liikevaihto oli 62,0 (63,8) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä oli -3,1 (-3,4) miljoonaa euroa. 
 
Services 
Vuoden kolmannella neljänneksellä Services-segmentin markkinat Pohjois-Amerikassa kehittyivät 
myönteisesti kysynnän kohdistuessa koko tuotetarjoamaan. Etelä-Amerikassa ja Aasiassa kolmas 
neljännes oli haastava. Asiakkaiden koneiden käyttöasteiden jäädessä alhaiselle tasolle sekä varaosien 
että modernisointituotteiden kysyntä oli heikkoa. EMEA-alueella markkinat olivat vakaat.  
 
Katsauskaudella Services-segmentti toi markkinoille useita tuoteuutuuksia, jotka kaikki liittyvät 
lopputuotteen ominaisuuksien parantamiseen sekä kapasiteetin nostamiseen. Myös tuotteiden 
helppokäyttöisyyteen on panostettu. Glasstec-messuilla esiteltiin muun muassa RC200-zone™ -
päivitystuote, joka mahdollistaa karkaisukoneen vanhan tai rikkoutuneen kammion uusimisen. Glaston 
lanseerasi myös uuden automaatiojärjestelmäpäivityksen iControl™ (iC™) Glastonin 
tasokarkaisukoneisiin. iControl™ parantaa prosessihallintaa ja lisää tuottavuutta. 
 
Kolmannella vuosineljänneksellä solmittiin useita merkittäviä kauppoja Lähi-idässä, Venäjällä ja Pohjois-
Amerikassa. Tyynenmeren alueella solmittiin Services-segmentin kautta aikojen suurin yksittäinen 
kauppa, jonka arvo oli noin 0,9 miljoonaa euroa. 
  
Services-segmentin tammi-syyskuun liikevaihto oli 22,3 (23,1) miljoonaa euroa ja liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 4,0 (4,7) miljoonaa euroa.  
 
Jatkuvien toimintojen saadut tilaukset  
Glastonin saadut tilaukset katsauskaudella olivat 84,7 (85,6) miljoonaa euroa. Machines-segmentin 
osuus saaduista tilauksista oli 72 % ja Services-segmentin 28 %. Kolmannen vuosineljänneksen saadut 
tilaukset olivat 28,4 (21,8) miljoonaa euroa, kasvua 30 %. 
 
Jatkuvien toimintojen tilauskanta 
Glastonin tilauskanta 30.9.2012 oli 35,3 (34,5) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus 
tilauskannasta oli 31,3 miljoonaa euroa ja Services-segmentin osuus 4,0 miljoonaa euroa.  
 

Tilauskanta, MEUR  30.9.2012 30.9.2011 
Machines 31,3 33,1 
Services 4,0 1,4 
Yhteensä  35,3 34,5 



 
 
 
 
 

 
Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja -tulos  
Glastonin tammi-syyskuun liikevaihto oli 83,2 (85,9) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto 
tammi-syyskuussa oli 62,0 (63,8) miljoonaa euroa ja Services-segmentin 22,3 (23,1) miljoonaa euroa.  
 
Vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,6 (22,2) miljoonaa euroa jakautuen 
segmenteille seuraavasti: Machines 18,4 (16,2) miljoonaa euroa ja Services 6,8 (6,3) miljoonaa euroa.  
 
Maantieteellisesti liikevaihto jakaantui seuraavasti: EMEA 43 %, Aasia 23 % ja Amerikat 34 %. 
 
Liikevaihto, MEUR  1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 

Machines 62,0 63,8 90,0 
Services 22,3 23,1 31,1 
Muut ja sisäinen myynti -1,1 -1,0 -1,5 
Yhteensä  83,2 85,9 119,6 

 
Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli tammi-syyskuussa -3,9 (-3,2) miljoonaa euroa, eli -4,6 (-3,7) % 
liikevaihdosta. Machines-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa -3,1 (-3,4) 
miljoonaa euroa ja Services-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4,0 (4,7) miljoonaa euroa. 
  
Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,4 (-2,3) miljoonaa euroa. 
Machines-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,5 (-1,7) miljoonaa euroa ja Services-
segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,3 (0,9) miljoonaa euroa.  
 
Liike tulos , MEUR 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 
Machines -3,1 -3,4 -1,9 
Services 4,0 4,7 5,6 
Muut ja eliminoinnit -4,8 -4,5 -6,8 
Liike tulos  ilman kertaluonteisia eriä  -3,9 -3,2 -3,1 
Kertaluonteiset erät -3,0 0,1 0,3 
Liike tulos  -6,9 -3,1 -2,8 

 
Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -6,9 (-3,1) miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäiselle neljännekselle 
kirjattiin kertaluonteisena eränä Pre-processing toimintasegmenttiin kohdistuva liikearvon 
arvonalentumiskirjaus -3,0 miljoonaa euroa. 
 
Jatkuvien toimintojen tulos oli tammi-syyskuulta -11,9 (-14,0) miljoonaa euroa, ja kolmannelta 
neljännekseltä -2,0 (-4,3) miljoonaa euroa. Tulos lopetettujen toimintojen tuloksen jälkeen oli -17,1 (-
13,3) miljoonaa euroa ja kolmannelta vuosineljännekseltä -7,8 (-4,6) miljoonaa euroa. Lopetettujen 
toimintojen tulos sisältää 5,2 miljoonaa euroa liikearvon arvonalentumistappiota. Tammi-syyskuun 
sijoitetun pääoman tuotto oli -13,1 (-1,6) %.  
 
Osakekohtainen tulos 
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,11 (-0,14) euroa, lopetettujen toimintojen 
osakekohtainen tulos oli -0,05 (0,01) euroa, eli yhteensä -0,16 (-0,13) euroa. Heinä-syyskuun jatkuvien 
toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,04) euroa, lopetettujen toimintojen -0,06 (0,00) euroa, eli 
yhteensä -0,07 (-0,04) euroa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tase, rahavirta ja rahoitus  
Raportointikauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 163,4 (187,9) miljoonaa euroa. 
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma oli 36,0 (54,0) miljoonaa euroa eli 0,34 (0,51) euroa 
osaketta kohden. Omavaraisuusaste 30.9.2012 oli 24,5 (31,5) %. 31.12.2011 omavaraisuusaste oli 31,1 
%. Nettovelkaantumisaste oli 156,3 (101,4) % (31.12.2011: 93,5 %). 
 
Oman pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli -50,9 (-37,7) %.  
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli raportointikaudella 0,1 (-8,6) miljoonaa 
euroa. Käyttöpääoman muutos oli -1,8 (6,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -4,3 (-3,9) 
miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-syyskuussa oli -1,0 (8,1) miljoonaa euroa.  
 
Konsernin vieraan pääomanehtoisiin rahoitussopimuksiin liittyy kovenanttiehtoja ja muita sitoumuksia, 
jotka on sidottu konsernitason tunnuslukuihin. Käytetyt lainakovenantit ovat käyttökate suhteessa 
nettorahoituskuluihin (interest cover), nettovelat suhteessa käyttökatteeseen (net debt/EBITDA), 
rahavarat ja bruttoinvestoinnit. Katsauskauden aikana Glaston neuvotteli rahoittajiensa kanssa uudelleen 
osan lainakovenanteistaan. 
 
Sopeuttamistoimet 
Vuoden kolmannella neljänneksellä sopeuttamistoimenpiteet kohdistuivat ensisijaisesti Italiaan, jossa 
henkilöstön lomautukset jatkuivat.  
 
Investoinnit ja poistot 
Glastonin jatkuvien ja lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 4,4 (4,1) miljoonaa 
euroa. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja. Suurimmat investoinnit olivat 
tuotekehitysmenojen aktivointeja.  
 
Katsauskauden jatkuvien toimintojen poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 4,0 (4,1) 
miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kirjattiin Machines-liiketoiminta-alueeseen 
kohdistuva 3,0 miljoonan euron liikearvon arvonalentumistappio. 
 
Lopetetut toiminnot 
Lopetetut toiminnot koostuu Glastonin Software Solutions -liiketoiminta-alueesta. Glaston ilmoitti 
19.10.2012 pörssitiedotteella neuvottelevansa Software Solutions -liiketoiminta-alueensa myynnistä. 
 
Lopetettujen toimintojen tuotot olivat katsauskaudella 15,1 (17,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja   
-4,7 (1,0) miljoonaa euroa. Lopetettujen toimintojen tulos sisältää 5,2 miljoonaa euroa liikearvon 
arvonalentumistappiota, joka syntyi myytävänä olevien omaisuuserien (netto) arvostamisesta käypään 
arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. 
  
Organisaatio ja henkilöstö 
Glaston ilmoitti elokuussa muutoksesta johtoryhmässään. Uudeksi talousjohtajaksi nimitettiin 1.10.2012 
alkaen Sasu Koivumäki. Hän siirtyi tehtävään Glastonin Pohjois-Amerikan myyntijohtajan tehtävästä. 
 
Glastonin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli 30.9.2012 yhteensä 624 (693) henkilöä, joista 25 % 
työskenteli Suomessa ja 25 % muualla Euroopassa, 31 % Aasiassa ja 20 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli 
keskimäärin 638 (705). Software Solutions -segmentin palveluksessa oli 30.9.2012 yhteensä 186 (205) 
henkilöä. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen henkilöstö oli yhteensä keskimäärin 830 (907). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Osakkeet ja kurssikehitys 
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 30.9.2012 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen 
laskettuja rekisteröityjä osakkeita oli 105 588 636 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Syyskuun 
lopussa yhtiöllä oli hallussaan 788 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 0,75 % 30.9.2012 liikkeeseen 
laskettujen rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 94 819 euroa.  
 
Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 
Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Rekisteröityjen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,12 euroa 
osakkeelta. 
 
Yhtiön rekisteröityjen osakkeiden markkina-arvo 30.9.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
oli 29,3 (67,1) miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun aikana noin 13,6 miljoonaa 
kappaletta eli noin 13 % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,24 
euroa ja ylin 0,74 euroa. Tammi-syyskuun kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 0,43 euroa. 
Päätöskurssi 30.9.2012 oli 0,28 euroa. 
 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 0,34 (0,51) euroa. 
 
Raportointikauden  jälkeiset tapahtumat 
Glaston ilmoitti 19.10.2012 pörssitiedotteella neuvottelevansa Software Solutions -liiketoiminta-alueensa 
myynnistä. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Tämän johdosta yhtiö tarkensi 
näkymiään. Glaston arvioi vuoden 2012 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan vuoden 2011 tasolla 
(2011 jatkuvat toiminnot: 119,6 miljoonaa euroa). Jatkuvien toimintojen liiketuloksen ilman 
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan lievästi tappiollinen (vuonna 2011 jatkuvien toimintojen liiketulos 
ilman kertaluonteisia eriä -3,1 miljoonaa euroa). Glastonin jatkuvat toiminnot sisältävät Machines- ja 
Services-liiketoiminta-alueet.  
 
Lähiajan epävarmuustekijät ja riskit 
Glastonin lähiajan epävarmuustekijät ja riskit ovat pitkälti sidoksissa maailmantalouden kehitykseen. 
Euroopan talouden epävakaus sekä Aasian hitaampi kasvu vaikuttavat Glastonin kehitykseen. 
Hidastunut talouskasvu voi edelleen johtaa tilausten siirtymiseen ja konetoimitusten aikataulumuutoksiin. 
Asiakkaiden rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet voivat rajoittaa heidän investointimahdollisuuksiaan. 
Nämä saattavat heijastua loppuvuoden kehitykseen. 
 
Toimialan peruslähtökohtien arvioidaan säilyneen muuttumattomina, joten tulevien vuosien kehityksen 
uskotaan olevan positiivinen. Mikäli toimialan elpyminen lykkääntyy tai hidastuu on tällä negatiivinen 
vaikutus Glastonin tulokseen. Liiketoiminnan maantieteellisen painopisteen siirtyminen suuremman 
talouskasvun alueille vaimentaa kuitenkin Läntisen Euroopan ja Pohjois-Amerikan mahdollisesti 
hitaamman elpymisen taloudellisia vaikutuksia Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoiden tasaantumisesta 
huolimatta.  
 
Glaston suorittaa vuosittaiset liikearvon arvonalentumistestaukset vuoden viimeisen neljänneksen 
aikana. Lisäksi liikearvon arvonalentumistestauksia suoritetaan, mikäli on havaittavissa viitteitä 
omaisuuserän arvon alenemisesta. Pitkittyvän markkinoiden epävakauden vuoksi on mahdollista, että 
Glastonin kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, 
kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan 
heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Näkymät 
Glastonin markkinat jatkuvat haastavina vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Kasvu Aasian 
markkinoilla on tasaantunut. Pohjois-Amerikan markkinat osoittavat edelleen elpymisen merkkejä ja 
uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan. Etelä-Amerikan ja EMEA-alueen markkinoilla odotamme 
vakaata kehitystä.  
 
Liiketoimintamme peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja aurinkoenergiamarkkinat. 
Arkkitehtuurilasisegmentti luo pohjan konsernin tulevalle kasvulle. Pidemmällä aikavälillä 
aurinkoenergiasegmentin näkymät ovat hyvät. Näissä segmenteissä Glaston pystyy tarjoamaan 
asiakkailleen ajanmukaisen ja kilpailukykyisen tuotevalikoiman. 
 
Glaston arvioi vuoden 2012 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan vuoden 2011 tasolla (2011 jatkuvat 
toiminnot: 119,6 miljoonaa euroa). Jatkuvien toimintojen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä 
arvioidaan olevan lievästi tappiollinen (vuonna 2011 jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä -3,1 miljoonaa euroa). Glastonin jatkuvat toiminnot sisältävät Machines- ja Services-liiketoiminta-
alueet. 
 

Helsingissä 31. lokakuuta 2012 
 
Glaston Oyj Abp 
Hallitus 

 Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100 
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500 
 
Lähettäjä: 
Glaston Oyj Abp 
Agneta Selroos 
Viestintä- ja markkinointijohtaja 
Puh. 010 500 6105  
 
 
Glaston Oyj Abp 
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja 
laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista 
ohjelmistoratkaisuihin sekä huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin 
lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net 
 
Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 
 
Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

GLASTON OYJ ABP 
 
OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.9.2012 
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyörist yseroista johtuen taulukoiden luvut 
eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoi den loppusummiin. 
 
KONSERNIN TASE 
 
milj. euroa 30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  
 
Varat 
Pitkäaikaiset varat 
Liikearvo 36,8  52,6  52,6  
Muut aineettomat hyödykkeet 11,4  18,3  18,2  
Aineelliset hyödykkeet 16,9  18,9  18,7  
Osuudet osakkuusyrityksissä -  0,0  0,0  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3  0,3  0,3  
Lainasaamiset 4,5  4,5  4,4  
Laskennalliset verosaamiset 6,9  8,0  6,9  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 76,9  102,6  101,2  
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 27,6  27,8  25,2  

Saamiset     
Myynti- ja muut saamiset 26,3  39,5  40,8  
Kauden verotettavaan tulokseen 
perustuvat verosaamiset 0,9  1,0  1,3  

Saamiset yhteensä 27,2  40,5  42,1  
Rahavarat 10,1  17,1  18,6  
Myytävänä olevat omaisuuserät 21,6  -  -  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 86,5  85,4  86,0  

Varat yhteensä 163,4  187,9  187,2  

30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  
 
Oma pääoma ja velat 
Oma pääoma 
Osakepääoma 12,7  12,7  12,7  
Ylikurssirahasto 25,3  25,3  25,3  
Muut sidotun oman pääoman rahastot 0,0  0,0  0,0  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,8  26,8  26,8  
Omat osakkeet -3,3  -3,3  -3,3  
Käyvän arvon rahasto 0,1  0,0  0,0  
Muut vapaan oman pääoman rahastot 0,1  -  -  
Kertyneet voittovarat ja kurssierot -8,5  5,7  5,7  
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus 
kauden tuloksesta -17,0  -13,3  -14,4  
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma 
pääoma yhteensä 36,0  54,0  52,8  
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3  0,3  0,3  

Oma pääoma yhteensä 36,3  54,3  53,2  

Pitkäaikaiset velat   
Vaihtovelkakirjalaina 8,2  7,9  7,9  
Pitkäaikaiset korolliset velat 32,6  42,4  37,7  
Pitkäaikaiset korottomat velat ja 
varaukset 2,1  2,1  2,0  
Laskennalliset verovelat 1,4  3,9  3,6  



 
 
 
 
 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 44,3  56,3  51,2  
Lyhytaikaiset velat     
Lyhytaikaiset korolliset velat 27,2  22,0  22,6  
Lyhytaikaiset varaukset 2,7  4,9  4,1  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 
korottomat velat 46,0  50,1  55,3  
Kauden verotettavaan tulokseen 
perustuvat verovelat 0,2  0,5  0,7  
Myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät velat 6,8  -  -  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 82,8  77,4  82,8  

Velat yhteensä 127,1  133,6  134,0  

Oma pääoma ja velat yhteensä 163,4  187,9  187,2  

 
 
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA 
 

oikaistu  oikaistu  oikaistu  

milj. euroa 
7-9/  
2012  

7-9/  
2011  

1-9/  
2012  

1-9/  
2011  

1-12/  
2011  

Liikevaihto 24,6  22,2  83,2  85,9  119,6  
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3  0,3  0,6  0,7  0,9  
Kulut  -23,9  -23,3  -83,7  -85,6  -117,6  
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksista -  -  -  -  -  
Poistot ja arvonalentumiset -1,4  -1,5  -7,0  -4,2  -5,7  
Jatkuvien toimintojen 
liiketulos -0,4  -2,2  -6,9  -3,1  -2,8  
Rahoitustuotot ja -kulut -1,7  -2,2  -5,1  -9,9  -10,8  
Jatkuvien toimintojen tulos 
ennen veroja  -2,1  -4,4  -12,0  -13,0  -13,6  
Tuloverot 0,1  0,1  0,1  -1,0  -2,5  
Jatkuvien toimintojen tulos -2,0  -4,3  -11,9  -14,0  -16,1  
Lopetettujen toimintojen 
voitto / tappio verojen 
jälkeen -5,8  -0,3  -5,2  0,7  1,6  

Kauden voitto /tappio -7,8  -4,6  -17,1  -13,3  -14,4  

    
Jakautuminen:     
Emoyhteisön omistajille -7,8  -4,6  -17,0  -13,3  -14,4  
Määräysvallattomille 
omistajille 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Yhteensä -7,8  -4,6  -17,1  -13,3  -14,4  

  
Osakekohtainen tulos, euroa, 
jatkuvat toiminnot -0,02  -0,04  -0,11  -0,14  -0,16  
Osakekohtainen tulos, euroa, 
lopetetut toiminnot -0,06  0,00  -0,05  0,01  0,02  
Osakekohtainen tulos, euroa, 
laimentamaton ja laimennettu -0,07  -0,04  -0,16  -0,13  -0,14  

  
Jatkuvien toimintojen 
liiketulos, % liikevaihdosta -1,6  -10,0  -8,2  -3,6  -2,3  
Jatkuvien toimintojen voitto / 
tappio, % liikevaihdosta -8,0  -19,3  -14,3  -16,3  -13,4  
Kauden voitto / tappio, % 
liikevaihdosta -31,6  -20,6  -20,5  -15,4  -12,1  



 
 
 
 
 

  
Jatkuvien toimintojen 
liiketulokseen sisältyvät 
kertaluonteiset erät 0,0  0,0  -3,0  0,1  0,3  
Jatkuvien toimintojen 
liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,4  -2,3  -3,9  -3,2  -3,1  
Jatkuvien toimintojen 
liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä, % 
liikevaihdosta -1,6  -10,2  -4,6  -3,7  -2,6  
 

 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

7-9/  
2011  

1-9/  
2012  

1-9/  
2011  

1-12/  
2011  

Raportointikauden voitto / tappio -7,8  -4,6  -17,1  -13,3  -14,4  
Muut laajan tuloksen erät       
Kurssierot ulkomaisista yksiköistä -0,1  0,8  0,2  0,1  0,5  
Myytävissä olevien varojen käypien 
arvojen muutokset 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Muihin laajan tuloksen eriin 
liittyvät verot 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Raportointikauden muut laajan 
tuloksen erät yhteensä -0,1  0,8  0,2  0,1  0,5  

  
Raportointikauden laaja tulos 
yhteensä -7,9  -3,8  -16,9  -13,2  -14,0  

  
Jakautuminen:   
Emoyhteisön omistajille -7,9  -3,8  -16,8  -13,2  -14,0  
Määräysvallattomille omistajille 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Raportointikauden laaja tulos 
yhteensä -7,9  -3,8  -16,9  -13,2  -14,0  
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
milj. euroa 1-9/2012  1-9/2011  1-12/2011  
Liiketoiminnan rahavirrat  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 0,1  -8,6  -7,7  
Käyttöpääoman muutos -1,8  6,6  12,2  
Liiketoiminnan rahavirrat  -1,7  -2,0  4,4  
Investointien rahavirrat     
Liiketoimintojen yhdistäminen -  0,0  0,0  

Muut investoinnit -4,4  -4,1  -5,7  
Muut luovutustulot  0,1  0,2  0,2  
Investointien nettorahavirrat -4,3  -3,9  -5,5  

Rahavirrat ennen rahoitusta -6,0  -6,0  -1,1  
Rahoituksen rahavirrat     
Osakeanti ja vaihtovelkakirjalainan 
konvertointi, netto -  5,8  5,8  
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 0,2  47,8  47,9  
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset  -1,5  -1,9  -3,4  
Lainasaamisten lisäykset (-) / 0,0  0,0  0,1  



 
 
 
 
 

vähennykset (+) 

Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 7,7  21,4  34,9  
Lyhytaikaisten velkojen vähennykset  -7,3  -65,1  -81,5  

Muu rahoitus 0,0  0,0  0,0  
Rahoituksen nettorahavirrat -1,0  8,1  3,8  

    

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus -0,4  -0,7  0,2  

Rahavarojen nettomuutos -7,5  1,4  2,9  

Rahavarat kauden alussa 18,6  15,7  15,7  
Rahavarat kauden lopussa, jatkuvat ja 
lopetetut toiminnot 11,2  17,1  18,6  

Rahavarojen nettomuutos -7,5  1,4  2,9  

 
Rahavirrat sisältävät myös lopetettujen toimintojen  rahavirrat.  
 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 

milj. euroa 
Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
sidotun 

oman 
pääoman 

rahastot  

Sijoi-
tetun 

vapaan 
oman 

pää- oman 
rahasto  

Omat 
osak-

keet  

Käyvän 
arvon 

rahasto  

Oma pääoma 1.1.2011 12,7  25,3  0,00  0,1  -3,3  0,0  
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -  -  0,0  -  -  0,0  
Osakeanti -  -  -  5,9  -  -  
Vaihtovelkakirjalainan 
konvertointi -  -  -  20,8  -  -  

Oma pääoma 30.9.2011 12,7  25,3  0,0  26,8  -3,3  0,0  

Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
sidotun 

oman 
pääoman 

rahastot  

Sijoi-
tetun 

vapaan 
oman 

pää- oman 
rahasto  

Omat 
osak-

keet  

Käyvän 
arvon 

rahasto  

Oma pääoma 1.1.2012 12,7  25,3  0,0  26,8  -3,3  0,0  
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -  -  0,0  -  -  0,0  
Siirrot erien välillä -  -  0,0  -  -  -  

Oma pääoma 30.9.2012 12,7  25,3  0,0  26,8  -3,3  0,1  

 
 

Kerty-
neet 

voitto-
varat  

Kerty-
neet 

kurssi-
erot  

Emoyht 
omista-

jille 
kuuluva 

oma 
pääoma 

yht.  

Määräys-
vallat-

tomien 
omista-

jien 
osuus  

Oma 
pääoma 

yht.  

Oma pääoma 1.1.2011 4,6  -0,3  39,1  0,3  39,5  
Raportointikauden laaja tulos 
yhteensä -12,8  -0,4  -13,2  0,0  -13,2  
Osakeperusteinen 0,3  -  0,3  -  0,3  



 
 
 
 
 

kannustinjärjestelmä 
Osakeperusteinen 
kannustinjärjestelmä, 
verovaikutus -0,1  -  -0,1  -  -0,1  
Osakeanti -  -  5,9  -  5,9  
Vaihtovelkakirjalainan 
konvertointi -2,3  -  18,5  -  18,5  
Vaihtovelkakirjalainan 
konvertoinnin 
osakekurssikompensaation 
kuluvaikutus 3,4  -  3,4  -  3,4  

Oma pääoma 30.9.2011 -6,9  -0,6  54,0  0,3  54,3  

 

milj.euroa 

Muut 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahastot  

Kerty-
neet 

voitto-
varat  

Kerty-
neet 

kurssi-
erot  

Emo-yht.  
omista-

jille 
kuuluva 

oma 
pääoma 

yht.  

Määräys-
vallat-

tomien 
omista-

jien 
osuus  

Oma 
pääoma 

yht.  

Oma pääoma 1.1.2012 -  -8,4  -0,3  52,8  0,3  53,2  
Raportointi-kauden 
laaja tulos yhteensä -  -17,0  0,2  -16,8  0,0  -16,9  
Siirrot erien välillä  0,1  -0,1  -  -  -  -  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjes-telmä  -  0,0  - 0,0  -  0,0  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjes-
telmä, verovaikutus -  0,0  -  0,0  -  0,0  

Oma pääoma 30.9.2012 0,1  -25,5  -0,1  36,0  0,3  36,3  

 
TUNNUSLUVUT 

 

30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  

Jatkuvien toimintojen käyttökate (EBITDA), 
% liikevaihdosta (1  0,2  1,2  2,4  
Jatkuvien toimintojen liiketulos (EBIT), % 
liikevaihdosta -8,2  -3,6  -2,3  
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -20,5  -15,4  -12,1  
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut 
toiminnot, milj. euroa 4,4  4,1  5,7  
Bruttoinvestoinnit, % jatkuvien ja 
lopetettujen liiketoimintojen 
liikevaihdosta  4,4  4,0  4,0  

Omavaraisuusaste, % (2  24,5  31,5  31,1  

Velkaantumisaste, % (2  187,0  133,0  128,5  

Nettovelkaantumisaste, % (2  156,3  101,4  93,5  

Korolliset nettovelat, milj. euroa (2  56,8  55,1  49,7  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. 
euroa (2  104,2  126,5  121,4  
Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko 
vuoden tulokseksi -50,9  -37,7  -31,2  
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna 
koko vuoden tulokseksi -13,1  -1,6  0,3  
Sijoitetun pääoman tuotto, jatkuvat 
toiminnot, %, suhteutettuna koko vuoden 
tulokseksi -7,6  -2,6  -1,1  



 
 
 
 
 

Henkilökunta keskimäärin 830  907  899  
Henkilökunta kauden lopussa, jatkuvat 
toiminnot 624  693  670  
Henkilökunta kauden lopussa, lopetetut 
toiminnot 186  205  200  
Henkilökunta kauden lopussa 810  898  870  

(1 Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumis et 
(2 Myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät v elat 
sisällytetty tunnusluvun laskentaan 

 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
 

30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  

Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, 
ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita (1 000)  104 800  104 800  104 800  
Kauden lopun osakeantioikaistu 
liikkeeseen laskettu osakemäärä, ilman 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 
000) 104 800  104 800  104 800  
Osakkeiden osakeantioikaistu 
keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita (1 000)   104 800  96 785  100 826  
Osakkeiden osakeantioikaistu 
keskimääräinen lukumäärä 
vaihtovelkakirjalainan 
laimennusvaikutuksella ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita, (1 000)  111 531  109 528  110 538  
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, 
jatkuvat toiminnot, laimentamaton ja 
laimennettu, euroa  -0,11  -0,14  -0,16  
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, 
lopetetut toiminnot, laimentamaton ja 
laimennettu, euroa  -0,05  0,01  0,02  
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, 
yhteensä, laimentamaton ja laimennettu, 
euroa  -0,16  -0,13  -0,14  
Emoyhteisön omistajille kuuluva 
osakeantioikaistu oma pääoma / osake, 
euroa 0,34  0,51  0,50  
Hinta /  osakeantioikaistu osakekohtainen 
tulos  (P/E) -1,7  -4,8  -3,1  
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva 
osakeantioikaistu oma pääoma / osake 0,81  1,24  0,89  
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, 
milj. euroa 29,3  67,1  47,2  
Osakkeen suhteellinen vaihto, % 
keskimääräisestä rekisteröidystä 
osakekannasta 13,0  5,3  8,5  
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 13 611  5 166  8 447  
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 0,28  0,64  0,45  
Kauden ylin kurssi, euroa 0,74  1,27  1,27  
Kauden alin kurssi, euroa 0,24  0,61  0,40  
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu 
keskikurssi, euroa 0,43  1,03  0,84  
 



 
 
 
 
 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT  
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuoden 201 1 tilinpäätöksessä sekä tammi-
maaliskuun 2012 osavuosikatsauksessa. 
 
Tunnuslukuja laskettaessa on myytävänä olevia omais uuseriä ja niihin liittyviä velkoja 
käsitelty kuin niitä ei olisi luokiteltu myytävänä oleviksi.  
 
LAATIMISPERIAATTEET  
Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsau kset -standardia siten kuin Euroopan 
unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisäll ä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa 
tietoa. 
 
Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFR S-laatimisperiaatteita kuin 
edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että t iettyjä uusia tai uudistettuja 
standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2012 lä htien. Näistä uusista tai 
uudistetuista standardeista ja tulkinnoista on kerr ottu vuoden 2011 tilinpäätöksessä sekä 
tammi-maaliskuun 2012 osavuosikatsauksessa.  
 
SEGMENTTITIEDOT 
Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines ja Services. Software Solutions, joka 
aikaisemmin esitettiin raportoitavana segmenttinä, on esitetty lopetettuna toimintona, 
koska se täyttää IFRS 5:n kriteerit lopetetusta toi minnosta. 
 
Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilin päätöksen laatimis- ja 
arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketo imissa Glaston noudattaa samoja 
kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolist en osapuolten kanssa.  
 
Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegment eistä, jotka on yhdistelty 
raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 kriteerien m ukaisesti. Toimintasegmentit on 
yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen, tuotantoprosessien 
luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi . Myös tuotteiden jakelussa ja 
palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ova t samanlaiset. 
 
Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin  lasinjalostuskoneita sekä niihin 
liittyviä työkaluja valmistavista toimintasegmentei stä. Machines-segmenttiin sisältyvät 
Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävien lasi n karkaisu-, taivutus- ja 
laminointikoneiden valmistus ja myynti, Bavelloni-t uotemerkillä myytävien lasin 
esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti sekä työka lujen valmistus ja myynti. 
 
Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden  huolto- ja palvelutoiminta, 
konepäivitykset ja varaosamyynti. 
 
Lopetettuna toimintona esitetyn Software Solutionsi n tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam 
tuotemerkillä myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot 
ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohje lmistot lasinjalostajien 
integroiduille linjaratkaisuille. 
 
Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketul os koostuu pääosin konsernin 
pääkonttoritoiminnoista. 
 
Kertaluonteiset erät on ryhmitelty uudelleen sen mu kaisesti, kuuluvatko ne jatkuviin vai 
lopetettuihin toimintoihin. Lopetettuihin toimintoi hin liittyvät kertaluonteiset erät on 
esitetty lopetettujen toimintojen tuloksessa. 
 
Vuoden 2012 kertaluonteiset erät sisältävät liikear von arvonalentumiskirjaukset sekä 
toimipaikkojen lopettamisesta syntyneitä uudelleenj ärjestelykuluja . Näistä eristä 
toimipaikkojen lopettamisesta syntyneet uudelleenjä rjestelykulut sekä Software Solutions 
–toiminnolle kohdistetun liikearvon arvonalentumist appio sisältyvät lopetettujen 
toimintojen tulokseen. Software Solutions –toiminno lle kohdistetusta liikearvosta 
kirjattiin arvonalentumistappio, kun lopetetun toim innon omaisuuserät arvostettiin 
käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. 



 
 
 
 
 

 
Vuoden 2011 kertaluonteiset erät ovat aikaisempina vuosina tehtyjen kuluvarausten 
peruutuksia.  
 
Segmenttien varat sisältävät ulkopuoliset myyntisaa miset ja vaihto-omaisuuden, ja velat 
sisältävät ostovelat konsernin ulkopuolisille tahoi lle sekä saadut ennakkomaksut. Lisäksi 
segmenttien varoihin ja velkoihin kuuluvat liiketoi mintaan liittyvät siirtosaamiset ja - 
velat sekä muut liiketoimintaan liittyvät velat ja saamiset. Segmenttien varoihin ja 
velkoihin eivät kuulu lainasaamiset, rahoituseriin liittyvät jaksotukset ja saamiset, 
korolliset velat, korollisiin velkoihin liittyvät j aksotukset ja velat, verosaamiset ja -
velat eivätkä käteisvarat.  

Machines 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

7-9/  
2011  

1-9/  
2012  

1-9/  
2011  

1-12/  
2011  

Ulkoinen liikevaihto 18,4  16,2  62,0  63,7  89,8  
Sisäinen liikevaihto 0,0  0,0  0,0  0,2  0,2  
Liikevaihto 18,4  16,2  62,0  63,8  90,0  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,5  -1,7  -3,1  -3,4  -1,9  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä -2,5  -10,5  -4,9  -5,3  -2,1  
Kertaluonteiset erät -  -  -3,0  -  0,2  
Liiketulos -0,5  -1,7  -6,0  -3,4  -1,7  
Liiketulos-% -2,5  -10,5  -9,7  -5,3  -1,9  
Nettokäyttöpääoma     42,7  50,6  47,9  

Henkilöstö keskimäärin 500  561  557  
Henkilöstö kauden lopussa     481  561  541  

Services 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

7-9/  
2011  

1-9/  
2012  

1-9/  
2011  

1-12/  
2011  

Ulkoinen liikevaihto 6,2  6,1  21,2  22,3  29,9  
Sisäinen liikevaihto 0,6  0,2  1,1  0,9  1,2  
Liikevaihto 6,8  6,3  22,3  23,1  31,1  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 1,3  0,9  4,0  4,7  5,6  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä 18,6  14,0  17,8  20,3  17,9  
Kertaluonteiset erät -  0,0  -  0,1  0,1  
Liiketulos 1,3  0,9  4,0  4,8  5,7  
Liiketulos-% 18,6  14,8  17,8  20,8  18,4  
Nettokäyttöpääoma     22,1  24,0  21,9  

Henkilöstö keskimäärin 125  131  127  
Henkilöstö kauden lopussa     130  120  117  

Glaston-konserni 

Liikevaihto 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

7-9/  
2011  

1-9/  
2012  

1-9/  
2011  

1-12/  
2011  

Machines 18,4  16,2  62,0  63,8  90,0  
Services 6,8  6,3  22,3  23,1  31,1  
Muut ja sisäinen myynti -0,6  -0,2  -1,1  -1,0  -1,5  



 
 
 
 
 

Glaston-konserni jatkuvat 
toiminnot yhteensä 24,6  22,2  83,2  85,9  119,6  

Liiketulos 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

7-9/  
2011  

1-9/  
2012  

1-9/  
2011  

1-12/  
2011  

Machines -0,5  -1,7  -3,1  -3,4  -1,9  
Services 1,3  0,9  4,0  4,7  5,6  
Muut ja eliminoinnit -1,2  -1,4  -4,8  -4,5  -6,8  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,4  -2,3  -3,9  -3,2  -3,1  

Kertaluonteiset erät -  0,0  -3,0  0,1  0,3  
Jatkuvien toimintojen 
liiketulos -0,4  -2,2  -6,9  -3,1  -2,8  

Rahoituserät, netto -1,7  -2,2  -5,1  -9,9  -10,8  
Jatkuvien toimintojen tulos 
ennen veroja -2,1  -4,4  -12,0  -13,0  -13,6  
Jatkuvien toimintojen 
tuloverot 0,1  0,1  0,1  -1,0  -2,5  
Jatkuvien toimintojen tulos -2,0  -4,3  -11,9  -14,0  -16,1  

Lopetetut toiminnot, netto -5,8  -0,3  -5,2  0,7  1,6  
Tulos -7,8  -4,6  -17,1  -13,3  -14,4  
Henkilöstö keskimäärin 
(jatkuvat toiminnot) 638  705  698  
Henkilöstö kauden lopussa 
(jatkuvat toiminnot)     624  693  670  
 
 
 
Segmenttivarat 

milj. euroa 30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  

Machines 85,0  92,9  94,5  
Services 28,3  30,0  28,9  
Muut  4,0  5,5  5,3  
Segmenttivarat yhteensä 117,3  128,4  128,7  

Muut varat 46,1  59,5  58,5  
Kokonaisvarat yhteensä 163,4  187,9  187,2  

Segmenttivelat 

milj. euroa 30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  

Machines 42,3  42,3  46,6  
Services 6,2  6,0  6,9  
Muut  1,7  1,5  1,8  
Segmenttivelat yhteensä 50,2  49,8  55,4  

Muut velat 77,0  83,8  78,6  
Kokonaisvelat yhteensä 127,1  133,6  134,0  

Nettokäyttöpääoma 

milj. euroa 30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  

Machines 42,7  50,6  47,9  
Services 22,1  24,0  21,9  
Muut  2,4  4,0  3,5  
Glaston-konserni yhteensä 67,2  78,6  73,3  



 
 
 
 
 

 
 
Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot) 
 

milj. euroa 1-9/2012  1-9/2011  1-12/2011  

Machines 60,9  62,3  89,2  
Services 23,8  23,3  31,3  
Glaston-konserni yhteensä 84,7  85,6  120,5  

Myynti maantieteellisten alueiden mukaan (jatkuvat toiminnot) 
 

milj. euroa 1-9/2012  1-9/2011  1-12/2011  

EMEA 35,8  30,4  48,1  
Aasia 19,4  27,3  32,5  
Amerikka 28,0  28,3  39,0  
Yhteensä 83,2  85,9  119,6  
 
 
 
LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO, SAADUT TILAUKS ET JA TILAUSKANTA 
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
Machines 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

4-6/  
2012  

1-3/  
2012  

10-12/  
2011  

7-9/  
2011  

4-6/  
2011  

1-3/  
2011  

Ulkoinen liikevaihto 18,4  21,7  21,9  26,1  16,2  27,4  20,1  
Sisäinen liikevaihto 0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,2  0,0  
Liikevaihto 18,4  21,7  21,9  26,2  16,2  27,6  20,1  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,5  -1,7  -0,9  1,5  -1,7  0,2  -1,9  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä -2,5  -7,8  -4,1  5,6  -10,5  0,6  -9,2  
Kertaluonteiset erät -  -  -3,0  0,2  -  -  -  
Liiketulos -0,5  -1,7  -3,9  1,7  -1,7  0,2  -1,9  

Liiketulos-% -2,5  -7,8  -17,7  6,3  -10,5  0,6  -9,2  

Services 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

4-6/  
2012  

1-3/  
2012  

10-12/  
2011  

7-9/  
2011  

4-6/  
2011  

1-3/  
2011  

Ulkoinen liikevaihto 6,2  6,7  8,3  7,6  6,1  8,1  8,1  
Sisäinen liikevaihto 0,6  0,3  0,2  0,4  0,2  0,4  0,2  
Liikevaihto 6,8  7,0  8,5  7,9  6,3  8,5  8,3  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 1,3  1,0  1,7  0,9  0,9  2,3  1,5  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä 18,6  13,7  20,5  11,0  14,0  26,8  18,4  
Kertaluonteiset erät -  -  -  0,0  0,0  0,1  -  
Liiketulos 1,3  1,0  1,7  0,9  0,9  2,3  1,5  

Liiketulos-% 18,6  13,7  20,5  11,4  14,8  27,5  18,4  

      

Liikevaihto 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

4-6/  
2012  

1-3/  
2012  

10-12/  
2011  

7-9/  
2011  

4-6/  
2011  

1-3/  
2011  



 
 
 
 
 

Machines 18,4  21,7  21,9  26,2  16,2  27,6  20,1  
Services 6,8  7,0  8,5  7,9  6,3  8,5  8,3  
Muut ja eliminoinnit -0,6  -0,3  -0,2  -0,5  -0,2  -0,6  -0,2  
Glaston-konserni yhteensä 24,6  28,4  30,2  33,7  22,2  35,5  28,2  

Liiketulos 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

4-6/  
2012  

1-3/  
2012  

10-12/  
2011  

7-9/  
2011  

4-6/  
2011  

1-3/  
2011  

Machines -0,5  -1,7  -0,9  1,5  -1,7  0,2  -1,9  
Services 1,3  1,0  1,7  0,9  0,9  2,3  1,5  
Muut ja eliminoinnit -1,2  -2,0  -1,6  -2,2  -1,4  -1,6  -1,6  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,4  -2,8  -0,8  0,1  -2,3  0,9  -1,9  

Kertaluonteiset erät -  -  -3,0  0,2  0,0  0,1  -  
Liiketulos -0,4  -2,8  -3,7  0,3  -2,2  1,0  -1,9  

 
Tilauskanta (jatkuvat toiminnot) 
 

milj.euroa 
30.9.  

2012  
30.6.  

2012  
31.3.  

2012  
31.12.  

2011  
30.9.  

2011  
30.6.  

2011  
31.3.  

2011  

Machines 31,3  30,8  34,2  34,6  33,1  35,4  40,2  
Services 4,0  3,3  1,1  1,2  1,4  1,1  1,7  
Yhteensä 35,3  34,1  35,2  35,8  34,5  36,5  41,8  
 
Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot) 
 

milj. euroa 
7-9/  
2012  

4-6/  
2012  

1-3/  
2012  

10-12/  
2011  

7-9/  
2011  

4-6/  
2011  

1-3/  
2011  

Machines 21,1  19,1  20,7  26,9  15,2  23,1  24,0  
Services 7,2  9,1  7,5  8,0  6,7  8,0  8,7  
Glaston-konserni yhteensä 28,4  28,1  28,2  34,9  21,8  31,0  32,7  
 
 
LOPETETUT TOIMINNOT 
Lopetetut toiminnot sisältävät Software 
Solutions –liiketoiminta-alueen. 
Lopetettujen toimintojen tuotot, kulut ja 
tulos 
 
milj. euroa 1-9/2012  1-9/2011  1-12/2011  

Tuotot 15,1  17,5  23,0  
Kulut  -14,5  -16,5  -21,3  

Voitto 0,6  1,0  1,7  
Rahoituserät, netto 0,0  0,0  0,0  
Arvonalentumistappio arvostamisesta 
käypään arvoon vähennettynä myynnistä 
aiheutuvilla menoilla -5,2   -  -  
Lopetettujen toimintojen tulos ennen 
veroja  -4,7  1,0  1,7  
Tuloverot -0,6  -0,2  -0,1  
Tuloverot arvostamisesta käypään arvoon 
vähennettynä myynnistä aiheutuvilla 
menoilla 0,0  -  -  
Lopetettujen toimintojen voitto / tappio -5,2  0,7  1,6  
 



 
 
 
 
 

 
Lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy 5,2 mil j. euron liikearvon 
arvonalentumistappio. Liikearvon arvonalentumistapp io syntyi myytävänä olevien 
omaisuuserien (netto) arvostamisesta käypään arvoon  vähennettynä myynnistä aiheutuvilla 
menoilla. 
 
Myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät v elat  
 
milj. euroa 30.9.2012  

Varat 
Liikearvo 7,6  
Muut aineettomat hyödykkeet 6,6  
Aineelliset hyödykkeet 0,2  
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0  
Laskennalliset verosaamiset 0,0  
Vaihto-omaisuus 0,1  
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaami set  0,2  
Myynti- ja muut saamiset 5,7  
Rahavarat 1,1  

Myytävänä olevat omaisuuserät 21,6  

Velat 
Laskennallinen verovelka 1,8  
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 0,2  
Lyhytaikaiset varaukset 0,8  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 3, 8 
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat  0,0  

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 6,8  

Myytävänä olevat omaisuuserät, netto 14,9  
 
 
Myytävänä olevia omaisuuseriä ei ollut 30.9.2011 ei kä 31.12.2011. 
 
Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat 
 
milj. euroa 1-9/2012  1-9/2011  1-12/2011  

Liiketoiminnan rahavirrat 3,0  4,5  4,5  
Investointien rahavirrat -2,4  -1,8  -2,4  
Rahoituksen rahavirrat 0,0  0,0  0,0  

Nettorahavirta 0,6  2,7  2,1  
 
Tilauskanta (lopetetut toiminnot) 

milj. euroa 
30.9.  

2012  
30.6.  

2012  
31.3.  

2012  
31.12.  

2011  
30.9.  

2011  
30.6.  

2011  
31.3.  

2011  

Software Solutions  1,7  1,6  1,5  1,8  2,2  2,2  2,5  
 
Saadut tilaukset (lopetetut toiminnot) 

milj. euroa 1-9/2012  1-9/2011  1-12/2011  

Software Solutions  12,6  16,1  20,9  
 



 
 
 
 
 

EHDOLLISET VELAT 
 
 
milj. euroa 30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  
Kiinnitykset ja pantit   
Omien sitoumusten puolesta 488,0  523,5  490,1  
Muiden puolesta 0,1  0,2  0,1  
Takaukset   
Omasta puolesta 0,2  0,4  0,5  
Muiden puolesta 0,0  0,0  0,0  
Vuokravastuut 7,6  10,1  9,6  
Muut vastuut omasta puolesta 0,6  0,0  0,8  
 
 
Annetut pantit sisältävät 111,7 milj. euroa konsern iyhtiöiden osakkeita ja 41,0 milj. 
euroa saamisia konserniyhtiöiltä. 
 
Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai kantajana 
useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkä än erikseen mainitsemattoman tällä 
hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän 
merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai to iminnan tulosta. 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET 
 
milj. euroa 30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  

Nimellis-
arvo  

Käypä 
arvo  

Nimellis-
arvo  

Käypä 
arvo  

Nimellis-
arvo  

Käypä 
arvo  

Hyödykejohdannaiset         
Sähkötermiini-
sopimukset 0,2  0,0  0,2  0,1  0,1  0,0  
 
Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suoja utumistarkoituksessa. 
Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttä mättä vastaa osapuolten vaihtamia 
rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta. 
Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän ma rkkinahintaan. 
 
AINEELLISET HYÖDYKKEET 
 
milj. euroa 
 

Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-9/2012  1-9/2011  1-12/2011  

Kirjanpitoarvo kauden alussa 18,7  19,5  19,5  

Lisäykset 0,3  0,9  1,2  
Vähennykset 0,0  -0,2  -0,2  
Poistot -1,8  -1,9  -2,5  
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten 
palautukset -  0,0  -0,1  
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset -  0,6  0,6  
Kurssierot 0,0  0,0  0,2  
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin -0,2  -  -  

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 16,9  18,9  18,7  
 
Glastonilla ei ollut syyskuun 2012 lopussa aineelli sten hyödykkeiden hankintaa koskevia 
sopimukseen perustuvia sitoumuksia. Syyskuun 2011 l opussa näitä sitoumuksia oli 0,0 milj. 
euroa. 
 
 



 
 
 
 
 

OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2012  
 

Osakkeiden 
lukumäärä  

% osakkeis ta ja 
äänistä  

1 GWS Trade Oy 13 446 700  12,73  

2 Oy G.W.Sohlberg Ab 12 819 400  12,14  

3 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Varma 9 447 320  8,95  

4 Suomen Teollisuussijoitus Oy 9 049 255  8,57  

5 Sumelius Bjarne Henning 2 154 733  2,04  

6 Sumelius Bertil Christer 2 018 533  1,91  

7 Oy Investsum Ab 1 820 000  1,72  

8 Sumelius-Fogelholm Birgitta Christina 1 754 734  1,66  

9 Von Christierson Charlie 1 600 000  1,52  

10 Nordea Pro Finland Fund 1 210 000  1,15  

11 Sumelius-Koljonen Barbro 1 175 238  1,11  

12 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 140 000  1,08  

13 Suomen Kulttuurirahasto 1 084 760  1,03  

14 Ehrnrooth Helene Margareta 1 000 000  0,95  

15 Oy Cacava Ab 1 000 000  0,95  

16 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 850 000  0,81  

17 Huber Karin 800 800  0,76  

18 Evli Alexander Management Oy 788 582  0,75  

19 Drumbo Oy 750 000  0,71  

20 Sijoitusrahasto Aktiac Capital 734 574  0,70  

20 suurinta osakkeenomistajaa 64 644 629  61,22  

  Hallintarekisteröidyt 922 310  0,87  

Muut osakkeenomistajat 40 021 697  37,90  

  Yhteensä 105 588 636  100,00  
 
 
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryrityksetja osakkuus- ja 
yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituk sen ja konsernin johtoryhmän jäsenet 
ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. My ös osakkeenomistajat, jolla on 
osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Gla stonissa, kuuluvat lähipiiriin, samoin 
kuin näiden osakkeenomistajien määräysvaltayhtiöt. 
 
Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja mui den lähipiiriin kuuluvien kanssa 
Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin li iketoimissaan riippumattomien 
osapuolten kanssa. 
 
Konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvie n henkilöiden omistamilta yrityksiltä. 
Näistä tiloista maksetut vuokrat olivat tammi – syy skuussa 0,4 (0,5) milj. euroa. 
 
Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa liik etapahtumia, joiden ehdot 
poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa käytetyistä 
ehdoista.  


