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Glastonin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017: 
Liiketulos edellisvuotta parempi 
 
 

Heinä–syyskuu 2017  
• Saadut tilaukset olivat 26,8 (25,6) miljoonaa euroa.  

• Liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 25,3 (20,5) miljoonaa euroa.  

• Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,0 (0,4) miljoonaa euroa.  

• Liiketulos oli 1,3 (-0,3) miljoonaa euroa eli 5,1 (-1,3) % liikevaihdosta. 

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,3 (-0,3) miljoonaa euroa eli 5,1 (-1,3) % liikevaihdosta. 

 
Tammi–syyskuu 2017 

• Saadut tilaukset olivat 74,9 (79,3) miljoonaa euroa.  

• Tilauskanta 30.9.2017 oli 41,8 (46,0) miljoonaa euroa.  

• Liikevaihto oli 77,3 (72,0) miljoonaa euroa.  

• Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,0 (2,0) miljoonaa euroa eli 6,5 (2,8) % liikevaihdosta. 

• Liiketulos oli 2,6 (-0,1) miljoonaa euroa eli 3,4 (-0,2) % liikevaihdosta. 

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 (0,0) miljoonaa euroa eli 3,6 (0,0) % liikevaihdosta. 

• Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 7,0 (-0,2) %.  

• Osakekohtainen tulos oli 0,006 (-0,006) euroa.  

• Korolliset nettovelat olivat 8,2 (7,7) miljoonaa euroa. 

• Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta oli 3,8 (3,0) %. 

• Glaston täsmentää vuoden 2017 näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen 
liikevoiton olevan 4,0 – 5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden 
vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen 
liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.) 
 

 

Näkymien täsmennys 
Glastonin tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin 
koko vuonna 2016. Aiemmin vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin paranevan vuodesta 
2016.  
 
Glaston täsmentää näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 4,0 – 
5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen 
paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.) 
 

Toimitusjohtaja Arto Metsänen: 
”Kolmannella vuosineljänneksellä Glastonin hyvä kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 23 % edellisvuoteen 
nähden, ja liiketulos oli 1,3 miljoonaa euroa vertailukauden ollessa tappiolla. Myös tilaukset ylittivät 
edellisvuoden tason. Tammi–syyskuuta tarkasteltaessa avainindikaattorit ovat niin ikään kehittyneet 
positiivisesti tilauskertymää lukuun ottamatta, sillä kolmannen neljänneksen tilauskertymä ei riittänyt 
paikkaamaan alkuvuoden alhaista tasoa. 
 
Markkina-alueista Pohjois-Amerikka ja erityisesti Yhdysvallat aktivoituivat. Vahvistimme asemaamme 
kasvavassa laminointituotesegmentissä ja saimme muutaman ison karkaisukonetilauksen. Pohjois-
Amerikan kehittyneillä markkinoilla arkkitehtuurilasin laatuvaatimukset kasvavat edelleen, ja tämä tuo 
meille uusia mahdollisuuksia sekä uuskonemyyntiin että päivitystuotteisiin.  
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Katsauskauden merkittävin yksittäinen kauppa oli Glaston Air™ -karkaisukoneen myynti Kiinaan. 
Kauppa oli meille tärkeä päänavaus tuotteen potentiaalisesti merkittävimmällä markkinalla. Kauppa 
vahvistaa näkemystämme yhä ohuemman lasin käytöstä aurinkopaneeleissa.” 
 

Toimintaympäristö 
Kolmannella vuosineljänneksellä lasinjalostusmarkkinat olivat alkuvuotta vilkkaammat. Vahvinta kehitys 
oli Pohjois-Amerikassa. EMEA-alue oli kokonaisuutena vakaa, mutta kauppoja siirtyi edelleen eteenpäin. 
Aasian markkina-alueella kysyntä oli edelleen varovaista. Etelä-Amerikan markkinat olivat heikot.  
 
Machines  
Kolmannella vuosineljänneksellä koneliiketoiminnan markkinoilla oli havaittavissa piristymistä. 
Positiivista kehitystä oli varsinkin Pohjois-Amerikassa. Näillä alueilla alati tiukentuvat 
rakennusmääräykset ajavat laminoidun lasin kysyntää. Tässä merkittävässä tuoteryhmässä uudistettu 
laminointilinjaratkaisumme on saanut hyvän vastaanoton, ja katsauskaudella solmittiin kaksi 
ensimmäistä laminointilinjakauppaa Yhdysvaltoihin. Etelä-Amerikan markkinat jatkuivat vaimeina. 
 

EMEA-alueella ei tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen neljännekseen verrattuna, ja 
päätöksenteko oli edelleen hidasta monissa maissa. Tilauksia saatiin tasaisesti ja markkinakehitys oli 
vakaa. Lähi-idän markkinoilla aktiviteetti jatkui hyvällä tasolla. Itä-Euroopassa investointipäätöksiin 
vaikuttivat edelleen hitaasti etenevät EU:n tukemat investointipäätökset. Hiljaisemman kauden jälkeen 
Venäjällä oli merkkejä markkinan piristymisestä. Keski-Euroopan markkinoilla kysyntä vahvistui, ja 
Glaston solmi syyskuun lopussa kaupan kahden FC-karkaisulinjan toimittamisesta Belgiaan. Isossa-
Britanniassa markkinat heikentyivät talouskehityksen epävarmuudesta johtuen. Portugalissa valtion 
tukema investointiohjelma vauhditti kysyntää.  
  

Aasian markkina-alueella lasinjalostuskoneiden kysyntä jäi alhaiseksi. Kiinan suhteellisen vaimeilla 
markkinoilla aurinkoenergiaan liittyvien hankkeiden aktiviteetti on tasaisesti kasvanut. Glaston sopi 
syyskuussa Glaston Air™ -karkaisukonekaupasta Kiinaan. Kone menee aurinkopaneelivalmistukseen ja 
erityisesti ohuen lasin lämpökäsittelyyn. Kone toimitetaan asiakkaalle vuoden 2018 puolessavälissä. 
 
Uudet teknologiat 
 
Kolmannella vuosineljänneksellä Emerging Technologies -yksikön neuvottelut liittyen aurinkoenergiaan, 
autoteollisuuteen ja vaativiin arkkitehtuurilasiratkaisuihin etenivät suunnitelmien mukaan. 
 
Katsauskaudella Glaston toimitti kalifornialaiselle kumppanilleen Heliotrope Technologiesille 
prototyyppilinjaan asennettavan erikoislaitteen, joka mahdollistaa isompien lasikokojen prosessoinnin. 
Toimitettu laite on avainasemassa uuden teknologian kehittämisessä. Linjan käyttöönotto tapahtuu 
loppuvuoden aikana. Pilottilinjan suunnittelu eteni päätösvaiheeseen. 
 
Services  
Kolmannella vuosineljänneksellä huoltomarkkinoiden varovaisen myönteinen kehitys jatkui.  
Huoltopalvelujen ja työkalujen kysyntä oli selvästi yli edellisvuoden vastaavan jakson tason. Työkalujen 
suurimmat alueet olivat edelleen EMEA-alue ja Pohjois-Amerikka. Varaosissa myynti jatkui hyvällä 
tasolla. EMEA-alueella kehitys oli varsin positiivista ja Pohjois-Amerikassa myynti pysyi korkealla tasolla. 
 
Päivitystuotteissa tilaukset kaksinkertaistuivat. Vahvinta kehitys oli EMEA-alueella ja erityisesti Pohjois-
Amerikassa, jossa modernisointituotteiden markkina oli erinomainen. Alueen tilausten arvo kasvoi lähes 
70 %:lla edelliseen neljännekseen verrattuna. Myös tammi–syyskuuta tarkasteltaessa Pohjois-Amerikan 
modernisointimarkkina toipui, ja tilausten määrä kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. Laminointilinjojen päivitystuote jatkoi hyvin alkanutta myyntiään. 
 

 



 

Saadut tilaukset ja tilauskanta 
Glastonin tilauskertymä kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi edellisvuodesta 4,5 % ja oli 26,8 (25,6) 
miljoonaa euroa. Machines-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 3,6 % ja oli 17,2 (16,6) miljoonaa euroa. 
Suurimmat tilaukset saatiin Yhdysvalloista, Belgiasta ja Kiinasta. Services-liiketoiminnan tilauskertymä 
oli 9,6 (9,0) miljoonaa euroa. Services-liiketoiminnan tilauskertymän kasvu edellisvuoteen nähden oli 
21,1 %, kun eliminoidaan keväällä 2017 tapahtunut Yhdysvaltojen ja Kanadan esikäsittelyliiketoiminnan 
myynnin vaikutus vertailutiedoista. Modernisointituotteiden kysyntä vilkastui ja kohdistui laminointilinjojen 
päivitystuotteisiin. Suurimmat tilaukset saatiin Yhdysvalloista, Lähi-idästä ja Keski-Euroopassa.  
 
Glastonin tammi–syyskuun tilauskertymä oli 74,9 (79,3) miljoonaa euroa. Myönteisintä kehitys oli 
Pohjois-Amerikassa. 
 
Glastonin tilauskanta oli syyskuun lopussa yhteensä 41,8 (46,0) miljoonaa euroa eli 9 % alle 
edellisvuoden tason. Kun eliminoidaan vertailutiedoista myyty esikäsittelyliiketoiminta, laskua oli 7 %. 
Machines-liiketoiminnan osuus tilauskannasta oli 36,2 (41,4) miljoonaa euroa ja Services-liiketoiminnan 
osuus 5,5 (4,6) miljoonaa euroa.  
 

Tilauskanta, MEUR 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 

Machines 36,2 41,4 39,9 

Services 5,5 4,6 5,7 

Yhteensä 41,8 46,0 45,6 

 
 

Liikevaihto  
Kasvaneen toimitusmäärän ansiosta Glastonin heinä–syyskuun liikevaihto kasvoi 23 % edellisvuoden 
vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 25,3 (20,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 30 %, kun 
eliminoidaan vertailutiedoista myyty esikäsittelyliiketoiminta. 
 
Machines-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 43 % ja oli 16,2 (11,3) miljoonaa euroa. Services-
liiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla ja oli 9,5 (9,6) miljoonaa euroa. 
Kasvua oli 11 %, kun eliminoidaan vertailutiedoista myyty esikäsittelykoneliiketoiminta.  
 
Tammi–syyskuun liikevaihto oli 77,3 (72,0) miljoonaa euroa. Machines-liiketoiminnan liikevaihto oli 47,0 
(43,3) miljoonaa euroa ja Services-liiketoiminnan liikevaihto 31,6 (30,1) miljoonaa euroa.  
 
EMEA-alueen hyvä kehitys jatkui, ja liikevaihto kasvoi 34 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna 36,9 (27,6) miljoonaan euroon. Amerikan alueen liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan 
jakson tasolla: 27,8 (28,2) miljoonaa euroa, huomioiden esikäsittelykoneliiketoiminnan myynti kasvua oli 
15 %. Aasian markkina-alueen liikevaihtoa painoivat koneliiketoiminnan alhaiset toimitusmäärät. 
Liikevaihto oli 12,6 (16,2) miljoonaa euroa, jossa laskua 22 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna.  
 

Liikevaihto, MEUR 7–9/2017 7–9/2016 1–9/2017 1–9/2016 2016 

Machines 16,2 11,3 47,0 43,3 67,4 

Services 9,5 9,6 31,6 30,1 41,8 

Emoyhtiö, elim. -0,5 -0,5 -1,3 -1,5 -2,0 

Yhteensä 25,3 20,5 77,3 72,0 107,1 

 

 



 

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus 
Glastonin vertailukelpoinen liiketulos parani heinä–syyskuussa 1,3 (-0,3) miljoonaan euroon eli 5,1 (-1,3) 
%:iin liikevaihdosta. Tulosparannukseen vaikutti pääasiassa kasvanut liikevaihto. Tulos oli samalla 
tasolla kuin toisella neljänneksellä alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta. Tähän vaikutti alhaisempi 
kiinteiden kustannusten taso. Etenkin henkilöstökulut olivat lomakaudesta johtuen muita neljänneksiä 
alhaisemmalla tasolla. Kolmannella neljänneksellä ei kirjattu vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 
 
Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 1,2 (-0,4) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen 
tulos oli 0,7 (-0,5) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,004 (-0,003) euroa. 
 

Vertailukelpoinen liiketulos, MEUR 
 

7–9/2017 7–9/2016 1–9/2017 1–9/2016 2016 

Liiketulos  1,3 -0,3 2,6 -0,1 2,3 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät 

-0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,5 

Vertailukelpoinen liiketulos 1,3 -0,3 2,8 0,0 2,8 

 
 
Glastonin tammi–syyskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 (0,0) miljoonaa euroa, mikä vastasi 3,6 
(0,0) % liikevaihdosta.  
  
Tammi–syyskuun liiketulos oli 2,6 (-0,1) miljoonaa euroa. Rahoituskulut olivat -0,7 (-0,5) miljoonaa 
euroa. Tulos ennen veroja oli 1,9 (-0,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 1,2 (-1,1) miljoonaa 
euroa. Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,006 (-0,006) euroa.  

 
Tase, rahavirta ja rahoitus  
Glastonin liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa ennen käyttöpääoman muutosta oli 5,1 (0,9) 
miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutos oli -12,3 (3,6) miljoonaa euroa. Ostovelat vähenivät 3,0 
miljoonalla eurolla ja ennakkomaksut 4,2 miljoonalla eurolla, mikä osaltaan johtuu näiden erien 
palautumisesta normaalille tasolle 2016 lopun poikkeuksellisen suuren tilauskertymän ja toimitusmäärän 
jälkeen. Lisäksi ennakkomaksujen tasoon on vaikuttanut viime vuotta alhaisempi tilauskertymä. 
Myyntisaamiset kasvoivat 4,8 miljoonalla eurolla, mitä selittää muutamien isojen tilausten 
poikkeukselliset maksujärjestelyt.  
 
Investointien rahavirta oli -2,2 (-3,0) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -0,3 (2,6) miljoonaa euroa. 
 
Raportointikauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 7,6 (10,1) miljoonaa euroa. Korolliset 
nettovelat olivat 8,2 (7,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 22,7 (22,9) %. Käyttämättömiä 
luottolimiittejä oli 12,0 miljoonaa euroa.  
 
Syyskuun lopussa konsernin taseen loppusumma oli 93,8 (95,6) miljoonaa euroa. Emoyhteisön 
omistajille kuuluva oma pääoma oli 36,1 (33,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,62 
(2,03) euroa. Oman pääoman tuotto raportointikaudella oli 4,2 (-4,2) %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 
(-0,2) %. 
 
Glaston sopi kesäkuussa pitkäaikaisen rahoitussopimuksensa jatkamisesta kolmella vuodella. 
Rahoitussopimus koostuu 10,0 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta sekä 25,0 miljoonan euron 
Revolving Credit Facility -rahoituslimiitistä, jota voidaan käyttää lyhytaikaiseen rahoitukseen ja 
takauksiin. Syyskuussa Glaston nosti 2,0 miljoonaa euroa Tekesin myöntämää tutkimus- ja 
kehityslainaa. Laina-aika on 8 vuotta, ja se kohdistuu Glastonin ja Heliotrope Technologies Inc.:n 
älylasiprojektiin. Projekti on osa Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelmaa.  

 
 



 

Investoinnit ja poistot 
Tammi–syyskuussa Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 2,3 (3,1) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät 
pääosin tuotekehitykseen. 
 
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 2,3 (2,0) miljoonaa euroa. 
 

Tutkimus ja kehitys 
Tammi–syyskuussa tutkimus- ja tuotekehitysmenot ilman poistoja olivat 2,9 (2,1) miljoonaa euroa, josta 
taseeseen aktivoitiin 0,7 (1,2) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta oli 
3,8 (3,0) %. 
 
Tutkimus- ja tuotekehityksessä panostukset kohdistuivat tuotteiden automaatioasteen ja 
energiatehokkuuden kasvattamiseen, anisotropia-ilmiön minimoimiseen, jossa oleellisena osana on ollut 
uusi on-line-mittauslaitteisto, sekä FC-tuotesarjan ja laminointilinjan edelleen kehittämiseen. Lisäksi 
GlastonAir™:n kehitystyötä jatkettiin.  
 
Kehittyvien teknologioiden osalta kehittämistyön keskiössä oli isompien lasikokojen prosessoinnin 
mahdollistaminen prototyyppilinjalla sekä pilottilinjan suunnittelutyö.  
 

Organisaatio ja henkilöstö 
Glastonin henkilöstömäärä 30.9.2017 oli 404 (434) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 42 % työskenteli 
Suomessa ja 16 % muualla EMEA-alueella, 30 % Aasiassa ja 12 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli 
keskimäärin 411 (444) henkilöä.  
 

Osakkeet ja kurssikehitys 
Glaston Oyj Abp:n osakepääoma 30.9.2017 oli 12,7 miljoonaa euroa, ja liikkeeseen laskettuja 
rekisteröityjä osakkeita oli 193 708 336 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Syyskuun lopussa yhtiöllä 
oli hallussaan 788 582 yhtiön osaketta, mikä vastaa 0,41 % liikkeeseen laskettujen rekisteröityjen 
osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-
arvo on 51 685 euroa.  
 
Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 
Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Rekisteröityjen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,07 euroa 
osakkeelta. 
 
Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi–syyskuun aikana Nasdaq Helsinki Oy:ssä noin 56,5 (26,5) miljoonaa 
kappaletta eli noin 29,3 (13,8) % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi 
oli 0,39 (0,33) euroa ja ylin 0,56 (0,51) euroa. Tammi–syyskuun kaupankäyntimäärillä painotettu 
keskikurssi oli 0,42 (0,38) euroa. Päätöskurssi 30.9.2017 oli 0,49 (0,35) euroa. 
 
Glastonin markkina-arvo 30.9.2017 oli 94,5 (67,5) miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita. Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 2,62 
(2,03) euroa. 
 
Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli katsauskauden lopussa 5 529 (30.9.2016: 5 933).  
Glastonin osakkeista oli katsauskauden lopussa ulkomaisessa omistuksessa 19,6 %.  
 

Ylimääräinen yhtiökokous 
Glaston Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.9.2017 Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous 
päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Kokous päätti, että Tero Telaranta valitaan 
hallituksen uudeksi jäseneksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. 
 
 



 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Glastonin nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin 1.9.2017 omistustilanteen mukaan Thomas Ahlström (AC 
Invest Eight B.V.), Jaakko Kurikka (Hymy Lahtinen Oy), Kalle Saariaho (OP-Suomi Pienyhtiöt) ja 
Stefan Björkman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera). 16.10.2017 pitämässään 
järjestäytymiskokouksessaan toimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Thomas Ahlströmin. 
 
Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimii Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Andreas 
Tallberg. 

  
Lähiajan epävarmuustekijät 
Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, joilla esiintyy sekä poliittista että taloudellista epävakautta. Yhtiön 
lähiajan epävarmuustekijät ovat pitkälti sidoksissa globaalin investointikysynnän kehitykseen, ja tietyillä 
maantieteellisillä alueilla myös asiakkaiden rahoituksen saatavuuteen. Investointipäätösten ajoitukseen 
vaikuttaa myös maailmanpoliittinen epävarmuus, joka on lisääntynyt aikaisempiin vuosiin nähden.  
 
Glaston on huomioinut maailmantalouden epävarmat kehitysnäkymät ja sen vaikutukset alan 
kehitykseen lähiajan ennusteissaan. Mikäli toimialan kysyntätilanne heikkenee oleellisesti, se vaikuttaa 
Glastonin liikevaihtoon ja tulokseen 3–6 kuukauden viiveellä. 
 
Konsernin liikevaihtoon vaikuttavat eniten tilauskertymän taso ja ajoitus sekä tilausten maantieteellinen 
ja tuotejakauma. Tuloksen osalta epävarmuutta sisältyy myös toimitusten toimitusajankohdan ja 
kustannusten toteutumiseen suunnitellusti.  
 
Näkymien täsmennys 
Kolmannella vuosineljänneksellä lasinjalostusmarkkinoiden kehitys jatkui pääosin myönteisenä. 
Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla 
vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä 
markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen 
markkinakehityksen jatkuvan.  
 
Glastonin tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin 
koko vuonna 2016. Aiemmin vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin paranevan vuodesta 
2016.  
 
Glaston täsmentää näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 4,0 – 
5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen 
paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.) 
 
 
 
Helsingissä 30. lokakuuta 2017 
Glaston Oyj Abp 
Hallitus 
 
Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100 
Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500  
 
Lähettäjä: 
Agneta Selroos 
Viestintäjohtaja 
Glaston Oyj Abp 
Puh. 010 500 6105  
 
 
 



 

Glaston Oyj Abp 
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, 
aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin.  Lisäksi 
hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan 
asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake 
(GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net 
 
 
Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset mediat, www.glaston.net  

http://www.glaston.net/


 

GLASTON OYJ ABP 
 
OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.9.2017 
 
Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 
Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea 
vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin 
edellisessä konsernitilinpäätöksessä. 
 
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina 
välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin. 
 
KONSERNIN TASE 

 

milj. euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 

Varat 
   Pitkäaikaiset varat 
   Liikearvo                 30,6                   30,6                      30,6    

Muut aineettomat hyödykkeet                   6,3                    6,9                        6,9    

Aineelliset hyödykkeet                   9,4                    9,1                        9,2    

Myytävissä olevat rahoitusvarat                   3,0                    3,2                        3,2    

Lainasaamiset                   0,5                    0,9                        0,9    

Laskennalliset verosaamiset                   1,4                    2,3                        2,2    

Pitkäaikaiset varat yhteensä                 51,1                   52,9                      52,9    

Lyhytaikaiset varat    
 Vaihto-omaisuus 11,5 13,6                   11,9    

Saamiset   
 Myynti- ja muut saamiset                 23,5                   19,0                      18,7    

Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset                   0,1                    0,0                        0,2    

Saamiset yhteensä                 23,6                   19,0                      18,9    

Rahavarat                   7,6                   10,1                      17,4    

Lyhytaikaiset varat yhteensä                 42,8                   42,7                      48,1    

Varat yhteensä                 93,8                   95,6                    101,1    

 
 

milj. euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 

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                 0,1                    0,1                        0,1    

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                41,6                   41,6                      41,6    

Omat osakkeet -3,3    -3,3    -3,3    

Käyvän arvon rahasto                 0,1                    0,1                        0,1    

Muut vapaan oman pääoman rahastot                 0,1                    0,1                        0,1    

Kertyneet voittovarat ja kurssierot -41,6 -42,1    -41,9    

Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta 1,2 -1,1                        1,0    

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 
yhteensä 36,1                33,2                      35,6    

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2                 0,3                        0,3    

Oma pääoma yhteensä 36,4                33,5                      35,9    

Pitkäaikaiset velat   
 Pitkäaikaiset korolliset velat                 12,2                    8,0                        6,9    

Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset                   2,0                    1,2                        1,9    

Laskennalliset verovelat                   0,4                    0,4                        0,4    

Pitkäaikaiset velat yhteensä                 14,6                    9,6                        9,1    

Lyhytaikaiset velat   
 Lyhytaikaiset korolliset velat                   3,7                    9,9                        9,9    



 

Lyhytaikaiset varaukset                   2,5                    2,3                        2,7    

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat                 36,7                   40,4                      43,5    

Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat                   0,0                    0,0                        0,1    

Lyhytaikaiset velat yhteensä                 42,9                   52,6                      56,1    

Velat yhteensä                 57,5                   62,1                      65,2    

Oma pääoma ja velat yhteensä                 93,8                   95,6                    101,1    

 
 
 
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA 
 

    
  

milj. euroa 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

      Liikevaihto  25,3    20,5  77,3    72,0  107,1    

Liiketoiminnan muut tuotot  0,5    0,2  1,4    0,7  1,1    

Kulut  -23,8    -20,3 -73,9    -70,9 -103,3    

Poistot ja arvonalentumiset -0,8 -0,7 -2,3    -2,0 -2,7    

Liiketulos 1,3 -0,3  2,6    -0,1     2,3    

Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -0,2 -0,7    -0,5    -0,7    

Tulos ennen veroja  1,2 -0,4  1,9    -0,7     1,6    

Tuloverot -0,5 -0,1 -0,7    -0,4    -0,6    

Kauden voitto /tappio 0,7 -0,5  1,2    -1,1  1,0    

 
    

 Jakautuminen     

 Emoyhteisön omistajille 0,7 -0,5  1,2    -1,1  1,0    

Määräysvallattomille omistajille -0,0 -0,0 -0,0    -0,0 -0,0    

Yhteensä 0,7 -0,5  1,2    -1,1  1,0    

 
    

 Osakekohtainen tulos, euroa 0,004 -0,003 0,006 -0,006  0,005    

Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton ja 
laimennettu 

0,004 -0,003 0,006 -0,006  0,005    

 
    

 Liiketulos, % liikevaihdosta 5,1 -1,3  3,4    -0,2  2,1    

Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta 2,8 -2,7  1,5    -1,5  0,9    

      

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  -0,0 0,0 -0,2    -0,2 -0,5    

Vertailukelpoinen liiketulos  1,3 -0,3  2,8    0,0  2,8    

Vertailukelpoinen liiketulos, % liikevaihdosta 5,1 -1,3  3,6    0,0  2,6    

 



 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 

milj. euroa 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

 
     

Raportointikauden voitto / tappio 0,7 -0,5 1,2 -1,1  1,0    

 

     

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan 
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: 

     

Kurssierot ulkomaisista yksiköistä -0,1    -0,1 -0,8    -0,3  0,0    

Myytävissä olevien sijoitusten käypien arvojen 
muutokset 

 0,0    -0,0  0,0    -0,0 -0,0    

Rahavirran suojaukset -0,1    -  0,1    - - 

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot  0,0    0,0 -0,0    0,0  0,0    

 

     

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä 
tulosvaikutteisiksi: 

     

Kurssierot etuuspohjaisten järjestelyiden 
vakuutusmatemaattisista voitoista ja tappioista 

0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0    

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
etuuspohjaisista järjestelyistä 

- - - - -0,0    

Raportointikauden muut laajan tuloksen erät 
yhteensä 

-0,2 -0,1 -0,7 -0,3  0,0    

 

     

Raportointikauden laaja tulos yhteensä 0,5 -0,6 0,5 -1,4  1,0    

 
     

Jakautuminen:      

Emoyhteisön omistajille 0,5 -0,6 0,5 -1,3  1,0    

Määräysvallattomille omistajille -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0    

Raportointikauden laaja tulos yhteensä 0,5 -0,6 0,5 -1,4  1,0    

 
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA  
 

milj. euroa 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

Liiketoiminnan rahavirrat  
 

  Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  5,1                    0,9     5,3    

Käyttöpääoman muutos -12,3                    3,6     8,2    

Liiketoiminnan rahavirrat  -7,2                    4,5     13,4    

Investointien rahavirrat   
 

Muut investoinnit -2,3    -3,0    -3,9    

Luovutustulot liiketoimintojen luovutuksesta  0,1                       -     - 

Muut luovutustulot  -                 0,0     0,1    

Investointien nettorahavirrat -2,2    -3,0    -3,8    

Rahavirrat ennen rahoitusta -9,3    1,5  9,6    

Rahoituksen rahavirrat   
 

Pitkäaikaisten velkojen lisäykset  5,6                    3,2     3,2    

Pitkäaikaisten velkojen vähennykset  -0,0    -0,0    -0,0    

Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+)  0,3                    0,2     0,3    

Lyhytaikaisten velkojen lisäykset  2,0                    2,3     2,3    

Lyhytaikaisten velkojen vähennykset  -8,1    -1,3    -2,5    

Pääoman palautus - -1,9 -1,9    

Rahoituksen nettorahavirrat -0,3 2,6  1,4    

 

  
 

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus -0,2 0,0  0,3    

 

  
 

Rahavarojen nettomuutos -9,8 4,1  11,3    

Rahavarat kauden alussa 17,4 6,1  6,1    

Rahavarat kauden lopussa 7,6 10,1  17,4    

Rahavarojen nettomuutos -9,8 4,1  11,3    



 

  KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 

 
 

 
 
 

 
TUNNUSLUVUT                        

  
  

 
30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta                   6,3     2,5     4,6    

Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta                   3,4    -0,2     2,1    

Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta                   1,5    -1,5     0,9    

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa                   2,3     3,1     3,9    

Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta                    2,9     4,3     3,6    

Omavaraisuusaste, %                 45,4     43,6     43,2    

Velkaantumisaste, %                 43,6     53,2     46,7    

Nettovelkaantumisaste, %                 22,7     22,9    -1,7    

Korolliset nettovelat, milj. euroa                   8,2     7,7    -0,6    

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa                 52,2     51,3     52,6    

Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden 
tulokseksi 

                  4,2    -4,2     2,8    

Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden 
tulokseksi 

7,0                      -0,2     4,6    

Henkilökunta keskimäärin 411  444     437    

Henkilökunta kauden lopussa 404  434     415    

             
   
 
 
 
 
 
 
   

milj. euroa 
Osake-

pääoma 

Yli-
kurssi-

rahasto 

Sijoi-
tetun 

vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Omat 
osak-

keet 

Käyvän  
arvon 

 ja  
muut  

rahas- 
tot 

Kert. 
voitto-

varat 
Muun-
toerot  

Emo-
yht. 

omist. 
kuuluva  

oma 
pääoma 

yht. 

Määräys- 
vallat- 

tomien 
 omista- 

jien 
 osuus 

Oma 
pääoma 

yht. 

Oma pääoma 1.1.2016  12,7     25,3     43,5    -3,3     0,2    -47,1     5,2     36,5     0,3     36,8    
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä 

 -      -      -      -     -0,0    -1,1    -0,2    -1,3    -0,0    -1,4    

Pääoman palautus - - -1,9 - - - - -1,9 - -1,9 

Oma pääoma 
30.9.2016 

 12,7     25,3     41,6    -3,3     0,2    -48,2     4,9     33,2     0,3     33,5    

milj. euroa 
Osake-

pääoma 

Yli-
kurssi-

rahasto 

Sijoi-
tetun 

vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Omat 
osak-

keet 

Käyvän  
arvon 

 ja  
muut  

rahas- 
tot 

Kert. 
voitto-

varat 
Muun-
toerot  

Emo-
yht. 

omist. 
kuuluva  

oma 
pääoma 

yht. 

Määräys- 
vallat- 

tomien 
 omista- 

jien 
 osuus 

Oma 
pääoma 

yht. 

Oma pääoma 1.1.2017  12,7     25,3     41,6    -3,3     0,2    -46,1     5,2     35,6     0,3     35,9    

Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä 

- - - - 0,1 1,2 -0,7 0,5 -0,0 0,5 

Pääoman palautus - - - - - - - - - - 

Oma pääoma 
30.9.2017 

12,7 25,3 41,6 -3,3 0,3 -44,9 4,5 36,1 0,2 36,4 



 

 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 

    

Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita (1 000)  

192 920 192 920  192 920    

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita (1 000) 

192 920 192 920  192 920    

Osakekohtainen tulos, yhteensä, laimentamaton ja laimennettu, euroa  0,006 -0,006  0,005    

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake, euroa 0,19 0,17  0,18    

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)  80,9    -61,7  75,3    

Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake  2,62    2,03  2,17    

Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, milj. euroa  94,5    67,5  77,2    

Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta  29,3    13,8  16,5    

Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000)  56 525    26 547  31 898    

Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa  0,49    0,35  0,40    

Kauden ylin kurssi, euroa  0,56    0,51  0,51    

Kauden alin kurssi, euroa  0,39    0,33  0,33    

Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa  0,42    0,38  0,38    

  
 

SEGMENTTITIEDOT 

 

Raportoitava segmentti muodostuu toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitavaksi segmentiksi IFRS 8.12 

kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen sekä 

tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, kuten myös asiakastyyppi. Glastonin liiketoiminta koostuu 

lämpökäsittelykoneiden valmistuksesta ja myynnistä sekä koneiden palvelutoiminnasta. Turvalasikoneiden ja huollon 

välinen integraatioaste on korkea. Tuotekehitys sekä myynti ja jakelutoiminnot ovat yhteisiä ja palvelevat molempia 

liiketoimintoja. Asiakaskunta on yhtäläinen kuten myös markkinoiden kehitys, joka on sidoksissa maailmanmarkkinoiden 

yleiseen kehitykseen. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset. 

Pitkällä aikavälillä myös toimintasegmenttien myynnin kehitys ja myyntikate ovat samanlaisia. 

Glastonin ylin operatiivinen päätöksentekijä on Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtaja, tukenaan konsernin johtoryhmä. 

Toimitusjohtaja arvioi konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena.  

 

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS 
     

      milj. euroa 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

Machines  16,2     11,3     47,0     43,3     67,4    

Services  9,5     9,6     31,6     30,1     41,8    

Muut ja sisäinen myynti -0,5    -0,5    -1,3    -1,5    -2,0    

Liikevaihto Glaston-konserni yhteensä  25,3     20,5     77,3     72,0     107,1    

Vertailukelpoinen liiketulos  1,3    -0,3     2,8     0,0     2,8    

Vertailukelpoinen liiketulos-%  5,1    -1,3     3,6     0,0     2,6    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,0     0,0    -0,2    -0,2    -0,5    

Liiketulos  1,3    -0,3     2,6    -0,1     2,3    

Liiketulos-%  5,1    -1,3     3,4    -0,2     2,1    

 
 

Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot) 
   milj. euroa 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

Machines  44,2     49,8     72,3    

Services  30,7     29,4     40,6    

Glaston-konserni yhteensä  74,9     79,3     112,9    

 
 
 



 

Myynti maantieteellisten alueiden mukaan (jatkuvat toiminnot) 
  milj. euroa 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

EMEA            36,9             27,6                42,4    

Aasia            12,6             16,2                21,0    

Amerikka            27,8             28,2                43,7    

Yhteensä            77,3             72,0              107,1    

 
 
 

LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / -TAPPIO, SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 

 

Liikevaihto 
      milj. euroa 7-9/2017 4-6/2017 1-3/2017 10-12/2016 7-9/2016 4-6/2016 

Machines  16,2     18,2     12,5     24,1     11,3     13,0    

Services  9,5     11,2     10,9     11,6     9,6     9,9    

Muut ja eliminoinnit -0,5    -0,3    -0,6    -0,5    -0,5    -0,8    

Liikevaihto Glaston-konserni 
yhteensä 

 25,3     29,1     22,8     35,1     20,5     22,1    

Vertailukelpoinen liiketulos   1,3     1,4     0,0     2,7    -0,3    -0,4    

Vertailukelpoinen liiketulos-%   5,1     5,0     0,1     7,8    -1,3    -1,9    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,0    -0,2     -     -0,3     0,0    -0,2    

Liiketulos  1,3     1,3     0,0     2,4    -0,3    -0,6    

Liiketulos-%   5,1     4,4     0,1     6,8    -1,3    -2,7    

       Tilauskanta  
     milj. euroa 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 

Machines            36,2             36,3                40,4             39,9             41,4             36,4    

Services             5,5               4,9                  4,8               5,7              4,6               4,5    

Yhteensä            41,8             41,2                45,1             45,6             46,0             40,9    

 
 

Saadut tilaukset  
     milj. euroa 7-9/2017 4-6/2017 1-3/2017 10-12/2016 7-9/2016 4-6/2016 

Machines  17,2     15,1     12,0     22,4     16,6     17,9    

Services  9,6     11,5     9,6     11,2     9,0     10,7    

Glaston-konserni yhteensä  26,8     26,6     21,6     33,6     25,6     28,6    

 
 
 

VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS 
 
 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
     milj. euroa 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

Rakennejärjestelyt ja omaisuuden myynti -0,0     0,0    -0,2    -0,2    -0,5    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,0     0,0    -0,2    -0,2    -0,5    

 
 
 
 
 
 
 

     

     

      
 
 
 
 
 



 

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

Liiketulos  1,3    -0,3     2,6    -0,1     2,3    

Poistot ja arvonalentumiset  0,8     0,7     2,3     2,0     2,7    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  0,0    -0,0     0,2     0,2     0,5    

Vertailukelpoinen käyttökate             2,0               0,4                  5,0               2,0              5,4    

% Liikevaihdosta             8,1               1,9                  6,5               2,8              5,1    

      
 

 

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)  7-9/2017   7-9/2016  1-9/2017  1-9/2016  1-12/2016 

Liiketulos  1,3    -0,3     2,6    -0,1     2,3    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  0,0    -0,0     0,2     0,2     0,5    

Vertailukelpoinen liiketulos  1,3    -0,3     2,8     0,0     2,8    

% Liikevaihdosta  5,1    -1,3     3,6     0,0     2,6    

 
 

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 

milj.euroa 
   Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

Kirjanpitoarvo kauden alussa  9,2    8,8 8,8 

Lisäykset  1,4    1,3 1,7 

Vähennykset -0,0    -0,0 -0,0 

Poistot -0,9    -0,8 -1,1 

Uudelleenryhmittely ja muut muutokset - -0,0 -0,0 

Kurssierot -0,3 -0,2 -0,1 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 9,4 9,1 9,2 

 
 
Glastonilla ei ollut syyskuun 2017 lopussa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia  
sitoumuksia. (30.9.2016 0,1 milj. euroa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EHDOLLISET VELAT 

 
 

milj. euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 

Kiinnitykset ja pantit 
   Omien sitoumusten puolesta 166,9 166,9 166,9 

Takaukset    

Omasta puolesta 6,9 7,7 11,2 

Muiden puolesta 0,3 0,2 0,3 

Vuokravastuut 13,3 15,1 14,7 

Takaisinostovastuut 0,0 0,3 0,3 
 
 
Annetut pantit sisältävät 23,9 milj. euroa konserniyhtiöiden osakkeita. 
 

milj.euroa 
 

  

Muutokset aineettomissa hyödykkeissä 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 37,4 36,9 36,9 

Lisäykset 0,9 1,8 2,2 

Vähennykset -0,0 - -0,0 

Poistot -1,4 -1,1 -1,5 

Uudelleenryhmittely ja muut muutokset - -0,0 -0,0 

Kurssierot -0,0 -0,0 -0,0 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 36,9 37,5 37,4 



 

Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. 
Konserni ei odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä 
muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta. 
 
 
 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET 
 

 
 
 
Vuodesta 2017 alkaen Glaston on suojannut valuuttamääräisiä myyntejään ja sitovien saatujen tilausten rahavirtoja 
valuuttatermiinein. Suojauslaskennan edellytysten täyttyessä noudatetaan valuuttajohdannaisten osalta IAS 39:n 
mukaista rahavirran suojauslaskentaa. 
 
Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot  
eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin  
riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan. 
 
 
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVAT RAHOITUSINSTRUMENTIT 
 
Käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja ovat johdannaiset. Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat varat ja velat voivat sisältää lyhytaikaisia sijoituksia, jotka ovat kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja varoja, 
eli jotka on hankittu tai syntyneet pääasiallisena tarkoituksena myydä ne lyhyen ajan kuluessa. Myös myytävissä olevat 
rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon. 
 
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien johdannaissopimusten käyvät arvot määritellään käyttäen raportointikauden 
päättymispäivän markkinahintoja (käyvän arvon hierarkian taso 1). Kaikki Glastonin johdannaiset ovat julkisen 
kaupankäynnin kohteena.  
 
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyvät noteeratut sijoitukset arvostetaan raportointikauden päättymispäivän 
markkinahintaan (käyvän arvon hierarkian taso 2). Sijoitukset, joiden käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, 
kuten esimerkiksi noteeraamattomat osakkeet ja muut sijoitukset, esitetään hankintahintaan tai sitä alempaan arvoon, 
mikäli sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen (käyvän arvon hierarkian taso 3).  
 
Käyvän arvon määrittelyssä käytetty hierarkia: 
Taso 1 = toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot 
Taso 2 = käyvät arvot, jotka määritelty käyttäen muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa 
suoraan tai välillisesti  
Taso 3 = käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin, käypänä arvona hankintahinta tai sitä 
alempi arvo, mikäli sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen 
 
Raportointikauden aikana ei käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä tapahtunut siirtoja. 
 
 
Käypien arvojen hierarkian tasojen 2 ja 3 arvostusmenetelmissä ei ole tapahtunut muutosta raportointikauden aikana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

milj. euroa 30.9.2017 
 

30.9.2016 
 

31.12.2016 
 

 

Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo 

Hyödykejohdannaiset 
      Sähkötermiinisopimukset - - 0,3 -0,1                  0,4               -0,0    

       

Valuuttajohdannaiset       

Valuuttatermiinisopimukset 7,3 0,1 - - - - 



 

Käyvän arvon hierarkia Taso 3, muutokset raportointikauden aikana 

 
2017 2016 

1.1. 3,1 3,1 

Lisäykset - - 

Vähennykset -0,2 - 

Arvonalentumiset - - 

Siirrot erien välillä - - 

30.9. 2,8 3,1 

 
 
Käyvän arvon hierarkian, taso 3, mukaisesti arvostettavilla rahoitusinstrumenteilla ei ollut vaikutusta kauden voittoon tai 
tappioon eikä muihin laajan tuloksen eriin. Näitä rahoitusinstrumentteja ei arvosteta toistuvasti käypään arvoon. 
 
 
 
 
Käyvän arvon hierarkia, käyvät arvot 
 

Milj. Euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 

  Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 

Varat   
  

    
  

    
  

  

Myytävissä olevat osakkeet 0,2 - 0,0 0,2 0,2 - 0,2 0,4 0,1  - 0,2 0,4 

Muut pitkäaikaiset sijoitukset - - 2,8 2,8 - - 2,8 2,8  -  - 2,8 2,8 

Kaupankäyntijohdannaiset - - - - - - - -  -  -  - -  

Suojauslaskennan alaiset johdannaiset - 0,1 - 0,1 - - - -  -  -  -  - 

Yhteensä 0,2 0,1 2,8 3,1 0,2 - 3,1 3,2 0,1 - 3,1 3,2 

Velat           
  

  

Kaupankäyntijohdannaiset - - - - - -0,1 - -0,1  - -0,0 -  -0,0 

Suojauslaskennan alaiset johdannaiset - - - - - - - -  - - -  - 

Yhteensä - - - - - -0,1 - -0,1  - -0,0 -  -0,0 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2017 
  

   

   Omistaja 
Osakkeiden 

lukumäärä 
% osakkeista ja 

äänistä 

1  Ac Invest Eight B.V. 33 931 442 17,52 
2  Hymy Lahtinen Oy  23 400 000 12,08 
3  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 13 843 878 7,15 
4  OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 13 818 323 7,13 
5  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 12 786 643 6,60 
6  Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt  9 467 361 4,89 
7  Hulkko Juha Olavi 4 000 000 2,06 
8  Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö 3 965 600 2,05 
9  Oy Investsum Ab 3 358 000 1,73 
10  Kirkon Eläkerahasto 3 142 600 1,62 

11  
Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen 
Pienyhtiöt  2 828 783 1,46 

12  Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 2 375 600 1,23 
13  Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 2 307 860 1,19 
14  Sumelius-Fogelholm Birgitta 1 944 734 1,00 
15  Sumelius Bjarne Henning 1 801 504 0,93 
16  Metsänen Arto Juhani 1 750 000 0,90 
17  Von Christierson Charlie 1 600 000 0,83 
18  Oy Nissala Ab 1 500 000 0,77 
19  Sumelius Christer 1 290 063 0,67 
20  Sumelius-Koljonen Barbro 1 235 988 0,64 

 20 suurinta osakkeenomistajaa 140 348 379 72,45 
   Hallintarekisteröidyt  1 565 527 0,81 
   Muut osakkeenomistajat  51 794 430 26,74 

   Yhteensä  193 708 336   
 

 
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
Osakekohtaiset tunnusluvut 
 
Osakekohtainen tulos (EPS), jatkuvat toiminnot: 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus jatkuvien toimintojen tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä 
 
Osakekohtainen tulos (EPS), lopetetut toiminnot: 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus lopetettujen toimintojen tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu 
osakemäärä 
 
Osakekohtainen tulos (EPS): 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä 
 

 OSAKKEENOMISTAJAT   

 
 
 

    



 

Laimennettu osakekohtainen tulos:  
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta oikaistuna vaihtovelkakirjalainan tulosvaikutuksella / 
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä oikaistuna vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osakemäärään 
 
Osinko / osake*: 
Raportointikaudelta jaettu osinko / Liikkeeseen laskettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Osinkosuhde*:  
(Osinko  / osake x 100) / Osakekohtainen tulos 
 
Efektiivinen osinkotuotto / osake*: 
(Osinko  / osake x 100) / Raportointikauden viimeinen pörssikurssi 
 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma:  
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden 
lopussa 
 
Osakkeen hinta keskimäärin: 
Osakkeen vaihto, euroa kauden aikana / Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana 
 
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E):  
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Osakekohtainen tulos (EPS) 
 
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma:  
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma  
 
Osakkeiden vaihdon kehitys:  
Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä 
 
Osakekannan markkina-arvo: 
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x raportointikauden viimeinen pörssikurssi 
 
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa: 
Liikkeeseen laskettu osakemäärä - yrityksen hallussa olevat omat osakkeet 
 
*Laskentakaavoja sovelletaan myös pääomanpalautuksen tunnuslukuihin 
 
 
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 
Käyttökate (EBITDA): 
Jatkuvien toimintojen tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia  
 
Liiketulos (EBIT): 
Jatkuvien toimintojen tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen 
 
Rahavarat: 
Muut rahavarat ja käteisvarat (sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin luokitellut rahavarat 
Korolliset nettovelat: 
Korolliset velat (sisältää myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään korolliset velat) – rahavarat 
 
Rahoituskulut:  
Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot (jatkuvat ja 
lopetetut toiminnot yhteensä) 
 
Omavaraisuusaste, %: 
(Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100) / Taseen 
loppusumma - saadut ennakot 
 



 

Velkaantumisaste (gearing), %: 
(Korolliset velat x 100)/ Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien 
osuus)  
 
Nettovelkaantumisaste (net gearing), %: 
(Korolliset nettovelat x 100) / Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien 
omistajien osuus)  
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE): 
(Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100)/Oma pääoma + korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo 
 
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE): 
(Raportointikauden voitto / tappio x 100) / Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + 
määräysvallattomien omistajien osuus), raportointikauden alun ja lopun keskiarvo 
 
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
 
 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT): 
Jatkuvien toimintojen tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  
 
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA): 
Jatkuvien toimintojen tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 
 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:  
 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä oikaistaan varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia liiketapahtumia tai 
arvostuserien muutoksia, silloin kun ne aiheutuvat rakennejärjestelyistä, omaisuuden myynnistä tai arvonalentumisesta.  
Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä, tuotevalikoiman rationalisoinnista, tuotantorakenteen uudistamisesta sekä 
toimipisteiden vähentämisestä aiheutuvia kuluja. 
Liikearvon arvonalentumistappiot, konsernirakenteen muutoksista johtuvat luovutusvoitot tai – tappiot sekä 
poikkeuksellisen suuret aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot tai -tappiot oikaistaan 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. 

 


