
 

 
  

Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 3.5.2012 klo 13.00 
 
Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 
 
-Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 32,8 (38,1) miljoonaa euroa.  
-Tilauskanta 31.3.2012 oli 36,7 (44,3) miljoonaa euroa.  
-Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 35,5 (34,2) miljoonaa euroa.  
-Käyttökate oli 1,1 (1,0) miljoonaa euroa eli 3,0 (3,0) % liikevaihdosta. 
-Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,6 (-0,9) miljoonaa euroa eli -1,6 (-2,6) % 
liikevaihdosta. 
-Liiketulos tammi-maaliskuussa oli -3,9 (-0,9) miljoonaa euroa eli -11,0 (-2,6) % 
liikevaihdosta. 
-Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli -13,7 (-3,4) %.  
-Tammi-maaliskuun osakekohtainen tulos oli -0,05 (-0,09) euroa.  
 
Toimitusjohtaja Arto Metsänen   
”Glastonin kokonaismarkkinat kehittyivät odotustemme mukaisesti vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Maailmanlaajuisen toimintamme ansiosta eri markkinoiden vaihtelut 
tasapainottivat toisiaan.  
 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 4 % 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani 
edellisvuoteen verrattuna ollen -0,6 miljoonaa euroa. Kevyemmän kustannusrakenteen sekä 
kattavan ja ajanmukaisen tuotevalikoiman ansiosta meillä on kaikki edellytykset 
kannattavaan kasvuun. 
 
Glaston on viime vuosien aikana läpikäynyt kokonaisvaltaisen tehostamisohjelman. 
Viimeisenä vuorossa oli Software Solutions -segmentti, jossa toimenpiteet käynnistettiin 
syksyllä 2011. Nämä saatiin suurelta osin päätökseen katsauskauden aikana. Erityisesti 
tuotekehityksessä ja myyntiorganisaatiossa toteutettiin kehittämistoimenpiteitä. 
Myyntiorganisaatiota on kevennetty ja keskitetty. Vahva panostus tuotekehitykseen jatkuu 
tämän vuoden aikana.”  
 
Glastonin näkymät vuodelle 2012 ennallaan  
Glaston arvioi vuoden 2012 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2011 tasolla ja 
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan positiivinen. 
 
Markkinat 
Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Glastonin markkinat kehittyivät odotusten 
mukaisesti. Etelä-Amerikassa ja Aasiassa markkinakasvu tasaantui kilpailun kiristyessä 
entisestään. Pohjois-Amerikassa oli havaittavissa markkinoiden asteittaista elpymistä. 
EMEA-alueella Etelä-Euroopan markkinat pysyivät hiljaisina, muualla kysyntä oli 
tyydyttävällä tasolla. 
 
Machines 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Machines-segmentin markkinat Aasiassa ja 
Etelä-Amerikassa tasaantuivat. Katsauskauden loppupuolella Pohjois-Amerikassa oli 
näkyvissä varovaisia merkkejä markkinoiden elpymisestä ja erityisesti esikäsittelykoneiden 
kysyntä kehittyi myönteisesti. EMEA-alueella kysyntä oli tyydyttävällä tasolla. 
 
Machines-segmentin panostukset tuotekehitykseen jatkuivat ja ensimmäisen neljänneksen 
aikana Aasian markkinoille tuotiin Glaston Tamglass RC350™ ja CCS1000™-
tasokarkaisukoneet. RC350™ -koneen asiakashyödyt ovat korkea tuottavuus kaikkien Low-E 
pinnoitteiden karkaisuun, energiatehokkuus sekä helppokäyttöisyys. CCS1000™ -
karkaisulinja on toisen sukupolven kaksoiskammiokarkaisulinja, jonka etuja ovat lähes 



 

kaksinkertainen kapasiteetti sekä erinomainen lopputuotteen laatu. CCS1000™ tarjoaa 
useita teknologiapäivityksiä aiempiin kaksoiskammiomalleihin, mm. Vortex™ -
konvektiolämmitysjärjestelmän, iControL™ -ohjausjärjestelmän sekä teknologiaparannuksia 
esilämmitys- ja jäähdytysosastoissa. 
 
Katsauskaudella solmittiin useita kauppoja Glaston Tamglass FC500™ -koneista. Tuote on 
saanut erittäin hyvän vastaanoton markkinoilla, yhtenä esimerkkinä eräs eurooppalainen 
asiakas, jolle myytiin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä kolmas Tamglass FC500 -
kone vuoden sisällä. Samanaikaisesti FC500™ -koneen kanssa lanseerattu Glaston 
Tamglass RC200™ -kone täydentää uusien tasokarkaisukoneiden menestystä. RC200™ -
koneita on nyt myyty jokaiselle mantereelle ja tuote on saanut vahvan markkina-aseman. 
Uuden kaksoisreunahiontakoneen Bavelloni ExtraEdgen™ myynti lähti katsauskaudella 
kasvuun ja merkittävät kaupat tehtiin Saudi-Arabiaan ja Italiaan. Glaston Bavelloni Hyon™ -
reunahiontakoneen maailmanlaajuinen lanseeraus saatiin katsauskaudella päätökseen. 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kirjattiin Machines-segmenttiin kuuluvassa Pre-
processing -toimintasegmentissä 3,0 miljoonan euron liikearvon arvonalentumistappio 
kertaluonteisena eränä. 
 
Machines-segmentin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 21,9 (20,1) miljoonaa euroa ja 
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,9 (-1,9) miljoonaa euroa. 
 
Services 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Services-segmentin markkinat kehittyivät myönteisesti 
Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Lähi-idässä. Asiakkaita kiinnostivat erityisesti 
edistyksellisillä konvektio- ja ohjausjärjestelmillä varustetut päivitystuotteet. 
 
Tuotantolinjan kapasiteettia ja lasin laatua parantavan Vortex Pro™ -konvektiojärjestelmän 
suosio Pohjois-Amerikan markkinoilla jatkui. Glasswerks, yksi Pohjois-Amerikan johtavista 
arkkitehtuurilasia valmistavista yhtiöistä päätti modernisoida neljä karkaisu-uuniaan juuri 
Vortex Pro -konvektiolämmitysjärjestelmällä.  
 
Jatkuva tuotekehitys on Services-segmentin toiminnan lähtökohta. Alkuvuodesta tuotiin 
markkinoille uusia päivitystuotteita. China Glass -messuilla lanseerattiin päivitystuote, CCS™ 
-esilämmityskammio. Tämä lisää huomattavasti tuotantolinjan kapasiteettia, lopputuotteen 
laatua ja prosessin energiatehokkuutta. Esilämmityskammio voidaan lisätä kaikkiin Glaston 
Tamglass HTF Super™, ProE™ ja GHF Convection™ -karkaisukonemalleihin. Lisäksi 
messuilla esiteltiin täysin uusi menetelmä, HS Extention, paksun lämpölujitetun lasin laadun 
parantamiseksi. HS Extension -päivitys soveltuu kaikkiin Glaston Tamglass ProE™, CCS™ 
ja GHF Convection™ -karkaisukonemalleihin. 
 
Services-segmentin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 8,5 (8,3) miljoonaa euroa. Liiketulos 
ilman kertaluonteisia eriä oli 1,7 (1,5) miljoonaa euroa. 
 
Software Solutions   
Euroopan epävarmat talousnäkymät heijastuivat Software Solutions -segmentin 
ensimmäisen vuosineljänneksen toimintaan heikentäen asiakkaiden investointihalukkuutta. 
Asiakkaiden kysyntä kohdistui toiminnanohjausjärjestelmiin, teknisiin ohjelmistojärjestelmiin 
sekä optimointijärjestelmiin. Ylläpitosopimusten myynti kehittyi odotusten mukaisesti.  
 
Syksyllä 2011 käynnistetty laaja toiminnan kehittämisohjelma saatiin alkuvuodesta 
päätökseen. Toimenpiteet kohdistuivat ensisijaisesti myyntiorganisaatioon ja 
tuotekehitykseen. Euroopassa myynti- ja huoltorakennetta kevennettiin ja toiminta keskitettiin 
kolmeen maahan: Saksaan, Ranskaan ja Ruotsiin. Alkuvuonna huolto ylsi entistä parempaan 
suoritustasoon kiireellisten asiakastapausten hoidossa.  



 

 
Katsauskaudella segmentin panostukset uusien tuotteiden, ohjelmistotyökalujen sekä 
ohjelmistoarkkitehtuurin kehittämiseen kasvoivat. 
 
Software Solutions -segmentin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 5,4 (6,0) miljoonaa euroa ja 
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,2 (1,0) miljoonaa euroa. 
 
Saadut tilaukset 
Glastonin tilauskertymä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 32,8 (38,1) miljoonaa 
euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 63 %, Software Solutionsin 14 % 
ja Services-segmentin 23 %.  
 
Tilauskanta 
Glastonin tilauskanta oli 31.3.2012 yhteensä 36,7 (44,3) miljoonaa euroa. Machines-
segmentin osuus tilauskannasta oli 34,2 miljoonaa euroa, Services-segmentin osuus 1,1 
miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 1,5 miljoonaa euroa.  
 
Tilauskanta, MEUR  31.3.2012 31.3.2011 
Machines  34,2 40,2 
Services  1,1 1,7 
Software Solutions  1,5 2,5 
Yhteensä  36,7 44,3 

 
Liikevaihto ja tulos 
Katsauskauden liikevaihto oli 35,5 (34,2) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 21,9 (20,1) miljoonaa euroa, Services-segmentin 
liikevaihto oli 8,5 (8,3) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin liikevaihto oli 5,4 (6,0) 
miljoonaa euroa.  
 
Liike vaihto , MEUR 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 

Machines 21,9 20,1 90,0 
Services 8,5 8,3 31,1 
Software Solutions 5,4 6,0 23,1 
Emoyhtiö, elim -0,2 -0,2 -1,6 
Yhteensä  35,5 34,2 142,7 

 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,6 (-0,9) miljoonaa euroa, eli -1,6 (-2,6) % 
liikevaihdosta. Machines-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-
maaliskuussa -0,9 (-1,9) miljoonaa euroa. Services-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä oli 1,7 (1,5) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 
oli  0,2 (1,0) miljoonaa euroa.  
 
Tammi-maaliskuun liiketulos oli -3,9 (-0,9). Vuoden ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin 
kertaluonteisia eriä 3,3 miljoonaa euroa ja ne koostuvat 3,0 miljoonan euron liikearvon 
arvonalentumistappion kirjaamisesta Machines-segmenttiin kuuluvassa Pre-processing -
toimintasegmentissä sekä toimipaikkojen sulkemisesta johtuvista rakennemuutoskuluista.  
 
Glastonin nettorahoituskulut olivat -1,5 (-6,3) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden 
rahoituskuluja nostivat muun muassa vaihtovelkakirjalainan konvertoinnista syntyneet kulut. 
 
Katsauskauden tulos oli -5,3 (-8,1) miljoonaa euroa, ja osakekohtainen tulos oli -0,05 (-0,09) 
euroa. Tammi-maaliskuun sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -13,7 (-3,4) %. 
 



 

Sopeuttamistoimet 
Katsauskaudella Italiassa tuotantokapasiteettia sopeutettiin kysyntää vastaavaksi 
henkilöstöä lomauttamalla. 
 
Software Solutions -segmentin syksyllä 2011 käynnistetty toiminnan kehittämisohjelma jatkui 
vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Euroopan myynti- ja huolto-organisaation 
keskittämisohjelma saatiin päätökseen ja jatkossa toiminta on keskitetty Saksan, Ranskan ja 
Ruotsin toimipisteisiin. 
 
Tase, rahavirta ja rahoitus 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa konsernin taseen loppusumma oli 177,7 (198,1) 
miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma oli 47,2 (57,8) miljoonaa 
euroa eli 0,45 (0,55) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste 31.3.2012 oli 29,0 (32,0) %.  
Nettovelkaantumisaste oli 112,3 (94,7) %. 
 
Oman pääoman tuotto tammi-maaliskuussa oli -42,5 (-66,3) %. 
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli raportointikaudella 1,4 (-5,7) 
miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutos oli -2,8 (1,0) miljoonaa euroa. Investointien 
rahavirta oli -1,8 (-1,1) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-maaliskuussa oli -2,3 
(11,8) miljoonaa euroa.  
 
Konsernin vieraan pääomanehtoisiin rahoitussopimuksiin liittyy kovenanttiehtoja ja muita 
sitoumuksia, jotka on sidottu konsernitason tunnuslukuihin. Käytetyt lainakovenantit ovat 
käyttökate suhteessa nettorahoituskuluihin (interest cover), käyttökate suhteessa 
nettovelkoihin (net debt/EBITDA), rahavarat ja bruttoinvestoinnit. Katsauskauden aikana 
Glaston neuvotteli rahoittajiensa kanssa uudelleen osan lainakovenanteistaan. 
 
Investoinnit ja poistot 
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 1,8 (1,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei ollut 
merkittäviä yksittäisiä investointeja, suurimmat investoinnit olivat tuotekehitysmenojen 
aktivointeja.  
 
Katsauskauden poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 2,0 (1,9) miljoonaa 
euroa. Vuoden 2012 arvonalentumiskirjaus, 3,0 miljoonaa euroa, koostuu liikearvon 
arvonalentumistappiosta. Vertailukaudella tehtiin arvonalentumiskirjauksia aineellisista ja 
aineettomista hyödykkeistä 0,0 miljoonaa euroa. 
 
Organisaatio ja henkilöstö 
Glastonin palveluksessa oli 31.3.2012 yhteensä 844 (900) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 
18 % työskenteli Suomessa ja 40 % muualla EMEA-alueella, 27 % Aasiassa ja 16 % 
Amerikoissa. Katsauskaudella henkilöstöä oli keskimäärin 858 (920) henkilöä.  
 
Osakkeet ja kurssikehitys 
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 31.3.2012 oli 12,7 miljoonaa euroa ja 
liikkeeseen laskettuja rekisteröityjä osakkeita oli 105 588 636 kappaletta. Yhtiöllä on yksi 
osakelaji. Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 788 582 kappaletta yhtiön osaketta, 
mikä on 0,75 % 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 osakkeita vaihdettiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 6,0 miljoonaa 



 

kappaletta eli noin 5,8 % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta. Osakkeen alin 
kurssi oli 0,44 euroa ja ylin 0,74 euroa. Tammi-maaliskuun kaupankäyntimäärällä painotettu 
keskikurssi oli 0,57 euroa. Päätöskurssi 31.3.2012 oli 0,59 euroa. 
 
Glastonin osakkeiden markkina-arvo 31.3.2012 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
oli 61,8 (98,1) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma 
pääoma oli 0,45 (0,55) euroa. 
 
Vuoden 2011 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää 
oikeuden antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
Osakeantivaltuutus käsittää enintään 20 000 000 osaketta ja se on voimassa vuoden 2013 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus sisältää oikeuden päättää 
maksuttomasta osakeannista. Hallituksella on myös oikeus antaa ja/tai luovuttaa osakkeita 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Katsauskauden lopussa hallituksella oli tästä 
valtuutuksesta jäljellä valtuutus 16 907 499 osakkeen antamiseen. Hallituksella ei ole muita 
valtuutuksia. 
 
Yhtiökokouksen päätökset 
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2012 Helsingissä. Yhtiökokous 
vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2011 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous 
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta 
osinkoa. 
 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. 
-31.12.2011. 
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen 
nykyisistä jäsenistä Claus von Bonsdorff, Teuvo Salminen, Christer Sumelius, Pekka 
Vauramo ja Andreas Tallberg valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, sekä valita hallituksen uudeksi jäseneksi KTM Anu 
Hämäläisen.  
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 30 000 
euroa ja hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa. 
 
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena 
tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.  
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdottamat muutokset yhtiöjärjestyksen kohtiin 10 ja 11. 
Kohtaa 10 muutettiin siten, että kohdassa todetaan yhtiökokousten pitopaikaksi yhtiön 
kotipaikka tai Espoo. Kohtaan lisättiin myös maininta siitä, että mikäli yhtiökokouksessa 
suoritettaisiin äänestys, äänestystavan määräisi yhtiökokouksen puheenjohtaja. Kohtaa 11 
muutettiin siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Tämän lisäksi 
hallitus voi päättää kokouskutsun julkaisemisesta sanomalehdessä. 
 
Hallituksen järjestäytyminen 
Järjestäytymiskokouksessaan 27.3.2012 Glastonin hallitus valitsi keskuudestaan Andreas 
Tallbergin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen jatkamaan 
varapuheenjohtajana. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Glaston julkaisi 25.4.2012 pörssitiedotteen 3,0 miljoonan euron liikearvon 
arvonalentumistappion kirjaamisesta Machines-segmenttiin kuuluvassa Pre-processing -
toimintasegmentissä. Arvonalentumistappio kirjattiin ensimmäisen vuosineljänneksen 



 

tulokseen kertaluonteisena eränä. Samassa yhteydessä yhtiö tarkensi näkymiään 
liiketuloksen osalta siten, että liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 
positiivinen. Aiemmin arvioitiin liiketuloksen olevan positiivinen. 
 
Lähiajan epävarmuustekijät  
Hidastunut talouskasvu voi edelleen johtaa tilausten siirtymiseen ja konetoimitusten 
aikataulumuutoksiin. Epävarmat markkinanäkymät vaikuttavat myös asiakkaiden 
investointimahdollisuuksiin. 
 
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. 
 
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 vuonna 2012. Talouden epävarmuus vaikuttaa 
edelleen asiakkaiden investointipäätöksiin.  
 
Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoiden kasvun odotetaan tasaantuvan. Pohjois-Amerikan 
markkinat osoittavat varovaisia elpymisen merkkejä. EMEA-alueella Etelä-Euroopan 
markkinat jatkuvat haastavina, Keski-, Pohjois- ja Itä-Euroopassa on havaittavissa lievää 
kysynnän piristymistä. 
 
Liiketoimintamme peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja 
aurinkoenergiamarkkinat. Arkkitehtuurilasisegmentti luo pohjan konsernin tulevalle kasvulle. 
Pidemmällä aikavälillä aurinkoenergiasegmentin näkymät ovat hyvät. Myös 
ajoneuvoteollisuus antaa hyvät kasvumahdollisuudet. 
 
Jatkamme määrätietoisesti panostuksiamme niihin osa-alueisiin, jotka eivät edellytä 
asiakkailtamme mittavia investointeja. Näitä osa-alueita ovat huoltopalvelut ja työkalut. 
Odotamme huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen jatkuvan vuonna 2012. 
 
Glaston arvioi vuoden 2012 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2011 tasolla ja 
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan positiivinen. 
 
Helsingissä 3. toukokuuta 2012 
 
Glaston Oyj Abp 
Hallitus 
 
Lisätietoja antavat:  
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh 010 500 6100 
talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 500 6419 
 
Glaston Oyj Abp 
Arto Metsänen 
toimitusjohtaja 
 



 

Glaston Oyj Abp 
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen 
tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni 
esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam 
Software lasialan ohjelmistoissa.  Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
Small Cap -listalla. 
 
Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net 
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OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 31.3.2012 
 

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyörist yseroista johtuen 
taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämät tä täsmää taulukoiden 
loppusummiin. 
 
KONSERNIN TASE 
 
milj. euroa 31.3.2012  31.3.2011  31.12.2011  
Varat 
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo 49,6  52,6  52,6  
Muut aineettomat hyödykkeet 18,3  18,4  18,2  
Aineelliset hyödykkeet 18,1  19,6  18,7  
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 
ja saamiset yhteisyrityksiltä 0,0  0,0  0,1  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3  0,3  0,3  
Lainasaamiset 4,4  4,5  4,4  
Laskennalliset verosaamiset 6,9  8,2  6,9  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 97,8  103,7  101,2  
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 26,3  27,9  25,2  
Saamiset   
Myynti- ja muut saamiset 39,9  45,2  40,8  
Kauden verotettavaan tulokseen 
perustuvat verosaamiset 0,8  0,6  1,3  
Saamiset yhteensä 40,7  45,8  42,1  
Rahavarat 13,0  20,7  18,6  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 80,0  94,4  86,0  
Varat yhteensä 177,7  198,1  187,2  

    
milj. euroa 31.3.2012  31.3.2011  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 -9,0  4,3  5,7  



 

Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus 
kauden tuloksesta -5,3  -8,1  -14,4  
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma 
pääoma yhteensä 47,2  57,8  52,8  
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3  0,3  0,3  
Oma pääoma yhteensä 47,5  58,1  53,2  
Pitkäaikaiset velat   
Vaihtovelkakirjalaina 8,0  8,0  7,9  
Pitkäaikaiset korolliset velat 36,1  45,9  37,7  
Pitkäaikaiset korottomat velat ja 
varaukset 2,1  3,2  2,0  
Laskennalliset verovelat 3,2  4,3  3,6  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 49,4  61,5  51,2  
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset korolliset velat 22,2  21,8  22,6  
Lyhytaikaiset varaukset 4,1  5,9  4,1  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 
korottomat velat 54,1  50,3  55,3  
Kauden verotettavaan tulokseen 
perustuvat verovelat 0,4  0,6  0,7  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 80,8  78,6  82,8  
Velat yhteensä 130,2  140,0  134,0  
Oma pääoma ja velat yhteensä 177,7  198,1  187,2  

 
 
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA 
 
milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  

  
  

Liikevaihto 35,5  34,2  142,7  
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2  0,2  0,9  
Kulut  -34,7  -33,4  -136,5  
Osuus yhteis- ja 
osakkuusyritysten tuloksista -  -  0,0  
Poistot ja arvonalentumiset -5,0  -1,9  -8,1  
Liiketulos -3,9  -0,9  -1,1  
Rahoitustuotot ja -kulut -1,5  -6,3  -10,8  
Tulos ennen veroja  -5,4  -7,2  -11,8  
Tuloverot 0,1  -0,9  -2,6  
Kauden voitto / tappio -5,3  -8,1  -14,4  
Jakautuminen   

  Emoyhteisön omistajille -5,3  -8,1  -14,4  
Määräysvallattomille omistajille 0,0  0,0  0,0  
Yhteensä -5,3  -8,1  -14,4  

  
Osakekohtainen tulos, euroa, 
laimentamaton -0,05  -0,09  -0,14  
Osakekohtainen tulos, euroa, 
laimennettu -0,05  -0,09  -0,14  

 
  

  Liiketulos, % liikevaihdosta -11,0  -2,6  -0,8  
Kauden voitto / tappio, % 
liikevaihdosta -15,0  -23,6  -10,1  

  



 

Liiketulokseen sisältyvät 
kertaluonteiset erät -3,3  -  0,3  
Liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä -0,6  -0,9  -1,4  
Liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä, % liikevaihdosta -1,6  -2,6  -1,0  
 

 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 
milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  

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

 
  

 
  

Raportointikauden laaja tulos 
yhteensä -5,6  -8,8  -14,0  

 
  

 
  

Jakautuminen:   
 

  

 
  

 
  

Emoyhteisön omistajille -5,6  -8,7  -14,0  
Määräysvallattomille omistajille 0,0  0,0  0,0  
Raportointi kauden laaja tulos 
yhteensä -5,6  -8,8  -14,0  
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
 
milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  
Liiketoiminnan rahavirrat      
Rahavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta 1,4  -5,7  -7,7  
Käyttöpääoman muutos -2,8  1,0  12,2  
Liiketoiminnan rahavirrat  -1,4  -4,7  4,4  
Investointien rahavirrat     
Liiketoimintojen yhdistäminen -  -  0,0  
Muut investoinnit -1,8  -1,2  -5,7  
Muut luovutustulot  0,0  0,1  0,2  
Investointien nettorahavirrat -1,8  -1,1  -5,5  
Rahavirrat ennen rahoitusta -3,1  -5,8  -1,1  
Rahoituksen rahavirrat     
Osakeanti ja vaihtovelkakirjalainan 
konvertointi, netto -  5,5  5,8  
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset -  47,8  47,9  
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset  -1,5  -1,8  -3,4  
Lainasaamisten lisäykset (-) / 0,0  0,0  0,1  



 

vähennykset (+) 
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 2,1  15,2  34,9  
Lyhytaikaisten velkojen vähennykset  -2,9  -54,9  -81,5  
Muu rahoitus 0,0  0,0  0,0  
Rahoituksen nettorahavirrat -2,3  11,8  3,8  

  
 

  

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus -0,2  -1,0  0,2  

Rahavarojen nettomuutos -5,6  5,0  2,9  

Rahavarat kauden alussa 18,6  15,7  15,7  
Rahavarat kauden lopussa 13,0  20,7  18,6  
Rahavarojen nettomuutos -5,6  5,0  2,9  

 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 

milj. euroa 
Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
sid. 
oman 

pääoman 
rahas-

tot  

Sijoi -
te tun 

vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto  

Omat 
osak-

keet  

Käyvän 
arvon 

rahasto  
Oma pääoma 1.1.2011 12,7  25,3  0,0  0,1  -3,3  0,0  
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -  -  0,0  -  -  0,0  
Osakeanti -  -  -  5,9  -  -  
Vaihtovelkakirja-lainan 
konvertointi -  -  -  20,8  -  -  
Oma pääoma 31.3.2011 12,7  25,3  0,0  26,8  -3,3  0,0  

       

milj. euroa 
Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
sid. 
oman 

pääoman 
rahas-

tot  

Sijoi -
tetun 

vapaan 
oman 

pääoman 
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 31.3.2012 12,7  25,3  0,0  26,8  -3,3  0,1  

 

milj. euroa 

Kerty-
neet 

voitto-
varat  

Kerty-
neet 

kurssi-
erot  

Emo-
yhteisön 

omista-
jille 

kuuluva 
oma 

pääoma 
yht.  

Määräys-
vallat-

tomien 
omis-

tajien 
osuus  

Oma 
pääoma 

yht.  
Oma pääoma 1.1.2011 4,6  -0,3  39,1  0,3  39,5  
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -8,1  -0,6  -8,7  0,0  -8,8  
Osakeperusteinen 0,1  -  0,1  -  0,1  



 

kannustinjärjestelmä 
Osakeperusteinen 
kannustinjärjestelmä, 
verovaikutus 0,0  -  0,0  -  0,0  
Osakeanti -  -  5,9  -  5,9  
Vaihtovelkakirjalainan 
konvertointi -2,8  -  18,0  -  18,0  
Vaihtovelkakirjalainan 
konvertoinnin 
osakekurssikompensaation 
kuluvaikutus 3,4  -  3,4  -  3,4  
Oma pääoma 31.3.2011 -2,8  -0,9  57,8  0,3  58,1  

 
 

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 
omis-

tajien 
osuus  

Oma 
pääoma 

yht.  
Oma pääoma 1.1.2012  -  -8,4  -0,3  52,8  0,3  53,2  
Raportointikauden 
laaja tulos 
yhteensä -  -5,3  -0,3  -5,6  0,0  -5,6  
Siirrot erien 
välillä 0,1  -0,1  -  0,0  -  0,0  
Osakeperusteinen 
kannustin-
järjestelmä -  0,0  - 0,0  -  0,0  
Osakeperusteinen 
kannustin-
järjestelmä, 
verovaikutus -  0,0  -  0,0  -  0,0  
Oma pääoma 
31.3.2012 0,1  -13,8  -0,6  47,2  0,3  47,5  

 
 
TUNNUSLUVUT 

 
31.3.2012  31.3.2011  31.12.2011  

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 
(1  3,0  3,0  4,9  
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta -11,0  -2,6  -0,8  
Kauden voitto / tappio, % 
liikevaihdosta -15,0  -23,6  -10,1  
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,8  1,2  5,7  
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta  5,0  3,5  4,0  
Omavaraisuusaste, % 29,0  32,0  31,1  
Velkaantumisaste, % 139,5  130,3  128,5  
Nettovelkaantumisaste, % 112,3  94,7  93,5  
Korolliset nettovelat, milj. euroa 53,4  55,0  49,7  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, 
milj. euroa 113,8  133,8  121,4  
Oman pääoman tuotto, % -42,5  -66,3  -31,2  



 

Sijoitetun pääoman tuotto, % -13,7  -3,4  0,3  
Henkilökunta keskimäärin 858  920  899  
Henkilökunta kauden lopussa 844  900  870  

 
 

(1  Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumi set 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
 

 
31.3.2012  31.3.2011  31.12.2011  

 Rekisteröity osakemäärä kauden 
lopussa, ilman yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita (1 000)  104 800  97 092  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  88 681  100 826  
Osakkeiden osakeantioikaistu 
keskimääräinen lukumäärä 
vaihtovelkakirjalainan 
laimennusvaikutuksella ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita, (1 
000)  111 531  107 503  110 538  
Osakeantioikaistu osakekohtainen 
tulos, laimentamaton, euroa  -0,05  -0,09  -0,14  
Osakeantioikaistu osakekohtainen 
tulos, laimennettu, euroa  -0,05  -0,09  -0,14  
Emoyhteisön omistajille kuuluva 
osakeantioikaistu oma pääoma / 
osake, euroa 0,45  0,55  0,50  
Hinta /  osakeantioikaistu 
osakekohtainen tulos  (P/E) -11,6  -11,1  -3,1  
Hinta / emoyhteisön omistajille 
kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma 
/ osake 1,31  1,83  0,89  
Rekisteröidyn osakekannan markkina-
arvo, milj. euroa 61,8  98,1  47,2  
Osakkeen suhteellinen vaihto, % 
keskimääräisestä rekisteröidystä 
osakekannasta 5,8  2,5  8,5  
Osakkeen vaihto, osakkeita  
(1 000 kpl) 6 024  2 067  8 447  
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 0,59  1,01  0,45  
Kauden ylin kurssi, euroa 0,74  1,27  1,27  
Kauden alin kurssi, euroa 0,44  0,87  0,40  
Kauden kaupankäyntimäärillä 
painotettu keskikurssi, euroa 0,57  1,05  0,84  
 
 
 



 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT  
 
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 
Käyttökate (EBITDA)= Tulos ennen poistoja ja arvona lentumisia, yhteis- 
ja osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina 
 
Liiketulos (EBIT)= Tulos poistojen ja arvonalentumi sten jälkeen, yhteis- 
ja osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina 
 
Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä = Tulo s poistojen ja 
arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja osakkuusyrity sten tulososuudet 
mukaan luettuina, ilman kertaluonteisia eriä 
 
Rahavarat = muut rahavarat + käteisvarat 
 
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavara t 
 
Rahoituskulut = Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoi tusjärjestelyiden 
palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot 
 
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma (Emoyhteisön omist ajille kuuluva oma 
pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 10 0 / 
(Taseen loppusumma - saadut ennakot) 
 
Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat x 100 /  
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pää oma + 
määräysvallattomien omistajien osuus)  
 
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % = Korolliset  nettovelat x 100 / 
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pää oma + 
määräysvallattomien omistajien osuus)  
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)= Raportoi ntikauden tulos ennen 
veroja + rahoituskulut x 100 / Oma pääoma + korolli set velat 
(raportointikauden alun ja lopun keskiarvo) 
 
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)= Raportointikaud en voitto / tappio x 
100 / Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva o ma pääoma + 
määräysvallattomien omistajien osuus)               (raportointikauden 
alun ja lopun keskiarvo) 
 
Kertaluonteiset erät = pääsääntöisesti vain rakenne muutoksista johtuvia 
eriä. Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä s yntyviä kuluja, 
tuotevalikoiman rationalisoinnista syntyviä kuluja,  tuotantorakenteen 
uudistamisesta johtuvia kuluja sekä toimipisteiden vähentämisestä 
syntyviä kuluja. Myös liikearvon arvonalentumistapp io sisällytetään 
kertaluonteisiin eriin. Kertaluonteiset erät kirjat aan 
tulosvaikutteisesti siihen kulu- tai tuottoerään, m ihin ne luonteensa 
puolesta kuuluvat, ja ne sisältyvät liiketulokseen.  Glaston esittää 
tunnuslukujen yhteydessä myös liiketuloksen ilman k ertaluonteisia eriä. 
Mikäli kertaluonteisiin eriin sisältyvä kulu peruut etaan esimerkiksi 
olosuhteiden muuttuessa, myös tämä peruutus esitetä än kertaluonteisissa 
erissä. Kertaluonteisiin eriin sisällytetään myös p oikkeuksellisen 
suuret aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden l uovutusvoitot tai -



 

tappiot sekä konsernirakenteen muutoksista johtuvat  luovutusvoitot tai -
tappiot. 
 
Osakekohtaiset tunnusluvut  
 
Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhteisön omistajill e kuuluva osuus 
raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osake antioikaistu 
osakemäärä 
 
Laimennettu osakekohtainen tulos = Emoyhteisön omis tajille kuuluva osuus 
raportointikauden tuloksesta oikaistuna vaihtovelka kirjalainan 
tulosvaikutuksella / Keskimääräinen osakeantioikais tu osakemäärä 
oikaistuna vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osa kemäärään 
 
Osinko / osake = Raportointikaudelta jaettu osinko / Liikkeeseen 
laskettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Osinkosuhde = (Osinko / osake x 100)/ Osakekohtaine n tulos 
 
Efektiivinen osinkotuotto / osake = (Osinko / osake  x 100 )/ 
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi 
 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma = Emoyhteisön 
omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa / Osa kkeiden 
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Osakkeen hinta keskimäärin = Osakkeen vaihto, euroa  kauden aikana / 
Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana 
 
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) = Raportointikau den viimeinen 
pörssikurssi /Osakekohtainen tulos (EPS) 
 
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtai nen oma pääoma =  
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Emoyhtei sön omistajille 
kuuluva osakekohtainen oma pääoma  
 
Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdett ujen osakkeiden 
lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osak emäärästä 
 
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä ka uden lopussa x 
raportointikauden viimeinen pörssikurssi 
 
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa = Liikkeeseen l askettu osakemäärä - 
yrityksen hallussa olevat omat osakkeet 
 
LAATIMISPERIAATTEET  
 
Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 3 4 Osavuosikatsaukset 
-standardia siten kuin Euroopan unioni on sen hyväk synyt. 
Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätök sen vaatimaa tietoa.   
 
Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFR S-
laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilin päätöksessä, paitsi 
että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja j a tulkintoja on 
noudatettu 1.1.2012 lähtien:  



 

 
- Muutos IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätökse ssä esitettävät 
tiedot – rahoitusvarojen siirrot  
 
Muutos IFRS 7 -standardiin tuli voimaan 1.7.2011 ta i sen jälkeen 
alkavalta tilikaudelta. Muutoksella lisättiin rahoi tusvarojen siirtoihin 
ja taseesta pois kirjaamiseen liittyviä liitetietov aatimuksia. 
Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Glaston-k onsernin 
konsernitilinpäätökseen, mutta se lisää konsernitil inpäätöksessä 
annettavia liitetietoja.  
 
Muut 1.1.2012 voimaan tulleet uudet tai uudistetut standardit tai 
tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glaston-konser nin 
konsernitilinpäätöksen kannalta. 
 
 
SEGMENTTITIEDOT 
 
Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines, Se rvices ja Software 
Solutions. Raportoitavat segmentit noudattavat kons ernin tilinpäätöksen 
laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien väli sissä liiketoimissa 
Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin li iketoimissaan 
ulkopuolisten osapuolten kanssa.  
        
Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegment eistä, jotka on 
yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 k riteerien mukaisesti. 
Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on 
samankaltainen, tuotantoprosessien luonne on samank altainen, samoin kuin 
asiakastyyppi. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelu jen tuottamisessa 
käytettävät menetelmät ovat samanlaiset.  
       
Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin  lasinjalostuskoneita 
sekä niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimi ntasegmenteistä. 
Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Unigla ss-tuotemerkeillä 
myytävien lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointik oneiden valmistus ja 
myynti, Bavelloni-tuotemerkillä myytävien lasin esi käsittelykoneiden 
valmistus ja myynti sekä työkalujen valmistus ja my ynti.   
       
Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden  huolto- ja 
palvelutoiminta, konepäivitykset ja varaosamyynti. 
        
Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam 
tuotemerkillä myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, 
ohjelmistot ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisi in sekä ohjelmistot 
lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille.  
        
Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketul os sisältää konsernin 
pääkonttoritoiminnot sekä segmenteille kohdistamatt oman osuuden 
yhteisyrityksen tuloksesta.  
      
Vuoden 2012 kertaluonteiset erät sisältävät liikear von 
arvonalentumiskirjauksen sekä toimipaikkojen lopett amisesta syntyneitä 
uudelleenjärjestelykuluja . 
 
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 
tahoille sekä saadut ennakkomaksut. Lisäksi segment tien varoihin ja 
velkoihin kuuluvat liiketoimintaan liittyvät siirto saamiset ja - velat 
sekä muut liiketoimintaan liittyvät velat ja saamis et. Segmenttien 
varoihin ja velkoihin eivät kuulu lainasaamiset, ra hoituseriin liittyvät 
jaksotukset ja saamiset, korolliset velat, korollis iin velkoihin 
liittyvät jaksotukset ja velat, verosaamiset ja -ve lat eivätkä 
käteisvarat.  
 
 
Machines 

 milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  
Ulkoinen liikevaihto 21,9  20,1  89,8  
Sisäinen liikevaihto 0,0  0,0  0,2  
Liikevaihto 21,9  20,1  90,0  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,9  -1,9  -1,9  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä -4,1  -9,2  -2,1  
Kertaluonteiset erät -3,0  -  0,2  
Liiketulos -3,9  -1,9  -1,7  
Liiketulos-% -17,7  -9,2  -1,9  
Nettokäyttöpääoma 46,8  54,9  47,9  
Henkilöstö keskimäärin 525  556  557  
Henkilöstö kauden lopussa 513  550  541  

Services 

milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  
Ulkoinen liikevaihto 8,3  8,1  29,9  
Sisäinen liikevaihto 0,2  0,2  1,2  
Liikevaihto 8,5  8,3  31,1  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 1,7  1,5  5,6  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä 20,5  18,4  17,9  
Kertaluonteiset erät -  -  0,1  
Liiketulos 1,7  1,5  5,7  
Liiketulos-% 20,5  18,4  18,4  
Nettokäyttöpääoma 22,2  22,3  21,9  
Henkilöstö keskimäärin 123  145  127  
Henkilöstö kauden lopussa 125  139  117  

 Software Solutions 

milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  
Ulkoinen liikevaihto 5,4  6,0  23,0  
Sisäinen liikevaihto 0,0  0,0  0,1  
Liikevaihto 5,4  6,0  23,1  
Osuus osakkuus- ja -  -  0,0  



 

yhteisyritysten tuloksista 
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 0,2  1,0  1,7  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä 3,3  16,4  7,5  
Kertaluonteiset erät -0,3  -  0,0  
Liiketulos -0,2  1,0  1,8  
Liiketulos-% -3,1  16,4  7,7  
Nettokäyttöpääoma 20,8  20,7  20,4  
Henkilöstö keskimäärin 198  204  202  
Henkilöstö kauden lopussa 194  198  200  

Glaston-konserni 

 Liikevaihto 
milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  
Machines 21,9  20,1  90,0  
Services 8,5  8,3  31,1  
Software Solutions  5,4  6,0  23,1  
Muut ja sisäinen myynti -0,2  -0,2  -1,6  
Glaston-konserni yhteensä 35,5  34,2  142,7  

Liiketulos 
milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  
Machines -0,9  -1,9  -1,9  
Services 1,7  1,5  5,6  
Software Solutions  0,2  1,0  1,7  
Muut ja eliminoinnit -1,6  -1,6  -6,8  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,6  -0,9  -1,4  
Kertaluonteiset erät -3,3  -  0,3  
Liiketulos -3,9  -0,9  -1,1  
Rahoituserät, netto -1,5  -6,3  -10,8  
Tulos ennen tuloveroja ja 
määräysvallattomien omistajien 
osuutta -5,4  -7,2  -11,8  
Tuloverot 0,1  -0,9  -2,6  
Tulos  -5,3  -8,1  -14,4  
Henkilöstö keskimäärin 858  920  899  
Henkilöstö kauden lopussa 844  900  870  

Segmenttivarat 
milj. euroa 31.3.2012  31.3.2011  31.12.2011  
Machines 91,9  99,4  94,5  
Services 29,4  29,8  28,9  
Software Solutions  26,4  26,0  25,1  
Muut  5,9  5,6  5,3  
Segmenttivarat yhteensä 153,6  160,7  153,8  
Muut varat 24,1  37,4  33,3  
Kokonaisvarat yhteensä 177,7  198,1  187,2  

   
   



 

Segmenttivelat 
  milj. euroa 31.3.2012  31.3.2011  31.12.2011  

Machines 45,1  44,5  46,6  
Services 7,2  7,5  6,9  
Software Solutions  5,6  5,3  4,8  
Muut  1,6  1,2  1,8  
Segmenttivelat yhteensä 59,5  58,5  60,1  
Muut velat 70,7  81,6  73,9  
Kokonaisvelat yhteensä 130,2  140,0  134,0  

   
   Nettokäyttöpääoma 

  milj. euroa 31.3.2012  31.3.2011  31.12.2011  
Machines 46,8  54,9  47,9  
Services 22,2  22,3  21,9  
Software Solutions  20,8  20,7  20,4  
Muut  4,3  4,4  3,5  
Glaston-konserni yhteensä 94,1  102,3  93,7  
 
 
Saadut tilaukset 
milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  
Machines 20,7  24,0  89,2  
Services 7,5  8,7  31,3  
Software Solutions  4,6  5,4  20,9  
Glaston-konserni yhteensä 32,8  38,1  141,3  

Myynti maantieteellisten 
alueiden mukaan 
milj. euroa 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  
EMEA 16,3  16,6  68,1  
Aasia 8,1  9,7  33,6  
Amerikka 11,2  7,9  41,0  
Yhteensä 35,5  34,2  142,7  
 
LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO, SAADUT TILAUKS ET JA TILAUSKANTA 
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
 

Machines 

      
milj. euroa 

1- 3/  
2012  

10- 12/  
2011  

7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

Ulkoinen liikevaihto 21,9  26,1  16,2  27,4  20,1  
Sisäinen liikevaihto 0,0  0,1  0,0  0,2  0,0  
Liikevaihto 21,9  26,2  16,2  27,6  20,1  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,9  1,5  -1,7  0,2  -1,9  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä -4,1  5,6  -10,5  0,6  -9,2  
Kertaluonteiset erät -3,0  0,2  -  -  -  
Liiketulos -3,9  1,7  -1,7  0,2  -1,9  
Liiketulos-% -17,7  6,3  -10,5  0,6  -9,2  



 

Services 

milj. euroa 
1- 3/  
2012  

10- 12/  
2011  

7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

Ulkoinen liikevaihto 8,3  7,6  6,1  8,1  8,1  
Sisäinen liikevaihto 0,2  0,4  0,2  0,4  0,2  
Liikevaihto 8,5  7,9  6,3  8,5  8,3  
Liiketulos  ilman 
kertaluonteisia eriä 1,7  0,9  0,9  2,3  1,5  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä 20,5  11,0  14,0  26,8  18,4  
Kertaluonteiset erät -  0,0  0,0  0,1  -  
Liiketulos 1,7  0,9  0,9  2,3  1,5  
Liiketulos-% 20,5  11,4  14,8  27,5  18,4  

      
Software Solutions 

milj. euroa 
1- 3/  
2012  

10- 12/  
2011  

7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

Ulkoinen liikevaihto 5,4  5,6  5,3  6,1  6,0  
Sisäinen liikevaihto 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Liikevaihto 5,4  5,6  5,3  6,2  6,0  
Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksista -  -  0,0  -  -  
Liik etulos ilman 
kertaluonteisia eriä 0,2  0,8  -0,3  0,3  1,0  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä 3,3  13,4  -6,3  5,3  16,4  
Kertaluonteiset erät -0,3  -  0,0  0,0  -  
Liiketulos -0,2  0,8  -0,3  0,4  1,0  
Liiketulos-% -3,1  13,4  -6,3  6,0  16,4  

Liikevaihto 

milj. euroa 
1- 3/  
2012  

10- 12/  
2011  

7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

Machines 21,9  26,2  16,2  27,6  20,1  
Services 8,5  7,9  6,3  8,5  8,3  
Software Solutions  5,4  5,6  5,3  6,2  6,0  
Muut ja eliminoinnit -0,2  -0,5  -0,2  -0,6  -0,2  
Glaston-konserni yhteensä 35,5  39,3  27,5  41,6  34,2  

Liiketulos 

milj. euroa 
1- 3/  
2012  

10- 12/  
2011  

7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

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



 

 
 

Tilauskanta 
31.3.  

2012  
31.12.  

2011  
30.9.  

2011  
30.6.  

2011  
31.3.  

2011  
Machines 34,2  34,6  33,1  35,4  40,2  
Services 1,1  1,2  1,4  1,1  1,7  
Software Solutions 1,5  1,8  2,2  2,2  2,5  
Yhteensä 36,7  37,6  36,7  38,7  44,3  

 
Saadut tilaukset 

milj. euroa 
1- 13/  

2012  
10- 12/  

2011  
7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

Machines 20,7  26,9  15,2  23,1  24,0  
Services 7,5  8,0  6,7  8,0  8,7  
Software Solutions  4,6  4,8  5,0  5,7  5,4  
Glaston-konserni yhteensä 32,8  39,7  26,8  36,7  38,1  

 
 
 
EHDOLLISET VELAT 
 
milj. euroa 31.3.2012  31.3.2011  31.12.2011  
Kiinnitykset ja pantit       
Omien sitoumusten puolesta 487,2  516,9  490,1  
Muiden puolesta 0,1  0,2  0,1  
Takaukset       
Omasta puolesta 0,5  0,2  0,5  
Muiden puolesta 0,0  0,2  0,0  
Vuokravastuut 9,0  10,5  9,6  
Takaisinostovastuut -  0,2  -  
Muut vastuut omasta puolesta 0,7  0,0  0,8  
 
 
Annetut pantit sisältävät 111,7 milj. euroa konsern iyhtiöiden osakkeita 
ja 40,2 milj. euroa saamisia konserniyhtiöiltä. 
 
Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana 
tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään 
erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä o levan oikeudenkäynnin 
yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän merkitt ävästi konsernin 
taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta. 
 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET 
 
milj. euroa 31.3.2012  

 
31.3.2011    31.12.2011  

  
Nimellis-
arvo  

Käypä 
arvo  

Nimellis-
arvo  

Käypä 
arvo  

Nimellis-
arvo  

Käypä 
arvo  

Valuuttajohdannaiset             
Valuuttatermiini-
sopimukset - - 0,2 0,0 - - 
Hyödykejohdannaiset 
Sähkötermiini-
sopimukset 0,2 0,0 0,3 0,2 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 käyp ä arvo perustuu 
raportointipäivän markkinahintaan. 
 
 
AINEELLISET HYÖDYKKEET 
 
milj. euroa 
 

Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-3/2012  1-3/2011  1-12/2011  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 18,7  19,5  19,5  
Lisäykset 0,2  0,3  1,2  
Vähennykset -  -0,1  -0,2  
Poistot -0,6  -0,7  -2,5  
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten 
palautukset -  0,0  -0,1  
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset -  0,8  0,6  
Kurssierot -0,1  -0,2  0,2  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 18,1  19,6  18,7  
 
Glastonilla ei ollut maaliskuun 2012 tai 2011 lopus sa aineellisten 
hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustu via sitoumuksia. 
 
 
OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2012  
 
 

Omistaja 
Osakkeiden 

lukumäärä  
% osakkeista 

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 
Fondita Nordic Micro Cap 
Sijoitusrahasto 2 122 780  2,01  

6 Sumelius Bjarne Henning 1 950 000  1,85  
7 Oy Investsum Ab 1 820 000  1,72  
8 Sumelius Bertil Christer 1 803 800  1,71  
9 Von Christierson Charlie 1 600 000  1,52  

10 Sumelius-Fogelholm Birgitta Christina 1 540 000  1,46  
11 Sumelius-Koljonen Barbro 1 175 238  1,11  
12 Nordea Pro Finland Fund 1 101 300  1,04  
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 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 940 000  0,89  
17 Juola Soile Johanna 854 800  0,81  
18 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 850 000  0,81  
19 Huber Karin 800 800  0,76  
20 Evli Alexander Management Oy 788 582  0,75  

20 suurinta yhteensä 65 194 735  61,74  

Hallintarekisteröidyt 527 547  0,50  
Muut omistajat 39 866 354  37,76  
Yhteensä 105 588 636  100,00  

 
 
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset 
ja osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluv at myös hallituksen 
ja konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja  sekä heidän 
perheenjäsenensä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen 
kautta huomattava vaikutusvalta Glastonissa, kuuluv at lähipiiriin, 
samoin kuin näiden osakkeenomistajien määräysvaltay htiöt. 
 
Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja mui den lähipiiriin 
kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallis ia ehtoja kuin 
liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa. 
 
Konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvie n henkilöiden 
omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksetut v uokrat olivat tammi – 
maaliskuussa 0,1 (0,2) milj. euroa. 
 
Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa liik etapahtumia, joiden 
ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten väli sissä liiketoimissa 
käytetyistä ehdoista.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


