
 

   
   
   
   
   

 
GLASTON OYJ ABP               Tilinpäätöstiedote 5.2.2015 klo 13.00 
 
 
Glastonin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014: Suotu isa tuloskehitys jatkui; 
tilauskanta kasvoi 48 % 
 

• Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 145,1 (123,3) miljoonaa euroa. Neljännen 
vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 55,5 (33,3) miljoonaa euroa. 

• Tilauskanta 31.12.2014 oli 57,9 (39,1) miljoonaa euroa. 
• Konsernin liikevaihto oli 124,5 (122,2) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen 

liikevaihto oli 40,8 (35,9) miljoonaa euroa. 
• Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 9,2 (6,7) miljoonaa euroa eli 7,4 (5,5) % liikevaihdosta 
• Käyttökate oli 8,6 (10,5) miljoonaa euroa eli 6,9 (8,6) % liikevaihdosta. 
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 130,7 % ja oli 4,9 (2,1) miljoonaa euroa eli 3,9 (1,7) % 

liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,5 (1,9) 
miljoonaa euroa. 

• Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 4,3 (5,9) miljoonaa euroa eli 3,4 (4,8) % liikevaihdosta. 
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 2,5 (1,9) miljoonaa euroa. 

• Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 7,9 (9,8) %. 
• Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa ja neljänneltä 

vuosineljännekseltä 0,00 (-0,01) euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos 
oli yhteensä 0,01 (0,01) euroa ja neljänneltä vuosineljännekseltä 0,00 (-0,01) euroa.  

• Konsernin korolliset nettovelat olivat -5,0 (8,6) miljoonaa euroa. 
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. 
• Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 

2014 tason (vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 
milj. euroa). 
 
  

Toimitusjohtaja Arto Metsänen:  
”Glastonille vuoden viimeinen neljännes oli hyvä ja lähdemme vuoteen 2015 vahvalla tilauskannalla. 
Uudet tuotteemme ja erityisesti FC-sarja ovat saaneet asiakkaiden keskuudessa vahvan maineen ja 
tämä näkyi uusissa tilauksissa. Uudet konvektiojärjestelmämme ovat asiakkailta saamamme palautteen 
perusteella selkeästi kilpailijoitamme edellä. 
 
Koko vuoden osalta saavutimme kasvua sekä liikevaihdossa että liikevoitossa. Olen tyytyväinen 
varsinkin liikevoiton kehitykseen. Liikevaihdon osalta kasvuodotuksemme olivat toteutunutta liikevaihtoa 
korkeammalla tasolla. Venäjän tilanne sekä Aasian odotettua matalampi tilauskertymä jarruttivat 
liikevaihdon kehitystä. Jatkamme vahvaa panostustamme Aasiaan. Uudet tuotteemme ovat jo saaneet 
vahvan aseman Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla ja uskomme niiden kilpailukykyyn myös 
Aasiassa. 
 
Muita merkittäviä tapahtumia katsauskaudella oli myös vahva kassavirta, jonka johdosta nettovelkamme 
oli negatiivinen. Lisäksi saimme ensimmäisen kaupan uudella ilmakannatusteknologiallamme 
varustetulle GlastonAirille™. Kauppa on merkittävä virstanpylväs alan teknologisessa kehityksessä.” 
 
Glastonin näkymät vuodelle 2015 
Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason   
(vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa). 
  
Toimintaympäristö 
Glastonin markkinat kehittyivät vuonna 2014 suotuisasti. Hiljaisen ensimmäisen vuosineljänneksen 
jälkeen toisella neljänneksellä alkoi myönteinen kehitys, joka voimistui vuoden edetessä. EMEA-alueella 



 
 
 
 
 

markkinoiden piristymistä oli nähtävissä useassa maassa. Erityisesti Iso-Britannian, itäisen Keski-
Euroopan, Saksan, Baltian ja Espanjan lasinjalostuskonemarkkinat vetivät hyvin. Pohjois-Amerikan 
markkinoilla oli havaittavissa vahvaa piristymistä. Etelä-Amerikassa tasainen kehitys jatkui alueellisten 
erojen ollessa suuria. Brasiliassa kysyntä jäi odotetusta, mutta muissa Etelä-Amerikan maissa 
saavutettiin hyviä tuloksia. Aasiassa markkinat kehittyivät arvioitua heikommin. 
 
Machines 
Koneliiketoiminnan toimintaympäristö kehittyi vuoden 2014 aikana pääsääntöisesti myönteisesti. Kaikki 
myyntiregioonat Aasiaa lukuunottamatta kehittyivät positiivisesti. Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella 
kysyntä vahvistui vuoden 2014 aikana. Etelä-Amerikassa markkina pysyi matalahkolla tasolla. Aasiassa 
koneliiketoiminnan kysyntä jäi arvioitua vaisummaksi. 
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä kysyntä oli vahvaa sekä Pohjois-Amerikassa että EMEA-alueella. 
Pohjois-Amerikan markkinoilla dollarin vahvistuminen euroon nähden lisäsi asiakkaiden aktiviteettia ja 
loppuvuodesta suurien lasikonsernien aktivoitumista oli näkyvissä. EMEA-alue kehittyi vahvasti Iso-
Britannian, Puolan ja Saksan toimiessa kasvun moottoreina. Loppuvuodesta Venäjän ruplan 
heikentyminen heijastui venäläisten asiakkaiden investointihalukkuuteen. Aasiassa kysyntä oli heikkoa 
koko vuosineljänneksen ajan ja Kiinassa investoinnit vähenivät tiukasta lainapolitiikasta ja nousevasta 
korkotasosta johtuen.  
 
Lasialan päätapahtuma, Glasstec, järjestettiin lokakuussa Saksassa, jossa muun muassa esiteltiin uusi 
FC1000™- tasokarkaisulinja, uusi HE500™ (Horizontal Edging) -lasin reunahiontalinja sekä 
GlastonInsight™, reaaliaikainen lämpökäsittelyprosessin optimointijärjestelmä. Messut olivat myynnin 
kannalta onnistuneet. Tapahtuman yhteydessä julkistettiin myös ensimmäinen GlastonAir™-kauppa 
Kolumbiaan.  
 
Vuonna 2014 koneliiketoiminnan tärkeimmät tuotelanseeraukset olivat FC1000™-tasokarkaisulinja, 
GlastonInsight™, reaaliaikainen lämpökäsittelyprosessin optimointijärjestelmä sekä ProL200™- 
tasolaminointikone. GlastonFC500™-karkaisukone vahvisti entisestään asemaansa korkeaa optista 
laatua arvostavien asiakkaiden keskuudessa. 
 
Machines-segmentin saadut tilaukset olivat vuonna 2014 106,4 (86,2) miljoonaa euroa. Tammi-
joulukuun liikevaihto oli 87,1 (84,3) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 4,3 (2,4) miljoonaa 
euroa. Liikevaihdon kasvu kiinteiden kustannusten pysyessä ennallaan, alhaisemmat kiinteistökulut, 
skaalautuva tuotantomalli sekä merkittävästi alhaisemmat takuu- ja laatukustannukset vaikuttivat 
kannattavuuteen myönteisesti. Vuoden 2014 lopussa segmentin palveluksessa oli 354 (343) henkilöä. 
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä Machines-segmentin saadut tilaukset olivat 44,6 (24,1) miljoonaa 
euroa. Loka-joulukuun liikevaihto oli 28,6 (26,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,2 (1,8) miljoonaa 
euroa.  
 
Services 
Vuonna 2014 huoltomarkkinoiden myönteinen kehitys jatkui EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa 
kysynnän kohdistuessa koneiden päivitystuotteisiin. Erityisesti Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Puolassa 
saavutettiin merkittäviä kauppoja. Lähi-idässä oli loppuvuodesta nähtävissä kysynnän kasvua. Aasian 
markkinoilla tavoiteltu kasvu ei toteutunut. Erityisesti Kiinan kasvuvauhdin taittuminen vaikutti 
kehitykseen. Laajasta asennetusta konekannasta huolimatta Etelä-Amerikassa kysyntä ei vastannut 
odotuksia. 
 
Glastonin markkina-asema säilyi vahvana varsinkin lämpökäsittelykoneiden huoltosopimuksissa. 
Esikäsittelykoneiden varaosissa ja työkaluissa kilpailu jatkui aggressiivisena. Tästä huolimatta yhtiö 
pystyi kasvattamaan markkinaosuuttaan tietyilla alueilla, kuten Italiassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. 
 
Vuoden viimeinen neljännes oli Services-segmentille hyvä. Erinomainen päivitystuotteiden myynti 
EMEA-alueella ja Japanissa nostivat segmentin liikevaihdon yli edellisvuoden tason. Myös muissa 



 
 
 
 
 

tuoteryhmissä myynti kasvoi viimeisellä neljänneksellä.  
 
Vuoden 2014 alusta työkalut tulivat osaksi Services-segmenttiä. Siirrolla saavutettiin odotettuja hyötyjä  
sekä myynnissä että logistiikassa. Glassrobotsin teollisoikeuksien osto elokuussa 2014 laajensi 
Glastonin potentiaalista asiakaskenttää ja huoltotarpeessa olevaa konekantaa.  
 
Lokakuussa pidetyt Glasstec-messut olivat Services-segmentille kaupallisesti onnistuneet. Messuilla 
esiteltiin myös uusia työkaluja automotiivi-, arkkitehtuuri ja solar-tuotteisiin. Nämä saivat asiakkailta 
hyvän vastaanoton. Asiakaskokemuksen laatua ja palvelujen joustavuutta parannettiin tuomalla 
markkinoille uusia palvelu- ja hinnoittelumalleja. 
  
Services-segmentin saadut tilaukset vuonna 2014 olivat 38,7 (37,1) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun 
liikevaihto oli 39,2 (38,6) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun liikevoitto oli 5,2 (5,2) miljoonaa euroa. 
euroa. Vuoden lopussa segmentin palveluksessa oli 226 (227) henkilöä. 
 
Services-segmentin saadut tilaukset viimeisellä vuosineljänneksellä olivat 10,9 (9,2) miljoonaa euroa. 
Loka-joulukuun liikevaihto oli 12,7 (10,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 1,5 (1,6) miljoonaa euroa.  
 
Jatkuvien toimintojen saadut tilaukset ja tilauskan ta 
Glastonin saadut tilaukset tilikaudella 2014 kasvoivat 18 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna ja olivat 145,1 (123,3) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 
73 % ja Services-segmentin 27 %. Vuoden viimeisen neljänneksen saadut tilaukset olivat 55,5 (33,3) 
miljoonaa euroa. 
 
Glastonin tilauskanta kasvoi 48 % joulukuuhun 2013 verrattuna ja oli ennätyskorkealla 57,9 (31.12.2013: 
39,1) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus tilauskannasta oli 55,8 (38,0) miljoonaa euroa ja 
Services-segmentin osuus 2,1 (1,1) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tilauskantaan 
kirjattiin seuraavat merkittävät tilaukset: ensimmäinen GlastonAir™-karkaisukone ja taivutuskarkaisuun 
soveltuva Glaston ProBend™-kone sekä ensimmäinen GlastonFC1000™- karkaisulinja 
kaksoiskammiolla. Lokakuussa pidettyjen Glasstec-messujen vauhdittamana useita GlastonFC500™ -
karkaisukoneita myytiin sekä Eurooppaan että Yhdysvaltoihin. 
 
 
Tilauskanta, miljoonaa 
euroa 

31.12.2014 31.12.2013 

Machines 55,8 38,0 
Services 2,1 1,1 
Yhteensä  57,9 39,1 

 
Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja -tulos 
Glastonin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 124,5 (122,2) miljoonaa euroa. Machines-segmentin 
liikevaihto tilikaudella oli 87,1 (84,3) miljoonaa euroa ja Services-segmentin liikevaihto oli 39,2 (38,6) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto EMEA-alueella kasvoi 13 % ja oli 57,2 (50,6) miljoonaa euroa. Amerikassa 
liikevaihto oli edellisvuoden tasolla: 43,6 (44,4) miljoonaa euroa. Aasiassa liikevaihto kehittyi arvioitua 
heikommin ollen 23,7 (27,2) miljoonaa euroa. 
 
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 40,8 (35,9) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä 
neljänneksellä Machines-segmentin liikevaihto oli 28,6 (26,0) miljoonaa euroa ja Services-segmentin 
liikevaihto oli 12,7 (10,1) miljoonaa euroa. 
  



 
 
 
 
 

 
 
Liikevaihto, miljoonaa euroa  10-12/2014 10-12/2013 2014 2013 

Machines 28,6 26,0 87,1 84,3 
Services 12,7 10,1 39,2 38,6 
Muut ja sisäinen myynti -0,6 -0,2 -1,8 -0,6 
Yhteensä  40,8 35,9 124,5 122,2 

 
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,9 (2,1) miljoonaa euroa eli 3,9 (1,7) % liikevaihdosta. Machines-
segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa 4,3 (2,4) miljoonaa euroa ja 
Services-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,2 (5,2) miljoonaa euroa.  
 
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,5 (1,9) miljoonaa euroa. 
Machines-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuulta oli 2,2 (1,8) miljoonaa euroa ja 
Services-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,5 (1,6) miljoonaa euroa. 
 
Vuoden 2014 toisella neljänneksellä kertaluonteisena eränä kirjattiin -0,6 miljoonaa euroa Software 
Solutions -liiketoiminnan myynnistä aiheutuneesta loppukauppahinnan oikaisusta. 1.7.2014 maksettu 
loppukauppahinta oli 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kirjatuista kertaluonteisista eristä, yhteensä 3,7 
miljoonaa euroa, merkittävin oli Tampereen kiinteistökokonaisuuden myynti. 
 
Liike voitto   10-12/2014 10-12/2013 2014 2013 
Machines 2,2 1,8 4,3 2,4 
Services 1,5 1,6 5,2 5,2 
Muut ja eliminoinnit -1,2 -1,5 -4,6 -5,5 
Liike voitto  ilman kertaluonteisia  
eriä 

2,5 1,9 4,9 2,1 

Kertaluonteiset erät - -0,0 -0,6 3,7 
Liike voitto   2,5 1,9 4,3 5,9 

 
Konsernin nettorahoituserät olivat vuonna 2014 -0,7 (-1,0) miljoonaa euroa ja viimeisellä 
vuosineljänneksellä -0,6 (-0,9) miljoonaa euroa.  
 
Verot olivat yhteensä -2,4 (-3,6) miljoonaa euroa, josta laskennallisen verosaamisen muutos oli -0,9 
miljoonaa euroa. Tästä verosaamisen muutoksesta Suomen yhtiöiden verotettavan tuloksen osuus oli -
1,3 miljoonaa euroa. Rahavirtaperusteinen vero oli -1,0 miljoonaa euroa, josta suurin osa maksettiin 
konsernin ulkomaisista tytäryhtiöistä.   
 
Jatkuvien toimintojen tulos oli tammi-joulukuulta 1,1 (1,3) miljoonaa euroa, ja vuoden viimeiseltä 
neljännekseltä 0,6 (-1,7) miljoonaa euroa. Tulos lopetettujen toimintojen tuloksen jälkeen oli 1,1  
(1,3) miljoonaa euroa ja vuoden viimeiseltä neljännekseltä 0,6 (-1,7) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuun 
sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 7,9 (9,9) %.  
 
Osakekohtainen tulos 
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa. Lopetettujen toimintojen 
osakekohtainen tulos 31.12.2014 oli 0,0 euroa. Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen 
tulos oli 0,01 (0,01) euroa. 
 
Tase, rahavirta ja rahoitus 
Konsernin likvidit rahavarat olivat raportointikauden päättyessä 20,0 (16,4) miljoonaa euroa. Korolliset 
nettovelat olivat -5,0 (8,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli -9,8 (16,9) %.  
Vuoden 2014 lopussa konsernin taseen loppusumma oli 128,7 (125,6) miljoonaa euroa. Emoyhteisön 
omistajille kuuluva oma pääoma oli 50,5 (50,4) miljoonaa euroa. Osakeantioikaistu osakekohtainen oma 
pääoma oli 0,26 (0,26) euroa. Oman pääoman tuotto tammi-joulukuussa oli 2,2 (3,2) %. 



 
 
 
 
 

 
Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli tammi-
joulukuussa 9,2 (6,3) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutos oli 7,4 (0,9) miljoonaa euroa. 
Investointien rahavirta oli -2,0 (22,5) miljoonaa euroa. Vuonna 2013 investointien rahavirtaa paransivat 
sekä Software Solutions -liiketoiminta-alueen että Tampereen kiinteistöjen myynneistä saadut varat, 
yhteensä 25,3 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-joulukuussa oli -11,8 (-23,1) miljoonaa 
euroa.  
 
Glastonilla on voimassa pitkäaikainen rahoitussopimus 31.1.2016 saakka. Rahoitussopimuksessa 
käytetyt lainakovenantit ovat käyttökate suhteessa nettorahoituskuluihin (interest cover), käyttökate 
suhteessa nettovelkoihin (net debt/EBITDA), rahavarat ja bruttoinvestoinnit. Kovenantteja seurataan 
kovenantista riippuen kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain. 
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta  
Vuonna 2014 Glastonin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 3,9 (4,8) miljoonaa euroa eli 3,2 (3,9) % 
liikevaihdosta.  
 
Machines-segmentissä tuotekehityspanostukset kohdentuivat tasokarkaisupuolella ohuemman lasin 
karkaisun kehittämiseen sekä matalaemissiivisten lasien optiikan ja energiatehokkuuden parantamiseen. 
Oskilloivissa uuneissa kehitettiin ja lanseerattiin uusi tuote, GlastonFC1000™. FC500™- ja RC350™-
tuoteperheissä laajennettiin tuotetarjoamaa. Automotiivipuolella tuotetarjontaa monipuolistettiin 
yhdistämällä Glastonin ja Glassrobotsin tuotteiden ominaisuuksia. Oleellinen osa tuotekehitystyötä on 
olemassa olevan teknologian jatkuva parantaminen. Automaatiotekniikan osalta jatkuva kehitystyö 
mahdollisti uuden tuotteen, GlastonInsight™:in, lanseeraamisen, jossa ohjausjärjestelmä mittaa 
reaaliajassa lasin laatua ja automaattisesti ehdottaa operaattorille uusia asetusarvoja 
lämpökäsittelyprosessin optimoimiseksi.  

Services-segmentissä tuotekehityksen painopiste oli edelleen RC- ja FC-tuotesarjan tasokarkaisulinjojen 
vaihto- ja lisäkammioissa sekä iControL™ -ohjausjärjestelmän päivityksissä. Loppuvuodesta 
tuotekehitys laajeni asiakasprojektien myötä tasokarkaisukoneista taivutuskarkaisukoneisiin, jossa 
kehitteillä on uusi taivutin HTBS-taivutuskarkaisukoneeseen. 
 
Ympäristö 
Glastonille ympäristövastuu tarkoittaa energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä asiakkaille sekä 
omien toimintojensa ympäristövaikutusten minimoimista.  
 
Koneiden suunnittelussa otetaan huomioon koneen koko elinkaari, joka voi olla jopa vuosikymmeniä. 
Glastonin lasinjalostuskoneet suunnitellaan ja rakennetaan kestämään jatkuvaa käyttöä korkealla 
tuotantokapasiteetilla. Ennakoivan ja säännöllisen huoltotyön avulla koneiden elinkaarta voidaan 
pidentää. Myös yhtiön tarjoamat päivitystuotteet kasvattavat koneiden käyttöikää sekä tehostavat 
energiankäytön lasin jalostusprosessissa. Koneen elinkaaren pituuteen vaikuttaa oleellisesti myös sen 
oikea käyttö, ja Glaston tarjoaakin asiakkailleen koneiden käyttökoulutusta.  

Energiatehokkuus ja sen kehittäminen ovat tuotekehityksessä avainasemassa sekä 
lasinjalostuskoneiden että lopputuotteiden osalta. Erityistä huomiota kiinnitetään myös materiaalien 
kierrätettävyyteen etenkin kuluvien ja usein vaihdettavien komponenttien osalta.  
 
Glaston toimii aktiivisesti edistääkseen lasin käyttömahdollisuuksia energiatehokkaassa rakentamisessa 
ja aurinkoenergian hyödyntämisessä. Yhtiön järjestämä Glass Performance Days -kongressi on lasialan 
johtava asiantuntijatapahtuma, jolla edistetään kehitystä ja verkostoitumista näillä alueilla. 
 
Investoinnit ja poistot 
Glastonin jatkuvien ja lopetettujen toimintojen bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3,6 (2,8) miljoonaa 
euroa. Vuoden 2014 merkittävimmät investoinnit olivat tuotekehitysinvestointeja. 
 



 
 
 
 
 

Tilikauden 2014 jatkuvien toimintojen poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat -4,3 (-4,6) 
miljoonaa euroa.  
 
Muutokset yhtiön johdossa 
Johtoryhmän jäsen Juha Liettyä nimitettiin 1.1.2014 alkaen Machines -liiketoiminta-alueen johtajaksi 
vastuualueenaan sekä Heat Treatment että Pre-processing -tuotelinjat. Hän siirtyi tehtävään Glastonin 
Machines -liiketoiminta-alueen Heat Treatment -tuotelinjan johtajan tehtävästä. Machines -liiketoiminta-
alueen Pre-processing -tuotelinjan johtaja ja johtoryhmän jäsen Roberto Quintero erosi Glastonin 
palveluksesta 28.2.2014. 
 
Joulukuussa tiedotettiin talousjohtaja Sasu Koivumäen nimityksestä toimitusjohtajan varamieheksi ja 
nimitys astui voimaan 1.1.2015.  
 
Henkilöstö  
Henkilöstössä ei vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Italian tehtaalla tilapäiset lomautukset 
olivat käytössä vuoden aikana. Suomen tehtaalla henkilöstöä lisättiin muutamalla henkilöllä uusien 
tuotelanseerauksien ja Glassrobots-kaupan seurauksena.  
 
Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatkettiin pääasiassa sisäisesti kouluttamalla ja osaamista 
jakamalla. Vuoden aikana järjestettiin myynnille eri tuotealueiden ristiinkoulusta ja huoltohenkilöstölle 
Genuine Care Days -koulutuspäiviä, joissa teknisen koulutuksen lisäksi käsiteltiin myös 3E-strategiaa. 
Glastonin tulevaisuuden osaamistarpeiden varmistamiseksi päivitetään vuosittain avainpositioiden ura- 
ja seuraajasuunnitelma sekä sovitaan kehitystoimenpiteet. 
 
Glastonin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli 31.12.2014 yhteensä 592 (581) henkilöä, joista 25 % 
työskenteli Suomessa ja 28 % muualla EMEA-alueella, 32 % Aasiassa ja 15 % Amerikoissa. Henkilöstöä 
oli keskimäärin 592 (590).  
 
Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät 
Yhtiön hallitus päätti 21.1.2014 uudesta konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä osaksi 
konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. 
Kannustinjärjestelmä on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen. Vuonna 2014 alkanut järjestelmä 
kattaa vuodet 2014–2016. Mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2017. Vuonna 2014 alkaneen 
järjestelmän piiriin kuuluu 34 Glastonin avainhenkilöä. 
 
7.2.2013 yhtiön hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. 
Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä oli yksi ansaintajakso, joka alkoi 15.3.2013 ja päättyi 15.3.2014. 
Järjestelmään osallistuminen ja palkkion saaminen ansaintajaksolta edellyttivät, että avainhenkilö 
merkitsi yhtiön osakkeita keväällä 2013 toteutetussa osakeannissa. Järjestelmän palkkiot maksettiin 
huhtikuussa 2014 osakkeiden sijaan rahana hallituksen päätöksen mukaisesti edellyttäen, että 
avainhenkilön työ- tai toimisuhde oli voimassa ja että hän omisti edelleen osakeannissa merkitsemänsä 
osakkeet.  

Glastonin hallitus päätti tammikuussa 2014, että vuonna 2011 julkistettu konsernin avainhenkilöiden 
osakepohjainen kannustinjärjestelmä lakkautetaan. Osakepalkkiojärjestelmässä oli kolme 
ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012–2014. Yhtiön hallitus päätti järjestelmän ansaintakriteerit ja niille 
asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän voimassaoloaikana siitä ei maksettu 
palkkioita. 
 
Konsernin rakennemuutokset vuonna 2014  
Bavelloni Tools (Tianjin) Co., Ltd. likvidoitiin huhtikuussa 2014 ja Bavelloni UK Ltd. fuusioitiin Glaston UK 
Ltd:hen marraskuussa 2014. Z. Bavelloni South America Ltda vaihtoi marraskuussa 2014 nimensä 
Glaston Brasil Ltda:ksi. 



 
 
 
 
 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
Glastonin varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2014 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 
31.12.2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti jakaa yhtiön hallituksen 
ehdotuksesta poiketen yli 10 % yhtiön osakekannasta edustavien osakkeenomistajien ehdotuksen 
mukaisesti ns. vähemmistöosinkoa 0,01 euroa osakkeelta. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 
31.12.2013. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen 
nykyiset jäsenet Andreas Tallberg, Teuvo Salminen, Claus von Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Anu 
Hämäläinen valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Lisäksi päätettiin valita samaksi toimikaudeksi hallitukseen eroavan jäsenen Christer 
Sumeliuksen tilalle uudeksi jäseneksi Kalle Reponen.  
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja hallituksen muille 
jäsenille 20.000 euroa. Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, 
päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20.000.000 
osaketta.  
 
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta annista. Valtuutusta esitettiin 
käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai 
investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, 
joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja 
mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. 

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin, optioiden sekä muiden 
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien 
maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien 
tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla 
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset. 
Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan 31.12.2014 mennessä. 
 
Nimitystoimikunta 
Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljä suurinta yhtiön 
osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityä yhtiön osakkeenomistajaa. Lisäksi 
yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.   
 
Glastonin nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin 1.9.2014 omistustilanteen mukaan uudelleen Jari 
Puhakka (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera), Ari Saarenmaa (Oy G.W Sohlberg Ab), Mikko 
Koivusalo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Kimmo Viertola (Suomen Teollisuussijoitus 
Oy). Asiantuntijajäsenenä on toiminut Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg.  
Järjestäytymiskokouksessaan 6.10.2014 toimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ari 
Saarenmaan. 
 
Osakkeet ja kurssikehitys 
Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 31.12.2014 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen 
laskettuja rekisteröityjä osakkeita oli 193.708.336 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Vuoden lopussa 
yhtiöllä oli hallussaan 788.582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 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 rekisteröityjen osakkeiden markkina-arvo 31.12.2014 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
oli 73,3 (77,2) miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2014 aikana noin 46,1 miljoonaa 
kappaletta eli noin 23,9 % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 
0,32 (0,22) euroa ja ylin 0,45 (0,44) euroa. Tammi-joulukuun kaupankäyntimäärällä painotettu 
keskikurssi oli 0,38 (0,35) euroa. Päätöskurssi 31.12.2014 oli 0,38 (0,40) euroa. 
 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu osakekohtainen oma pääoma oli 0,26 (0,26) euroa. 
 
Muita tapahtumia tilikaudella 
29.4.2014 Kanadan liittotuomioistuin määräsi Glastonin kiinalaisen kilpailijan Shanghai Northglassin 
maksamaan yhtiölle vahingonkorvauksia patenttiloukkaustapauksessa yhteensä noin 1,3 miljoonaa 
euroa. Glaston ei kirjaa mahdollista korvausta ennen maksupäivän vahvistumista. 

Maaliskuussa 2013 Tampereen tehdaskiinteistön myynti saatiin päätökseen ja yhtiö solmi pitkäaikaisen 
vuokrasopimuksen kiinteistön uuden omistajan kanssa. Toiminta Tampereella on jatkunut 
muuttumattomana. Tilojen käyttöä tehostettiin, minkä ansiosta tyhjennetyistä tiloista allekirjoitettiin 
huhtikuussa 2014 vuokrasopimus. Vuokralaiset tulivat tiloihin loppuvuodesta 2014. 
 
Suomalaisen lasinjalostuskonevalmistajan Glassrobots Oy:n kaikkien taso- ja taivutuskarkaisu- sekä 
automotiivi -tuotteiden sekä muiden laitteiden teollisoikeudet ja niihin liittyvä dokumentaatio siirtyivät 
Glastonille 8.8.2014 tehdyllä kaupalla. Teollisoikeudet sisältävät muun muassa kolme merkittävää 
patenttia, joita Glaston voi jatkossa hyödyntää omassa tuotekehityksessään. Kauppa vahvisti 
entisestään Glastonin asemaa lasinjalostuskoneiden globaalina teknologiajohtajana sekä toimialan 
laajimpia elinkaaripalveluja tarjoavana yhtiönä. 
 
Osakkeenomistajat 
Glaston Oyj Abp:n suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014, osakkeenomistuksen jakautuminen 
suuruusluokittain sekä omistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 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.  
 
Tilikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat  
Yhtiö vastaanotti 27.1.2015 liputusilmoituksen, että Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osuus Glaston Oyj 
Abp:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä oli alittanut 5 %. 
 
Yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta antoi 30.1.2015 pidetyssä kokouksessaan ehdotuksensa 
hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi. 
 
Riskit ja riskienhallinta   
Glaston toimii globaalisti, ja muutokset maailmantalouden kehityksessä vaikuttavat suoraan konsernin 
toimintaan ja riskeihin. Glastonin strategisena riskinä on ennen kaikkea merkittävä markkinaosuuksien 
menettäminen sekä yhtiöltä mittavia tuotekehitysinvestointeja edellyttävän, teknologian kehitykseen 
liittyvän kilpailevan kone- ja lasinjalostustekniikan tulo markkinoille. Yhtiötä sääntelevän lainsäädännön 
muutokset ovat myös strategisia riskejä.  
 
Konsernin merkittävimpiin toiminnallisiin riskeihin lukeutuvat operatiiviseen toimintaan liittyvien 
kustannusten kehitys, isojen asiakasprojektien hallinnointi, komponenttien saatavuus, 



 
 
 
 
 

sopimuskumppani- ja alihankkijaverkoston hallinnointi, tuotekehityksen, tehokkaan 
immateriaalioikeuksien suojauksen ja tehokkaan tuotannon onnistuminen sekä osaavan henkilökunnan 
saatavuus ja pysyvyys. Glaston kehittää jatkuvasti 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. 
 
Lähiajan epävarmuustekijät  
Yhtiö toimii markkinoilla, joilla esiintyy sekä poliittista että taloudellista epävakautta. Tämä vaikuttaa 
isojen konetilausten ajoitukseen sekä asiakkaiden investointihalukkuuteen. Epävakautta lisäävät 
osaltaan ruplan raju heikentyminen sekä Ukrainan kriisi. Nämä ovat vaikuttaneet markkina-aktiviteettiin 
negatiivisesti Venäjällä sekä ympäröivissä maissa. Yhtiöllä ei ole merkittäviä saatavia Venäjältä.  
 
Maailmantalouden epävarmuus ja sen vaikutukset alan kehitykseen on huomioitu lähiajan ennusteissa. 
Mikäli toimialan elpyminen hidastuu, on tällä negatiivinen vaikutus tulevaisuuden rahavirtoihin.  

Glaston suorittaa vuosittaiset liikearvon arvonalentumistestaukset vuoden viimeisen neljänneksen 
aikana. Lisäksi liikearvon arvonalentumistestauksia suoritetaan, mikäli on havaittavissa viitteitä 
omaisuuserän arvon alenemisesta. Pitkittyvän markkinoiden epävakauden vuoksi on mahdollista, että 
Glastonin kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, 
kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan 
heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.  

Glastonilla on taseessaan yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa alaskirjaamattomia laina-, korko- ja 
myyntisaamisia, joiden vastapuolen taloudellinen tilanne on epävarma. Glaston seuraa jatkuvasti 
vastapuolen tilannetta ja tekee tarvittaessa alaskirjauksia näistä saamisista.  

Marraskuussa 2014 allekirjoitettiin jatkosopimukset Bregnanon esikäsittelykoneiden tuotantotiloista. 
Glaston käy jatkuvasti läpi eri vaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi. Tästä saattaa aiheutua 
kertaluonteisia kustannuksia.  

Glastonin vuosikertomuksessa 2014 sekä yhtiön internet-sivuilla www.glaston.net kuvataan tarkemmin 
liiketoiminnan yleisiä riskejä ja riskienhallintaa. 
 
Näkymät  
Yhtiön monipuolinen ja kilpailukykyinen tuotevalikoima, vahvistunut tilauskanta sekä vakaa taloudellinen 
asema yhdistettynä lasinjalostusalan varovaiseen elpymiseen luovat hyvät edellytykset liiketoimintamme 
kasvattamiseen. 
 
Glaston toimii kasvavilla markkinoilla. Arvioimme, että markkinat kasvavat maltillisesti vuonna 2015. 
Kasvua on odotettavissa erityisesti lämpökäsittelykoneiden osalta mutta Glastonin laaja asennettu 
konekanta tuo runsaasti potentiaalia myös huoltoliiketoiminnassa.  

Markkinoiden kehityksessä on odotettavissa alueiden välisiä eroja. EMEA-alueella ja Pohjois-
Amerikassa vahvan kehityksen arvioidaan jatkuvan. Etelä-Amerikassa markkinoiden vakaa kehitys 
jatkuu. Aasian lasinjalostusmarkkinoiden kasvunäkymät ovat edelleen hyvät tilapäisestä notkahduksesta 
huolimatta. Arvioimme Aasian markkinoiden virkistyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. 



 
 
 
 
 

Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2014 tason 
(vuonna 2014 liikevaihto 124,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 milj. euroa). 
 
Hallituksen voitonjakoehdotus 
Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 50 340 334 euroa, josta tilikauden voitto on 682 293 euroa. 
Hallitus ehdottaa 26.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2014 voitto 
lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 
pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 30.3.2015 merkittynä 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
pääomanpalautus maksetaan 28.4.2015. 

Varojenjakoehdotuksen tekopäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia osakkeita on 192 919 754 
kappaletta, jota vastaava pääomanpalautuksen kokonaismäärä on 3 858 395 euroa. 

 
 
Helsingissä 5. helmikuuta 2015 
Glaston Oyj Abp 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja antaa:  
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500 
talousjohtaja Sasu Koivumäki, puh. 010 500 500 
 
 
GLASTON OYJ ABP 
Agneta Selroos 
Viestintä- ja markkinointijohtaja 
 
 
 
Glaston Oyj Abp 
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja 
laite- sekä ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja turvalasikoneista huoltopalveluihin. 
Tuemme asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen 
elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net  Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n Small Cap –listalla. 
 
 
Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net 

 
 



 
 
 
 
 

GLASTON OYJ ABP 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1. - 31.12.2 014 

 
Glastonin tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintarkastuskertomus on annettu 5.2.2015. Neljännesvuositiedot ja 
osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia. 
 
Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin 

 
KONSERNIN TASE 

 
milj. euroa 31.12.2014 31.12.2013 
Varat 
Pitkäaikaiset varat 
Liikearvo 36,8 36,8 
Muut aineettomat hyödykkeet 7,8 8,7 
Aineelliset hyödykkeet 7,5 6,9 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,4 0,3 
Lainasaamiset 1,8 1,8 
Laskennalliset verosaamiset 3,0 3,7 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 57,2 58,3 
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 21,8 19,7 
Saamiset 
Myynti- ja muut saamiset 29,3 30,5 
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 0,3 0,7 
Saamiset yhteensä 29,6 31,2 
Rahavarat 20,0 16,4 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 71,5 67,3 
Varat yhteensä 128,7 125,6 

   
milj. euroa 31.12.2014 31.12.2013 
Oma pääoma ja velat 
Oma pääoma 

  Osakepääoma 12,7 12,7 
Ylikurssirahasto 25,3 25,3 
Muut sidotun oman pääoman rahastot 0,1 0,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47,3 47,3 
Omat osakkeet -3,3 -3,3 
Käyvän arvon rahasto 0,1 0,1 
Muut vapaan oman pääoman rahastot 0,1 0,1 
Kertyneet voittovarat ja kurssierot -32,8 -33,1 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta 1,2 1,3 
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  50,5 50,4 
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 0,3 
Oma pääoma yhteensä 50,8 50,7 
Pitkäaikaiset velat 
Pitkäaikaiset korolliset velat 7,5 11,6 
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 2,9 2,7 
Laskennalliset verovelat 1,1 1,0 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 11,4 15,3 
Lyhytaikaiset velat 
Lyhytaikaiset korolliset velat 7,6 13,4 
Lyhytaikaiset varaukset 3,3 2,6 



 
 
 
 
 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 55,1 43,3 
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 0,5 0,4 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 66,4 59,7 
Velat yhteensä 77,8 74,9 
Oma pääoma ja velat yhteensä 128,7 125,6 

 
 
KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA 

 
milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013 

  
Liikevaihto  40,8    35,9    124,5   

             
122,2   

Liiketoiminnan muut tuotot    0,2     0,1        0,9   4,4   
Kulut  -37,6   -33,0   -116,8   -116,2   
Poistot ja arvonalentumiset -1,0   -1,2   -4,3   -4,6   
Liiketulos    2,5     1,9        4,3   5,9   
Rahoitustuotot ja -kulut -0,6   -0,9   -0,7   -1,0   
Tulos ennen veroja     1,9     0,9        3,6   4,9   
Tuloverot -1,3   -2,6   -2,4   -3,6   
Jatkuvien toimintojen voitto / tappio    0,6   -1,7        1,1   1,3   
Lopetettujen toimintojen voitto / tappio verojen jä lkeen      -     -0,0          -    0,0   
Kauden voitto /tappio    0,6   -1,7        1,1   1,3   

Jakautuminen 
    Emoyhteisön omistajille    0,6   -1,7        1,2   1,3   

Määräysvallattomille omistajille -0,0     0,0   -0,0   0,0   
Yhteensä    0,6   -1,7        1,1   1,3   

Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot  0,00   -0,01      0,01    0,01   
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot     -     -0,00         -      0,00   
Osakekohtainen tulos, eur oa, laimentamaton ja 
laimennettu  0,00   -0,01      0,01    0,01   

     Jatkuvien toimintojen liiketulos, % liikevaihdosta    6,1     5,2        3,4   4,8   
Jatkuvien toimintojen voitto / tappio, % liikevaihdosta    1,5   -4,7        0,9   1,0   
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta    1,5   - 4,7        0,9   1,1   

Jatkuvien toimintojen liiketulokseen sisältyvät 
kertaluonteiset erät      -    -0,0   -0,6   3,7   
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä    2,5     1,9        4,9   2,1   
Jatkuvien toimintojen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, % 
liikevaihdosta    6,1     5,2        3,9   1,7   

 
 
 



 
 
 
 
 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 

milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013 

   Raportointikauden voitto / tappio 0,6 -1,7 1,1 1,3 

     Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmi n siirtää 
tulosvaikutteisiksi: 
Kurssierot ulkomaisista yksiköistä 0,5 0,2 1,2 0,6 
Myytävissä olevien sijoitusten 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 

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosv aikutteisiksi: 
Kurssierot etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattisista 
voitoista ja tappioista -0,0 0,0 -0,0 0,0 
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisista 
järjestelyistä -0,2 -0,0 -0,2 -0,0 
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät yhteens ä 0,3 0,1 0,9 0,5 

     Raportointikauden laaja tulos yhteensä 0,9 -1,6 2,1 1,8 

     Jakautuminen: 
    Emoyhteisön omistajille 0,9 -1,6 2,1 1,8 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 -0,0 
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 0,9 -1,6 2,1 1,8 

 
 
 
   KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
 

milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 
Liiketoiminnan rahavirrat  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 9,2 6,3 
Käyttöpääoman muutos 7,4 0,9 
Liiketoiminnan rahavirrat  16,6 7,1 
Investointien rahavirrat 
Muut investoinnit -3,6 -2,8 
Luovutustulot liiketoimintojen luovutuksesta 1,5 12,9 
Luovutustulot muiden myytävänä olevien omaisuuserien myynnistä - 12,4 
Muut luovutustulot  0,1 0,0 
Investointien nettorahavirrat -2,0 22,5 
Rahavirrat ennen rahoitusta 14,6 29,6 
Rahoituksen rahavirrat 
Osakeanti ja vaihtovelkakirjan konvertointi, netto - 9,1 
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset - 14,8 
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset  -4,2 -43,5 
Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 0,0 0,1 
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset 30,0 44,4 
Lyhytaikaisten velkojen vähennykset  -35,8 -47,9 
Maksetut osingot -1,9 - 
Rahoituksen nettorahavirrat -11,8 -23,1 

  Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 0,9 -1,0 

   Rahavarojen nettomuutos 3,7 5,5 

Rahavarat kauden alussa 16,4 10,9 



 
 
 
 
 

Rahavarat kauden lopussa                   20,0                  16,4   
Rahavarojen nettomuutos                     3,7                   5,5   

 
 
Vuoden 2013 rahavirrat sisältävät myös lopetettujen toimintojen rahavirrat.  
 
Luovutustulot liiketoimintojen luovutuksesta: 
milj. euroa 
 
Tytäryritysten myynnit 

 
2014 2013 

Rahana saatu kauppahinta       1,5      15,5   
Tilikauden aikana maksetut kulut              -   -1,1   
Myytyjen tytäryritysten rahavarat              -   -1,6   
Nettorahavirta         1, 5        12,9   

 
 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 

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 1.1.2013 12,7  25,3 26,8 -3,3 0,1 -31,2 -0,1 30,3 0,3 30,6 
Raportointikauden laaja 
tulos yhteensä - - - - 0,0 1,3 0,6 1,8 -0,0 1,8 

Siirrot erien välillä - - - - 0,1 -0,1 - - - - 
Osakeperusteinen 
kannustinjärjestelmä - - - - - - - - - - 
Osakeperusteinen 
kannustinjärjestelmä, 
verovaikutus - - - - - - - - - - 
Osakeanti - - 10,0 - - - - 10,0 - 10,0 
Osakeanti, kulut - - -0,9 - - - - -0,9 - -0,9 
Vaihtovelkakirja- ja 
debentuurilainoilla maksettu 
osakeanti - - 11,4 - - -1,9 - 9,5 - 9,5 
Konversioannin 
tuottovaikutus - - - - - -0,4 - -0,4 - -0,4 

Oma pääoma 31.12.2013 12,7  25,3 47,3 -3,3 0,2 -32,3 0,5 50,4 0,3 50,7 

 
 

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 1.1.2014 12,7  25,3 47,3 -3,3 0,2 -32,3 0,5 50,4 0,3 50,7 
Raportointikauden laaja tulos 
yhteensä - - - - 0,0 0,9 1,1 2,1 0,0 2,1 

Vähemmistöosuuden muutos - - - - - - - - -0,0 -0,0 
Maksetut osingot - - - - - -1,9 - -1,9 - -1,9 

Oma pääoma 31.12.2014 12,7  25,3 47,3 -3,3 0,2 -33,3 1,6 50,5 0,3 50,8 

 



 
 
 
 
 

Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston toteutti kaksi osakeantia. Yleisölle suunnattiin 10 milj. 
euron osakeanti ja vaihtovelkakirjalainojen sekä debentuurilainan haltijoille suunnattiin konversioanti, jossa velkojen 
pääomat sekä kertyneet korot, yhteensä 11,4 milj. euroa, käytettiin maksuna osakeannissa. Molemmat osakeannit 
kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin kulut, 0,9 milj. euroa, on vähennetty sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastosta. 
 
 
RAHOITUSERÄT 
 
Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Glaston osti alikurssiin takaisin nimellisarvoltaan 2 milj. euron 
arvosta vaihtovelkakirjalainoja. Tästä takaisinostosta syntyi 0,9 milj. euron rahoitustuotto.  
 
Samoin vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettiin jäljellä olevat vaihtovelkakirjalainat kertyneine 
korkoineen samoin kuin debentuurilaina kertyneine korkoineen maksuna osakeannissa (konversioanti). Koska 
konversioannissa osakkeen merkintähinta oli korkeampi kuin osakkeen käypä arvo merkintähetkellä, syntyi Glastonille 
konversioannin yhteydessä 1,9 milj. euron rahoitustuotto.  
 
Näillä rahoitustuotoilla ei ollut rahavirtavaikutusta.  
 
TUNNUSLUVUT 

31.12.2014 31.12.2013 
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1 6,9 8,6 
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta 3,4 4,8 
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta 0,9 1,1 
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 3,6 2,8 
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta  2,9 2,2 
Omavaraisuusaste, % 47,7 45,4 
Velkaantumisaste, % 29,6 49,3 
Nettovelkaantumisaste, % -9,8 16,9 
Korolliset nettovelat, milj. euroa -5,0 8,6 
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 65,9 75,6 
Oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 2,2 3,2 
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 7,9 9,9 
Sijoitetun pääoman tuotto, jatkuvat toiminnot, %, suhteutettuna koko vuoden 
tulokseksi 7,9 9,8 
Henkilökunta keskimäärin 592 590 
Henkilökunta kauden lopussa 592 581 

(1 Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 
 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 

 
31.12.2014 31.12.2013 

Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita (1 000)  192 920 192 920 
Kauden lopun osakeantioikaistu liikkeeseen laskettu osakemäärä, ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 192 920 192 920 
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita (1 000) 192 920 174 146 
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä vaihtovelkakirjalainan 
laimennusvaikutuksella ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, (1 000)  192 920 175 860 
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, laimentamaton ja 
laimennettu, euroa  0,01 0,01 
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, laimentamaton ja 
laimennettu, euroa  - 0,00 
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, yhteensä, laimentamaton ja laimennettu, 
euroa  0,01 0,01 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake, euroa 0,26 0,26 



 
 
 
 
 

Osinko / osake, euroa  - 0,01 
Osinkosuhde, %   - 134,5 
Efektiivinen osinkotuotto / osake, %    - 2,5 
Pääomanpalautus/osake, euroa (* 0,02 - 
Pääomanpalautussuhde, % (* 335,4 - 
Efektiivinen pääomanpalautustuotto / osake, %   (* 5,3 - 
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakeantioikaistu oma pääoma / osake 1,45 1,53 
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 73,3 77,2 
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä rekisteröidystä osakekannasta 23,9 20,7 
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 46 061 35 594 
Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 0,38 0,40 
Kauden ylin kurssi, euroa 0,45 0,44 
Kauden alin kurssi, euroa 0,32 0,22 
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa 0,38 0,35 

 
(* 2014 hallituksen ehdotus 

 
 

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 
 
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 
 
Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä: 
Jatkuvien toimintojen tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, ilman kertaluonteisia eriä 
 
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 
 
 
LAATIMISPERIAATTEET 
 
Glaston-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International 
Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). 
Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn 
menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 
Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea 
vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa. 
 



 
 
 
 
 

Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä, 
paitsi että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2014 lähtien:  
 
IFRS 10 Konsernitilinpäätös  
Standardi sisältää konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat periaatteet kun yhteisöllä on määräysvalta 
yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. Standardissa määritetään määräysvaltaan liittyvät periaatteet. 
Määräysvalta on peruste yhteisön yhdistelemiselle konsernitilinpäätökseen.  
 
IFRS 10:n käyttöönotolla ei ole merkitystä Glastonin konsernitilinpäätökseen. 
 
IFRS 11 Yhteisjärjestelyt  
Standardi sisältää ohjeistusta siitä kuinka yhteisjärjestelyjä käsitellään. Käsittely pohjautuu järjestelystä johtuviin 
oikeuksiin ja velvoitteisiin eikä sen oikeudelliseen muotoon. Standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen.      
 
IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä  
Standardi sisältää erilaisia osuuksia koskevat liitetietovaatimukset. Se koskee yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, 
erityistä tarkoitusta varten luotuja sijoitusvälineitä ja muita taseen ulkopuolisia välineitä. Uusi standardi tulee 
laajentamaan konsernitilinpäätöksessä annettavia tietoja muista konserniyhtiöistä.  
 
IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös  
Uudistettu IAS 27 sisältää erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa 
koskevat kohdat on sisällytetty uuteen IFRS 10:een. Uudistetulla standardilla ei ole olennaista vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen.      
 
IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 
Uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä. 
Uudistetulla standardilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.     
 
IAS 32 (muutos) Rahoitusvarojen ja –velkojen vähentäminen toisistaan 
Muutos tarkentaa rahoitusvarojen- ja velkojen nettomääräistä esittämistä koskevia sääntöjä. 
Muutoksella ei tule olemaan merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
 
IAS 36 (muutos) Omaisuuserien arvon alentuminen  
Muutos täsmentää liitetietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin on kohdistunut 
arvonalentumiskirjauksia.      
   
Muut 1.1.2014 voimaan tulevat uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glaston-konsernin 
konsernitilinpäätöksen kannalta. 
 
 
 
SEGMENTTITIEDOT 
 
Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines ja Services. Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin 
tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia 
ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.  
 
Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 
kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen, 
tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen 
tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset. 
 
Glaston siirsi 1.1.2014 työkalumyynnin Machines-segmentistä Services-segmenttiin.  
 
Machines-segmentti on jaettu kahteen toimintasegmenttiin: Heat Treatment, johon kuuluu lasin karkaisu-, taivutus- ja 
laminointikoneiden valmistus ja myynti ja Pre-processing, johon kuuluu lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti.  
 
Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, konepäivitysten ja varaosien myynti sekä 
työkalujen myynti ja valmistus. 
 



 
 
 
 
 

Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketulos sisältää konsernin pääkonttoritoiminnot. 
 
Toiselle vuosineljännekselle kirjattiin kertaluonteisena eränä yhteensä -0,6 miljoonaa euroa, joka koostuu vuonna 2013 
toteutetun Software Solutions -liiketoiminnan myynnin loppukauppahinnan oikaisusta. 
 
Vuoden 2013 kertaluonteiset erät, yhteensä +3,7 milj. euroa, koostuvat pääosin 3,8 milj. euron myyntivoitosta, joka 
syntyi Tampereen kiinteistön myynnistä. Muut kertaluonteiset erät ovat vuonna 2012 tehtyjen 
rakennemuutoskuluvarausten oikaisuja. 
 
Segmenttien varat sisältävät ulkopuoliset myyntisaamiset ja vaihto-omaisuuden, ja velat sisältävät ostovelat konsernin 
ulkopuolisille tahoille sekä saadut ennakkomaksut. Lisäksi segmenttien varoihin ja velkoihin kuuluvat liiketoimintaan 
liittyvät siirtosaamiset ja - velat sekä muut liiketoimintaan liittyvät velat ja saamiset. Segmenttien varoihin ja velkoihin 
eivät kuulu lainasaamiset, rahoituseriin liittyvät jaksotukset ja saamiset, korolliset velat, korollisiin velkoihin liittyvät 
jaksotukset ja velat, verosaamiset ja -velat eivätkä käteisvarat. 

 
 
Machines 

 milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013 
Ulkoinen liikevaihto 28,6 26,0 87,0 84,2 
Sisäinen liikevaihto 0,1 0,0 0,1 0,0 
Liikevaihto 28,6 26,0 87,1 84,3 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 2,2  1,8 4,3 2,4 
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 7,5 6,8 4,9 2,9 
Kertaluonteiset erät - -0,0 - -0,0 
Liiketulos 2,2 1,8 4,3 2,4 
Liiketulos-% 7,5 6,8 4,9 2,9 
Nettokäyttöpääoma 9,6 17,1 
Henkilöstö keskimäärin 351 346 
Henkilöstö kauden lopussa 354 343 

 
 

Services 

milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013 
Ulkoinen liikevaihto 12,2 9,8 37,5 37,3 
Sisäinen liikevaihto 0,5 0,3 1,7 1,3 
Liikevaihto 12,7 10,1 39,2 38,6 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,5  1,6 5,2 5,2 
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 12,0 16,1 13,3 13,4 
Kertaluonteiset erät - - - 0,0 
Liiketulos 1,5 1,6 5,2 5,2 
Liiketulos-% 12,0 16,1 13,3 13,4 
Nettokäyttöpääoma 29,6 30,1 
Henkilöstö keskimäärin 229 233 
Henkilöstö kauden lopussa 226 227 

Glaston-konserni 

 Liikevaihto 
milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013 
Machines 28,6 26,0 87,1 84,3 
Services 12,7 10,1 39,2 38,6 
Muut ja sisäinen myynti -0,6 -0,2 -1,8 -0,6 
Glaston-konserni jatkuvat toiminnot yhteensä 40,8  35,9 124,5 122,2 



 
 
 
 
 

 
 

Liiketulos 
milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013 
Machines 2,2 1,8 4,3 2,4 
Services 1,5 1,6 5,2 5,2 
Muut ja eliminoinnit -1,2 -1,5 -4,6 -5,5 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 2,5  1,9 4,9 2,1 
Kertaluonteiset erät - -0,0 -0,6 3,7 
Jatkuvien toimintojen liiketulos 2,5  1,9 4,3 5,9 
Rahoituserät, netto -0,6 -0,9 -0,7 -1,0 
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 1,9  0,9 3,6 4,9 
Jatkuvien toimintojen tuloverot -1,3 -2,6 -2,4 -3,6 
Jatkuvien toimintojen tulos 0,6  -1,7 1,1 1,3 
Lopetetut toiminnot, netto - -0,0 - 0,0 
Tulos 0,6 -1,7 1,1 1,3 
Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat toiminnot) 592 590 
Henkilöstö kauden lopussa (jatkuvat toiminnot) 592 581 

 
 

Segmenttivarat 
milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 
Machines            60,4          56,1   
Services            38,9          37,8   
Segmentit yhteensä            99, 3          93,9   
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut             2,1            4,9   
Segmenttivarat yhteensä          101,4          98,8   
Muut varat            27,3          26,8   
Kokonaisvarat yhteensä          128,7        125,6   

  
  Segmenttivelat 

 milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 
Machines            50,8          39,0   
Services             9,2            7,7   
Segmentit yhteensä            60,1          46,7   
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut             1,1            1,9   
Segmenttivelat yhteensä            61,2          48,6   
Muut velat            16,6          26,3   
Kokonaisvelat yhteensä            77,8          74,9   

  
  Nettokäyttöpääoma 

 milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 
Machines             9,6          17,1   
Services            29,6          30,1   
Segmentit yhteensä            39,2          47,2   
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja oikaisut             1,0            2,9   
Glaston-konserni yhteensä            40,2          50,2   

 
 



 
 
 
 
 

 
Saadut tilaukset (jatkuvat toiminnot) 
milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 
Machines  106,4          86,2   
Services  38,7          37,1   
Glaston-konserni yhteensä  145,1        123,3   

Myynti maantieteellisten alueiden mukaan (jatkuvat toiminnot) 
milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 
EMEA            57,2          50,6   
Aasia            23,7          27,2   
Amerikka            43,6          44,4   
Yhteensä          124,5        122,2   

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

      
milj. euroa 

10-12/ 
2014 

7-9/ 
2014 

4-6/ 
2014 

1-3/ 
2014 

10-12/ 
2013 

7-9/ 
2013 

4-6/ 
2013 

1-3/ 
2013 

Ulkoinen liikevaihto 28,6 17,3 26,4 14,7 26,0 16,9 24,3 17,0 
Sisäinen liikevaihto 0,1 0,0 - -0,0 0,0 0,0 - - 
Liikevaihto 28,6 17,3 26,4 14,7 26,0 16,9 24,3 17,0 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 2,2  0,8 2,1 -0,8 1,8 -0,1 1,2 -0,4 
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 7,5 4,7 8,1 -5,5 6,8 -0,9 5,0 -2,3 
Kertaluonteiset erät - - - - -0,0 -0,0 0,0 -0,0 
Liiketulos 2,2 0,8 2,1 -0,8 1,8 -0,1 1,2 -0,4 
Liiketulos-% 7,5 4,7 8,1 -5,5 6,8 -0,9 5,0 -2,3 

Services 
  

milj. euroa 
10-12/ 

2014 
7-9/ 

2014 
4-6/ 

2014 
1-3/ 

2014 
10-12/ 

2013 
7-9/ 

2013 
4-6/ 

2013 
1-3/ 

2013 
Ulkoinen liikevaihto 12,2 8,2 8,7 8,4 9,8 9,4 8,8 9,4 
Sisäinen liikevaihto 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,5 
Liikevaihto 12,7 8,6 9,0 8,9 10,1 9,6 9,0 9,8 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1,5  1,1 1,2 1,4 1,6 1,3 1,0 1,2 
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 12,0 13,3 12,7 15,9 16,1 13,9 11,2 12,4 
Kertaluonteiset erät - - - - - - - 0,0 
Liiketulos 1,5 1,1 1,2 1,4 1,6 1,3 1,0 1,2 
Liiketulos-% 12,0 13,3 12,7 15,9 16,1 13,9 11,2 12,4 

Liikevaihto 
  

milj. euroa 
10-12/ 

2014 
7-9/ 

2014 
4-6/ 

2014 
1-3/ 

2014 
10-12/ 

2013 
7-9/ 

2013 
4-6/ 

2013 
1-3/ 

2013 
Machines 28,6 17,3 26,4 14,7 26,0 16,9 24,3 17,0 
Services 12,7 8,6 9,0 8,9 10,1 9,6 9,0 9,8 
Muut ja eliminoinnit -0,6 -0,4 -0,3 -0,5 -0,2 -0,3 0,3 -0,4 
Glaston-konserni yhteensä 40,8  25,5 35,2 23,1 35,9 26,3 33,7 26,4 



 
 
 
 
 

 
 
Liiketulos 

  
milj. euroa 

10-12/ 
2014 

7-9/ 
2014 

4-6/ 
2014 

1-3/ 
2014 

10-12/ 
2013 

7-9/ 
2013 

4-6/ 
2013 

1-3/ 
2013 

Machines 2,2 0,8 2,1 -0,8 1,8 -0,1 1,2 -0,4 
Services 1,5 1,1 1,2 1,4 1,6 1,3 1,0 1,2 
Muut ja eliminoinnit -1,2 -0,8 -1,3 -1,3 -1,5 -1,6 -1,2 -1,2 
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 2,5  1,1 2,0 -0,7 1,9 -0,4 1,1 -0,4 
Kertaluonteiset erät - - -0,6 - -0,0 -0,0 0,0 3,7 
Liiketulos 2,5 1,1 1,4 -0,7 1,9 -0,4 1,1 3,4 
 
 
Tilauskanta (jatkuvat toiminnot) 

milj. euroa 
31.12. 
2014 

30.9. 
2014 

30.6. 
2014 

31.3. 
2014 

31.12. 
2013 

30.9. 
2013 

30.6. 
2013 

31.3. 
2013 

Machines 55,8 39,4 33,4 39,7 38,0 40,0 32,2 37,8 
Services 2,1 3,7 1,3 1,6 1,1 2,0 1,6 1,6 
Yhteensä 57,9 43,1 34,7 41,3 39,1 42,0 33,8 39,4 
 
 
 
Saadut tilaukset (jatkuvat 
toiminnot) 

milj. euroa 
10-12/ 

2014 
7-9/ 

2014 
4-6/ 

2014 
1-3/ 

2014 
10-12/ 

2013 
7-9/ 

2013 
4-6/ 

2013 
1-3/ 

2013 
Machines 44,6 23,6 20,7 17,6 24,1 24,5 18,2 19,2 
Services 10,9 10,5 8,4 8,8 9,2 9,7 8,7 9,6 
Glaston-konserni yhteensä 55,5  34,1 29,1 26,4 33,3 34,2 26,9 28,8 
 
 
 
 
LOPETETUT TOIMINNOT JA MYYTÄVÄNÄ OLEVAKSI LUOKITELT UUN LUOVUTETTAVIEN ERIEN RYHMÄÄN 
SISÄLTYVÄT VARAT JA VELAT 
 
Glaston ilmoitti lokakuussa 2012 neuvottelevansa Software Solutions -liiketoiminta-alueen myynnistä ja julkisti 
marraskuussa 2012 solmineensa sitovan sopimuksen tämän liiketoiminta-alueen myynnistä. Kauppa toteutui 4.2.2013. 
Software Solutionsin tulos samoin kuin myyntitulos liiketoiminta-alueen luovutuksesta esitetään lopetettuna toimintona.  

 
 

Lopetettujen toimintojen tuotot, kulut ja tulos 
 

1-12/2014 1-12/2013 
milj. euroa 

Tuotot - 1,8 
Kulut  - -1,2 
Voitto - 0,5 
Rahoituserät, netto - 0,0 
Arvonalentumistappio arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä 
myynnistä aiheutuvilla menoilla - - 
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja  - 0,5 
Tuloverot - -0,1 
Myyntitappio lopetettujen toimintojen luovutuksesta - -0,4 
Lopetettujen toimintojen voitto / tappio - 0,0 
 
 



 
 
 
 
 

Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat  

 milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 

Liiketoiminnan rahavirrat - 1,0 
Investointien rahavirrat - -0,3 
Rahoituksen rahavirrat - -0,0 
Nettorahavirta - 0,7 
 
EHDOLLISET VELAT 
 
milj. euroa 31.12.2014 31.12.2013 
Kiinnitykset ja pantit 
Omien sitoumusten puolesta 303,7 303,3 
Muiden puolesta - 0,0 
Takaukset 
Omasta puolesta 11,0 4,1 
Muiden puolesta 0,0 0,0 
Vuokravastuut 24,2 18,5 
Takaisinostovastuut 0,7 - 
 
 

Annetut pantit sisältävät 91,4 milj. euroa konserniyhtiöiden osakkeita ja 45,7 milj. euroa saamisia konserniyhtiöiltä. 
 
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 
 
 

milj. euroa 31.12.2014 
 

31.12.2013 
 Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo 

Hyödykejohdannaiset 
Sähkötermiinisopimukset 0,5 -0,1 0,4 -0,1 
 
 
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. 
 
 

 



 
 
 
 
 

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
 
milj. euroa 
 

Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-12/2014  1-12/2013 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 6,9 7,3 
Lisäykset 1,4 1,0 
Vähennykset -0,0 -0,0 
Poistot -1,2 -1,3 
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset - -0,0 
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset -0,0 -0,7 
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin - 0,7 
Kurssierot 0,3 -0,1 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7,5 6,9 
 
 

Glastonilla on vuoden 2014 lopussa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen perustuvia sitoumuksia 
1,5 milj euroa (2013 0,0). 

 
 
 

Muutokset aineettomissa hyödykkeissä 1-12/2014  1-12/2013 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 45,6 47,6 
Lisäykset 2,2 1,4 
Vähennykset -0,1 -0,1 
Poistot -3,1 -3,3 
Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset - -0,0 
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset 0,0 - 
Siirrot myytävänä oleviin omaisuuseriin - 0,0 
Kurssierot 0,1 -0,0 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 44,6 45,6 

 



 
 
 
 
 

 
OSAKKEENOMISTAJAT 
 
 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2014 
 

   Omistaja Osakkeiden lukumäärä  % osakkeista ja  
äänistä  

1  Oy G.W.Sohlberg Ab 26 266 100 13,56 

2  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 22 593 878 11,66 

3 Suomen Teollisuussijoitus Oy 16 601 371 8,57 

4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 13 786 643 7,12 

5 Hymy Lahtinen Oy  11 900 000 6,14 

6 Sijoitusrahasto Evli Suomi Osake 7 072 772 3,65 

7 Yleisradion Eläkesäätiö S.r. 6 987 579 3,61 

8 Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö 4 465 600 2,31 

9 Oy Investsum Ab 3 480 000 1,80 

10 Sijoitusrahasto Danske Suomi kasvuosake  2 744 114 1,42 

11 Sumelius Bjarne Henning 2 351 504 1,21 

12 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 2 307 860 1,19 

13 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 2 200 000 1,14 

14 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 2 086 000 1,08 

15 Sumelius-Fogelholm Birgitta 1 994 734 1,03 

16 Kirkon Keskusrahasto 1 790 205 0,92 

17 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 612 820 0,83 

18 Von Christierson Charlie 1 600 000 0,83 

19 Metsänen Arto Juhani 1 500 000 0,77 

20 Oy Nissala Ab 1 500 000 0,77 
20 suurinta osakkeenomistajaa 134 841 180  69,61 % 

Yhteistilillä 75 200 0,04 % 
Muut osakkeenomistajat  58 791 956 30,35 % 
Yhteensä  193 708 336 100,00 % 
Yhtiön hallussa -788 582 0,41 % 
Yhteensä ilman omia osakkeita 192 919 754    



 
 
 
 
 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö ja tytäryritykset. 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 lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan 
riippumattomien osapuolten kanssa. 
 
Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten 
välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista.  
 
 
Hallituksen ja johdon palkat ja palkkiot (suoritepe rusteiset) 

 
Glaston Oyj Abp:n hallituksen suoriteperusteiset pa lkkiot  

euroa 2014 2013 
vuosipalkkio  kokouspalkkio  

 
vuosipalkkio  kokouspalkkio  

Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja            40 000                 8 100                40 000              7 600   
Teuvo Salminen, hallituksen varapuheenjohtaja            27 500                 4 600                20 000              4 900   
Claus von Bonsdorff            20 000                 5 100                20 000              4 400   
Pekka Vauramo             20 000                 4 100                20 000              3 900   
Anu Hämäläinen             20 000                 5 100                20 000              4 900   
Kalle Reponen (*            15 000                 3 600                         -                     -   
Christer Sumelius (**             7 500                 1 500                30 000              4 900   
Yhteensä          150 000               32 100                150 000             30 600   

(* Hallituksen jäsen 2.4.2014 alkaen  
(** Hallituksen jäsen 2.4.2014 saakka  

 
Toimitusjohtaja Arto Metsänen 2014  2013 
Rahapalkka          378 569             381 629   
Tulospalkkiot                    -               65 131   
Osakepalkkio            42 488             159 452   
Rahapalkat yhteensä          421 057             606 212   

Luontoisedut            16 583               18 722   
Yhteensä          437 640             624 934   

   Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)          161 158               60 443   
Vapaaehtoiset eläkemaksut            56 774               45 429   

 
Muu johtoryhmä yhteensä 
Rahapalkka 901 424 1 029 220 
Irtisanomiskorvaukset 83 479 - 
Tulospalkkiot 2 847 278 399 
Osakepalkkio 112 131 266 545 
Rahapalkat yhteensä 1 099 881 1 574 164 
Luontoisedut 38 054 28 494 
Yhteensä 1 137 935 1 602 658 

   Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava) 276 346 207 924 
Vapaaehtoiset eläkemaksut 26 701 270 804 

Johtoryhmän jäsenten palkat on huomioitu vain johtoryhmän jäsenyysajalta. 
 



 
 
 
 
 

Osakepalkkiojärjestelmät 
 
Osakepalkkiojärjestelmä 2014 

Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 21.1.2014 kokouksessaan uudesta konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä 
osaksi konsernin ja sen tytäryhtiöiden ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. 

Kannustinjärjestelmä on sidottu Glastonin osakekurssin kehitykseen. Järjestelmä kattaa vuodet 2014-2016 ja 
mahdollinen palkkio maksetaan keväällä 2017. Vuonna 2014 alkaneen järjestelmän piiriin kuuluu 34 Glastonin 
avainhenkilöä. 

12.12.2011 julkistettu osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2012-2014 lakkautetaan. Järjestelmästä ei ole sen 
voimassaoloaikana maksettu palkkioita. 
 
Osakepalkkiojärjestelmä 2013 

Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti 7.2.2013 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.  

Osakepalkkiojärjestelmässä oli yksi ansaintajakso, joka alkoi 15.3.2013 ja päättyi 15.3.2014. Järjestelmään 
osallistuminen ja palkkion saaminen ansaintajaksolta edellyttivät, että avainhenkilö merkitsi yhtiön osakkeita 
maaliskuussa toteutetussa osakeannissa. Järjestelmän palkkiot maksettiin huhtikuussa 2014 osakkeiden sijaan rahana 
hallituksen päätöksen mukaisesti edellyttäen, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde oli voimassa ja hän omisti edelleen 
osakeannissa merkitsemänsä osakkeet.  

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 31.12.2013 24 henkilöä.    
 

 
 
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. 
 

 
2014 2013 

1.1. 0,2 0,2 
Arvonalentumiset - - 
Siirrot erien välillä - - 
31.12. 0,2 0,2 

 
 
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 

 
31.12.2014 31.12.2013 

   Myytävissä olevat osakkeet 
              Taso 1                     0,1                   0,1   
              Taso 3                     0,2                   0,2   

                    0,4                   0,3   

   Johdannaiset  
              Taso 2 -0,1   -0,1   
 

 
 
         
 


