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GLASTON OYJ ABP               Tilinpäätöstiedote 1.3.2011 klo 14.00    
 
 
Glaston Oyj Abp tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1 .–31.12.2010 
 
- Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen 
vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 39,7 (44,1) miljoonaa euroa.  
- Tilauskanta 31.12.2010 oli 42,1 (45,5) miljoonaa euroa.  
- Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen 
liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. 
- Liiketulos oli -24,9 (-55,3) miljoonaa euroa eli -16,7 (-36,4) % liikevaihdosta. 
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -11,3 (-33,6) miljoonaa euroa eli -7,5 (-22,2) % 
liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -3,9 (-
11,0) miljoonaa euroa, eli -10,5 (-30,8) % liikevaihdosta.  
- Vuoden 2010 kertaluonteiset erät olivat -13,7 (-21,6) miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat 
vuoden viimeiselle neljännekselle.  
- Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli -19,0 (-32,1) %.  
- Osakekohtainen tulos oli -0,41 (-0,68) euroa ja neljännen vuosineljänneksen 
osakekohtainen tulos oli -0,24 (-0,34) euroa. 
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.   
 - Glaston odottaa vuoden 2011 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2010 tasolla ja 
liiketuloksen kääntyvän positiiviseksi. 
 
Toimitusjohtaja Arto Metsänen: 
Vuosi 2010 oli Glastonille haastava. Tuotteidemme kysyntä oli edelleen alhaisella tasolla ja 
yhtiön kannattavuus erittäin heikko. Laajat tehostamistoimet kannattavuuden kääntämiseksi 
leimasivat toimintavuottamme. Hiljaisista markkinoista huolimatta liikevaihtomme säilyi 
edellisvuoden tasolla. Liiketuloksemme parani selvästi mikä osoittaa, että sopeutus- ja 
tehostamistoimenpiteemme toimivat.  
 
Tärkein tavoitteemme vuodelle 2011 on toiminnan kannattavuuden selkeä parantaminen. 
Vuoden 2010 aikana läpivietyjen mittavien toimenpiteiden ansiosta organisaatiomme on 
sopeutettu nykyiseen markkinatilanteeseen ja edellytykset kannattavalle toiminnalle ovat 
olemassa. Helmikuun loppupuolella allekirjoitetun rahoituspaketin myötä yhtiön pitkän 
aikavälin rahoitus on turvattu. Nyt voimme keskittyä toimintamme kasvattamiseen ja 
asiakkaittemme palvelemiseen. 
 

 
Markkinat 
Lasinjalostuskoneiden kysynnässä nähtiin varovaisia merkkejä markkinoiden piristymisestä 
vuoden 2010 aikana. Glastonin markkinat kehittyivät hajanaisesti. Kysyntä jatkui aktiivisena 
Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Pohjois-Amerikassa näkyi pieniä piristymisen merkkejä 
loppuvuodesta. Euroopassa markkinatilanne jatkui haasteellisena.  
 
Machines  
Vuosi 2010 oli Machines-segmentille edelleen haasteellinen vaikka elpymisen merkkejä oli 
näkyvissä tietyillä markkinoilla.  
 
Rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja lasinjalostajien ylikapasiteetti vaikuttivat edelleen 
asiakkaiden investointipäätöksiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Euroopassa 
markkinatilanne jatkui heikkona läpi vuoden, mutta Pohjois-Amerikan markkinoilla näkyi 
pieniä piristymisen merkkejä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kysyntä jatkui aktiivisena läpi 
vuoden Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Aasiassa sekä auto- että rakennusteollisuuden lasin 
tarve kasvoi.  
 



 

Aurinkoenergiaratkaisujen kysyntä kääntyi kasvuun. Tämä asiakassegmentti aktivoitui 
vahvasti vuoden loppupuolella kysynnän siirtyessä Aasiaan ja erityisesti Kiinaan.  
Glastonin ja suomalaisen Beneq Oy:n kehittämä ainutlaatuinen TFC 2000 -konelinja 
ohutkalvopinnoitetun aurinkopaneelilasin tuotantoon sai markkinoilla hyvän vastaanoton.  
 
Vuoden aikana tuotetarjontaa vahvistettiin kolmella uudella tasokarkaisukoneella ja kahdella 
uudella leikkuulinjalla. 
 
Vuonna 2010 kannattavuuden parantaminen oli keskeisessä asemassa Machines-segmentin 
liiketoiminnan kehittämisessä. Tehostamistoimenpiteitä ja sopeutustoimia jatkettiin ja ne 
kohdistuivat pääosin Suomeen ja Italiaan. Tuotantokustannukset pienentyivät tehostamalla 
hankintoja ja lisäämällä tuotantoa Kiinassa. Sopeutustoimet johtivat myös 
henkilöstövähennyksiin ja vuoden 2010 lopussa segmentin palveluksessa oli 577 henkilöä 
(2009 688). 
 
Machines-segmentin saadut tilaukset olivat vuonna 2010 96,2 (98,8) miljoonaa euroa. 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,0 (92,5) miljoonaa euroa. 
 
Services 
Vuonna 2010 Services-segmentin markkinat elpyivät edellisen vuoden notkahduksen 
jälkeen. Tehtyjen huoltosopimusten määrä nousi ja Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa 
päivitystuotteiden kysyntä kääntyi kasvuun. 
 
Vuonna 2010 Services-segmentti toi markkinoille useita tuoteuutuuksia, jotka kaikki liittyvät 
lopputuotteen laadun parantamiseen sekä koneiden ominaisuuksien laajentamiseen ja 
kapasiteetin nostamiseen.  
 
Tasokarkaisukoneisiin liitettävä reaaliaikainen laadunmittausjärjestelmä iLooK™ tuotiin 
markkinoille syksyllä ja se sai asiakkailta erittäin hyvän vastaanoton. Muita tuoteuutuuksia 
olivat Vortex Pro™ konvektiojärjestelmä, joka mahdollistaa suuremman tuotantokapasiteetin 
ja parempilaatuisen lasin valmistamisen, puhaltimen valvontajärjestelmä sekä automaattinen 
häiriöilmoitus sähköposti- ja tekstiviestillä. 
 
Services-segmentin saadut tilaukset vuonna 2010 olivat 29,8 (32,6) miljoonaa euroa. Tammi-
joulukuun liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa (37,7 sisältäen Tamglass Lasinjalostuksen 5,8 
milj. euroa). Liiketoiminnan kannattavuus parani sisäisten tehostamistoimien, tuotevalikoiman 
ja aluekohtaisten markkinointitoimenpiteiden ansiosta. Vuoden 2010 lopussa segmentin 
palveluksessa oli 149 henkilöä (2009 215). 
 
Software Solutions 
Vuonna 2010 Software Solutions -segmentin kysyntä vilkastui Keski-Euroopassa, sen sijaan 
kysyntä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa laski hieman.  

Kypsillä markkinoilla investoinnit kohdistuivat tuotantoprosessien uudistamiseen kohti 
korkeampaa automaatioastetta, lyhyempiä toimitusaikoja ja suurempaa joustavuutta. 
Kehittyvillä markkinoilla, kuten Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella 
standardimuotoisemmat järjestelmät täyttivät asiakkaiden tarpeet. 

Linjaohjausjärjestelmiin hallintaan tarkoitettuja AWFactory ja Panorama -tuotteita kehitettiin 
edelleen ja järjestelmiin tuotiin uusia ominaisuuksia.   

Software Solutions -segmentti sopeutti toimintaansa markkinatilannetta vastaavaksi ja 
vuoden lopussa segmentin palveluksessa oli 214 (234) henkilöä. 



 

Software Solutions -segmentin saadut tilaukset olivat vuonna 2010 22,3 (20,2) miljoonaa 
euroa. Tammi-joulukuun liikevaihto oli 23,9 (23,9) miljoonaa euroa. 

 
Saadut tilaukset 
Glastonin tilauskertymä tilikaudella oli 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Machines-liiketoiminta-
alueen osuus saaduista tilauksista oli 65 %, Services-liiketoiminta-alueen 20 % ja Software 
Solutionsin 15 %.   
 
Vuoden viimeisen neljänneksen aikana saatujen tilausten määrä oli 39,7 (44,1) miljoonaa 
euroa. 
 
Tilauskanta 
Glastonin tilauskanta oli 31.12.2010 yhteensä 42,1 (45,5) miljoonaa euroa. Machines -
segmentin osuus tilauskannasta oli 37,4 (39,8) miljoonaa euroa, Services-segmentin osuus 
1,2 (1,6) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin 3,5 (4,1) miljoonaa euroa. 
 
Tilauskanta, 
miljoonaa euroa 

31.12.2010 31.12.2009 muutos, % 

Machines 37,4 39,8 -6,0 % 
Services 1,2 1,6 -25,0 % 
Software Solutions 3,5 4,1 -14,6 % 
Yhteensä  42,1 45,5 -7,5 % 

 
 
Liikevaihto ja liiketulos 
Glastonin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Machines-
segmentin liikevaihto tilikaudella oli 95,0 (92,5) miljoonaa euroa, Services-segmentin 
liikevaihto oli 32,0 (37,7) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin liikevaihto oli 23,9 (23,9) 
miljoonaa euroa.  
 
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. Machines-
segmentin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 23,6 (21,9) miljoonaa euroa, 
Services-segmentin liikevaihto oli 8,8 (8,2) ja Software Solutionsin liikevaihto oli 5,8 (6,3) 
miljoonaa euroa. 
 
 
Liikevaihto, miljoonaa euroa  2010 2009 

Machines 95,0 92,5 
Services 32,0 37,7 
Software Solutions 23,9 23,9 
Emoyhtiö, elim -1,5 -2,4 
Yhteensä  149,4 151,8 

 
 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -11,3 (-33,6) miljoonaa euroa eli -7,5 (-22,2) % 
liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli -3,9 
(-11,0) miljoonaa euroa.   
 
Liiketulos oli -24,9 (-55,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2010 kertaluonteiset erät olivat -13,7 
(-21,6) miljoonaa euroa, ja ne kirjattiin vuoden viimeiselle neljännekselle. Vuoden 2010 
kertaluonteiset erät koostuvat liikearvon sekä aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
arvonalentumistappioista ja niiden peruutuksista (nettona -6,4 miljoonaa euroa), 
rakennemuutoksista johtuvista henkilöstö- ja muista kuluista (-5,5 miljoonaa euroa) sekä 



 

rakennemuutokseen liittyvistä tuoteportfolion muutoksista johtuvista vaihto-omaisuuden 
kulukirjauksista (-2,2 miljoonaa euroa). Lisäksi kertaluonteiset erät sisältävät aikaisempina 
vuosina tehtyjen varausten peruutuksia 0,4 miljoonaa euroa. 
 
Machines-segmentin liiketulos oli tammi-joulukuussa -20,4 (-38,3) miljoonaa euroa ja 
neljännellä vuosineljänneksellä -14,7 (-19,8) miljoonaa euroa. Vuoden 2010 liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä oli -8,5 (-22,4) miljoonaa euroa ja neljännellä vuosineljänneksellä -2,7 (-
7,7) miljoonaa euroa.  
 
Services-segmentin liiketulos tammi-joulukuulta oli 1,1 (-5,2) miljoonaa euroa ja neljännellä 
vuosineljänneksellä -1,0 (-2,9) miljoonaa euroa. Segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä oli vuodelta 2010 3,3 (-2,4) miljoonaa euroa ja neljännellä vuosineljänneksellä 1,2 (-0,5) 
miljoonaa euroa. Services-segmentin liiketulosta rasittaa Tamglass Lasinjalostuksen 
liiketappio, -2,1 miljoonaa euroa (-4,2). 
 
Software Solutions -segmentin liiketulos tammi-joulukuulta oli 1,5 (-1,3) miljoonaa euroa ja 
neljännellä vuosineljänneksellä 0,1 (-1,6) miljoonaa euroa. Segmentin liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä oli vuodelta 2010 1,1 (0,4) miljoonaa euroa ja neljännellä 
vuosineljänneksellä -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa. 
 
 
Liiketulos  1-12/2010 1-12/2009 
Machines -8,5 -22,4 
Services 3,3 -2,4 
Software Solutions 1,1 0,4 
Emoyhtiö, elim. -7,1 -9,3 
Yhteensä  -11,3 -33,6 
Kertaluonteiset erät -13,7 -21,6 
Liiketulos kertaerien  jälkeen  -24,9 -55,3 

 
 
Tilikauden tappio oli -32,0 (-53,6) miljoonaa euroa ja vuoden viimeiseltä neljännekseltä -18,8 
(-26,8) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -19,0 (-32,1) 
%. Osakekohtainen tulos oli -0,41 (-0,68) euroa ja vuoden viimeisen neljänneksen 
osakekohtainen tulos oli -0,24 (-0,34) euroa. 
 
Tase, rahavirta ja rahoitus  
Tilikauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 194,9 (226,7) miljoonaa euroa. 
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma oli 39,1 (69,0) miljoonaa euroa eli 0,50 
(0,88) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste 31.12.2010 oli 22,1 (33,1) %.  
 
Oman pääoman tuotto oli tammi-joulukuussa -58,7 (-55,5) %. 
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli tilikaudella -13,7 (-29,8) 
miljoonaa euroa. Suurimpina syinä negatiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan ennen 
käyttöpääoman muutosta olivat vuonna 2009 kirjattujen varausten maksu sekä 
rahoituserät, kuten vaihtovelkakirjalainan koron maksu. Käyttöpääoman muutos oli 2,7 
(28,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -3,5 (-7,5) miljoonaa euroa. 
Rahoituksen rahavirta tammi-joulukuussa oli 11,9 (12,3) miljoonaa euroa.  
 
Helmikuussa 2010 laskettiin liikkeeseen 6,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina. 
Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat yhtenäiset kesäkuussa 2009 liikkeeseen lasketun 
vaihtovelkakirjalainan kanssa.    
 



 

Konsernin likvidit rahavarat olivat tilikauden päättyessä 15,7 (15,6) miljoonaa euroa. 
Korolliset nettovelat olivat 74,6 (63,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 189,0 
(91,9) %.   
 
Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen lopussa Glastonin lainakovenantit käyttökate ja 
nettovelkaantumisaste eivät olisi täyttäneet Glastonin valmiusluottosopimuksessa alun perin 
sovittuja rajoja. Glaston sopi kuitenkin tuolloin rahoittajiensa kanssa siitä, että 
valmiusluottosopimuksen kovenanttiehtoja ei noudateta. Neuvottelut rahoittajien kanssa 
voimassa olevien rahoitussopimusten uudistamisesta saatiin päätöksen ennen kuin 
tilinpäätös hyväksyttiin julkistettavaksi. Rahoituspaketista tiedotettiin pörssitiedotteella 
25.2.2011 ja sen sisällöstä kerrotaan osiossa ”Tilikauden päättymispäivän jälkeiset 
tapahtumat”. 
 
Sopeuttamistoimet 
Vuonna 2010 Glastonilla oli maailmanlaajuisesti käynnissä mittavat sopeuttamistoimet, 
pääpainon kohdistuessa Eurooppaan. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana saatiin suurelta osin päätökseen vuonna 2008 aloitetut tehostamistoimet sekä 
lokakuussa 2009 käynnistetty laaja sopeuttamisohjelma toiminnan 
uudelleenorganisoimiseksi.    
 
Joulukuussa 2010 Glaston käynnisti neuvottelut sopeuttamistoimista, joiden tavoitteena oli 
Machines-segmentin kannattavuuden parantaminen. Mittavimmat sopeuttamistoimet 
kohdistuivat Italiaan, jossa neuvottelut noin 40 työpaikan vähentämisestä saadaan 
päätökseen vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana. Suomeen kohdistuneet 
toimenpiteet saatettiin päätökseen raportointikauden aikana ja neuvotteluprosessin tuloksena 
noin 25 henkilöä irtisanottiin. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana tehtiin 
henkilöstövähennyksiä myös Euroopan alueorganisaatiossa, jossa jakelija- ja 
agenttipohjaisen toimintamallin laajentaminen johti noin 25 työsuhteen päättymiseen.  
  
Vuoden 2010 aikana henkilöstön määrä Euroopassa on pienentynyt 240 henkilöllä 
(Suomi -48, muu Eurooppa -192). Konsernilla oli käynnissä mittavat lomautukset 
Suomessa ja Italiassa läpi vuoden. 
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta 
Vuonna 2010 Glastonin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 9,8 (13,6) miljoonaa euroa eli 
6,6 (8,9) % liikevaihdosta. Tuotekehityksessä kiinnitettiin erityisesti huomiota tuotteiden 
helppokäyttöisyyteen sekä tuotannon tehokkuuteen ja luotettavuuteen sekä lopputuotteen 
laatuun. 
 
Vuoden aikana Glaston toi markkinoille useita tuoteratkaisuja, joista merkittävimmät olivat 
tasokarkaisukoneet Tamglass FC500 ja Tamglass RC200, Etelä-Amerikan LowE-
lasimarkkinoille kohdistettu Tamglass Power Control, ohjaus- ja automaatiojärjestelmä 
iControL, online-laadunmittausjärjestelmä iLooK sekä konvektiojärjestelmä Vortex Pro. 
Markkinoiden painopisteen siirtyessä Aasiaan Glaston siirsi lasin leikkuukoneiden 
valmistuksen Italiasta Kiinaan Tianjinin tehtaalle. Aasian markkinoille kohdistettujen 
leikkuulinjojen Bavelloni ProCut:in ja Bavelloni Dragon:in tuotanto käynnistyi keväällä. 
 
Syksyllä 2010 Glaston solmi yhteistyösopimuksen suomalaisen Beneq Oy:n kanssa ja 
markkinoille tuotiin yhtiöiden yhdessä kehittämä ainutlaatuinen Beneq-Glaston TFC 2000 -
konelinja TCO-pinnoitetun (läpinäkyvä sähköä johtava pinnoite) aurinkopaneelilasin (PV) 
tuotantoon.  
 
Software Solutions -liiketoiminta-alueella tuotekehityksen painopisteenä oli 
lisäominaisuuksien kehittäminen AWFactory- ja Panorama-tuotteisiin.  
 



 

Investoinnit ja poistot  
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 4,6 (8,5) miljoonaa euroa. Vuoden 2010 merkittävimmät 
investoinnit olivat tuotekehitysinvestointeja. 
 
Tilikauden 2010 poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 7,5 (8,4) miljoonaa 
euroa. Lisäksi tehtiin arvonalentumiskirjauksia ja arvonalentumisten peruutuksia nettona 
yhteensä 7,0 (12,5) miljoonaa euroa, joista 5,8 (7,8) miljoonaa euroa kohdistui liikearvoon. 
 
Muutokset yhtiön johdossa 
Tapio Engström nimitettiin talousjohtajaksi 1.7.2010 alkaen, Pekka Huuhka tuotanto- ja 
logistiikkajohtajaksi 1.8.2010 alkaen ja Tapani Lankinen henkilöstöjohtajaksi 1.10.2010 
alkaen. Kaikki ovat Glastonin johtoryhmän jäseniä.  Aasian markkina-alueen johtaja Frank 
Chengdong Zhang nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2010 alkaen.  
 
 
Henkilöstö 
Vuoden 2010 aikana toimenpiteet henkilöstön sopeuttamiseksi muuttuneeseen 
markkinatilanteeseen jatkuivat. Euroopassa henkilöstön määrä väheni merkittävästi (-240 
henkilöä) kohdistuen pääasiassa Suomeen, Italiaan sekä Euroopan alueorganisaatioon. 
Aasiassa henkilöstöresursseja vahvistettiin (+52). Uusista henkilöistä suurin osa 
työskentelee tuotannollisissa tehtävissä, mutta myös tuotekehitys- ja hankintaorganisaatioita 
vahvistettiin. 
 
Organisaation ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi lanseerattiin vuoden aikana Glastonin 
arvot, eli ”Glaston Way”.  
 
Glastonin palveluksessa oli 31.12.2010 yhteensä 957 (1 160) henkilöä. Konsernin 
henkilöstöstä 19 % työskenteli Suomessa ja 44 % muualla EMEA-alueella, 23 % Aasiassa ja 
14 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 1 028 (1 344).  
 
 
Konsernin rakennemuutokset vuonna 2010  
Yhdysvaltalainen Glaston North America, Inc. fuusioitiin Glaston America Ltd.:hen ja 
brasilialainen Glaston Brazil Ltda fuusioitiin Z. Bavelloni South America Ltda:han 
tammikuussa. Japanilainen Glaston Japan, Inc. purettiin maaliskuussa ja kiinalainen Glaston 
Shanghai Co. Ltd. fuusioitui Glaston Management (Shanghai) Co. Ltd.:hen kesäkuussa.  
   
Saksalaisen Albat+Wirsam Software AG:n nimi muutettiin Albat+Wirsam Software GmbH:ksi 
ja Tamglass EMA Sales Ltd. Oy:n nimi muutettiin Glaston International Oy:ksi.  
   
Albat+Wirsam Software GmbH perusti joulukuussa sivuliikkeen Espanjaan. 
  
 
Ympäristö 
Glaston pyrkii kestävän kehityksen edistämiseen sekä asiakkailleen tarjoamien tuotteiden ja 
palvelujen että oman toimintansa osalta. Vaikka Glastonin oma tuotantotoiminta ei olekaan 
lähtökohtaisesti ympäristöä merkittävästi rasittavaa, niin Glaston kehittää silti prosessejaan 
jatkuvasti ottaakseen huomioon kestävän kehityksen periaatteet yhä paremmin. 
Valmistettavien tuotteiden osalta tavoitteena on kehittää lasinjalostuskoneista 
mahdollisimman energiatehokkaita. Lasinjalostuskoneiden elinkaari on pitkä, keskimäärin 
noin 20 vuotta. Koneiden suunnittelussa otetaan huomioon koneen koko elinkaari, ja koneet 
rakennetaan kestämään jatkuvaa käyttöä korkealla tuotantoasteella. Myös koneiden 
energiankäyttöön on kiinnitetty erityistä huomiota. Katsauskauden aikana lanseerattiin 
Tamglass FC500-karkaisulinja, joka on energiatehokkuudeltaan noin 30 % ja energialasin 
karkaisukapasiteetiltaan jopa 40 % tehokkaampi kuin perinteinen karkaisulinja.  



 

 

Osakkeet ja kurssikehitys 
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 31.12.2010 oli 12,7 miljoonaa euroa ja 
liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 79 350 000 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. 
Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 788 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 1 
% liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 126 173 euroa.  

Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen 
yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 
0,16 euroa. 

Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2010 aikana 15 419 409 kappaletta eli noin 20 % 
keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,80 euroa ja ylin 1,65 euroa. 
Tammi-joulukuun kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 1,17 euroa. Päätöskurssi 
31.12.2010 oli 1,13 euroa. 

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 
88,8 (84,8) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma 
oli 0,50 (0,88) euroa. 

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 
Hallitus päätti 9.6.2010 uudesta johdon osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. 
Järjestelmässä on yksi vuodet 2010 ja 2011 käsittävä ansaintajakso, jonka ansaintakriteeri 
on konsernin liikevoiton kehitys. Mahdollinen palkkio suoritetaan vuoden 2011 tuloksen 
julkistamisen jälkeen keväällä 2012. 
 
Järjestelmän perusteella voidaan antaa yhteensä bruttomäärältään enintään noin 2,5 
miljoonaa Glastonin osaketta. Palkkion suorittamisesta aiheutuvat verot ja muut lakisääteiset 
maksut vähennetään osakkeiden bruttomäärästä ennen osakkeiden luovutusta. Järjestelmän 
kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla enintään 12 henkilöä. 
 
Yllämainitun kannustinjärjestelmän lisäksi Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtajalla on erillinen 
osakepalkkiojärjestely, jonka mukaan hänelle luovutettiin 3.9.2010 yhteensä 50 000 Glaston 
Oyj Abp:n osaketta. 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous 
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden 
toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009. 
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2009 päättyneeltä 
tilikaudelta ei jaeta osinkoa.  
  
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella toimikaudella Claus von 
Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas 
Tallberg. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin KTM Teuvo Salminen. 
 
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40 000 eurossa ja 
varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiot 
päätettiin myös pitää ennallaan 20 000 eurossa. 
 



 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena 
tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.  
 
Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen siten, että yhtiökokouskutsu on 
toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän 
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.  
 
Järjestäytymiskokouksessaan 13.4.2010 Glastonin hallitus valitsi keskuudestaan Andreas 
Tallbergin jatkamaan Glastonin hallituksen puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen 
jatkamaan varapuheenjohtajana. 
 
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset  
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 
siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 6 800 000 kappaletta ja yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 6 800 000 kappaletta kuitenkin siten, että 
annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 6 800 000 
kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa 
joko maksua vastaan tai maksutta. 
 
Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he 
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos 
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen 
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden 
kannustinjärjestelmiä. 
 
Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos 
siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen 
painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle 
itselleen. Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai sen 
tytäryhtiöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. 
 
Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omasta 
osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja 
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutuksen on voimassa vuoden 2012 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Hallituksella ei ole muita valtuutuksia. 

Tilikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat 
Machines-liiketoiminnan johtaja ja johtoryhmän jäsen Topi Saarenhovi jätti Glastonin 
1.2.2011. Machines-liiketoiminta-alueelle ei nimitetä uutta johtajaa vaan liiketoiminta-alue 
raportoi suoraan toimitusjohtajalle. 
Glaston solmi 25.2.2011 noin 84 miljoonan euron rahoituspaketista, jolla 
uudelleenrahoitetaan yhtiön nykyinen lyhytaikainen rahoitus pitkäaikaiseksi, parannetaan 
yhtiön rahoituksellista liikkumavapautta sekä vahvistetaan omaa pääomaa. Rahoituspaketti 
koostuu seuraavista osista: 
 
Rahoituksesta 73,7 miljoonaa euroa on syndikoitua luottoa, jonka järjestäjät ovat Pohjola 
Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Sampo Pankki Oyj. Syndikoidun luoton maturiteetti 
on kolme vuotta ja rahoitussopimukseen sisältyy tyypillisiä finanssikovenantteja. Osingonjako 
tulee olemaan ehdollinen sille, että yhtiön nettovelan suhde käyttökatteeseen on alle 2,75. 



 

Rajoituksia ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin. Glastonin suurimmat 
osakkeenomistajat Oy G.W.Sohlberg Ab ja GWS Trade Oy ovat sitoutuneet siihen, etteivät 
ne tule vaatimaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 pykälän mukaista vähemmistöosinkoa.    
 
Yhtiö laski liikkeeseen uusia osakkeita noin 6 miljoonan euron arvosta sekä 4,0 miljoonan 
euron debentuurilainan, jonka maturiteetti on kolme vuotta. 
 
Glastonin hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2010 sille antaman valtuutuksen 
nojalla tarjota enimmillään 6,8 miljoonaa osaketta suunnatussa osakeannissa kotimaisten 
kokeneiden ja ammattimaisten sijoittajien merkittäviksi.  
Antiin on olemassa kokonaisuudessaan merkintäsitoumukset. Muun muassa Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Suomen Teollisuussijoitus Oy olivat antaneet sitoumukset, 
joiden mukaan he merkitsivät suunnatussa annissa tarjottavia osakkeita.  
 
Suunnatussa annissa osakkeiden merkintähinta oli maksupäivää edeltävien viiden päivän 
kaupankäynnillä painotettu keskikurssi vähennettynä 4,9 %:lla. Suunnatussa annissa 
liikkeeseen laskettavat osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 4.3.2011 ja ne otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 7.3.2011.  
 
Glaston sopi myös Varman ja Suomen Teollisuussijoituksen kanssa näiden yhtiön 
vaihtovelkakirjalainasta omistamien lainaosuuksien konvertoinnista uusiin osakkeisiin 
vaihtohintaan 1,30 euroa osakkeelta vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Varman 
lainamäärä oli 9,0 miljoonaa euroa ja Suomen Teollisuussijoituksen 6,25 miljoonaa euroa, 
yhteensä 15,25 miljoonaa euroa, jota vastaan ne saivat vaihdossa 11 730 768 Glastonin 
osaketta. Vaihtohinnan ja yhtiön pörssikurssin viimeaikaisen tason välisen hinnaneron 
kompensoimiseksi Yhtiö sitoutui korvaamaan vaihdon tekeville sijoittajille 21 senttiä 
osakkeelta ylimääräisenä vastikkeena. Vastaava tarjous tehdään myös muille 
vaihtovelkakirjalainan haltijoille. Liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärä 
oli 30 miljoonaa euroa. 
 
Vaihtovelkakirjalainan konvertoitu summa merkittiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon. Varmalle ja Suomen Teollisuussijoitukselle suunnatusta 
ylimääräisestä vastikkeesta tuli kirjattavaksi  IAS 32 –standardin mukaisesti noin 2,5 
miljoonan euron rahoituskustannus tuloslaskelmaan. Kustannuksella ei kuitenkaan ole 
vaikutusta Glastonin omaan pääomaan. 
 
Glastonin hallitus tulee ehdottamaan, että 5.4.2011 pidettävä yhtiökokous valtuuttaisi yhtiön 
hallituksen päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta. Osana ehdotusta hallitus 
hakee valtuutusta maksuttomaan osakeantiin, jota voidaan käyttää edellä mainitun 
vaihtovelkakirjalainan konversioon liittyvän ylimääräisen vastikkeen maksuun. Glastonin 
suurimmat osakkeenomistajat Oy G.W.Sohlberg Ab ja GWS Trade Oy ovat sitoutuneet 
siihen, että he yhtiökokouksessa puoltavat suunniteltua maksutonta osakeantia. 
 

Lähiajan epävarmuustekijät ja riskit  
Parin viime vuoden ajan lasinjalostusmarkkinat ovat muuttuneet perusteellisesti toiminnan 
painopisteen siirtyessä kehittyville markkina-alueille. Aasian markkinat Kiinan johdolla ovat 
vahvassa kasvussa samoin kuin Etelä-Amerikan markkinat Brasilian toimiessa siellä kasvun 
moottorina. Glaston on vahvistanut läsnäoloaan näillä markkinoilla. Liiketoiminnan 
painopisteen siirtyminen kehittyville markkinoille edellyttää näillä alueilla toimimiseen liittyvien 
riskien hallintaa. Näitä ovat esimerkiksi poliittinen ja taloudellinen epävakaus sekä 
tuoteoikeudelliset kysymykset.  

Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa markkinat ovat kehittyneet epäyhtenäisesti alueellisten 
erojen ollessa suuria. Hiljaiset markkinat ovat johtaneet ylikapasiteettiin ja tämän lisäksi 



 

asiakkaiden rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet voivat edelleen rajoittaa asiakkaiden 
investointimahdollisuuksia. Tietyillä markkinoilla esiintyy edelleen epävarmuutta ja riski 
tilausten siirtymisestä ja jo vahvistettujen tilausten peruuntumisesta on edelleen olemassa 
joskin pienentyneenä.  

Toimialan peruslähtökohtien arvioidaan kuitenkin olevan muuttumattomat, joten tulevien 
vuosien kehityksen uskotaan olevan positiivisen verrattuna vuoteen 2010. Mikäli toimialan 
elpyminen lykkääntyy edelleen tai hidastuu on tällä negatiivinen vaikutus Glastonin 
tulokseen. Liiketoiminnan maantieteellisen painopisteen siirtyminen suuremman 
talouskasvun alueille vaimentaa kuitenkin Läntisen Euroopan mahdollisesti hitaamman 
elpymisen taloudellisia vaikutuksia.    

Glastonin vuoden 2010 tulos sisältää 5,8 miljoonan euron liikearvon arvonalentumistappion. 
Mikäli toimialan elpyminen viivästyy, on mahdollista, että Glastonin kerrytettävissä olevat 
rahamäärät eivät tehostamistoimenpiteistä syntyvistä säästöistä huolimatta riitä kattamaan 
omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava 
omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa 
pääomaa.  

Glastonin vuosikertomuksessa 2010 sekä yhtiön internet-sivuilla www.glaston.net kuvataan 
tarkemmin liiketoiminnan yleisiä riskejä ja riskienhallintaa. 

Hallituksen ehdotus voitonjaosta 
Glaston Oyj Abp:n, Glaston-konsernin emoyhtiön, jakokelpoiset varat ovat 43 370 581 euroa, 
josta tilikauden tappio on 4 370 565 euroa. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ja edellisten tilikausien 
voittovaroista ei jaeta osinkoa. Jakokelpoisiin varoihin jätetään 43 370 581 euroa.  

Näkymät 
Glastonin markkinoilla odotetaan maltillista elpymistä vuoden 2011 aikana. Aasiassa ja 
erityisesti Kiinassa kysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Etelä-Amerikassa kysyntä 
oli korkealla tasolla vuonna 2010 ja tämän myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan. 
Pohjois-Amerikan markkinoilla näkyi varovaisia elpymisen merkkejä vuoden 2010 viimeisen 
neljänneksen aikana ja kysynnässä odotetaan varovaista kasvua vuonna 2011. Euroopassa 
ja Lähi-idässä markkinat jatkuvat haasteellisina.  

Liiketoimintamme peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja 
aurinkoenergiamarkkinat. Nopeasti elpynyt autoteollisuus antaa myös kasvumahdollisuuksia. 
Aasiassa, etenkin Kiinassa, on vahvasti kehittyvät aurinkoenergiamarkkinat ja odotamme 
aurinkoenergiahankkeiden kysynnän kasvavan. Jatkamme määrätietoisesti asemamme 
vahvistamista Kiinassa ja muualla Aasiassa. 

Vuonna 2011 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita ovat kannattavuuden 
parantaminen ja sopeutustoimenpiteiden loppuun saattaminen, joiden positiivinen vaikutus 
tulokseen realisoituu vuoden loppua kohti. 

Vuoden 2011 liikevaihdon odotetaan olevan vähintään vuoden 2010 tasolla ja liiketuloksen 
kääntyvän positiiviseksi. 

Helsingissä 1. maaliskuuta 2011 

Glaston Oyj Abp 
Hallitus 



 

Lisätietoja antavat:  
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh 010 500 6100  
talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 500 6419 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 mediat,www.glaston.net 



 

GLASTON OYJ ABP 
  
 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. - 31.12.2 010 
 

Glastonin tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintar kastuskertomus on 
annettu 1.3.2011. Neljännesvuositiedot ja osavuosik atsaukset ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yh teenlaskettuina 
välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin. 
 
KONSERNIN TASE 
 

 milj. euroa 31.12.2010  31.12.2009  
Varat 
Pitkäaikaiset varat 
Liikearvo 52,6  58,4  
Muut aineettomat hyödykkeet 18,8  19,7  
Aineelliset hyödykkeet 19,5  24,7  
Osuudet osakkuus- ja yhte isyrityksissä 
ja saamiset yhteisyrityksiltä 0,0  0,4  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3  0,3  
Lainasaamiset 4,5  5,9  
Laskennalliset verosaamiset 8,9  8,5  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 104,6  117,9  
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 27,9  37,4  
Saamiset 
Myynti- ja muut saamiset 43,1  52,2  
Kauden verotettavaan tulokseen 
perustuvat verosaamiset 0,8  3,6  
Saamiset yhteensä 43,9  55,8  
Rahavarat 15,7  15,6  
Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät 2,8  -  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 90,3  108,8  
Varat yhteensä 194,9  226,7  

   
31.12.2010  31.12.2009  

Oma pääoma ja velat 
Oma pääoma 

  Osakepääoma 12,7  12,7  
Ylikurssirahasto 25,3  25,3  
Muut rahastot 0,0  0,0  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  0,1  0,2  
Omat osakkeet -3,3  -3,5  
Käyvän arvon rahasto 0,0  0,0  
Kertyneet voittovarat ja kurssierot 36,3  87,9  
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus 
kauden tuloksesta -31,9  -53,6  
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma 39,1  69,0  



 

pääoma yhteensä  
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3  0,3  
Oma pääoma yhteensä 39,5  69,4  
Pitkäaikaiset velat 
Vaihtovelkakirjalaina 26,2  20,1  
Pitkäaikaiset korolliset velat 0,0  4,7  
Pitkäaikaiset korottomat velat ja 
varaukset 4,3  7,3  
Laskennalliset verovelat 4,7  6,6  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 35,2  38,8  
Lyhytaikaiset velat 
Lyhytaikaiset korolliset velat 61,4  54,4  
Lyhytaikaiset varaukset 7,0  9,8  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 
korottomat velat 48,2  53,2  
Kauden verotettavaan tulokseen 
perustuvat verovelat 0,8  1,0  
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin 
omaisuuseriin liittyvät velat 2,8  -  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 120,2  118,5  
Velat yhteensä 155,4  157,3  
Oma pääoma ja velat yhteensä 194,9  226,7  

 
 
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA 
 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
10- 12/  

2009  
1- 12/  

2010  
1- 12/  

2009  

     Liikevaihto 37,7  35,8  149,4  151,8  
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4  0,2  0,9  1,1  
Kulut  -47,0  -50,6  -160,3  -185,8  
Osuus yhteis- ja 
osakkuusyritysten tuloksista 0,0  -0,5  -0,4  -1,5  
Poistot ja arvonalentumiset -8,6  -13,3  -14,5  -20,9  
Liikevoitto / -tappio -17,6  -28,4  -24,9  -55,3  
Rahoitustuotot ja -kulut -1,0  -0,7  -6,9  -2,3  
Tulos ennen veroja  -18,5  -29,0  -31,8  -57,6  
Tuloverot -0,2  2,2  -0,2  4,0  
Kauden voitto / tappio -18,8  -26,8  -32,0  -53,6  
Jakautuminen 

    Emoyhteisön omistajille -18,7  -26,8  -31,9  -53,6  
Määräysvallattomille 
omistajille 0,0  0,0  0,0  0,0  
Yhteensä -18,8  -26,8  -32,0  -53,6  

Osakekohtainen tulos, euroa, 
laimentamaton -0,24  -0,34  -0,41  -0,68  
Osakekohtainen tulos, euroa, 
laimennettu -0,24  -0,34  -0,41  -0,68  

    Liikevoitto / -tappio, % 
liikevaihdosta -46,7  -79,2  -16,7  -36,4  
Kauden voitto / tappio, % -49,8  -74,9  -21,4  -35,3  



 

liikevaihdosta 

Liikevoittoon / -tappioon 
sisältyvät kertaluonteiset 
erät -13,7  -17,3  -13,7  -21,6  
Liikevoitto / -tappio ilman 
kertaluonteisia eriä -3,9  -11,0  -11,3  -33,6  
Liikevoitto / -tappio ilman 
kertaluonteisia eriä, % 
liikevaihdosta -10,5  -30,8  -7,5  -22,2  
 

 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
10- 12/  

2009  
1- 12/  

2010  
1- 12/  

2009  

    
    Raportointikauden voitto / 
tappio -18,8  -26,8  -32,0  -53,6  
Muut laajan tuloksen erät 
Kurssierot ulkomaisista 
yksiköistä 0,3  0,0  1,0  -0,7  
Myytävissä olevien varojen 
käypien arvojen muutokset 0,0  0,0  0,0  0,0  
Muihin laajan tuloksen eriin 
liittyvät verot 0,0  0,0  0,0  0,0  
Raportointikauden muut 
laajan tuloksen erät 
yhteensä 0,3  0,0  1,0  -0,7  

     Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -18,4  -26,9  -30,9  -54,4  

     Jakautuminen 
    

     Emoyhteisön omistajille -18,4  -26,8  -30,9  -54,3  
Määräysvallattomille 
omistajille 0,0  -0,1  0,0  0,0  
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -18,4  -26,9  -30,9  -54,4  

 



 

 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 

 milj. euroa 1-12/2010  1-12/2009  
Liiketoiminnan rahavirrat  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -13,7  -29,8  
Käyttöpääoman muutos 2,7  28,6  
Liiketoiminnan rahavirrat  -11,0  -1,2  
Investointien rahavirrat 
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,0  -0,5  
Muut investoinnit -4,4  -6,5  
Investoinnit yhteisyrityksiin -0,2  -2,0  
Luovutustulot yhteisyrityksistä 0,4  -  
Muut -  0,1  
Muut luovutustulot  0,7  1,4  
Investointien nettorahavirrat -3,5  -7,5  
Rahavirrat ennen rahoitusta -14,5  -8,7  
Rahoituksen rahavirrat 
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 6,2  23,8  
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset  -1,2  -11,9  
Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset 
(+) -0,1  -  
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset (+) / 
vähennykset (-) 5,5  3,2  
Maksetut osingot -  -3,9  
Muu rahoitus 1,4  1,2  
Rahoituksen nettorahavirrat 11,9  12,3  

  Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 2,7  0,4  

Rahavarojen nettomuutos 0,1  4,0  

Rahavarat kauden alussa 15,6  11,5  
Rahavarat kauden lopussa 15,7  15,6  
Rahavarojen nettomuutos 0,1  4,0  

 
 
 



 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 
 

milj. euroa 
Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
rahas-

tot  

Sijoi -
tetun 

vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto  

Omat 
osakkeet  

Käyvän 
arvon 

rahasto  
Oma pääoma 1.1.2009 12,7  25,3  -  0,2  -3,5  0,0  
Raportointikauden 
laaja tulos 
yhteensä -  -  -  -  -  0,0  
Muu muutos -  -  0,0  -  -  -  
Muu muutos omissa 
osakkeissa -  -  -  0,0  0,0  -  
Oma pääoma 
31.12.2009 12,7  25,3  0,0  0,2  -3,5  0,0  

 
 

Osake 
pääoma 

Yli  
kurssi-
rahasto  

Muut 
rahas-

tot  

Sijoi -  
tetun 

vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto  

Omat 
osakkeet  

Käyvän 
arvon 

rahasto  
Oma pääoma 
1.1.2010 12,7  25,3  0,0  0,2  -3,5  0,0  
Raportointikauden 
laaja tulos 
yhteensä -  -  0,0  -  -  0,0  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjes-
telmä -  -  -  -0,1  0,2  -  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjes-
telmä, 
verovaikutus -  -  -  0,0  -  -  
Oma pääoma 
31.12.2010 12,7  25,3  0,0  0,1  -3,3  0,0  

 
 

Kerty-
neet 

voitto-  
varat  

Kerty-
neet 

kurssi-
erot  

Emo-
yhteisön 

omista-
jille 

kuuluva 
oma 

pääoma 
yhteensä  

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien 

osuus  

Oma 
pääoma 

yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2009 89,6  -0,5  123,7  0,0  123,8  
Raportointikauden 
laaja tulos yhteensä -53,6  -0,7  -54,3  0,0  -54,4  
Muut muutokset 
määräysvallattomien 0,1  -  0,1  0,3  0,4  



 

omistajien osuudessa 
Muu muutos omissa 
osakkeissa -  -  -  -  -  
Muu muutos 0,0  -  -  -  -  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjes-
telmä 0,1  -  0,1  -  0,1  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjes-
telmä, verovaikutus 0,0  -  0,0  -  0,0  
Vaihtovelkakirja-
lainan oman pääoman 
osuus 3,4  -  3,4  -  3,4  
Maksamattomien 
osinkojen palautus 0,0  -  0,0  -  0,0  
Osingonjako -3,9  -  -3,9  -  -3,9  
Oma pääoma 
31.12.2009 35,6  -1,3  69,0  0,3  69,4  

 
 

Kerty-
neet 

voitto-  
varat  

Kerty-
neet 

kurssi-
erot  

Emo-
yhteisön 

omista-
jille 

kuuluva 
oma 

pääoma 
yhteensä  

Määräys-
vallat-

tomien 
omista-

jien 
osuus  

Oma 
pääoma 

yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2010 35,6  -1,3  69,0  0,3  69,4  
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -31,9  1,0  -30,9  0,0  -30,9  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjestelmä 0,2  -  0,3  -  0,3  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjestelmä, 
verovaikutus -0,1  -  0,0  -  0,0  
Vaihtovelkakirjalainan 
oman pääoman osuus 0,8  -  0,8  -  0,8  
Oma pääoma 31.12.2010 4,6  -0,3  39,1  0,3  39,5  

 
 
 
TUNNUSLUVUT 

 31.12.2010  31.12.2009  

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1  -6,9  -22,7  
Liikevoitto / -tappio (EBIT), % liikevaihdosta -16, 7 -36,4  
Kauden tulos, % liikevaihdosta -21,4  -35,3  
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,6  8,5  
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta  3,1  5,6  
Omavaraisuusaste, % 22,1  33,1  
Velkaantumisaste, % 228,6  114,3  
Nettovelkaantumisaste, % 189,0  91,9  
Korolliset nettovelat, milj. euroa 74,6  63,7  



 

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 129,7  148,6  
Oman pääoman tuotto, % -58,7  -55,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -19,0  -32,1  
Henkilökunta keskimäärin 1 028  1 344  
Henkilökunta kauden lopussa 957  1 160  

 
 

(1  Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja ar vonalentumiset 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
 

31.12.2010  31.12.2009  
Osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita (1 000)  78 561  78 511  
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 78 527  78 522  
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 
vaihtovelkakirjalainan laimennusvaikutuksella 
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, (1 
000) 100 880  89 143  
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa  -0,41  -0,68  
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa  -0,41  -0,68  
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / 
osake, euroa 0,50  0,88  
Hinta /  osakekohtainen tulos  (P/E) -2,8  -1,6  
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva oma 
pääoma / osake 2,27  1,23  
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 88,8  84,8  
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä 
osakekannasta 19,6  9,0  
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 15 419  7 033  
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,13  1,08  
Kauden ylin kurssi, euroa 1,65  1,44  
Kauden alin kurssi, euroa 0,80  0,92  
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu 
keskikurssi, euroa 1,17  1,18  

 
 
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 omistajille  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 
 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma = 
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden l opussa / 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopus sa 
 



 

Osakkeen hinta keskimäärin = Osakkeen vaihto, euroa  kauden aikana / 
Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana 
 
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)= Raportointikaud en 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 = Raportointikauden aika na vaihdettujen 
osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimäärä isestä osakemäärästä 
 
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä ra portointikauden 
lopussa x raportointikauden viimeinen pörssikurssi 
 
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa = Li ikkeeseen laskettu 
osakemäärä - yrityksen hallussa olevat omat osakkee t 
 
LAATIMISPERIAATTEET  
 
Glaston-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu n oudattaen 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (Internationa l Financial Reporting 
Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standar dit sekä standardien 
tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätö sstandardit ovat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 
säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellett aviksi hyväksyttyjä 
standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsern itilinpäätöksen 
liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yh teisölainsäädännön 
mukaiset. 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kans ainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsau kset -standardia 
siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilin päätöstiedote ei 
sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa . 
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja IFRS-
laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilin päätöksessä, paitsi 
että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja j a tulkintoja on 
noudatettu 1.1.2010 lähtien:  
 
- IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen  
- IAS 27 (muutettu) Konsernitilinpäätös ja erillist ilinpäätös. 
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut – käteisvaroina ma ksettavat konsernin 
osakeperusteiset liiketoimet 
 
Lisäksi Glaston on noudattanut 1.1.2010 lähtien huh tikuussa 2009 
julkaistua vuosittaista IFRS-standardeihin tehdyt p arannukset -
standardimuutoskokoelmaa. 
 
Uudistetun IFRS 3 -standardin mukaisesti 1.1.2010 j älkeen tehdyistä 
liiketoimintojen yhdistämisistä syntyvät kaikki han kintaan liittyvät 
menot kirjataan tulosvaikutteisesti, eikä niitä akt ivoida osana 
hankintamenoa, kuten aiemmin tehtiin. Lisäksi kaikk i hankinnan 
toteuttamiseksi suoritetut maksut kirjataan hankint a-ajankohdan käypiin 
arvoihin, ja veloiksi luokitellut ehdolliset maksut  arvostetaan 



 

myöhemmin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Jokai sen liiketoiminnan 
yhdistämisen osalta voidaan erikseen valita, arvost etaanko 
määräysvallattomien omistajien osuus (vähemmistöosu us) käypään arvoon 
vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen  nettovaroista. 
Tehdyllä valinnalla on vaikutusta liiketoimintojen yhdistämisestä 
syntyvän liikearvon suuruuteen. 
 
Muutetun IAS 27 -standardin mukaan määräysvallattom ien omistajien 
(vähemmistön) kanssa toteutettujen liiketoimien vai kutukset kirjataan 
omaan pääomaan, mikäli määräysvalta ei muutu. Näist ä liiketoimista ei 
synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita. Mikäli määräysvalta 
menetetään, niin mahdollinen jäljelle jäävä omistus osuus arvostetaan 
käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjata an 
tulosvaikutteisesti. Lisäksi uudistetun standardin mukaisesti laaja 
tulos kohdistetaan myös määräysvallattomille omista jille, vaikka 
määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi neg atiivinen. 
 
IFRS-standardien vuosittaisiin parannuksiin sisälty vä IAS 36 
Omaisuuserien arvon alentuminen -standardin muutos muutti Glastonin 
liikearvon kohdistamista. Aiemmin liikearvo oli koh distettu 
toimintasegmenteistä yhdistetyille raportoitaville segmenteille. 
Standardin muutoksen mukaan suurin yksikkö, jolle v oidaan kohdistaa 
liikearvoa, on toimintasegmentti ennen toimintasegm enttien yhdistämistä 
raportoitavaksi segmentiksi.  
 
Muut vuonna 2010 voimaan tulleet uudet tai uudistet ut standardit tai 
tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glaston-konser nin 
konsernitilinpäätöksen kannalta. 
 
Glaston noudattaa seuraavia 1.1.2011 voimaan tulevi a uusia tai 
uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2011 läh tien: 
 
- IAS 24 (uudistettu) Lähipiiriä koskevat tiedot ti linpäätöksessä  
- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muute ttu): Osakeantien, 
optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu 
- IFRIC 14 IAS 19 (muutettu): Etuuspohjaisesta järj estelystä johtuvan 
omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimuks et ja näiden välinen 
yhteys 
- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoma n ehtoisiksi 
instrumenteiksi 
 
IAS 24 (uudistettu) Lähipiiriä koskevat tiedot tili npäätöksessä -
standardia on noudatettava 1.1.2011 tai sen jälkeen  alkavalta 
tilikaudelta. Uudistettua standardia on noudatettav a takautuvasti. 
 
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muutett u): Osakeantien, 
optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu -standar dia on sovellettava 
viimeistään tilikaudella, joka alkaa 1.2.2010 tai s en jälkeen.  
 
IFRIC 14 IAS 19 (muutettu): Etuuspohjaisesta järjes telystä johtuvan 
omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimuks et ja näiden välinen 
yhteys on voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkaval ta  
tilikaudelta. Muutettua tulkintaa on noudatettava t akautuvasti. 
 
IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi 



 

instrumenteiksi -tulkintaa on noudatettava 1.7.2010  tai sen jälkeen 
alkavalta tilikaudelta. 
 
Lisäksi noudatetaan toukokuussa 2010 julkaistua vuo sittaista IFRS-
standardeihin tehdyt parannukset -standardimuutosko koelmaa. Näillä on 
vaikutusta lähinnä Glastonin konsernitilinpäätökses sä esitettyihin 
liitetietoihin. Nämä muutokset tulevat pääosin voim aan 1.1.2011 tai sen 
jälkeen alkavalta tilikaudelta. 
 
IFRS-standardien vuosittaisiin parannuksiin sisälty vä IFRS 3 -standardin 
muutos muuttaa määräysvallattomien omistajien osuud en arvostamista. 
Jokaisen liiketoiminnan yhdistämisen osalta voidaan  erikseen valita, 
arvostetaanko määräysvallattomien omistajien osuus (vähemmistöosuus) 
käypään arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen ha nkinnan kohteen 
nettovaroista. Tehdyllä valinnalla on vaikutusta li iketoimintojen 
yhdistämisestä syntyvän liikearvon suuruuteen. 
Uudistuksen mukaan valinta voidaan kuitenkin tehdä vain sen 
määräysvallattomien omistajien osuuden osalta, joka  oikeuttaa yhtiön 
purkamisessa omistusosuutta vastaavaan osuuteen. Mu ut 
määräysvallattomien omistajien osuuden osatekijät, kuten esimerkiksi 
optiot, tulee arvostaa hankintahetken käypään arvoo n.  
 
Muut vuonna 2011 voimaan tulevat uudet tai uudistet ut standardit tai 
tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glaston-konser nin 
konsernitilinpäätöksen kannalta. 
 
Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja 
tulkintoja 1.1.2012 lähtien, mikäli EU on ne hyväks ynyt: 
 
- Muutos IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätökse ssä esitettävät 
tiedot – rahoitusvarojen siirrot  
 
Muutos tulee voimaan 1.7.2011 tai sen jälkeen alkav alta tilikaudelta. 
Muutoksella lisätään rahoitusvarojen siirtoihin ja taseesta pois 
kirjaamiseen liittyviä liitetietovaatimuksia. Muuto ksella ei ole 
merkittävää vaikutusta Glaston-konsernin konserniti linpäätökseen. 
 
Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja 
tulkintoja 1.1.2013 lähtien, mikäli EU on ne hyväks ynyt: 
 
- IFRS 9 Rahoitusinstrumentit, osa 1 
- Muutos IFRS 9 Rahoitusinstrumentit  - Lisäykset r ahoitusvelkojen 
kirjanpitokäsittelyyn  
 
Nämä standardit tulevat voimaan 1.1.2013 tai sen jä lkeen alkavalta 
tilikaudelta. IFRS 9 -standardia tulee soveltaa tak autuvasti. 
 
Uuden IFRS 9 -standardin mukaan rahoitusvarat, jotk a ovat 
velkainstrumentteja, arvostetaan alkuperäisen kirja amisen jälkeen joko 
jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon riip puen yrityksen 
rahoitusvarojen hallinnan liiketoimintamallista ja rahoitusvarojen 
sopimusperusteisista rahavirroista. Oman pääoman eh toiset 
rahoitusinstrumentit arvostetaan alkuperäisen kirja amisen jälkeen 
käypään arvoon. Oman pääoman ehtoisten rahoitusvaro jen käyvän arvon 
muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, m ikäli yritys on 
valinnut käypään arvoon muihin laajan tuloksen erii n -kirjaustavan. 



 

 
Rahoitusvelat kirjataan joko jaksotettuun hankintam enoon tai käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti. Mikäli yritys arvostaa rahoitusvelan käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti, tämän velan luottoriski n muutoksesta johtuva 
käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan tulokse n eriin eikä näitä 
muutoksia pureta missään vaiheessa tuloslaskelmaan.   
 
Uudella IFRS 9 -standardilla arvioidaan olevan vain  vähäinen vaikutus 
Glastonin tilinpäätökseen. 
 
LIIKETOIMINTOJEN MYYNNIT  
 
Glastonin yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPAN E Glass Oy myytiin 
9.4.2010 Rakla Finland Oy:lle.  
 
INTERPANE Glass Oy:n toiminta käynnistyi 1.4.2009 j a osakkeenomistajina 
olivat A A A Glass & Design Finland Oy sekä Glaston  Oyj Abp:n 
tytäryhtiö. INTERPANE Glass Oy:n omistajat sopivat huhtikuussa 2010 
omistuksen uudelleenjärjestelystä, jonka tuloksena 100 prosenttia 
INTERPANE Glass Oy:n osakkeista myytiin Rakla Finla nd Oy:lle. 
Omistusjärjestelyn jälkeen Glastonille jäi noin 4 m ilj. euron 
vakuudellinen lainasaaminen INTERPANE Glass Oy:ltä.  
 
Omistusjärjestelyn tulosvaikutus, noin -2,6 milj. e uroa, on kirjattu 
Glastonin tulokseen rahoituseränä, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta 
liiketulokseen.  
 
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. Työkalujen 
myynti siirrettiin ensimmäisellä vuosineljänneksell ä Machines-
segmenttiin Services-segmentistä. Vertailutiedot on  oikaistu.   
       
Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden  huolto- ja 
palvelutoiminta, konepäivitykset, varaosamyynti sek ä palvelutoimintana 
suoritettu Akaan lasinjalostustehtaan operointi asi akkaan lukuun. 
Lasinjalostustehtaan operointi lopetettu. 
        



 

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.  
      
 
Machines 

 
milj. euroa 

10- 12/  
2010  

10- 12/  
2009  

1- 12/  
2010  

1- 12/  
2009  

Ulkoinen liikevaihto 23,5  21,8  94,9  92,0  
Sisäinen liikevaihto 0,1  0,1  0,1  0,6  
Liikevaihto 23,6  21,9  95,0  92,5  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -2,7  -7,7  -8,5  -22,4  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä -11,5  -35,0  -8,9  -24,2  
Kertaluonteiset erät -12,0  -12,1  -12,0  -15,9  
Liiketulos -14,7  -19,8  -20,4  -38,3  
Liiketulos-% -62,1  -90,5  -21,5  -41,4  
Nettokäyttöpääoma     24,2  34,4  
Henkilöstö keskimäärin 616  778  
Henkilöstö kauden lopussa     577  688  

 
Services 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
10- 12/  

2009  
1- 12/  

2010  
1- 12/  

2009  
Ulkoinen liikevaihto 8,3  7,9  30,7  35,9  
Sisäinen liikevaihto 0,5  0,4  1,4  1,9  
Liikevaihto 8,8  8,2  32,0  37,7  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 1,2  -0,5  3,3  -2,4  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä 13,3  -5,5  10,1  -6,4  
Kertaluonteiset erät -2,2  -2,5  -2,2  -2,8  
Liiketulos -1,0  -2,9  1,1  -5,2  
Liiketulos-% -11,3  -35,7  3,4  -13,7  
Nettokäyttöpääoma     6,9  9,8  
Henkilöstö keskimäärin 171  291  
Henkilöstö kauden lopussa     149  215  

 
 
Software Solutions 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
10- 12/  

2009  
1- 12/  

2010  
1- 12/  

2009  
Ulkoinen liikevaihto 5,8  6,3  23,9  23,9  
Sisäinen liikevaihto -0,1  0,0  0,0  0,0  
Liikevaihto 5,8  6,3  23,9  23,9  



 

Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksista -  -  0,0  0,0  
Liiket ulos ilman 
kertaluonteisia eriä -0,3  -0,2  1,1  0,4  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä -5,9  -2,9  4,5  1,7  
Kertaluonteiset erät 0,5  -1,5  0,5  -1,7  
Liiketulos 0,1  -1,6  1,5  -1,3  
Liiketulos-% 2,2  -26,2  6,4  -5,5  
Nettokäyttöpääoma     4,5  5,8  
Henkilöstö keskimäärin 219  248  
Henkilöstö kauden lopussa     214  234  

 
 
Glaston-konserni 

 Liikevaihto 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
10- 12/  

2009  
1- 12/2  

010  
1- 12/  

2009  
Machines 23,6  21,9  95,0  92,5  
Services 8,8  8,2  32,0  37,7  
Software Solutions  5,8  6,3  23,9  23,9  
Muut ja sisäinen myynti -0,5  -0,6  -1,5  -2,4  
Glaston-konserni yhteensä 37,7  35,8  149,4  151,8  

 
 
Liiketulos 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
10- 12/  

2009  
1- 12/  

2010  
1- 12/  

2009  
Machines -2,7  -7,7  -8,5  -22,4  
Services 1,2  -0,5  3,3  -2,4  
Software Solutions  -0,3  -0,2  1,1  0,4  
Muut ja eliminoinnit -2,1  -2,7  -7,1  -9,3  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä -3,9  -11,0  -11,3  -33,6  
Kertaluonteiset erät -13,7  -17,3  -13,7  -21,6  
Liiketulos -17,6  -28,4  -24,9  -55,3  
Rahoituserät, netto -1,0  -0,7  -6,9  -2,3  
Tulos e nnen tuloveroja ja 
määräysvallattomien omistajien 
osuutta -18,5  -29,0  -31,8  -57,6  
Tuloverot -0,2  2,2  -0,2  4,0  
Tulos  -18,8  -26,8  -32,0  -53,6  
Henkilöstö keskimäärin 1 028  1 344  
Henkilöstö kauden lopussa     957  1 160  

 
 
Vuoden 2010 kertaluonteiset erät koostuvat liikearv on sekä aineettomien 
ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistappiois ta ja niiden 
peruutuksista (nettona -6,4 milj. euroa), rakennemu utoksista johtuvista 
henkilöstö- ja muista kuluista (-5,5 milj. euroa) s ekä rakennemuutokseen 
liittyvistä tuoteportfolion muutoksista johtuvista vaihto-omaisuuden 
kulukirjauksista (-2,2 milj. euroa). Lisäksi kertal uonteiset erät 



 

sisältävät aikaisempina vuosina tehtyjen varausten peruutuksia 0,4 milj. 
euroa. 
 
Vuoden 2009 kertaluonteiset erät koostuvat pääosin liikearvon sekä 
aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistappioista (10,9 milj. euroa), 
liiketoiminta-alueiden yhdistämisestä syntyneistä k ulukirjauksista (3,3 
milj. euroa) sekä loppuvuonna 2009 aloitetuista teh ostamisohjelmista 
kirjatuista henkilöstökuluista (7,6 milj. euroa). L isäksi 
kertaluonteiset erät sisältävät vuonna 2008 tehtyje n varausten 
peruutuksia 1,1 milj. euroa. 
 
Segmenttivarat 
milj. euroa 31.12.2010  31.12.2009  
Machines 46,5  58,0  
Services 10,1  13,9  
Software Solutions  5,2  6,5  
Muut  0,0  0,2  
Segmenttivarat yhteensä 61,8  78,7  
Muut varat 133,1  147,9  
Kokonaisvarat yhteensä 194,9  226,7  

 
 Segmenttivelat 
milj. euroa 31.12.2010  31.12.2009  
Machines 22,3  23,7  
Services 3,2  4,1  
Software Solutions  0,7  0,7  
Muut  0,3  0,2  
Segmenttivelat yhteensä 26,5  28,7  
Muut velat 129,0  128,6  
Kokonaisvelat yhteensä 155,4  157,3  

 
 Nettokäyttöpääoma 
milj. euroa 31.12.2010  31.12.2009  
Machines 24,2  34,4  
Services 6,9  9,8  
Software Solutions  4,5  5,8  
Muut  -0,2  0,0  
Glaston-konserni yhteensä 35,4  50,0  

 
Segmenttien nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + u lkoiset 
myyntisaamiset - ulkoiset ostovelat - saadut ennakk omaksut. 
 
 
Saatuja tilauksia on oikaistu toisella vuosineljänn eksellä Software 
Solutions -segmentin osalta siten, että lisenssimyy nnin lisäksi myös 
ohjelmistohuoltotöistä saadut tilaukset on sisällyt etty saatuihin 
tilauksiin. 



 

 
Saadut tilaukset 
milj. euroa 1-12/2010  1-12/2009  
Machines 96,2  98,8  
Services 29,8  32,6  
Software Solutions  22,3  20,2  
Glaston-konserni yhteensä 148,3  151,5  

 
 
Myynti maantieteellisten 
alueiden mukaan 
milj. euroa 1-12/2010  1-12/2009  
EMEA 75,3  90,7  
Aasia 35,2  24,7  
Amerikka 39,0  36,4  
Yhteensä 149,4  151,8  

 
 
LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO, SAADUT TILAUKS ET JA TILAUSKANTA 
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
 
Machines 

      
milj. euroa 

10- 12/  
2010  

7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

10- 12/  
2009  

7- 9/  
2009  

4- 6/  
2009  

1- 3/  
2009  

Ulkoinen 
liikevaihto 23,5  18,5  28,5  24,3  21,8  17,2  30,1  22,8  
Sisäinen 
liikevaihto 0,1  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  -0,3  0,7  
Liikevaihto 23,6  18,5  28,5  24,3  21,9  17,3  29,8  23,6  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia 
eriä -2,7  -2,6  -1,7  -1,5  -7,7  -4,9  -4,6  -5,3  
Liiketulos-%, 
ilman 
kertaluonteisia 
eriä -11,5  -14,0  -5,9  -6,1  -35,0  -28,2  -15,4  -22,3  
Kertaluonteiset 
erät -12,0  -  -  -  -12,1  -  -3,8  -  
Liiketulos -14,7  -2,6  -1,7  -1,5  -19,8  -4,9  -8,4  -5,3  
Liiketulos-% -62,1  -14,0  -5,9  -6,1  -90,5  -28,2  -28,1  -22,3  

Services 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

10- 12/  
2009  

7- 9/  
2009  

4- 6/  
2009  

1- 3/  
2009  

Ulkoinen 
liikevaihto 8,3  7,3  7,0  8,0  7,9  8,4  9,2  10,4  
Sisäinen 
liikevaihto 0,5  0,4  0,2  0,2  0,4  0,7  0,6  0,3  
Liikevaihto 8,8  7,8  7,3  8,2  8,2  9,1  9,7  10,7  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia 1,2  0,6  0,5  1,0  -0,5  -0,1  -0,2  -1,7  



 

eriä  
Liiketulos-%, 
ilman 
kertaluonteisia 
eriä 13,3  7,8  6,6  12,1  -5,5  -1,1  -1,7  -16,0  
Kertaluonteiset 
erät -2,2  -  -  -  -2,5  -  -0,3  -  
Liiketulos -1,0  0,6  0,5  1,0  -2,9  -0,1  -0,4  -1,7  
Liiketulos-% -11,3  7,8  6,6  12,1  -35,6  -1,1  -4,5  -16,0  

Software 
Solutions 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

10- 12/  
2009  

7- 9/  
2009  

4- 6/  
2009  

1- 3/  
2009  

Ulkoinen 
liikevaihto 5,8  6,0  6,0  6,0  6,3  5,8  5,9  6,0  
Sisäinen 
liikevaihto -0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Liikevaihto 5,8  6,1  6,0  6,1  6,3  5,8  5,9  6,0  
Osuus osakkuus- 
ja 
yhteisyritysten 
tuloksista -  0,0  -  -  0,0  0,0  0,0  0,0  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia 
eriä -0,3  0,2  0,5  0,7  -0,2  0,5  0,5  -0,4  
Liiketulos-%, 
ilman 
kertaluonteisia 
eriä -5,9  4,0  7,8  11,7  -2,9  7,7  8,7  -6,0  
Kertaluonteiset 
erät 0,5  -  -  -  -1,5  -  -0,3  -  
Liiketulos 0,1  0,2  0,5  0,7  -1,6  0,5  0,2  -0,4  
Liiketulos-% 2,2  4,0  7,8  11,7  -26,2  7,7  4,1  -6,0  

Liikevaihto 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

10- 12/  
2009  

7- 9/  
2009  

4- 6/  
2009  

1- 3/  
2009  

Machines 23,6  18,5  28,5  24,3  21,9  17,3  29,8  23,6  
Services 8,8  7,8  7,3  8,2  8,2  9,1  9,7  10,7  
Software 
Solutions  5,8  6,1  6,0  6,1  6,3  5,8  5,9  6,0  
Muut ja 
eliminoinnit -0,5  -0,5  -0,2  -0,2  -0,6  -0,7  -0,2  -1,0  
Glaston - konserni 
yhteensä 37,7  31,9  41,5  38,4  35,8  31,5  45,2  39,2  



 

 

Liiketulos 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

10- 12/  
2009  

7- 9/  
2009  

4- 6/  
2009  

1- 3/  
2009  

Machines -2,7  -2,6  -1,7  -1,5  -7,7  -4,9  -4,6  -5,3  
Services 1,2  0,6  0,5  1,0  -0,5  -0,1  -0,2  -1,7  
Software 
Solutions  -0,3  0,2  0,5  0,7  -0,2  0,5  0,5  -0,4  
Muut ja 
eliminoinnit -2,1  -1,1  -2,1  -1,9  -2,7  -2,9  -1,9  -1,6  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia 
eriä -3,9  -2,8  -2,8  -1,7  -11,0  -7,4  -6,2  -9,0  
Kertaluonteiset 
erät -13,7  -  -  -  -17,3  -  -4,3  -  
Liiketulos -17,6  -2,8  -2,8  -1,7  -28,4  -7,4  -10,5  -9,0  
 
 
 

Tilauskanta 
31.12.  

2010  
30.9.  

2010  
30.6.  

2010  
31.3.  

2010  
31.12.  

2009  
30.9.  

2009  
30.6.  

2009  
31.3.  

2009  
Machines 37,4  34,7  25,6  32,4  39,8  35,8  30,8  38,2  
Services 1,2  1,9  0,9  0,7  1,6  1,6  2,3  4,0  
Software 
Solutions 3,5  4,0  3,7  3,8  4,1  3,5  4,0  3,7  
Yhteensä 42,1  40,7  30,2  36,9  45,5  40,9  37,1  45,9  

 
 
Saadut tilaukset 

milj. euroa 
10- 12/  

2010  
7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

10- 12/  
2009  

7- 9/  
2009  

4- 6/  
2009  

1- 3/  
2009  

Machines 26,8  25,3  23,8  20,3  30,1  23,0  30,0  15,7  
Services 8,0  7,7  7,4  6,7  8,5  7,8  7,6  8,7  
Software 
Solutions  4,8  6,1  5,5  5,9  5,5  4,4  5,2  5,1  
Glaston - konserni 
yhteensä 39,7  39,0  36,7  32,9  44,1  35,2  42,8  29,5  

 
 
 
EHDOLLISET VELAT 
milj. euroa 31.12.2010  31.12.2009  

Kiinnitykset ja pantit 
Omien sitoumusten puolesta 274,6  130,8  
Muiden puolesta 0,1  
Takaukset 
Omasta puolesta 0,7  0,6  
Muiden puolesta 0,2  0,1  

Vuokravastuut 10,7  13,4  
Takaisinostovastuut 0,2  0,2  
Muut vastuut omasta puolesta 0,0  -  



 

Yhteisyritysosuuksiin liittyvät 
investointisitoumukset -  0,7  

 
 
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 31.12.2010  

 
31.12.2009  

 Nimellis-
arvo  

Käypä 
arvo  

Nimellis-
arvo  

Käypä 
arvo  

Valuuttajohdannaiset 

Valuuttatermiinisopimukset 0,4  0,1  2,6  -0,1  
Hyödykejohdannaiset 
Sähkötermiinisopimukset 0,3  0,2  -  -  

 
 
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 1-12/2010  1-12/2009  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 24,7  35,0  
Lisäykset 0,9  1,2  
Vähennykset -0,4  -6,2  
Poistot -3,4  -4,1  
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten 
palautukset -1,2  -1,2  
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset -1,5  -0,1  
Kurssierot 0,5  0,0  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 19,5  24,7  

 
 
Glastonilla oli vuoden 2010 lopussa 0,0 milj. euroa  aineellisten 
hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustu via sitoumuksia. 
Glastonilla ei ollut vuoden 2009 lopussa aineellist en hyödykkeiden 
hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuks ia. 
 



 

OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2010  

 
    

      

   Omistaja 
Osakkeiden 

lukumäärä  
% osakkeista 

ja  
    äänistä  

1  GWS Trade Oy  13 446 700  16,95 %  
2  Oy G.W.Sohlberg Ab  12 819 400  16,16 %  
3 Sumelius Birgit 3 644 200  4,59 %  

4 
Fondita Nordic Micro Cap 
Sijoitusrahasto 2 350 000  2,96 %  

5 Oy Investsum Ab 1 820 000  2,29 %  
6 Suutarinen Helena Kuolinpesä 1 802 400  2,27 %  
7 Von Christierson Charlie 1 600 000  2,02 %  
8 Sumelius Bjarne Henning 1 225 936  1,54 %  
9 Sumelius-Koljonen Barbro 1 206 375  1,52 %  

10 
Sumelius-Fogelholm Birgitta 
Christin 1 014 000  1,28 %  

11 Nordea Pro Finland Rahasto 900 000  1,13 %  
12 Sumelius Bertil Christer 803 800  1,01 %  
13 Huber Karin 800 800  1,01 %  
14 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 800 000  1,01 %  
15 Sijoitusrahasto Aktia Capital  734 574  0,93 %  
16 Evli Alexander Management Oy 658 582  0,83 %  
17 Fontell Niilo Armas 624 700  0,79 %  
18 Pihkala-Vlassis Anna Marja 615 520  0,78 %  
19 Oy Cacava Ab 600 000  0,76 %  
20 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 525 000  0,66 %  

20 suurinta yhteensä 47 991 987  60,48 %  
Muut omistajat 31 282 813  39,42 %  
Yhteistilillä 75 200  0,09 %  
Yhteensä 79 350 000  100,00 %  
Yhtiön hallussa -788 582  0,99 %  
Yhteensä ilman omia osakkeita 78 561 418    

 
 
 

Osakkeenomistus omistajaryhmittäin 31.12.2010  
      

  Osakkeet kpl  
% osakkeista 

ja äänistä  
Yksityiset yritykset 32 613 782  41,1 %  
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 366 564  8,0 %  
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 413 376  1,8 %  
Kotitaloudet 33 877 017  42,7 %  
Ulkomaat 4 029 568  5,1 %  
Julkisyhteisöt 104 200  0,1 %  
Yhteensä 78 404 507  98,8 %  
Hallintarekisteröidyt 870 293  1,1 %  
Yhteensä arvo-osuuksina 79 274 800  99,9 %  
Yhteistilillä 75 200  0,1 %  
Yhteensä 79 350 000  100,0 %  



 

 
 
 
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.  
 
Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja mui den lähipiiriin 
kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallis ia ehtoja kuin 
liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa. 
 
Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisäl sivät kiinteistön 
vuokrausta yhteisyritykselle. Lisäksi konserni on v uokrannut toimitiloja 
johtoon kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityksil tä. Näistä tiloista 
maksetut vuokrat olivat tammi – joulukuussa 0,6 (0, 6) milj. euroa. 
 
Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa muit a sellaisia 
liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippum attomien osapuolten 
välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista, kuin mitä on kerrottu 
kohdassa ”Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa 
katsauskaudella”. 
 
Hellituksen ja johdon palkat ja palkkiot 
 
Glaston Oyj Abp:n hallitukselle maksetut pa lkkiot  
 
euroa 2010  2009  

Vuosi -
palkkio  

Kokous -
palkkio  

Vuosi -
palkkio  

Kokous -
palkkio  

Andreas Tallberg, 
hallituksen puheenjohtaja 40 000  5 600  40 000  8 000  
Christer Sumelius, 
hallituksen 
varapuheenjohtaja 30 000  3 000  30 000  5 000  
Claus von Bonsdorff 20 000  3 500  20 000  5 000  
Klaus Cawén 20 000  3 000  20 000  5 000  
Carl-Johan Rosenbröijer 20 000  3 500  20 000  5 000  

Jan Lång   20 000  3 500  20 000  4 500  

Teuvo Salminen (*  15 000  500  -  -  

Mikael Mäkinen (**  -  -  5 000  1 000  
Yhteensä 165 000  22 600  155 000  33 500  

 
 
(* Hallituksen jäsen 13.4.2010 lähtien 
(** Hallituksen jäsen 11.3.2008 - 17.3.2009 
 
Konsernin johtoryhmän palkat ja palkkiot 

   euroa 2010  2009  

Toimitusjohtaja Arto Metsänen (*  
Maksettu rahapalkka 316 920  105 580  



 

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, 
rahana maksettu 70 312  -  
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, 
luovutettujen osakkeiden arvo 65 500  -  
Rahapalkat yhteensä 452 732  105 580  
Luontoisedut 19 080  6 420  
Yhteensä 471 812  112 000  

 
    

Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai 
vastaava) 54 768  6 048  
Vapaaehtoiset eläkemaksut 61 844  -  

 
(* 1.9.2009 alkaen 

 
euroa 2010  2009  

Muu johtoryhmä yhteensä 
Maksetut rahapalkat 1 140 288  1 155 624  
Irtisanomiskorvaukset 327 161  425 036  
Maksetut tulospalkkiot 44 819  124 322  
Rahapalkat yhteensä 1 512 268  1 704 982  
Luontoisedut 81 058  74 573  
Yhteensä 1 593 326  1 779 555  

 
    

Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai 
vastaava) 163 143  132 802  
Vapaaehtoiset eläkemaksut 20 515  3 000  

 
 
Osakepalkkiojärjestelmä 
 
Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti kesäkuussa uuden osakeperusteisen 
kannustinjärjestelmän perustamisesta osaksi Glaston in ylimmän johdon 
pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.                                          
 
Kannustinjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita  Glastonin osakkeita 
palkkiona ansaintakriteereiden saavuttamisesta. Jär jestelmässä on yksi 
vuodet 2010 ja 2011 käsittävä ansaintajakso, jonka ansaintakriteeri on 
konsernin liikevoiton kehitys. Mahdollinen palkkio suoritetaan vuoden 
2011 tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen keväällä 2012.                                                          
 
Ohjelman perusteella voidaan antaa yhteensä bruttom äärältään enintään 
noin 2,5 miljoonaa Glastonin osaketta. Palkkion suo rittamisesta 
aiheutuvat verot ja muut lakisääteiset maksut vähen netään osakkeiden 
bruttomäärästä ennen osakkeiden luovutusta.   
 
Glastonin toimitusjohtajalle Arto Metsäselle luovut ettiin syyskuussa 
toimitusjohtajan erillisen osakepalkkiojärjestelmän  puitteissa 50 000 
Glaston Oyj Abp:n osaketta, joiden käypä arvo oli l uovutushetkellä 
65 500 euroa. Luovutettuja osakkeita ei saa luovutt aa edelleen kahteen 
vuoteen osakkeiden saantipäivästä alkaen. 
 
Glastonin osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut  olivat 
katsauskaudella 0,5 (0,3) milj. euroa. 
                               
 



 

Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa kat sauskaudella 
 
Glaston oli katsauskauden aikana tammi-huhtikuussa vuokrannut 
yhteisyritys INTERPANE Glass Oy:lle kiinteistön.  
 
INTERPANE Glass Oy:n osakekanta myytiin 9.4.2010 Ra kla Finland Oy:lle. 
Omistusjärjestelyyn liittyen Glaston antoi INTERPAN E Glass Oy:lle 
myönnetystä lainasta anteeksi 3,3 milj. euroa. Lain an anteeksiannon 
tulosvaikutus sisältyy kaupasta syntyneeseen noin 2 ,6 milj. euron 
rahoituskuluun. INTERPANE Glass Oy oli Glastonin yh teisyritys ajalla 
31.3.2009 -9.4.2010.  
 
Glaston-konsernilla ei ole ollut liiketoimia osakku usyrityksen kanssa.  
 
 
Liiketoimet yhteisyritysten kanssa 
milj. euroa  

 2010 (*  2009  

Myynti yhteisyritykselle -  12 
Vuokratuotot yhteisyritykseltä 96  276  
Korkotuotot yhteisyritykseltä 104  295  
Muut rahoituskulut -3 300  -  

(*  Ajalta 1.1. - 31.3.2010 
 
 
Saamiset yhteisyritykseltä ja velat yhteisyrityksel le  

2010  2009  

 Pitkäaikaiset saamiset -  5 935  
Lyhytaikaiset saamiset -  1 218  
Lyhytaikaiset velat -  87 

 
 

 


