
 

 
  

GLASTON OYJ ABP               Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 klo 15.30 
 
Glaston Oyj Abp tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1 .–31.12.2011 
 
- Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 141,3 (147,7) miljoonaa euroa. Neljännen 
vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 39,7 (40,1) miljoonaa euroa.  
- Tilauskanta 31.12.2011 oli 37,6 (41,5) miljoonaa euroa.  
- Konsernin liikevaihto oli 142,7 (149,4) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 
39,3 (37,7) miljoonaa euroa. 
- Käyttökate oli 7,0 (-10,4) eli 4,9 % (-6,9 %) liikevaihdosta. 
- Liiketulos oli -1,1 (-24,9) miljoonaa euroa eli -0,8 (-16,7) % liikevaihdosta. Vuoden viimeisen 
neljänneksen liiketulos oli 1,1 (-17,6) miljoonaa euroa. 
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1,4 (-11,3) miljoonaa euroa eli -1,0 (-7,5) % liikevaihdosta. 
Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 (-3,9) miljoonaa euroa. 
- Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 0,3 (-19,0) %.  
- Osakekohtainen tulos oli -0,14 (-0,39) euroa ja neljännen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 
-0,01 (-0,23) euroa. 
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.  
 - Glaston arvioi vuoden 2012 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2011 tasolla ja liiketuloksen 
olevan positiivinen. 
 
Toimitusjohtaja Arto Metsänen: 
”Vuonna 2011 Glastonin toimintaympäristö ja markkinatilanne pysyivät haastavina. Vuoden alussa oli 
merkkejä kasvusta, mutta vuoden toisella puoliskolla maailmantalouden ongelmat heijastuivat 
asiakkaidemme investointihalukkuuteen ja johtivat suurempien investointipäätösten siirtymiseen. 
 
Vuonna 2011 Glastonin markkinat eivät kasvaneet ja liikevaihtomme jäi hieman edellisvuoden tasosta. 
Tästä huolimatta pystyimme edelleen parantamaan merkittävästi kannattavuuttamme. Kaikki 
segmentit paransivat tulostaan edellisvuoteen verrattuna. Suurin tulosparannus oli Machines-
segmentissä. Haluan kiittää koko organisaatiota heidän arvokkaasta työpanoksestaan. 
 
Jatkuva tuotekehitys on Glastonille erittäin tärkeä. Olemme taantumasta huolimatta jatkaneet vahvaa 
panostustamme  tutkimukseen ja tuotekehitykseen  kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Viime vuonna 
tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 8,1 miljoonaa euroa eli 5,7 % liikevaihdosta. Vuoden aikana 
toimme markkinoille useita uusia tuotteita lasinjalostuksen koko elinkaaren tarpeisiin. 
 
Katson vuoteen 2012 luottavaisin mielin. Olemme viemässä loppuun liiketoiminnan 
tehostamistoimenpiteet. Olemme määrätietoisesti kehittäneet toimintaamme ja aktiivisen 
tuotekehityksen ansiosta pystymme tarjoamaan kattavia ja ajanmukaisia tuotteita ja palveluita. Nämä 
toimenpiteet luovat pohjan toimintamme kasvattamiseen.”  
 
Markkinat 
Lasinjalostusmarkkinoiden alkuvuoden varovaisen myönteinen kehitys hidastui vuoden toisella 
puoliskolla. Loppuvuoden heikentyneet talousnäkymät ja markkinoiden epävakaus heijastuivat 
asiakkaiden investointihalukkuuteen lisäten varovaisuutta etenkin uusien koneinvestointien suhteen.  
 
Glastonin markkinatilanne oli haasteellinen vuonna 2011 huolimatta joidenkin markkina-alueiden 
myönteisestä kehityksestä. Etelä-Amerikassa markkinat kehittyivät myönteisesti läpi vuoden. 
Läntisessä Euroopassa kysyntä oli edelleen heikkoa, sen sijaan Itä-Euroopassa 
lasinjalostuskonemarkkinat piristyivät loppuvuodesta. Aasiassa toisella vuosineljänneksellä alkanut 
markkinoiden tasaantuminen jatkui vuoden toisella puoliskolla. Pohjois-Amerikassa koneiden kysyntä 
oli edelleen heikkoa.  
 
Machines  
Vuosi 2011 oli Machines-segmentille haasteellinen muutamaa maakohtaista poikkeusta lukuun 
ottamatta. EMEA-alueella kysyntä oli alhaisella tasolla läpi vuoden, mikä vaikutti erityisesti 
lämpökäsittelykoneiden uusien tilausten määrään. Poikkeuksen muodosti Itä-Eurooppa, jossa kysyntä 
osoitti elpymisen merkkejä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Esikäsittelykoneiden kysyntä piristyi 
vuoden loppupuolella etenkin Venäjällä.  
 



 

Epävarma talouskehitys vaikutti Pohjois-Amerikan markkinoiden kehittymiseen, ja kysyntä oli 
maltillista koko vuoden. Etelä-Amerikassa markkinat kehittyivät myönteisesti. Aasian markkinoilla 
kysyntä kasvoi alkuvuodesta, mutta maailmantalouden epävarmuuden vuoksi kysyntä tasaantui 
vuoden toisella puoliskolla.  
 
Vuonna 2011 Machines-segmentin panostukset tuotekehitykseen jatkuivat, ja vuoden aikana tuotiin 
markkinoille useita uusia tuotteita. Toukokuussa Shanghaissa järjestetyillä China Glass -messuilla 
julkistettiin Solar Line -konsepti, joka on markkinoiden ensimmäinen integroitu 
tuotantolinjakokonaisuus aurinkopaneelilasien hiontaan, pesuun ja karkaisuun. Syksyllä 2011 Vitrum-
messuilla Italiassa Glaston lanseerasi hionta-tuoteperheeseen Hiyon™- ja Xtraedge™-koneet sekä 
esitteli GlastonToolEx™-palvelun hiontatyökalujen saatavuuden materiaalihallintaan.  
 
Vuoden 2011 aikana segmentin kannattavuutta parannettiin tehostamalla globaalin 
hankintaorganisaation toimintaa. Segmentin rakennemuutos vietiin heinäkuussa päätökseen kun 
Brasiliassa olleet erilliset esikäsittely- ja lämpökäsittelytehtaat siirrettiin yhteisiin tehdastiloihin. 
Suomessa ja Italiassa jatkuivat toimenpiteet tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi vastaamaan 
kysyntää. Vuoden 2011 lopussa segmentin palveluksessa oli 541 (577) henkilöä. 
 
Machines-segmentin saadut tilaukset olivat vuonna 2011 89,2 (96,2) miljoonaa euroa. Tammi-
joulukuun liikevaihto oli 90,0 (95,0) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun liiketulos oli -1,7 (-20,4) 
miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -1,9 (-8,5) miljoonaa euroa.  
 
Machines-segmentin saadut tilaukset olivat loka-joulukuussa 26,9 (26,8) miljoonaa euroa. Loka-
joulukuun liikevaihto oli 26,2 (23,6) miljoonaa euroa ja liiketulos oli 1,7 (-14,7) miljoonaa euroa. 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,5 (-2,7) miljoonaa euroa. 
 
Services 
Vuonna 2011 Services-segmentin markkinat kehittyivät myönteisesti. Kysyntä oli hyvällä tasolla 
haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Kysyntä kohdistui erityisesti päivitystuotteisiin ja 
varaosiin. Edelliseen vuoteen verrattuna Services-segmentti kasvoi Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja 
Pohjois-Amerikassa. 
 
Asiakkaita kiinnostivat erityisesti kapasiteettia nostavat ja laatua parantavat tuotteet. Tuotantolinjan 
kapasiteettia ja lasin laatua parantava Vortex Pro -konvektiojärjestelmä saavutti vuoden aikana suuren 
suosion Pohjois-Amerikan markkinoilla. Vitrum-messuilla Glaston esitteli GlastOnline™-
varaosaverkkokaupan sekä Warranty5-takuuohjelman uusille tasokarkaisukoneille. 
 
Services-segmentin saadut tilaukset vuonna 2011 olivat 31,3 (29,8) miljoonaa euroa. Tammi-
joulukuun liikevaihto oli 31,1 (32,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kannattavuus parani huoltotyön 
korkeamman laskutusasteen, kasvavan päivitystuote- ja varaosamyynnin sekä nopeampien 
varaosatoimitusten ansiosta. Vuoden aikana segmentin maailmanlaajuisessa 
huoltopalveluverkostossa ja toimipisteiden määrässä ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Vuoden 
lopussa segmentin palveluksessa oli 117 (149) henkilöä. Tammi-joulukuun liiketulos oli 5,7 (1,1) 
miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 5,6 (3,3) miljoonaa euroa. 
 
Services-segmentin saadut tilaukset viimeisellä vuosineljänneksellä olivat 8,0 (8,0) miljoonaa euroa. 
Loka-joulukuun liikevaihto oli 7,9 (8,8) miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,9 (-1,0) miljoonaa euroa. 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,9 (1,2) miljoonaa euroa. 
 
Software Solutions 
Vuonna 2011 Software Solutions -segmentin merkittävimmät markkina-alueet olivat Keski-, Länsi- ja 
Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka sekä Japani. Ylläpitosopimusten myynti kehittyi myönteisesti 
vuoden aikana. Myös tuotannonohjaus- sekä monitorointi- ja seurantajärjestelmien kysyntä oli hyvällä 
tasolla. 
 
Software Solutions -segmentti toi markkinoille alkuvuodesta iPhone-puhelimeen kehitetyt uudet 
ikkuna- ja lasiteollisuuden sovellukset CantorCockpit ja Cockpit 2000, jotka ovat rekisteröityjen 
Albat+Wirsamin (A+W) asiakkaiden saatavilla Apple Storessa. Sovellusten avulla käyttäjä saa 
suoraan puhelimeensa liiketoiminnan kannalta keskeisiä tietoja. 
 



 

Segmentti esitteli uuden viivakoodilukijaratkaisun Vitrum-messuilla syksyllä. Keskisuurille 
lasinjalostajille esiteltiin Dragonfly-toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa 
lasinjalostuskoneiden paremman käytettävyyden sekä tuotannon tehokkaamman aikatauluttamisen. 
 
Vuoden 2011 aikana segmentissä kehitettiin erityisesti tuotekehitystä ja myyntiorganisaatiota sekä 
jatkettiin tehostetusti toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Software Solutions -segmentin 
saadut tilaukset olivat vuonna 2011 20,9 (21,7) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun liikevaihto oli 23,1 
(23,9) miljoonaa euroa. Vuoden 2011 lopussa segmentin palveluksessa oli 200 (214) henkilöä. 
Tammi-joulukuun liiketulos oli 1,8 (1,5) miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,7 (1,1) 
miljoonaa euroa. 
 
Software Solutions -segmentin saadut tilaukset olivat viimeisellä vuosineljänneksellä 4,8 (5,3) 
miljoonaa euroa. Loka-joulukuun liikevaihto oli 5,6 (5,8) miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,8 (0,1) 
miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 (-0,3) miljoonaa euroa. 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta 
Glastonin tilauskertymä tilikaudella oli 141,3 (147,7) miljoonaa euroa. Machines-liiketoiminta-alueen 
osuus saaduista tilauksista oli 63 %, Services-liiketoiminta-alueen 22 % ja Software Solutionsin 15 %.  
 
Vuoden viimeisen neljänneksen aikana saatujen tilausten määrä oli 39,7 (40,1) miljoonaa euroa. 
 
Glastonin tilauskanta oli 31.12.2011 yhteensä 37,6 (41,5) miljoonaa euroa. Machines -segmentin 
osuus tilauskannasta oli 34,6 (37,4) miljoonaa euroa, Services-segmentin osuus 1,2 (1,2) miljoonaa 
euroa ja Software Solutionsin 1,8 (2,9) miljoonaa euroa. 
 
Tilauskanta, 
miljoonaa euroa 

31.12.2011 31.12.2010 Muutos, %  

Machines 34,6 37,4 -7,5 
Services 1,2 1,2 0,0 
Software Solutions 1,8 2,9 -37,9 
Yhteensä  37,6 41,5 -9,4 

 
Liikevaihto ja liiketulos 
Glastonin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 142,7 (149,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehitykseen 
vaikutti lasinjalostusmarkkinoiden epävakaus. Talousnäkymien heikentyessä asiakkaiden 
investointivarovaisuus lisääntyi kesän jälkeen merkittävästi, mikä heijastui voimakkaimmin Heat 
Treatment -koneiden myyntiin. 
 
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 39,3 (37,7) miljoonaa euroa. Machines-segmentin 
liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 26,2 (23,6) miljoonaa euroa, Services-segmentin 
liikevaihto oli 7,9 (8,8) ja Software Solutionsin liikevaihto oli 5,6 (5,8) miljoonaa euroa. 
 
Machines-segmentin liikevaihto tilikaudella oli 90,0 (95,0) miljoonaa euroa, Services-segmentin 
liikevaihto oli 31,1 (32,0) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin liikevaihto oli 23,1 (23,9) miljoonaa 
euroa.  
 
Liikevaih to, miljoonaa euroa  2011 2010 

Machines 90,0 95,0 
Services 31,1 32,0 
Software Solutions 23,1 23,9 
Emoyhtiö, elim -1,6 -1,5 
Yhteensä  142,7 149,4 

 
Liiketulos oli -1,1 (-24,9) miljoonaa euroa eli -0,8 (-16,7) % liikevaihdosta. Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä oli -1,4 (-11,3) miljoonaa euroa eli -1,0 (-7,5) % liikevaihdosta. Vuoden viimeisen 
neljänneksen liiketulos oli 1,1 (-17,6) miljoonaa euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 0,9 (-3,9) miljoonaa 
euroa. 
 
Vaikka liiketulos jäikin tappiolliseksi, parani se merkittävästi edellisvuodesta. Kaikki segmentit 



 

paransivat tulostaan edellisvuodesta. Suurin tulosparannus oli Machines-segmentissä. 
 
Machines-segmentin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa -1,9 (-8,5) miljoonaa 
euroa ja vuoden viimeiseltä neljännekseltä 1,5 (-2,7) miljoonaa euroa. Services-segmentin liiketulos 
ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuulta oli 5,6 (3,3) miljoonaa euroa ja neljännellä 
vuosineljänneksellä 0,9 (1,2) miljoonaa euroa. Software Solutions -segmentin liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä tammi-joulukuulta oli 1,7 (1,1) miljoonaa euroa ja viimeisellä neljänneksellä 0,8 (-
0,3) miljoonaa euroa.  
 
 
Liiketulos   1-12/2011 1-12/2010 
Machines -1,9 -8,5 
Services 5,6 3,3 
Software Solutions 1,7 1,1 
Emoyhtiö, elim. -6,8 -7,1 
Yhteensä  -1,4 -11,3 
Kertaluonteiset erät 0,3 -13,7 
Liiketulos kertaerien jälkeen  -1,1 -24,9 

Tilikauden tulos oli -14,4 (-32,0) miljoonaa euroa ja vuoden viimeisellä neljännekseltä -1,2 (-18,8) 
miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 0,3 (-19,0) %. 
Osakekohtainen tulos oli -0,14 (-0,39) euroa ja vuoden viimeisen neljänneksen osakekohtainen tulos 
oli -0,01 (-0,23) euroa. 
 
Tase, rahavirta ja rahoitus 
Tilikauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 187,2 (194,9) miljoonaa euroa. Emoyhteisön 
omistajille kuuluva oma pääoma oli 52,8 (39,1) miljoonaa euroa eli 0,50 (0,48) euroa osaketta kohden. 
Omavaraisuusaste 31.12.2011 oli 31,1 (22,1) %.  
 
Oman pääoman tuotto oli tammi-joulukuussa -31,2 (-58,7) %. 
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli tilikaudella -7,7 (-13,7) miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti parantunut tulos, tosin maksetut korot ja muut rahoituskulut sekä 
verot kasvoivat edellisvuodesta heikentäen näin liiketoiminnan rahavirtaa. Käyttöpääoman muutos oli 
12,2 (2,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -5,5 (-3,5) miljoonaa euroa. Rahoituksen 
rahavirta tammi-joulukuussa oli 3,8 (11,9) miljoonaa euroa.  
 
Glaston solmi helmikuussa 2011 noin 84 miljoonan euron rahoituspaketin, jolla yhtiön lyhytaikainen 
rahoitus muutettiin pitkäaikaiseksi, parannettiin yhtiön rahoituksellista liikkumavapautta sekä 
vahvistettiin omaa pääomaa.  
 
Rahoituksesta noin 74 miljoonaa euroa on syndikoitua luottoa, jonka maturiteetti on kolme vuotta. 
Rahoitussopimukseen sisältyy tyypillisiä rahoituskovenantteja. Rahoitussopimuksen mukaan 
osingonjako on ehdollinen sille, että yhtiön nettovelan suhde käyttökatteeseen on alle 2,75. 
Rajoituksia ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin.  
 
Lisäksi laskettiin liikkeeseen uusia osakkeita noin 6 miljoonan euron arvosta sekä 4,0 miljoonan euron 
debentuurilaina, jonka maturiteetti on kolme vuotta. 
 
Vuonna 2011 vaihtovelkakirjalainoja vaihdettiin osakkeiksi 21 250 000 eurolla, jolloin liikkeeseen 
laskettiin 16 346 135 uutta osaketta. Lisäksi niille, jotka vaihtoivat vaihtovelkakirjalainansa osakkeiksi, 
annettiin lisäkorvauksena suunnatussa maksuttomassa osakeannissa yhteensä 3 092 501 osaketta. 
Kesäkuussa 2009 liikkeeseen laskettua vaihtovelkakirjalainaa on vuoden 2011 konvertointien jälkeen 
jäljellä 8 750 000 euroa. Vaihtovelkakirjalainan konvertoinnin yhteydessä annetussa ylimääräisestä 
vastikkeesta tuli kirjattavaksi IAS 32 -standardin mukaisesti noin 3,4 miljoonan euron 
rahoituskustannus tuloslaskelmaan. Kustannuksella ei kuitenkaan ollut vaikutusta Glastonin omaan 
pääomaan eikä rahavirtaan. 
 
Vaihtovelkakirjalainan konvertoitu summa samoin kuin osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 



 

 
Konsernin likvidit rahavarat olivat tilikauden päättyessä 18,6 (15,7) miljoonaa euroa. Korolliset 
nettovelat olivat 49,7 (74,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 93,5 (189,0) %.   
 
Sopeuttamistoimet 
Vuonna 2011 liiketoiminnan kannattavuuden selkeä parantaminen sekä sopeuttamistoimenpiteiden 
loppuun saattaminen olivat liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita. 
 
Toimenpiteet tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntää vastaavaksi jatkuivat läpi vuoden sekä 
Italiassa että Suomessa. Italiassa neuvottelut noin 40 työpaikan vähentämisestä saatiin päätökseen 
vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kesällä Pre-processing -tuotelinjan rakennemuutos 
saatiin päätökseen kun Heat Treatment ja Pre-processing -tuotantotoiminnot Brasiliassa siirrettiin 
samaan tehtaaseen. Heat Treatment -tuotelinjan kannattavuuden parantamiseksi käynnistyi 
Suomessa syksyllä ohjelma toiminnallisen tehokkuuden nostamiseksi. Vuoden aikana lomautuksia 
jatkettiin sekä Italiassa että Suomessa. 
 
Toisen vuosipuoliskon aikana käynnistettiin Software Solutions -segmentissä laajat toimenpiteet 
toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet kohdistuivat pääosin 
tuotekehitykseen ja myyntiorganisaatioon. Segmentissä oli käynnissä mittavat lomautukset vuoden 
viimeisen neljänneksen aikana.  
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta 
Vuonna 2011 Glastonin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 8,1 (9,6) miljoonaa euroa eli 5,7 (6,4) % 
liikevaihdosta. Tuotekehityksen painopiste oli uusien tuotteiden tuomisessa markkinoille, 
tuoteportfolion laajentamisessa sekä päätuotteiden edelleen kehittämisessä. 
 
Vuoden aikana markkinoille tuotiin useita uusia tuotteita: uudet sarjat Glaston Bavelloni Hiyon™-
reunahiontakoneita, XtraEdge™-kaksoisreunahiontakoneita sekä GlastOnline™-verkkokaupan, jossa 
ensimmäisessä vaiheessa on tarjolla yli 1 000 erilaista Tamglass™- ja Uniglass™-koneiden varaosaa. 
Lisäksi Glaston esitteli uusille lämpökäsittelykoneille viiden vuoden Warranty5-takuuohjelman sekä 
uuden GlastonToolEx™-työkalupalvelukonseptin timantti- ja hiomalaikoille. Ohjelmistoratkaisuissa 
lanseerattiin Albat+Wirsamin viivakoodilukijaratkaisu sekä keskisuurille lasinjalostajille suunnattu 
toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa koneiden paremman käytettävyyden. 
 
Investoinnit ja poistot 
Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 5,7 (4,6) miljoonaa euroa. Vuoden 2011 merkittävimmät investoinnit 
olivat tuotekehitysinvestointeja.  
 
Tilikauden 2011 poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 7,9 (7,5) miljoonaa euroa. 
Arvonalentumiskirjaukset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 0,2 (7,0) miljoonaa euroa. 
 
Muutokset yhtiön johdossa 
Machines-segmentin johtaja ja johtoryhmän jäsen Topi Saarenhovi jätti Glastonin 1.2.2011. Machines-
segmentille ei nimitetty uutta johtajaa vaan segmentti raportoi suoraan toimitusjohtajalle. 
 
Uwe Schmid nimitettiin 8.4.2011 Software Solutions -segmentin johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. 
Hän otti täyden liiketoimintavastuun Software Solutions -segmentistä 1.9.2011 alkaen. Muutoksen 
yhteydessä segmentin entinen johtaja Günter Befort nimitettiin Senior Advisor’ksi. Hän jatkaa myös 
johtoryhmän jäsenenä. 
 
Henkilöstö 
Vuoden aikana toimenpiteet henkilöstön sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen jatkuivat. Nämä 
kohdistuivat pääasiassa Eurooppaan (-109 henkilöä) ja varsinkin Suomeen ja Italiaan. Aasiassa 
henkilöstöresursseja vahvistettiin (+20). Amerikoissa henkilöstön määrässä ei tapahtunut muutosta. 
 
Glastonin palveluksessa oli 31.12.2011 yhteensä 870 (957) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 17 % 
työskenteli Suomessa ja 40 % muualla EMEA-alueella, 28 % Aasiassa ja 15 % Amerikoissa. 
Henkilöstöä oli keskimäärin 899 (1 028).  
 
 



 

Konsernin rakennemuutokset vuonna 2011 
Vuonna 2011 likvidoitiin seuraavat konserniyritykset: Glaston Estonia Oü Virossa, Glasto Holding B.V. 
ja Glaston Netherlands B.V. Alankomaissa, Glaston Spain S.L. Espanjassa sekä Glaston Belgium 
GmbH Belgiassa.  
 
Vuoden 2011 alussa Albat+Wirsam Software GmbH perusti sivuliikkeen Belgiaan. Heinäkuussa 2011 
Glaston Germany GmbH:n osakkeet myytiin Albat+Wirsam Software GmbH:lle. Tamglass 
Lasinjalostus Oy fuusioitui joulukuussa 2011 Glaston Finland Oy:öön. 
 
Ympäristö 
Glaston pyrkii omassa toiminnassaan mahdollisimman ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. 
Glastonin oma tuotantotoiminta ei ole lähtökohtaisesti ympäristöä rasittavaa. Tuotekehityksessä 
energiatehokkuuden huomioiminen on keskeisessä asemassa sekä lasinjalostuskoneiden että 
lopputuotteiden osalta.  
 
Glastonin valmistamat koneet ovat pitkäikäisiä ja suunnittelussa huomioidaan koneen koko elinkaari. 
Lasinjalostuskoneet kehitetään ja valmistetaan kestämään jatkuvaa käyttöä korkealla 
tuotantokapasiteetilla. Uusi Tamglass FC500-karkaisulinja kuluttaa jopa 40 % vähemmän energiaa 
kuin perinteisen teknologian tuotteet, sillä se muun muassa käyttää hyväkseen ilmankierrätystä lasin 
lämmittämisessä. Myös koneissa käytetyillä eristysmateriaaleilla pyritään minimoimaan lämpöhävikkiä. 
Uuden Bavelloni Hiyon -reunahiontakoneen GRIND&STOP toiminto saattaa automaattisesti koneen 
toiminnot valmiustilaan silloin kun niitä ei tarvita prosessoitavan lasin edetessä vaiheesta toiseen, 
säästäen näin huomattavasti energiaa. Lisäksi esikäsittelykoneissa, joissa käytetään vettä 
jäähdytykseen, Glaston on yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehittänyt muun muassa koneiden veden 
kierrätystä ja uusiokäyttöä. 
 
Koneen modernisointi uusilla teknisillä ominaisuuksilla pidentää osaltaan koneiden elinkaarta ja laskee 
energiankulutusta lasinjalostusprosessissa. Vuonna 2011 lanseerattu Vortex Pro -
konvektiojärjestelmäpäivitys vanhoihin Tamglass-karkaisukoneisiin mahdollistaa nykyaikaisen 
energialasin tuottamisen tuoden 30 % energiatehokkaamman ratkaisun lasin jalostukseen. 
 
Osakkeet ja kurssikehitys  
Glaston julkaisi 25.2.2011 pörssitiedotteen, jossa kerrottiin yhtiön uudesta rahoituspaketista. Osana 
järjestelyä Glastonin vaihtovelkakirjalainan haltijoille tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa lainan arvo-
osuudet yhtiön osakkeiksi sekä laskettiin liikkeeseen 6,8 miljoonaa osaketta suunnatussa 
osakeannissa. Suunnatussa osakeannissa ja vaihtovelkakirjalainojen muuttamisessa osakkeiksi 
merkittiin yhteensä 18 530 768 uutta osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 4.3.2011 ja otettiin 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä 7.3.2011. Lisäksi Glastonin hallitus 
hyväksyi 28.3.2011 vaihtositoumukset yhteensä 6,0 miljoonasta eurosta, jota vastaan haltijat saivat 
vaihdossa 4 615 367 yhtiön osaketta. Nämä merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2011. Osakkeet otettiin 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä 5.4.2011. 
 
Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 28.4.2011 varsinaisen yhtiökokouksen sille 5.4.2011 antaman 
valtuutuksen nojalla toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin. Osakeannissa annettiin maksutta 
3 092 501 kappaletta yhtiön uusia osakkeita niille sijoittajille, jotka olivat vaihtaneet yhtiön 16.6.2009 ja 
18.2.2010 liikkeeseen laskemia vaihtovelkakirjalainoja yhtiön osakkeiksi. Uudet osakkeet merkittiin 
kaupparekisteriin 6.5.2011 ja ne otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä 
9.5.2011. 
 
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 31.12.2011 oli 12,7 miljoonaa euroa ja 
liikkeeseen laskettuja rekisteröityjä osakkeita oli 105 588 636 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. 
Vuoden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 788 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 0,75 % 
liikkeeseen laskettujen rekisteröityjen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 94 819 euroa.  
 
Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 
Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,12 euroa osakkeelta. 
 
Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2011 aikana 8 446 549 kappaletta eli 8,5 % keskimääräisestä 
osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 0,40 euroa (vuonna 2010: 0,80 euroa) ja ylin 1,27 (1,65) 



 

euroa. Tammi-joulukuun kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi oli 0,84 (1,17) euroa. 
Päätöskurssi 31.12.2011 oli 0,45 (1,13) euroa. 
 
Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 47,2 
(88,8) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma oli 0,50 (0,48) 
euroa. 
 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoi tukset 
Vuoden 2011 aikana Glaston sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset: 25.2.2011 
Glaston vastaanotti ilmoituksen että Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma olivat merkinneet osakkeita Glastonin suunnatussa osakeannissa ja 
vaihtaneensa omistamiansa Glastonin vaihtovelkakirjalainaosuuksia yhtiön osakkeiksi. Suomen 
Teollisuussijoitus Oy:n omistus nousi 8,32 %:iin Glastonin kaikista osakkeista ja äänistä ja 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus 8,31 %:iin. 
 
29.3.2011 Glaston vastaanotti ilmoituksen että Oy G.W.Sohlberg Ab:n ja GWS Trade Oy:n 
kummankin osuus Glaston Oyj Abp:stä oli laskenut alle 15 % osana Glastonin rahoitusjärjestelyihin 
liittyvää vaihtovelkakirjalainojen konversiota.  Oy G.W.Sohlberg Ab:n omistus laski 12,51 %:iin 
Glastonin kaikista osakkeista ja äänistä ja GWS Trade Oy:n omistus 13,12 %:iin.   
 
29.4.2011 Glaston vastaanotti ilmoituksen että Oy G.W. Sohlberg Ab:n ja sen määräysvaltayhteisöjen 
(GWS Trade Oy) osuus Glaston Oyj Abp:stä oli laskenut alle 25 %:n osana Glastonin 28.4.2011 
tiedotteessa kuvattua rahoitusjärjestelyihin liittyvää suunnattua maksutonta antia. Oy G.W.Solhlberg 
Ab:n omistus laski 12,14 %:iin ja GWS Trade Oy:n omistus laski 12,73 %:iin. 
 
Osakkeenomistajat 
Glaston Oyj Abp:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2011, omistuksen jakautuminen 
omistajaryhmittäin 31.12.2011 sekä osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain on esitetty 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamista Glaston Oyj 
Abp:n osakkeista on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 30. 
 
Glaston Oyj Abp:llä ei ole tiedossaan osakkeenomistajien omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä 
sopimuksia tai järjestelyitä. 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.  
 
Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät 
Yhtiön hallitus päätti 9.6.2010 konsernin avainhenkilöiden osakeperusteisesta 
kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä oli yksi vuodet 2010 ja 2011 käsittävä ansaintajakso, jonka 
ansaintakriteeri oli konsernin liikevoiton kehitys. Ohjelma raukesi arvottomana, koska ansaintakriteeri 
ei täyttynyt. 
 
Yhtiön hallitus päätti 12.12.2011 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta 
kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 
2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin 
ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Glaston-
konsernin liiketuloson (EBIT) sekä nettotulokseen. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu 
noin 25 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat kolmen vuoden aikana 
yhteensä enintään 4,8 miljoonaa Glaston Oyj Abp:n osaketta. 
 
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 5.4.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen 
jäsenille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010. 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei 
jaeta osinkoa.  



 

 
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella toimikaudella Claus von Bonsdorff, 
Carl-Johan Rosenbröijer, Teuvo Salminen, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Uudeksi hallituksen 
jäseneksi valittiin Pekka Vauramo. Hallituksesta jäivät pois Klaus Cawén ja Jan Lång. 
 
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 1§:n muutoksen siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki.  
 
Järjestäytymiskokouksessaan 5.4.2011 Glastonin hallitus valitsi keskuudestaan Andreas Tallbergin 
jatkamaan Glastonin hallituksen puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen jatkamaan 
varapuheenjohtajana. 
 

Yhtiökokouksen antamat valtuutukset  
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 
20.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 20.000.000 
kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla 
enintään 20.000.000 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 tytäryhteisöllä 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. Osakeantivaltuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka. 
 
Hallitus päätti 28.4.2011 toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin, jossa annettiin maksutta 
3 092 501 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Vuoden 2011 lopussa hallituksella oli vielä valtuutus 
16 907 499 osakkeen antamiseen. Hallituksella ei ole muita valtuutuksia. 
 
Tilikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat 
Glaston ilmoitti 5.1.2012 allekirjoittaneensa toimeksiannon Tampereen Vehmaisissa sijaitsevan 
tehdaskiinteistökokonaisuutensa myymisestä ja takaisinvuokrauksesta. Kaupan uskotaan toteutuvan 
vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana. Kiinteistökokonaisuus esitetään Glastonin taseessa 
myytävänä olevana omaisuuseränä kun kaikki IFRS 5:n mukaiset ehdot täyttyvät. 
 



 

 
Riskit ja riskienhallinta 
Glaston toimii globaalisti, ja muutokset maailmatalouden kehityksessä vaikuttavat suoraan konsernin 
toimintaan ja riskeihin. Glastonin strategisena riskinä on ennenkaikkea teknologiseen kehitykseen 
liittyvä mahdollinen kilpailevan konetekniikan tulo markkinoille, mikä edellyttäisi Glastonilta mittavia 
tuotekehitysinvestointeja. Myös konsernin markkinaosuuksien menettäminen erityisesti 
voimakkaimmin kehittyvillä markkinoilla (Aasia, Etelä-Amerikka) on strateginen riski. Konsernin 
merkittävimpiin toiminnallisiin riskeihin lukeutuvat isojen asiakasprojektien hallinnointi, komponenttien 
saatavuus ja hintakehitys, alihankkijaverkoston hallinnointi sekä osaavan henkilökunnan saatavuus ja 
pysyvyys. Glaston kehittää tietojärjestelmiään ja huolellisesta suunnittelusta huolimatta 
käyttöönottovaiheisiin saattaa liittyä tilapäisiä toiminnan häiriöitä.  

Konsernin rahoitusriskit muodostuvat valuutta-, korko-, luotto-, vastapuoli- ja maksuvalmiusriskeistä. 
Kansainvälisen liiketoiminnan luonteen mukaisesti konsernilla on valuuttakurssivaihteluista johtuvia 
riskejä. Korkotason muutosten vaikutukset konsernin tulokseen aiheuttavat korkoriskin. Luotto- ja 
vastapuoliriski muodostuu pääasiassa asiakkaille annettuun maksuaikaan liittyvästä riskistä. 
Maksuvalmiusriski on riski siitä, että konsernin rahavarat ja luottolimiitit eivät riitä kattamaan 
liiketoiminnan rahoitustarpeita, tai että uuden rahoituksen hankkiminen niihin tarpeisiin aiheuttaa 
rahoituskustannusten selkeän nousun. 
 
Konsernin vieraan pääomanehtoisiin rahoitussopimuksiin liittyy kovenanttiehtoja ja muita sitoumuksia, 
jotka on sidottu konsernitason tunnuslukuihin. Mikäli kovenanttiehdot eivät täyty, tulee lainanantajien 
kanssa aloittaa neuvottelut. Nämä neuvottelut voivat johtaa rahoitussopimusten irtisanomiseen. 
Käytetyt lainakovenantit ovat käyttökate suhteessa nettorahoituskuluihin (interest cover), käyttökate 
suhteessa nettovelkoihin (net debt/EBITDA), rahavarat ja bruttoinvestoinnit. Kovenantteja seurataan 
osittain vuosineljänneksittäin ja osittain kuukausittain. Neljännen vuosineljänneksen loppupuolella 
Glaston neuvotteli rahoittajiensa kanssa uudelleen osan lainakovenanteistaan. 

Lähiajan epävarmuustekijät  
Taloudellinen epävarmuus lisääntyi vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla. Hidastunut talouskasvu 
voi johtaa tilausten siirtymiseen ja konetoimitusten aikataulumuutoksiin. Epävarmat markkinanäkymät 
vaikuttavat myös asiakkaiden investointimahdollisuuksiin. 
 
Toimialan peruslähtökohtien arvioidaan säilyneen muuttumattomina, joten tulevien vuosien kehityksen 
uskotaan olevan positiivinen. Mikäli toimialan elpyminen lykkääntyy tai hidastuu on tällä negatiivinen 
vaikutus Glastonin tulokseen. Liiketoiminnan maantieteellisen painopisteen siirtyminen suuremman 
talouskasvun alueille vaimentaa kuitenkin Läntisen Euroopan ja Pohjois-Amerikan mahdollisesti 
hitaamman elpymisen taloudellisia vaikutuksia Aasian markkinoiden tasaantumisesta huolimatta. 
 
Markkinoiden epävakauden vuoksi on mahdollista, että Glastonin kerrytettävissä olevat rahamäärät 
eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on 
kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa 
pääomaa.  
 
Glastonin vuosikertomuksessa 2011 sekä yhtiön internet-sivuilla www.glaston.net kuvataan tarkemmin 
liiketoiminnan yleisiä riskejä ja riskienhallintaa. 

Näkymät 
Glastonin markkinat jatkuvat haastavina vuonna 2012. Talouden epävarmuus vaikuttaa edelleen 
asiakkaiden investointipäätöksiin heijastuen erityisesti lämpökäsittelykoneiden tilauksiin.  
 
Aasian markkinoiden kasvun odotetaan tasaantuvan. Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella markkinat 
jatkuvat haastavina. Uskomme Etelä-Amerikan markkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan. 
 
Liiketoimintamme peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja aurinkoenergiamarkkinat. 
Pidemmällä aikavälillä aurinkoenergiasegmentin näkymät ovat hyvät. 
 
Jatkamme määrätietoisesti panostuksiamme niihin osa-alueisiin, jotka eivät edellytä asiakkailtamme 
mittavia investointeja. Näitä osa-alueita ovat huoltopalvelut ja työkalut. Odotamme huoltomarkkinoiden 
hyvän kehityksen jatkuvan vuonna 2012. 



 

 
Glaston arvioi vuoden 2012 liikevaihdon olevan vähintään vuoden 2011 tasolla ja liiketuloksen olevan 
positiivinen. 
 
Hallituksen ehdotus voitonjaosta 
Glaston Oyj Abp:n, Glaston-konsernin emoyhtiön, jakokelpoiset varat ovat 37 007 425 euroa, josta 
tilikauden tappio on -33 093 461 euroa. Jakokelpoisista varoista on osingonjakokelpoisia varoja 
10 202 178 euroa.  
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tuloksesta ja edellisten tilikausien voittovaroista ei 
jaeta osinkoa. Jakokelpoisiin varoihin jätetään 37 007 425 euroa.  

Helsingissä 9. helmikuuta 2012 
Glaston Oyj Abp 
Hallitus 

Lisätietoja antaa:  
talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 500 6419 
 
 
GLASTON OYJ ABP 
Agneta Selroos 
Viestintä- ja markkinointijohtaja 
 
 
 
Glaston Oyj Abp 
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen 
tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni 
esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam 
Software lasialan ohjelmistoissa.  Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
Small Cap -listalla. 
 
Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net 
 



 

GLASTON OYJ ABP 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. - 31.12.2 011 
Glastonin tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintar kastuskertomus on 
annettu 9.2.2012. Neljännesvuositiedot ja osavuosik atsaukset ovat 
tilintarkastamattomia. 
Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yh teenlaskettuina 
välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin. 
 
KONSERNIN TASE 

 milj. euroa 31.12.2011  31.12.2010  
Varat 
Pitkäaikaiset varat 
Liikearvo 52,6  52,6  
Muut aineettomat hyödykkeet 18,2  18,8  
Aineelliset hyödykkeet 18,7  19,5  
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 
ja saamiset yhteisyrityksiltä 0,1  0,0  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3  0,3  
Lainasaamiset 4,4  4,5  
Laskennalliset verosaamiset 6,9  8,9  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 101,2  104,6  
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 25,2  27,9  
Saamiset 
Myynti- ja muut saamiset 40,8  43,1  
Kauden verotettavaan tulokseen 
perustuvat verosaamiset 1,3  0,8  
Saamiset yhteensä 42,1  43,9  
Rahavarat 18,6  15,7  
Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät -  2,8  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 86,0  90,3  
Varat yhteensä 187,2  194,9  

  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 26,8  0,1  
Omat osakkeet -3,3  -3,3  
Käyvän arvon rahasto 0,0  0,0  
Kertyneet voittovarat ja kurssierot 5,7  36,3  
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus 
kauden tuloksesta -14,4  -31,9  
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma 
pääoma yhteensä 52,8  39,1  
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3  0,3  
Oma pääoma yhteensä 53,2  39,5  
Pitkäaikaiset velat 



 

Vaihtovelkakirjalaina 7,9  26,2  
Pitkäaikaiset korolliset velat 37,7  0,0  
Pitkäaikaiset korottomat velat ja 
varaukset 2,0  4,3  
Laskennalliset verovelat 3,6  4,7  
Pitkäaikaiset velat yhteensä 51,2  35,2  
Lyhytaikaiset velat 
Lyhytaikaiset korolliset velat 22,6  61,4  
Lyhytaikaiset varaukset 4,1  7,0  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 
korottomat velat 55,3  48,2  
Kauden verotettavaan tulokseen 
perustuvat verovelat 0,7  0,8  
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin 
omaisuuseriin liittyvät velat -  2,8  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 82,8  120,2  
Velat yhteensä 134,0  155,4  
Oma pääoma ja velat yhteensä 187,2  194,9  

 
 
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA 
 

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
10- 12/  

2010  
1- 12/  

2011  
1- 12/  

2010  

    Liikevaihto 39,3  37,7  142,7  149,4  
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2  0,4  0,9  0,9  
Kulut  -36,3  -47,0  -136,5  -160,3  
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten 
tuloksista 0,0  0,0  0,0  -0,4  
Poistot ja arvonalentumiset -2,1  -8,6  -8,1  -14,5  
Liiketulos 1,1  -17,6  -1,1  -24,9  
Rahoitustuotot ja -kulut -0,9  -1,0  -10,8  -6,9  
Tulos ennen veroja  0,2  -18,5  -11,8  -31,8  
Tuloverot -1,3  -0,2  -2,6  -0,2  
Kauden voitto / tappio -1,2  -18,8  -14,4  -32,0  
Jakautuminen 

    Emoyhteisön omistajille -1,2  -18,7  -14,4  -31,9  
Määräysvallattomille omistajille 0,0  0,0  0,0  0,0  
Yhteensä -1,2  -18,8  -14,4  -32,0  

Osakekohtainen tulos, euroa, 
laimentamaton -0,01  -0,23  -0,14  -0,39  
Osakekohtainen tulos , euroa, 
laimennettu -0,01  -0,23  -0,14  -0,39  

     Liiketulos, % liikevaihdosta 2,7  -46,7  -0,8  -16,7  
Kauden voitto / tappio, % 
liikevaihdosta -3,0  -49,8  -10,1  -21,4  

Liiketulokseen sisältyvät 
kertaluonteiset erät 0,2  -13,7  0,3  -13,7  
Liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä 0,9  -3,9  -1,4  -11,3  



 

Liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä, % liikevaihdosta 2,2  -10,5  -1,0  -7,5  
 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

    
milj. euroa 

10- 12/  
2011  

10- 12/  
2010  

1- 12/  
2011  

1- 12/  
2010  

     
     Raportointikauden voitto / 
tappio -1,2  -18,8  -14,4  -32,0  
Muut laajan tuloksen erät     
Kurssierot ulkomaisista 
yksiköistä 0,4  0,3  0,5  1,0  
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  
Raport ointikauden muut laajan 
tuloksen erät yhteensä 0,4  0,3  0,5  1,0  

 
  

 
  

 Raportointikauden laaja tulos 
yhteensä -0,8  -18,4  -14,0  -30,9  

 
  

 
  

 Jakautuminen   
 

  
 

 
  

 
  

 Emoyhteisön omistajille -0,8  -18,4  -14,0  -30,9  
Määräysvallattomille 
omistajille 0,0  0,0  0,0  0,0  
Raportointikauden laaja tulos 
yhteensä -0,8  -18,4  -14,0  -30,9  
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
milj. euroa 1-12/2011  1-12/2010  
Liiketoiminnan rahavirrat    
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -7,7  -13,7  
Käyttöpääoman muutos 12,2  2,7  
Liiketoiminnan rahavirrat  4,4  -11,0  
Investointien rahavirrat   
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,0  0,0  
Muut investoinnit -5,7  -4,4  
Investoinnit yhteisyrityksiin -  -0,2  
Luovutustulot yhteisyrityksistä -  0,4  
Muut luovutustulot  0,2  0,7  
Investointien nettorahavirrat -5,5  -3,5  
Rahavirrat ennen rahoitusta -1,1  -14,5  
Rahoituksen rahavirrat   
Osakeanti ja vaihtovelkakirjalainan 
konvertointi, netto 5,8  -  
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 47,9  6,2  
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset  -3,4  -1,2  
Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset 0,1  -0,1  



 

(+) 
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 34,9  50,1  
Lyhytaikaisten velkojen vähennykset  -81,5  -44,5  
Muu rahoitus 0,0  1,4  
Rahoituksen nettorahavirrat 3,8  11,9  

  
 Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 0,2  2,7  

Rahavarojen nettomuutos 2,9  0,1  

Rahavarat kauden alussa 15,7  15,6  
Rahavarat kauden lopussa 18,6  15,7  
Rahavarojen nettomuutos 2,9  0,1  

 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 

milj. euroa 
Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
rahastot  

Sijoi -
tetun 

vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto  

Omat 
osak-

keet  

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 
kannustinjärjestelmä -  -  -  -0,1  0,2  -  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjestelmä, 
verovaikutus -  -  -  0,0  -  -  
Oma pääoma 31.12.2010 12,7  25,3  0,0  0,1  -3,3  0,0  

       

Osake-
pääoma 

Yli-
kurssi-
rahasto  

Muut 
rahastot  

Sijoi -
tetun 

vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto  

Omat 
osak-

keet  

Käyvän 
arvon 

rahasto  
Oma pääoma 1.1.2011 12,7  25,3  0,0  0,1  -3,3  0,0  
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -  -  0,0  -  -  0,0  
Osakeanti -  -  -  5,9  -  -  
Vaihtovelkakirjalainan 
konvertointi -  -  -  20,8  -  -  
Oma pääoma 31.12.2011 12,7  25,3  0,0  26,8  -3,3  0,0  

 

Kerty-
neet 

voitto-
varat  

Kerty-
neet 

kurssi-
erot  

Emo-
yhteisön 

omista-
jill e 

kuuluva 
oma 

pääoma 
yhteensä  

Määräys-
vallatto-

mien 
omis-

tajien 
osuus  

Oma 
pääoma 

yht.  
Oma pääoma 1.1.2010 35,6  -1,3  69,0  0,3  69,3  



 

Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -31,9  1,0  -30,9  0,0  -30,9  
Maksamattomien osinkojen 
palautus 0,0  -  0,0  -  0,0  
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  

Kerty-
neet 

voitto-
varat  

Kerty-
neet 

kurssi-
erot  

Emo-
yhteisön 

omista-
jille 

kuuluva 
oma 

pääoma 
yhteensä  

Määräys-
vallatto-

mien 
omis-

tajien 
osuus  

Oma 
pääoma 

yht.  
Oma pääoma 1.1.2011 4,6  -0,3  39,1  0,3  39,5  
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä -14,0  0,0  -14,0  0,0  -14,0  
Maksamattomien osinkojen 
palautus 0,0  -  0,0  -  0,0  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjestelmä -0,2  

 

 

-0,2  -  -0,2  
Osakeperusteinen 
kannustinjärjestelmä, 
verovaikutus 0,1  -  0,1  -  0,1  
Osakeanti -  -  5,9  -  5,9  
Vaihtovelkakirjalainan 
konvertointi -2,3  -  18,5  -  18,5  
Vaihtovelkakirjalainan 
konvertoinnin 
osakekurssikompensaation 
kuluvaikutus 3,4  -  3,4  -  3,4  
Oma pääoma 31.12.2011 -8,4  -0,3  52,8  0,3  53,2  

 
TUNNUSLUVUT 

 
31.12.2011  31.12.2010  

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1  4,9  -6,9  
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta -0,8  -16,7  
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -10,1  -21,4  
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 5,7  4,6  
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta  4,0  3,1  
Omavaraisuusaste, % 31,1  22,1  
Velkaantumisaste, % 128,5  228,6  
Nettovelkaantumisaste, % 93,5  189,0  
Korolliset nettovelat, milj. euroa 49,7  74,6  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 121,4  129,7  
Oman pääoman tuotto, % -31,2  -58,7  



 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,3  -19,0  
Henkilökunta keskimäärin 899  1 028  
Henkilökunta kauden lopussa 870  957  

 

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

 
31.12.2011  31.12.2010  

 Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000)  104 800  78 561  
Kauden lopun osakeantioikaistu liikkeeseen 
laskettu osakemäärä, ilman yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita (1 000) 104 800  82 179  
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen 
lukumäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita (1 000)  (*  100 826  82 145  
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen 
lukumäärä vaihtovelkakirjalainan 
laimennusvaikutuksella ilman yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita, (1 000)  110 538  104 646  
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, 
laimentamaton, euroa  -0,14  -0,39  
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, 
laimennettu, euroa  -0,14  -0,39  
Emoyhteisön omistajille kuuluva 
osakeantioikaistu oma pääoma / osake, euroa 0,50  0,48  
Hinta /  osakeantioikaistu osakekohtainen tulos 
(P/E) -3,1  -2,9  
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva 
osakeantioikaistu oma pääoma / osake 0,89  2,37  
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, milj. 
euroa 47,2  88,8  
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä 
rekisteröidystä osakekannasta 8,5  19,6  
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 8 447  15 419  
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 0,45  1,13  
Kauden ylin kurssi, euroa 1,27  1,65  
Kauden alin kurssi, euroa 0,40  0,80  
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu 
keskikurssi, euroa 0,84  1,17  
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT  
 
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 
Käyttökate (EBITDA)= Tulos ennen poistoja ja arvona lentumisia, yhteis- 
ja osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina 
 
Liiketulos (EBIT)= Tulos poistojen ja arvonalentumi sten jälkeen, yhteis- 
ja osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina 
 
Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä = Tulo s poistojen ja 



 

arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja osakkuusyrity sten tulososuudet 
mukaan luettuina, ilman kertaluonteisia eriä 
 
Rahavarat = muut rahavarat + käteisvarat 
 
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavara t 
 
Rahoituskulut = Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoi tusjärjestelyiden 
palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot 
 
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma (Emoyhteisön omist ajille kuuluva oma 
pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 10 0 / 
(Taseen loppusumma - saadut ennakot) 
 
Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat x 100 /  
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pää oma + 
määräysvallattomien omistajien osuus)  
 
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % = Korolliset  nettovelat x 100 / 
Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pää oma + 
määräysvallattomien omistajien osuus)  
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)= Raportoi ntikauden tulos ennen 
veroja + rahoituskulut x 100 / Oma pääoma + korolli set velat 
(raportointikauden alun ja lopun keskiarvo) 
 
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)= Raportointikaud en voitto / tappio x 
100 / Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva o ma pääoma + 
määräysvallattomien omistajien osuus)               (raportointikauden 
alun ja lopun keskiarvo) 
 
Kertaluonteiset erät = pääsääntöisesti vain rakenne muutoksista johtuvia 
eriä. Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä s yntyviä kuluja, 
tuotevalikoiman rationalisoinnista syntyviä kuluja,  tuotantorakenteen 
uudistamisesta johtuvia kuluja sekä toimipisteiden vähentämisestä 
syntyviä kuluja. Myös liikearvon arvonalentumistapp io sisällytetään 
kertaluonteisiin eriin. Kertaluonteiset erät kirjat aan 
tulosvaikutteisesti siihen kulu- tai tuottoerään, m ihin ne luonteensa 
puolesta kuuluvat, ja ne sisältyvät liiketulokseen.  Glaston esittää 
tunnuslukujen yhteydessä myös liiketuloksen ilman k ertaluonteisia eriä. 
Mikäli kertaluonteisiin eriin sisältyvä kulu peruut etaan esimerkiksi 
olosuhteiden muuttuessa, myös tämä peruutus esitetä än kertaluonteisissa 
erissä. Kertaluonteisiin eriin sisällytetään myös p oikkeuksellisen 
suuret aineellisten tai aineettomien hyödykkeiden l uovutusvoitot tai -
tappiot sekä konsernirakenteen muutoksista johtuvat  luovutusvoitot tai -
tappiot. 
 
Osakekohtaiset tunnusluvut 
 
Osakekohtainen tulos (EPS) = Emoyhteisön omistajill e kuuluva osuus 
raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osake antioikaistu 
osakemäärä 
 
Laimennettu osakekohtainen tulos = Emoyhteisön omis tajille kuuluva osuus 
raportointikauden tuloksesta oikaistuna vaihtovelka kirjalainan 
tulosvaikutuksella / Keskimääräinen osakeantioikais tu osakemäärä 



 

oikaistuna vaihtovelkakirjalainen vaikutuksella osa kemäärään 
 
Osinko / osake = Raportointikaudelta jaettu osinko / Liikkeeseen 
laskettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Osinkosuhde = (Osinko / osake x 100)/ Osakekohtaine n tulos 
 
Efektiivinen osinkotuotto / osake = (Osinko / osake  x 100 )/ 
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi 
 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma = Emoyhteisön 
omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa / Osa kkeiden 
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Osakkeen hinta keskimäärin = Osakkeen vaihto, euroa  kauden aikana / 
Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana 
 
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) = Raportointikau den viimeinen 
pörssikurssi /Osakekohtainen tulos (EPS) 
 
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtai nen oma pääoma =  
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Emoyhtei sön omistajille 
kuuluva osakekohtainen oma pääoma  
 
Osakkeiden vaihdon kehitys = Kauden aikana vaihdett ujen osakkeiden 
lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osak emäärästä 
 
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä ka uden lopussa x 
raportointikauden viimeinen pörssikurssi 
 
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa = Liikkeeseen l askettu osakemäärä - 
yrityksen hallussa olevat omat osakkeet 
 
LAATIMISPERIAATTEET  
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 1.1.2011 lähtien:  
 
- 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 
 
Lisäksi on noudatettu toukokuussa 2010 julkaistua v uosittaista IFRS-
standardeihin tehdyt parannukset -standardimuutosko koelmaa. Näillä on 
vaikutusta lähinnä Glastonin konsernitilinpäätökses sä esitettyihin 
liitetietoihin. 
 
Muut vuonna 2011 voimaan tulleet 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: 
- Muutos IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätökse ssä esitettävät 
tiedot – rahoitusvarojen siirrot  
Muutos IFRS 7 -standardiin tulee voimaan 1.7.2011 t ai sen jälkeen 
alkavalta tilikaudelta. Muutoksella lisätään rahoit usvarojen siirtoihin 
ja taseesta pois kirjaamiseen liittyviä liitetietov aatimuksia. 
Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Glaston-k onsernin 
konsernitilinpäätökseen, mutta se lisää konsernitil inpäätöksessä 
annettavia liitetietoja.  
 
Muut 1.1.2012 voimaan tulevat uudet tai uudistetut standardit tai 
tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glaston-konser nin 
konsernitilinpäätöksen kannalta. 
 
Glaston noudattaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja 
tulkintoja 1.1.2013 lähtien, mikäli EU on ne hyväks ynyt: 
 
- IFRS 10 Konsernitilinpäätös  
- IFRS 11 Yhteisjärjestelyt  
- IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuk sista muissa 
yhteisöissä  
- IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen 
- IAS 1 (muutettu) Tilinpäätöksen esittäminen: Muut okset laajan tuloksen 
erien esittämiseen 
- IAS 19 (uudistettu) Työsuhde-etuudet 
- IAS 27 (uudistettu) Erillistilinpäätös  
- IAS 28 (uudistettu)  Sijoitukset osakkuus- ja yht eisyrityksiin 
 
Nämä standardit tulevat voimaan 1.1.2013 tai sen jä lkeen alkavalta 
tilikaudelta, paitsi että uudistettu IAS 1 tulee vo imaan 1.7.2012 tai 
sen jälkeen alkavilta tilikausilta. 
 
IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardi muuttaa peru steita, jonka mukaan 
määräysvalta muussa yhteisössä määritellään. Määräy svalta on peruste 
yhteisön yhdistelemisellä konsernitilinpäätökseen. IFRS 10:n 
käyttöönotolla ei ole merkitystä Glastonin konserni tilinpäätökseen. 
 
IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksi sta muissa 
yhteisöissä -standardi lisää konsernitilinpäätökses sä annettavia tietoja 



 

muista konserniyhtiöistä. 
 
IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen -standardi lisää  
konsernitilinpäätöksen liitetietoja, mutta sillä ei  ole muuten 
merkittävää vaikutusta Glastonin konsernitilinpäätö kseen. 
 
Muutettu IAS 1 muuttaa laajan tuloksen erien esittä mistapaa 
konsernitilinpäätöksessä, mutta sillä ei ole muuten  vaikutusta Glastonin 
konsernitilinpäätökseen. 
 
Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardi muutt aa 
vakuutusmatemaattisten voittojen ja -tappioiden kir jaamista. Uudistetun 
standardin mukaan ns. putkimenettely ei ole enää sa llittu 
vakuutusmatemaattisten voittojen ja -tappioiden kir jaamisessa, vaan ne 
kirjataan laajaan tulokseen.  Tuloslaskelmaan kirja taan vain kauden 
työsuoritukseen ja aiempaan työsuoritukseen perustu va meno sekä 
etuuspohjaisen nettovelan nettokorko. Muut etuuspoh jaisten nettovelkojen 
muutokset kirjataan laajaan tulokseen, eikä näitä e riä saada myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi. Uudistettua IAS 19 -st andardia tulee 
soveltaa takautuvasti. Koska Glastonilla ei ole mer kittäviä 
etuuspohjaisia työsuhde-etuja, ei standardin muutok sella ole merkittävää 
vaikutusta Glastonin tulokseen tai taseeseen. 
 
Muut 1.1.2013 voimaan tulevat uudet tai uudistetut standardit tai 
tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glaston-konser nin 
konsernitilinpäätöksen kannalta. 
 
SEGMENTTITIEDOT 
Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines, Se rvices ja Software 
Solutions. Raportoitavat segmentit noudattavat kons ernin tilinpäätöksen 
laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien väli sissä liiketoimissa 
Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin li iketoimissaan 
ulkopuolisten osapuolten kanssa. 
 
Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegment eistä, jotka on 
yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 k riteerien mukaisesti. 
Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on 
samankaltainen, tuotantoprosessien luonne on samank altainen, samoin kuin 
asiakastyyppi. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelu jen tuottamisessa 
käytettävät menetelmät ovat samanlaiset. 
 
Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin  lasinjalostuskoneita 
sekä niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimi ntasegmenteistä. 
Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Unigla ss-tuotemerkeillä 
myytävien lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointik oneiden valmistus ja 
myynti, Bavelloni-tuotemerkillä myytävien lasin esi käsittelykoneiden 
valmistus ja myynti sekä työkalujen valmistus ja my ynti. Työkalujen 
myynti siirrettiin ensimmäisellä vuosineljänneksell ä Machines-
segmenttiin Services-segmentistä. Vertailutiedot on  oikaistu.  
 
Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden  huolto- ja 
palvelutoiminta, konepäivitykset ja varaosamyynti. 
 
Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam 
tuotemerkillä myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, 
ohjelmistot ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisi in sekä ohjelmistot 



 

lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille. 
 
Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketul os sisältää konsernin 
pääkonttoritoiminnot sekä segmenteille kohdistamatt oman osuuden 
yhteisyrityksen tuloksesta. 
 
Machines 

 
milj. euroa 

10- 12/  
2011  

10- 12/  
2010  

1- 12/  
2011  

1- 12/  
2010  

Ulkoinen liikevaihto 26,1  23,5  89,8  94,9  
Sisäinen liikevaihto 0,1  0,1  0,2  0,1  
Liikevaihto 26,2  23,6  90,0  95,0  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 1,5  -2,7  -1,9  -8,5  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä 5,6  -11,5  -2,1  -8,9  
Kertaluonteiset erät 0,2  -12,0  0,2  -12,0  
Liiketulos 1,7  -14,7  -1,7  -20,4  
Liiketulos-% 6,3  -62,1  -1,9  -21,5  
Nettokäyttöpääoma     47,9  55,1  
Henkilöstö keskimäärin 557  616  
Henkilöstö kauden lopussa     541  577  

Services 

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
10- 12/  

2010  
1- 12/  

2011  
1- 12/  

2010  
Ulkoinen liikevaihto 7,6  8,3  29,9  30,7  
Sisäinen liikevaihto 0,4  0,5  1,2  1,4  
Liikevaihto 7,9  8,8  31,1  32,0  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 0,9  1,2  5,6  3,3  
Liiketulos-%, ilman 
kertaluonteisia eriä 11,0  13,3  17,9  10,1  
Kertaluonteiset erät 0,0  -2,2  0,1  -2,2  
Liiketulos 0,9  -1,0  5,7  1,1  
Liiketulos-% 11,4  -11,3  18,4  3,4  
Nettokäyttöpääoma     21,9  22,1  
Henkilöstö keskimäärin 127  171  
Henkilöstö kauden lopussa     117  149  

Software Solutions 

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
10- 12/  

2010  
1- 12/  

2011  
1- 12/  

2010  
Ulkoinen liikevaihto 5,6  5,8  23,0  23,9  
Sisäinen liikevaihto 0,0  -0,1  0,1  0,0  
Liikevaihto 5,6  5,8  23,1  23,9  
Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksista -  -  0,0  0,0  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia eriä 0,8  -0,3  1,7  1,1  
Liiketulos-%, ilman 13,4  -5,9  7,5  4,5  



 

kertaluonteisia eriä 
Kertaluonteiset erät -  0,5  0,0  0,5  
Liiketulos 0,8  0,1  1,8  1,5  
Liiketulos-% 13,4  2,2  7,7  6,4  
Nettokäyttöpääoma     20,4  21,3  
Henkilöstö keskimäärin 202  219  
Henkilöstö kauden lopussa     200  214  

Glaston-konserni 

 Liikevaihto 

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
10- 12/  

2010  
1- 12/  

2011  
1- 12/  

2010  
Machines 26,2  23,6  90,0  95,0  
Services 7,9  8,8  31,1  32,0  
Software Solutions  5,6  5,8  23,1  23,9  
Muut ja sisäinen myynti -0,5  -0,5  -1,6  -1,5  
Glaston-konserni yhteensä 39,3  37,7  142,7  149,4  

Liiketulos 

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
10- 12/  

2010  
1- 12/  

2011  
1- 12/  

2010  
Machines 1,5  -2,7  -1,9  -8,5  
Services 0,9  1,2  5,6  3,3  
Software Solutions  0,8  -0,3  1,7  1,1  
Muut ja eliminoinnit -2,2  -2,1  -6,8  -7,1  
Liiketu los ilman 
kertaluonteisia eriä 0,9  -3,9  -1,4  -11,3  
Kertaluonteiset erät 0,2  -13,7  0,3  -13,7  
Liiketulos 1,1  -17,6  -1,1  -24,9  
Rahoituserät, netto -0,9  -1,0  -10,8  -6,9  
Tulos ennen tuloveroja ja 
määräysvallattomien omistajien 
osuutta 0,2  -18,5  -11,8  -31,8  
Tuloverot -1,3  -0,2  -2,6  -0,2  
Tulos  -1,2  -18,8  -14,4  -32,0  
Henkilöstö keskimäärin 899  1 028  
Henkilöstö kauden lopussa     870  957  
 
Vuoden 2011 kertaluonteiset erät ovat aikaisempina vuosina tehtyjen 
kuluvarausten peruutuksia. 
 
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. 
Segmenttivarat 
milj. euroa 31.12.2011  31.12.2010  



 

Machines 94,5  101,7  
Services 28,9  28,9  
Software Solutions  25,1  25,0  
Muut  5,3  5,9  
Segmenttivarat yhteensä 153,8  161,5  
Muut varat 33,3  33,4  
Kokonaisvarat yhteensä 187,2  194,9  

 
 Segmenttivelat 
milj. euroa 31.12.2011  31.12.2010  
Machines 46,6  46,6  
Services 6,9  6,8  
Software Solutions  4,8  3,7  
Muut  1,8  1,1  
Segmenttivelat yhteensä 60,1  58,2  
Muut velat 73,9  97,3  
Kokonaisvelat yhteensä 134,0  155,4  

 Nettokäyttöpääoma 
milj. euroa 31.12.2011  31.12.2010  
Machines 47,9  55,1  
Services 21,9  22,1  
Software Solutions  20,4  21,3  
Muut  3,5  4,8  
Glaston-konserni yhteensä 93,7  103,3  
 
Segmenttien varat sisältävät ulkopuoliset myyntisaa miset ja vaihto-
omaisuuden, ja velat sisältävät ostovelat konsernin  ulkopuolisille 
tahoille sekä saadut ennakkomaksut. Lisäksi segment tien varoihin ja 
velkoihin kuuluvat liiketoimintaan liittyvät siirto saamiset ja - velat 
sekä muut liiketoimintaan liittyvät velat ja saamis et. Segmenttien 
varoihin ja velkoihin eivät kuulu lainasaamiset, ra hoituseriin liittyvät 
jaksotukset ja saamiset, korolliset velat, korollis iin velkoihin 
liittyvät jaksotukset ja velat, verosaamiset ja -ve lat eivätkä 
käteisvarat.  
 
Saadut tilaukset 
milj. euroa 1-12/2011  1-12/2010  
Machines 89,2  96,2  
Services 31,3  29,8  
Software Solutions  20,9  21,7  
Glaston-konserni yhteensä 141,3  147,7  

Myynti maantieteellisten alueiden mukaan  
milj. euroa 1-12/2011  1-12/2010  
EMEA 68,1  75,3  
Aasia 33,6  35,2  
Amerikka 41,0  39,0  
Yhteensä 142,7  149,4  
 
 
LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO, SAADUT TILAUKS ET JA TILAUSKANTA 
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  



 

 
Machines 

      
milj. euroa 

10- 12/  
2011  

7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

10- 12/  
2010  

7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

Ulkoinen 
liikevaihto 26,1  16,2  27,4  20,1  23,5  18,5  28,5  24,3  
Sisäinen 
liikevaihto 0,1  0,0  0,2  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  
Liikevaihto 26,2  16,2  27,6  20,1  23,6  18,5  28,5  24,3  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia 
eriä 1,5  -1,7  0,2  -1,9  -2,7  -2,6  -1,7  -1,5  
Liiketulos-%, 
ilman 
kertaluonteisia 
eriä 5,6  -10,5  0,6  -9,2  -11,5  -14,0  -5,9  -6,1  
Kertaluonteiset 
erät 0,2  -  -  -  -12,0  -  -  -  
Liiketulos 1,7  -1,7  0,2  -1,9  -14,7  -2,6  -1,7  -1,5  
Liiketulos-% 6,3  -10,5  0,6  -9,2  -62,1  -14,0  -5,9  -6,1  

Services 

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

10- 12/  
2010  

7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

Ulkoinen 
liikevaihto 7,6  6,1  8,1  8,1  8,3  7,3  7,0  8,0  
Sisäinen 
liikevaihto 0,4  0,2  0,4  0,2  0,5  0,4  0,2  0,2  
Liikevaihto 7,9  6,3  8,5  8,3  8,8  7,8  7,3  8,2  
Liiketulos ilman 
kertaluonteisia 
eriä 0,9  0,9  2,3  1,5  1,2  0,6  0,5  1,0  
Liiketulos-%, 
ilman 
kertaluonteisia 
eriä 11,0  14,0  26,8  18,4  13,3  7,8  6,6  12,1  
Kertaluonteiset 
erät 0,0  0,0  0,1  -  -2,2  -  -  -  
Liiketulos 0,9  0,9  2,3  1,5  -1,0  0,6  0,5  1,0  
Liiketulos-% 11,4  14,8  27,5  18,4  -11,3  7,8  6,6  12,1  

    
Software Solutions  

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

10- 12/  
2010  

7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

Ulkoinen 
liikevaihto 5,6  5,3  6,1  6,0  5,8  6,0  6,0  6,0  
Sisäinen 
liikevaihto 0,0  0,0  0,0  0,0  -0,1  0,1  0,0  0,0  
Liikevaihto 5,6  5,3  6,2  6,0  5,8  6,1  6,0  6,1  
Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten -  0,0  -  -  -  0,0  -  -  



 

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

Liikevaihto 

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

10- 12/  
2010  

7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

Machines 26,2  16,2  27,6  20,1  23,6  18,5  28,5  24,3  
Services 7,9  6,3  8,5  8,3  8,8  7,8  7,3  8,2  
Software Solutions 5,6  5,3  6,2  6,0  5,8  6,1  6,0  6,1  
Muut ja 
eliminoinnit -0,5  -0,2  -0,6  -0,2  -0,5  -0,5  -0,2  -0,2  
Glaston - konserni 
yhteensä 39,3  27,5  41,6  34,2  37,7  31,9  41,5  38,4  

Liiketulos 

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

10- 12/  
2010  

7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

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

Tilauskanta 
31.12.  

2011  
30.9.  

2011  
30.6.  

2011  
31.3.  

2011  
31.12.  

2010  
30.9.  

2010  
30.6.  

2010  
31.3.  

2010  
Machines 34,6  33,1  35,4  40,2  37,4  34,7  25,6  32,4  
Services 1,2  1,4  1,1  1,7  1,2  1,9  0,9  0,7  
Software Solutions  1,8  2,2  2,2  2,5  2,9  3,0  3,2  3,1  
Yhteensä 37,6  36,7  38,7  44,3  41,5  39,7  29,8  36,2  
 
 
Saadut tilaukset 

milj. euroa 
10- 12/  

2011  
7- 9/  
2011  

4- 6/  
2011  

1- 3/  
2011  

10- 12/  
2010  

7- 9/  
2010  

4- 6/  
2010  

1- 3/  
2010  

Machines 26,9  15,2  23,1  24,0  26,8  25,3  23,8  20,3  
Services 8,0  6,7  8,0  8,7  8,0  7,7  7,4  6,7  



 

Software Solutions 4,8  5,0  5,7  5,4  5,3  5,5  5,7  5,2  
Glaston - konserni 
yhteensä 39,7  26,8  36,7  38,1  40,1  38,5  36,9  32,2  
 
EHDOLLISET VELAT 
 
milj. euroa 31.12.2011  31.12.2010  
Kiinnitykset ja pantit     
Omien sitoumusten puolesta 490,1  274,6  
Muiden puolesta 0,1  0,1  
Takaukset   
Omasta puolesta 0,5  0,7  
Muiden puolesta 0,0  0,2  
Vuokravastuut 9,6  10,7  
Takaisinostovastuut -  0,2  
Muut vastuut omasta puolesta 0,8  0,0  
 
 
Annetut pantit sisältävät 111,7 milj. euroa konsern iyhtiöiden osakkeita 
ja 41,4 milj. euroa saamisia konserniyhtiöiltä. 
 
Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana 
tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään 
erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä o levan oikeudenkäynnin 
yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän merkitt ävästi konsernin 
taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta. 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET 
 
milj. euroa 31.12.2011  

 
31.12.2010    

  
Nimellis-

arvo  
Käypä 

arvo  
Nimellis-

arvo  
Käypä 

arvo  
Valuuttajohdannaiset         
Valuuttatermiinisopimukset -  -  0,4  0,1  
Hyödykejohdannaiset     
Sähkötermiinisopimukset 0,1  0,0  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 1-12/2011  1-12/2010  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 19,5  24,7  
Lisäykset 1,2  0,9  
Vähennykset -0,2  -0,4  
Poistot -2,5  -3,4  
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten 
palautukset -0,1  -1,2  
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset 0,6  -1,5  
Kurssierot 0,2  0,5  



 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 18,7  19,5  
 
Glastonilla ei ollut vuoden 2011 lopussa aineellist en hyödykkeiden 
hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuks ia. Glastonilla oli 
vuoden 2010 lopussa 0,0 milj. euroa aineellisten hy ödykkeiden hankintaa 
koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuksia. 
 
OSAKKEENOMISTAJAT 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2011  

   Omistaja 
Osakkeiden 

lukumäärä  
% osakkeista 

ja  
äänistä  

1  GWS Trade Oy 13 446 700  12,73 %  
2  Oy G.W.Sohlberg Ab 12 819 400  12,14 %  
3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 9 447 320  8,95 %  
4 Suomen Teollisuussijoitus Oy 9 049 255  8,57 %  
5 Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto 2 350 00 0 2,23 %  
6 Sumelius Bjarne Henning 2 062 936  1,95 %  
7 Sumelius-Fogelholm Birgitta Christina 1 840 000  1,74 %  
8 Oy Investsum Ab 1 820 000  1,72 %  
9 Sumelius Bertil Christer 1 803 800  1,71 %  
10 Von Christierson Charlie 1 600 000  1,52 %  
11 Sumelius-Koljonen Barbro 1 175 238  1,11 %  
12 Suomen Kulttuurirahasto 1 084 760  1,03 %  
13 Nordea Pro Finland Rahasto 1 055 000  1,00 %  
14 Ehrnrooth Johan Magnus 1 000 000  0,95 %  
15 Oy Cacava Ab 1 000 000  0,95 %  
16 Juola Soile Johanna 904 800  0,86 %  
17 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 850 000  0,81 %  
18 Huber Karin 800 800  0,76 %  
19 Evli Alexander Management Oy 788 582  0,75 %  
20 Suutarinen Tero Markus 779 303  0,74 %  

20 suurinta yhteensä 65 677 894  62,20 %  
Muut omistajat 39 835 542  37,73 %  
Yhteistilillä 75 200  0,07 %  
Yhteensä 105 588 636  100,00 %  
Yhtiön hallussa -788 582  0,75 %  
Yhteensä ilman omia osakkeita 104 800 054    

 

Osakkeenomistus omistajaryhmittäin 31.12.2011 

Osakkeet kpl  
% osakkeista ja 

äänistä  
Yksityiset yritykset 44 659 289  42,3 %  
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6 985 483  6,6 %  
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 813 774  2,7 %  
Kotitaloudet 35 437 626  33,6 %  
Ulkomaat 5 519 598  5,2 %  
Julkisyhteisöt 9 552 320  9,0 %  
Yhteensä 104 968 090  99,4 %  
Hallintarekisteröidyt 545 346  0,5 %  
Yhteensä arvo-osuuksina 105 513 436  99,9 %  



 

Yhteistilillä 75 200  0,1 %  
Yhteensä 105 588 636  100,0 %  

 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset 
ja osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän 
jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. Myös osakkeenomistajat, jolla on 
osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Glastonissa, kuuluvat lähipiiriin, samoin kuin 
näiden osakkeenomistajien määräysvaltayhtiöt. 
 
Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston 
noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa. 
 
Konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä 
tiloista maksetut vuokrat olivat tammi – joulukuussa 0,6 (0,6) milj. euroa. 
Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa liik etapahtumia, 
joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolt en välisissä 
liiketoimissa käytetyistä ehdoista.  
 
Hallituksen ja johdon palkat ja palkkiot 
Glaston Oyj Abp:n hallitukselle maksetut palkkiot  
euroa 2011  2010  

vuosi -
palkkio  

kokous -
palkkio  

vuosi -
palkkio  

kokous -
palkkio  

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

Teuvo Salminen (*  20 000  6 000  15 000  500  

Pekka Vauramo (**  15 000  3 000  -  -  

Klaus Cawén (***  5 000  2 000  20 000  3 000  

Jan Lång  (***  5 000  2 000  20 000  3 500  
Yhteensä 155 000  36 000  165 000  22 600  

(*  Hallituksen jäsen 13.4.2010 lähtien 
(**  Hallituksen jäsen 5.4.2011 lähtien 
(***  Hallituksen jäsen 5.4.2011 saakka 
 
Konsernin johtoryhmän palkat ja palkkiot 

  
   euroa 2011  2010  
Toimitusjohtaja Arto Metsänen 
Maksettu rahapalkka 325 955  316 920  
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, rahana 
maksettu -  70 312  
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, luovutettuje n 
osakkeiden arvo -  65 500  
Maksetut tulospalkkiot 105 168  -  
Rahapalkat yhteensä 431 123  452 732  
Luontoisedut 16 117  19 080  



 

Yhteensä 447 240  471 812  

   Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava) 79 16 1 54 768  
Vapaaehtoiset eläkemaksut 40 320  61 844  
 
euroa 

  Muu johtoryhmä yhteensä 
Maksetut rahapalkat 1 163 756  1 140 288  
Irtisanomiskorvaukset 94 482  327 161  
Maksetut tulospalkkiot 198 455  44 819  

Rahapalkat yhteensä 1 456 693  1 512 268  
Luontoisedut 42 441  81 058  
Yhteensä 1 499 134  1 593 326  

   
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava) 181 3 46 163 143  
Vapaaehtoiset eläkemaksut 51 242  20 515  
 
Osakepalkkiojärjestelmät 
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2009 
Toimitusjohtajalla on erillinen osakepalkkiojärjest ely, jonka mukaan 
hänelle luovutettiin vuoden kuluttua työsuhteen alk amisesta, eli 
syyskuussa 2010, 50 000 Glaston Oyj Abp:n osaketta.  Ansaittuja osakkeita 
ei saa luovuttaa kahteen vuoteen osakkeiden saantip äivästä alkaen. 
Mikäli toimitusjohtajan työsuhde päättyy ennen sito vuusjakson 
päättymistä, tulee osakkeet palauttaa yhtiölle.  
 
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2010 – 2011 
Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 9.6.2010 uuden os akeperusteisen 
kannustinjärjestelmän perustamisesta. Osakepalkkioj ärjestelmä raukesi, 
koska oikeuden syntymisehto jäi täyttämättä. Osakep alkkiojärjestelmän 
raukeamisesta kirjattiin 0,5 milj. euron kuluoikais u. 
 
Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2012 
Glastonin hallitus päätti 12.12.2011 ottaa käyttöön  uuden 
osakepalkkiojärjestelmän osana yhtiön avainhenkilöi den kannustus- ja 
sitouttamisjärjestelmää. Osakepalkkiojärjestelmä ta rjoaa kohderyhmälle 
mahdollisuuden saada palkkiona Glastonin osakkeita vuoden 2012 
liikevoitolle asetetun tavoitteen saavuttamisesta. Tavoitteen 
saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäis palkkiosta maksetaan 
avainhenkilölle. Järjestelmän palkkio maksetaan ava inhenkilöille 
ansaintajakson päättymisen jälkeen osakkeiden ja ra han yhdistelmänä. 
Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päät tyy ennen 
ansaintajakson päättymistä.  
Järjestelmistä aiheutui vuonna 2011 henkilösivukulu ineen -0,4 (0,5) 
milj. euron kulukirjaus. 
 
Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa kat sauskaudella 
Glaston-konsernilla ei ole ollut vuonna 2011 yhteis yrityksiä. 
 
Glaston-konsernilla ei ole ollut liiketoimia osakku usyrityksen kanssa. 
Liiketoimet yhteisyritysten kanssa 
milj. euroa    

2011  2010 (*  
  



 

Liiketoiminnan muut tuotot 
yhteisyrityksiltä -  0,1  
Korkotuotot yhteisyrityksiltä -  0,1  
Muut rahoituskulut -  -3,3  

 

(*  Ajalta 1.1. - 31.3.2010 
 


