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Glaston soveltaa uutta IFRS 16 -tuloutusstandardia täysin takautuvasti 1.1.2019 alkaen, ja siten osavuosikatsaus 1.1.–31.03.2019 
raportoidaan vuoden 2018 vertailulukujen osalta sekä toteutuneiden että uuden standardin mukaisesti. Katsauksen taulukoissa esitetyt 
oikaistut vertailuluvut viittaavat IFRS 16 -oikaisuihin.  

* Glaston myi joulukuussa 2018 työkaluliiketoiminnan Italiassa ja Yhdysvalloissa.  

** Bystronic glassin taloudelliset tiedot, jotka koostuvat Conzzeta AG:n tilinpäätökseen sisältyvistä Bystronic glassin segmenttitiedoista tilikaudellta 
2018, on laadittu sveitsiläisen GAAP FER:n mukaisesti. Bystronic glassia koskevat taloudelliset tiedot on muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan 
keskuspankin EUR/CHF -vaihtokurssin keskiarvoa jaksolla 1.1. –31.12.2018 (1,15491). 

 

Glaston Oyj Abp Q1/2019: liikevaihto ja -tulos laskivat kuten 
ennakoimme – yhtiö sopi historiallisesta yrityskaupasta 

Keskeistä ensimmäiseltä neljännekseltä 
• Saadut tilaukset olivat 22,9 (26,5, myydyt liiketoiminnot* huomioiden 25,5) miljoonaa euroa.  

• Liikevaihto oli 20,8 (24,8, myydyt liiketoiminnot huomioiden 23,7) miljoonaa euroa.  

• Liiketulos oli -0,8 (0,9) miljoonaa euroa.  

• Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (1,1) miljoonaa euroa eli 0,4 (4,4) % liikevaihdosta. 

• Osakekohtainen tulos oli -0,029 (0,009) euroa. 

• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,008 (0,013) euroa.  

• Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 (-6,6) miljoonaa euroa.  
 

Katsauskauden ja sen jälkeiset kohokohdat  
• 25.1.2019 Glaston allekirjoitti sopimuksen sveitsiläis-saksalaisen, korkealuokkaisia koneita, järjestelmiä ja 

palveluita lasinjalostukseen maailmanlaajuisesti tarjoavan Bystronic glassin ostamisesta 68 miljoonan 
euron yritysarvolla. Vuonna 2018 Bystronic glassin liikevaihto oli 115,5 miljoonaa euroa ja 
vertailukelpoinen liiketulosmarginaali 5,7 %**. Yrityskauppa saatettiin loppuun 1.4.2019.  

• 26.2.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää yhdistämällä 
osakkeita suhteessa 5:1 (ns. käänteinen split). Kaupankäynti uudella osakemäärällä 38 726 627 alkoi 
1.3.2019.  

• Maaliskuun lopussa Glaston allekirjoitti uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen, jota käytetään 
yrityskaupan rahoitukseen, Glastonin olemassa olevien lainojen uudelleenrahoitukseen ja yleisiin 
käyttöpääoma- ja takaustarpeisiin.  

• Ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana Glastonin hallitus päätti laskea liikkeelle 7 407 405 uutta 
osaketta merkintähintaan 2,025 euroa suunnatussa osakeannissa yhtiön ankkuriomistajille. Suunnatusta 
osakeannista saadut tuotot, yhteensä 15 miljoonaa euroa, käytetään rahoittamaan osittain Bystronic 
glassin yritysostoa. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.4.2019.  

• Yritysoston loppuun saattamisen yhteydessä yhtiö teki muutoksia konsernin johtoryhmään, ja 1.4.2019 
lähtien konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Arto Metsänen, COO ja integraatiojohtaja Sasu 
Koivumäki, Bystronic glassin liiketoiminnasta vastaava Burghard Schneider sekä 1.5.2019 lähtien Glaston 
Technologiesta vastaava Juha Liettyä. Päivi Lindqvist jatkaa yhtiön talousjohtajana ja johtoryhmän 
jäsenenä. 

 

Glastonin näkymät vuodelle 2019 
Bystronic glass konsolidoidaan osana Glaston Oyj Abp:ta 1.4.2019 lähtien, ja sen seurauksena Glastonilla 
tulee olemaan kaksi raportointisegmenttiä: Glaston ja Bystronic glass. Yhtiö arvioi yrityskaupan olevan 
luonteeltaan tulosta parantava, myös vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen osalta verrattuna tilanteeseen 
ilman yrityskauppaa. Yhtiön tilinpäätöstiedotteen 12.2.2019 mukaisesti Yhtiö tulee antamaan tietoa konsernin 
koko vuoden 2019 näkymistä myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi Glaston suunnittelee julkaisevansa Glastonin 
ja Bystronic glassin tilintarkastamattomia yhdistettyjä taloustietoja vuodelta 2018 ja ensimmäiseltä 
neljännekseltä 2019 viimeistään suunnitellun merkintäoikeusannin yhteydessä, jonka odotetaan alkavan 
vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana.  

Osa Glastonin (ilman Bystronic glassia) vuoden 2018 lopussa saaduista tilauksista toimitetaan vuoden toisella 
puoliskolla, siirtäen liikevaihtoa ja liiketulosta normaalia myöhemmäksi.  
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Toimitusjohtaja Arto Metsänen:  
”Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes on ollut Glastonille Bystronic glass -yritysoston ansiosta historiallinen. 
Yritysoston myötä täydennämme tarjontaamme merkittävästi, ja pystymme tarjoamaan tuotteita arkkitehtuuri- 
ja ajoneuvoteollisuuden asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti. Siirrymme aivan uuteen kokoluokkaan, mikä tuo 
meille skaalaetua ja mahdollisuuksia kehittää toimintaamme asiakkaidemme hyväksi. Asiakkaat ovat ottaneet 
uutiset yrityskaupasta erittäin hyvin vastaan ja odottavat innolla uusia ja laajempia käytännön 
yhteistyömahdollisuuksia.  

Kuten vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessamme ennakoimme, ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja 
vertailukelpoinen liiketulos olivat alhaiset. Tämä johtui ensisijaisesti viime vuoden kolmannen ja neljännen 
neljänneksen alkupuolen uusien tilauksien alhaisesta määrästä, mutta myös muun muassa koko Eurooppaan 
heijastuneista pitkittyneistä Brexit-neuvotteluista ja muista epävarmuustekijöistä, joiden seurauksena 
ensimmäinen neljännes oli hieman odotettua hiljaisempi. Liikevaihtomme laski vertailukelpoisesti 12 % ja 
vertailukelpoinen liiketulos oli alhainen. Myös saadut tilaukset laskivat hieman edellisvuodesta heijastaen 
loppuvuoden 2018 vilkasta tilausaktiviteettia. Strategiassamme panostamme huoltoliiketoimintaamme, ja olen 
erityisen tyytyväinen siihen, miten lämpökäsittelykoneidemme huoltopalvelut kehittyivät ensimmäisellä 
neljänneksellä. Saadut tilaukset, liikevaihto ja huoltotoiminnan kannattavuus paranivat katsauskaudella.  
 
Myös Emerging Technologies -yksikössä aktiviteetti on lisääntynyt alkuvuonna, ja käymme neuvotteluja 
useasta mielenkiintoisesta projektista sekä Aasiassa että Yhdysvalloissa. Alkuvuoden aikana kaksi arvoltaan 
pientä, mutta strategisesti merkittävää projektia konkretisoituivat tilauksiksi. Tilaukset ovat Emerging 
Technologies -yksikön ensimmäiset tilaukset ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuden asiakkailta.  
 
Bystronic-kaupan muodollisuudet on tehty ja kaikki viranomaisluvat saatu, ja voimme nyt aloittaa integraation 
toteuttamisen. Integraatiotyössämme keskitymme ensisijaisesti myynti- ja huoltotoimintojemme tehokkaaseen 
yhteensaattamiseen samalla huolehtien siitä, että saavutamme kustannussynergiamme asetetussa 
aikataulussa. Pro forma -lukujen työstäminen on täydessä vauhdissa, ja tulemme julkaisemaan päivitetyn 
strategian ja taloudelliset tavoitteemme mahdollisimman pian.” 
 

Avainluvut  oikaistu oikaistu 
 

1–3/2019 1–3/2018 1–12/2018 

Saadut tilaukset, milj. euroa 22,9 26,5 107,6 

Tilauskanta, milj. euroa 42,8 36,0 38,2 

Liikevaihto, milj. euroa 20,8 24,8 101,1 

Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 1,3 2,3 10,5 

Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % 
liikevaihdosta 

6,2 9,3 10,4 

Liiketulos (EBIT), milj. euroa -0,8 0,9 3,8 

Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 0,1 1,1 5,7 

Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 0,4 4,4 5,6 

Kauden voitto/tappio, milj. euroa -1,1 0,3 1,9 

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

38 569 38 569 38 569 

Osakekohtainen tulos, EUR* -0,029 0,009 0,054 

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, EUR -0,008  0,013 0,101 

Pääomanpalautus/osake, euroa - - 0,030* 

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 1,8 -6,6 -0,0 

Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko 
vuoden tulokseksi 

-4,7 
 

6,3 6,5 

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %, 
suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 

- 3,4   
 

6,6  9,6  

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,8 0,3 2,0 

Omavaraisuusaste, % 55,1 42,9 44,4 

Velkaantumisaste, % 38,6 62,9 59,8 
* 1.3.2019 toteutettiin osakkeen käänteinen split. Vertailukauden osakemäärä ja osakekurssi sekä näistä lasketut tunnusluvut  

on oikaistu vastaavasti.  
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Glastonin markkinat ja markkinakehitys 
Glaston on lasialan teknologioiden ja palveluiden edelläkävijä, joka vastaa globaalisti rakennus-, 
aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden lasinjalostustarpeisiin. Glastonin tuotteiden ja 
palvelujen kysyntä on riippuvainen lasin kysynnästä ja lasinjalostajien kapasiteetista. Lasin kysynnän 
odotetaan tulevina vuosina kasvavan noin 3–5 % vuosittain. Älylasikysynnän odotetaan kasvavan 12–15 %.  

Valtaosa eli noin 80 % Glastonin teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan rakennusalalle, noin 10 % 
ajoneuvoteollisuudelle ja loput 10 % aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle.  

Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön liiketoiminta on pitkälti sidoksissa globaalin 
investointikysynnän kehitykseen.  

EMEA 

Euroopan komissio ennustaa euroalueen kasvun jatkuvan vuonna 2019, mutta se on laskenut loppuvuonna 
tekemäänsä kasvuennustetta hieman. Viimeisimmän ennusteen mukaan euroalueen vuoden 2019 BKT:n 
ennustetaan kasvavan 1,3 %.   

On syytä huomioida, että Glastonin EMEA-alue koostuu useasta maasta ja maanosasta, joissa taloudelliset 
olosuhteet vaihtelevat merkittävästi. Iso-Britannian Brexit-hämmennys, Keski-Euroopassa yleisesti vallitsevat 
maailmankaupan jännitteet ja Kiinan taloudellisen kehityksen hidastuminen aiheuttivat päätöksenteon 
pitkittymisiä. Varsinkin Saksan talousennusteet heikkenivät katsauskaudella. Turkissa tilanne jatkui 
epävarmana ja päätöksenteko hidastui. Venäjällä tilausaktiviteetti ja -mielenkiinto paranivat hieman 
edellisvuodesta heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Itä-Euroopan lasinjalostuksen 
investointiaktiviteetti jatkui hyvänä, ja sen ennustetaan jatkuvan hyvänä myös tulevina neljänneksinä.   

Amerikka  

Luottamus Yhdysvaltain talousnäkymiin oli ensimmäisellä neljänneksellä edelleen vahva, ja BKT:n 
ennustetaan kasvavan lähes 2,5 % vuonna 2019. Kysyntä Glastonin markkinoilla ja asiakkaiden 
investointihalukkuus piristyivät selvästi katsauskaudella. Glastonin arvion mukaan tiukentuvat 
rakennusmääräykset ja lasin lisääntyneet laatuvaatimukset tukivat Glastonin tuotteiden kysyntää. Glaston sai 
useita merkittäviä tilauksia Pohjois-Amerikasta ensimmäisellä neljänneksellä.   

Haasteet Meksikon, Keski-Amerikan ja Etelä-Amerikan markkinoilla jatkuivat.  

Aasia ja Tyynimeri  

Aasian ja Tyynenmeren alueen odotetaan olevan lasinjalostuksen nopeimmin kasvava markkina-alue 
seuraavien vuosien aikana. Kiinan lasiteollisuusmarkkinat ovat Aasian ja Tyynenmeren alueen suurimmat. 
Hintakilpailu on tiukkaa ja paikallisilla toimijoilla on kustannustietoisella markkinalla selkeä kilpailuetu. Kiinan 
lasinjalostusmarkkinoilla oli ensimmäisellä neljänneksellä nähtävissä lievää nousua edellisvuosien alhaisilta 
tasoilta. Glaston on kehittänyt Kiinan markkinoille kilpailukykyisen tuotteen, joka lanseerataan Pekingissä 
pidettävillä China Glass -messuilla toukokuun lopussa.  

Australian ja Uuden Seelannin markkinat hiljenivät ensimmäisellä neljänneksellä kolmen vilkkaan vuoden 
jälkeen. Australian johtavan lasinvalmistajan yritysmyynti ja toukokuussa järjestettävät eduskuntavaalit 
aiheuttivat myös päätöksenteon hidastumista. Myös monessa muussa Aasian maassa, kuten Thaimassa ja 
Indonesiassa järjestetään seuraavan neljänneksen aikana vaaleja, joiden seurauksena investointipäätöksiä 
on lykätty vaalien jälkeiseen aikaan.    

 

Taloudellinen kehitys 

 

Tilauskertymä ja tilauskanta 
Glastonin vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 22,9 (26,5, myydyt liiketoiminnot 
huomioiden 25,5) miljoonaa euroa. Tilausaktiviteetti rauhoittui selvästi edellisneljänneksen vilkkaasta 
Glasstec-neljänneksestä.  

Machines 

Machines-liiketoiminnan tammi–maaliskuun tilauskertymä laski 21 % ja oli 14,1 (18,0) miljoonaa euroa. 
Suurimmat tilaukset saatiin Yhdysvalloista, Bulgariasta, Puolasta ja Qatarista.  
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EMEA-alueella koneiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla, joskin päätöksenteon hidastumista oli nähtävissä. 
Pohjois-Amerikan alueella kysyntä oli vahvaa, ja yhtiö sai alueelta useita merkittäviä tilauksia, muun muassa 
syksyllä lanseeratun uudistetun FC-sarjan koneen tilauksen. Koneen yhtenä pääominaisuutena on uusi 
Vortex Pro -konvektio. Vortex Pron avulla Glastonin asiakkaat voivat ajaa linjojaan korkeammalla 
lastausasteella ja samalla nostaa koneen automaatiotasoa. Aasian ja Tyynenmeren markkina-alueella 
neuvottelut uusista tilauksista jatkuivat.  

Glastonin asiakkaat etsivät yhä enemmän korkeamman automaatiotason ratkaisuja, mikä näkyi erilaisten 
linjaintegraatioiden ja automaattisten linjaratkaisuiden kysynnän kasvuna.   

Emerging Technologies 

Kehittyvät lasiteknologiat ja lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten älylasit, ovat vahvasti tulossa markkinoille. 
Glastonin Emerging Technologies -yksikkö etsii jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjoaa 
suunnittelu- ja konsultointipalveluja kehittyvien lasiteknologioiden alueella.  

Raportointikaudella neuvottelut uusista erikoisprojekteista ajoneuvo-, aurinkoenergia- ja ilmailuteollisuuden 
tarpeisiin etenivät. Katsauskaudella Emerging Technologies sai kaksi strategisesti merkittävää tilausta. 
Kummatkin tilaukset koskevat lähinnä suunnittelutyötä, eivätkä ole arvoltaan kovinkaan isoja, mutta ne ovat 
Emerging Technologies -yksikön ensimmäiset tilaukset ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuksille.  

Nanoteknologiayritys Heliotrope Technologies kehittää markkinoille uutta älylasiteknologiaa, ja Glaston toimii 
projektissa tuotelinjojen kehittäjänä, valmistajana ja globaalina jakelijana. Glastonilla on Heliotrope-lasien 
tuotantolinjojen globaali yksinmyyntioikeus. Heliotrope-hankkeen loppuvaiheen testaukset ovat käynnissä, ja 
Heliotropen sekä Glastonin arvion mukaan ensimmäinen linja tilattaneen vuoden 2019 aikana. Heliotrope-
linjat sisältävät sekä Glastonin omia että ulkopuolisten valmistajien laitteita.  

Services 

Huoltopalvelumarkkinat olivat aktiiviset ensimmäisellä neljänneksellä ja kysyntä oli hyvä. Services-
liiketoiminnan tammi–maaliskuun 2019 vertailukelpoinen tilauskertymä kasvoi 17 % ja oli 8,8 (7,5) miljoonaa 
euroa. Vertailukauden raportoituun tilauskertymään verrattuna kasvua oli 2 % (Services-liiketoiminnan 
raportoitu liikevaihto 1–3/2018 oli 8,6 miljoonaa euroa). Modernisointituotteiden tilausaktiviteetti parani 
neljännen neljänneksen alhaisilta tasoilta. Jatkuvan huoltotyön ja varaosien kysyntä oli myös hyvä.  

Glastonin asennettu ja käytössä oleva konekanta on yli 2 000 konetta. Yhtiö on panostanut 
modernisointitarjontaansa merkittävästi ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin kattavasti tarjoamalla yli 100 erilaista 
päivitysvaihtoehtoa. Digitaalisten huoltopalveluiden käyttöönotto eteni, ja Glaston sai useita iControl-
modernisointitilauksia eri konetyyppeihin. 

 

Tilauskertymä, M€  

(vertailuluku ilman myytyä 
Työkalu-liiketoimintaa) 

 

1–3/2019 1–3/2018 Muutos 

Machines 14,1 18,0 -21 % 

Services 8,8 7,5 17 % 

Yhteensä 22,9 25,5 -10 % 

  

 

Tilauskertymä, M€ 

 

1–3/2019 1–3/2018 Muutos 

Machines 14,1 18,0 -21 % 

Services 8,8 8,6 2 % 

Yhteensä 22,9 26,5 -14% 

 

Tilauskanta, M€  
 

31.3.2019 31.3.2018 
 

Muutos 

Machines 39,7 32,0 24 % 

Services 3,1 4,0 -23 % 

Yhteensä 42,8 36,0 19 % 
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Liikevaihto 
Tammi–maaliskuun liikevaihto laski 16 % ja oli 20,8 (24,8, myydyt liiketoiminnot huomioiden 23,7) miljoonaa 
euroa. Vuoden 2018 työkaluliiketoiminnan myynti huomioiden laskua oli 12 %. Machines-liiketoiminnan 
liikevaihto oli 12,4 (16,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti vuoden 2018 kolmannen ja 
neljännen neljänneksen alun heikosta tilausaktiviteetista. Services-liiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden 
vastaavan kauden tasolla 8,8 (8,7, myydyt liiketoiminnot huomioiden 7,7) miljoonaa euroa. Myydyt 
liiketoiminnot huomioiden Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14 %.   

Katsauskaudella tammi–maaliskuu 2019 EMEA:n liikevaihto oli 9,4 (12,6, myydyt liiketoiminnot huomioiden 
11,5) miljoonaa euroa. Aasian markkina-alueen liikevaihto oli 3,4 (6,1) miljoonaa euroa. Amerikan alueen 
liikevaihto kasvoi merkittävästi ja oli 8,0 (6,1) miljoonaa euroa, kasvua oli 30 %.   

EMEA-alueen osuus konsernin liikevaihdosta oli 45 %. Aasian osuus liikevaihdosta oli 16 % ja Amerikan 
osuus 38 %. 

 

Liikevaihto, M€ 
 

1–3/2019 1–3/2018 Muutos 
Machines 12,4 16,3 -24 % 

Services 8,8 8,7 0 % 

Emoyhtiö, elim. -0,4 -0,3  

Yhteensä 20,8 24,8  

 

Liikevaihto, M€  
(vertai luluku i lman myytyä 
Työkalu-l i iketoimintaa) 

 
1–3/19 

oikaistu 
1–3/18 Muutos 

Machines 12,4 16,3 -24 % 

Services 8,8 7,7 14 % 

Emoyhtiö, elim. -0,4 -0,3 49 % 

Yhteensä 20,8 23,7 -12% 

 

 

Myynti 
maantieteellisten  
alueiden mukaan , M€ 

 
1–3/2019 1–3/2018 Muutos 

EMEA 9,4 12,6 -25 % 

Aasia  3,4 6,1 -44 % 

Amerikka 8,0 6,1 30 % 

Yhteensä 20,8 24,8 -16% 

 

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus 
Vuoden 2019 tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos oli 0,1 (1,1) miljoonaa euroa, mikä vastasi 0,4 
(4,4) % liikevaihdosta.  

Alhaisempaa liiketulosa selittää ensisijaisesti koneliiketoiminnan alhaisempi liikevaihto. Vaikutusta lievensivät 
lämpökäsittelykoneisiin liittyvien palveluiden liikevaihdon kasvu, koko lämpökäsittelyliiketoiminnan paremmat 
bruttokatteet ja työkaluliiketoiminnan myynti vuoden 2018 lopulla. Lisäksi kiinteät kustannukset, lähinnä 
henkilöstökulut, kasvoivat.    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kirjattiin neljänneksen aikana yhteensä 0,8 (0,2) miljoonaa euroa, ja ne 
liittyivät yhtiön Bystronic glass -yritysostoon. Tulosvaikutteisia transaktiokuluja arvioidaan kertyvän vuonna 
2019, ensimmäinen neljännes mukaan lukien, noin 4 miljoonaa euroa, joista rahoituskuluja on noin 1 
miljoonaa euroa.  

Glastonin vuoden 2019 tammi–maaliskuun liiketulos oli -0,8 (0,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut 
olivat -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli -1,1 (0,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -
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1,1 (0,3) miljoonaa euroa. Tammi–maaliskuun osakekohtainen tulos oli -0,029 (0,009) euroa, ja 
vertailukelpoinen osakekohtainen tulos -0,008 (0,013) euroa.  

 

Vertailukelpoinen 
liiketulos, M€  1─3/2019 

Oikaistu 
1─3/2018 

Raportoitu 
1─3/2018 

Liiketulos -0,8 0,9 0,8 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät* 

-0,8 -0,2 -0,2 

Vertailukelpoinen liiketulos  0,1 1,1 1,0 

% liikevaihdosta 0,4 4,4 4,0 
*Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja niihin liittyviä periaatteita on kuvattu tämän tiedotteen taulukko-osiossa ja tunnuslukujen 
laskentakaavoissa.  

Rahavirta, tase ja rahoitus 
Glastonin liiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli -1,0 (0,8) 
miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksesta johtuva rahavirta oli 2,7  (-7,4) miljoonaa euroa, mikä johtui 
saatujen ennakoiden kasvusta vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten ollessa loppuvuoden tasolla. Tämän 
seurauksena liiketoiminnan rahavirta oli hyvä, 1,8 (-6,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -0,9 (-0,3) 
miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 2,5 (-0,4) miljoonaa euroa. Suunnatun annin osakemerkintöjä 
maksettiin ennen maaliskuun loppua 4,9 miljoonalla eurolla. Loput 10,1 miljoonaa euroa maksettiin huhtikuun 
alussa.  

Raportointikauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 10,9 (5,3) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat 
olivat 8,4 (17,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 16,8 (48,5) %. Vuoden alusta käyttöönotettu IFRS 
16 -leasingstandardi kasvatti velkamäärää 8,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 vertailuluvut on oikaistu IFRS 
16 huomioiden.  

Maaliskuun lopussa konsernin taseen loppusumma oli 113,1 (102,6) miljoonaa euroa.  

Maaliskuun lopussa Glaston allekirjoitti uuden pitkäaikaisen, Bystronic glass -yrityskauppaan ehdollisen 
rahoitussopimuksen, jota käytetään yrityskaupan rahoitukseen, Glastonin olemassa olevien lainojen 
uudelleenrahoitukseen ja yleisiin käyttöpääoma- ja takaustarpeisiin. Rahoitus koostuu Glastonin 
vakuudellisten seniorlainojen alla ottamista lainoista, joiden kokonaismäärä on 75 miljoonaa euroa ja jotka 
koostuvat (i) 40 miljoonan euron määräaikaislainasta sekä (ii) 35 miljoonan euron valmiusluotosta, joista 
kumpikin erääntyy 3 vuoden kuluttua yrityskaupan toteutumisesta. Rahoituksen järjestäjinä toimivat Nordea 
Bank Oyj (”Nordea”) ja OP Yrityspankki Oyj (”OP”). Rahoitussopimuksessa käytetyt kovenanttiehdot ovat 
velkaantumisaste (net debt/equity) ja nettovelat suhteessa käyttökatteeseen (net debt/EBITDA). 
Finanssikovenantteja tullaan seuraamaan neljännesvuosittain. 

Pitkäaikaisen rahoitussopimuksen lisäksi Nordea ja OP ovat antaneet yhteensä 32 miljoonan euron 
väliaikaisrahoituksen, joka erääntyy 6 kuukauden kuluessa yrityskaupan toteuttamisesta (”Bridge-laina”), jotta 
oman pääoman ehtoinen rahoitus pystytään hankkimaan noin 32 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin 
(”Merkintäetuoikeusanti”) kautta. Ahlstrom Capital B.V. on antanut takauksen markkinaehdoin yhtiön Bridge-
lainan mukaisista vastuista. Lisäksi Ahlstrom Capital B.V. on sitoutunut tarjoamaan tarvittavan rahoituksen 
Bridge-lainan uudelleenrahoittamiseksi, mikäli Merkintäetuoikeusannin osakkeita ei merkitä täysimääräisesti. 

Investoinnit ja poistot 
Glastonin tammi–maaliskuun bruttoinvestoinnit olivat 0,8 (0,3) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät 
tuotekehitykseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 0,8 (0,8) 
miljoonaa euroa ja käyttöoikeusomaisuuserän poistot 0,5 (0,5) miljoonaa euroa.  

Strategiset toimenpiteet, yrityshankinnat ja divestoinnit  
Tammikuussa Glaston ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen sveitsiläis-saksalaisen korkealuokkaisia koneita, 
järjestelmiä ja palveluita lasinjalostukseen maailmanlaajuisesti tarjoavan Bystronic Maschinen AG:n ja 
Bystronic Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen (”Bystronic glass”) ostamisesta 68 miljoonan euron yritysarvolla. 
Yrityskauppa on Glastonin strategian mukainen ja tukee Glastonin tavoitetta vahvistaa entisestään 
asemaansa lasinjalostuksen arvoketjussa lisäten Glastonin eristyslaseihin liittyvää tarjontaa 
arkkitehtuurimarkkinoille sekä esikäsittelyyn liittyvää tarjontaa ajoneuvo- ja näyttöteollisuuden markkinoille. 
Yrityskaupan myötä Glastonille muodostuu asiakkaita hyödyttävä ainutlaatuinen ja lisäarvoa tuottava 
tuotetarjoama. Yrityskauppa antaa erinomaiset mahdollisuudet uusien laitteiden ristiinmyynnille, palvelujen 
tarjoamiselle suoraan yhdeltä toimittajalta ja integroitujen tuotantolinjojen yhteiselle kehittämiselle. Lisäksi 

Bystronic glass tukee yhtiön tulevaisuuden kasvutavoitteita kehittyvissä lasiteknologioissa. Yrityskaupan 
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myötä Glaston Oyj Abp:n kokoluokka kasvaa merkittävästi, ja se tarjoaa myös alustan kasvulle ja 
konsolidaatiolle jatkossa. Yrityskauppa saatettiin päätökseen 1.4.2019.  

Glastonin ja Bystronic glassin yhdistymisen odotetaan luovan merkittäviä etuja yhdistyneen yhtiön 
sidosryhmille, mukaan lukien merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajille palvelujen myynnistä ja uusien 
laitteiden ristiinmyynnistä saatavista synergioista sekä vuoteen 2021 mennessä noin 4 miljoonan euron 
arvioiduista vuosittaisista kustannussynergioista. Kustannussynergiat tulevat pääasiassa myytyjen tavaroiden 
hankintamenosta, myynnistä ja markkinoinnista sekä hallinnoinnista. Yrityskauppa tarjoaa myös potentiaalisia 
lisäsynergioita tuotekehitykseen, hankintoihin, kiinteiden kustannusten vipuvaikutukseen sekä parhaiden 
käytäntöjen jakamiseen liittyen. Synergiaetujen saavuttamiseen liittyvien kertaluonteisten kustannusten ja 
investointien arvioidaan olevan 7–8 miljoonaa euroa samalla jaksolla, ja suurimman osan kertaluonteisista 
kustannuksista arvioidaan toteutuvan yhdistymisen ensimmäisenä vuonna.   
 

Panostukset tuotekehitykseen, digitalisaatioon ja kehittyviin teknologioihin  
Katsauskaudella Glaston jatkoi panostuksia tuotekehitykseen ja kehittyviin lasiteknologioihin yhtiön 
kasvustrategian mukaisesti. Tuotekehityksen kärjessä ovat edelleen uudet digitaaliset ja IoT-pohjaiset 
tuotteet, jotka mahdollistavat siirtymisen kohti täysin automatisoitua lasin prosessointia. 

Ensimmäisen neljänneksen aikana Glastonin pilvipalvelut saavuttivat uuden virstanpylvään, kun neljänneksen 
loppuun mennessä yli 100 karkaisukonetta oli liitetty Insight-palveluun  ja yli 1 miljoonaa lasinjalostuskuormaa 
oli rekisteröity. 

Täysin automatisoidun karkaisukoneen tutkimus- ja kehitysprojekti jatkui suunnitelmien mukaisesti. Viime 
aikoina yhtiön T&K-panostukset tämän projektin puitteissa ovat keskittyneet muun muassa konenäköön ja 
tietoanalytiikkaan. Myös osallistumisemme DIMECCin johtamaan MIDAS-hankkeeseen luo yhtiölle 
yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Nokia Technologies:n kaltaisten yritysten kanssa. Joitakin konkreettisia 
esimerkkejä tästä T&K-työstä on tarkoitus esittää kesäkuussa järjestettävässä, alan suurimmassa 
konferenssissa Glass Performance Days 2019 (GPD) -tilaisuudessa. 

Ensimmäisen neljänneksen aikana Glaston on panostanut laajennetun todellisuuden (XR) kehittämiseen. 
Yhtiö on allokoinut työhön uusia resursseja ja aloittaneet yhteistyön XR-toimintaan erikoistuneen yrityksen 
kanssa. Yhtiö tukee Glastonia nopeasti kehittyvässä teknologiaympäristössä. 

Tammi–maaliskuussa tutkimus- ja tuotekehitysmenot ilman poistoja olivat 1,0 (0,9) miljoonaa euroa, josta 
taseeseen aktivoitiin 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta oli 4,8 
(3,8) %. 

Henkilöstö 
Glastonin henkilöstömäärä laski, vuoden 2018 lopussa toteutuneen Tools-liiketoiminnan myynnin myötä, ja 
31.3.2019 yhtiön palveluksessa oli yhteensä 350 (372) henkilöä. Henkilöstöstä 53 % työskenteli Suomessa, 
8% muualla EMEA-alueella, 25 % Aasiassa ja 14 % Amerikoissa. Keskimäärin henkilöstöä oli 
katsauskaudella 352 (374) henkilöä. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat   
Glaston Oyj Abp:n 26.2.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistämisestä (niin sanottu 
käänteinen split) suhteessa 5:1. Yhdistämisen seurauksena Glastonin osakkeiden lukumäärä on 38 726 627. 
Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 1.3.2019 uudella ISIN-tunnuksella FI4000369657. Maaliskuun 
lopussa yhtiöllä oli hallussaan 157 716 yhtiön osaketta,  

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. 

1.1.–31.03.2019   Osake- ja äänimäärä Osakevaihto, M€ 

GLA1V   38 726 627 1,8  

 
Ylin Alin Päätös Keskikurssi *) 

Osakekurssi 2,44 1,93 1,98 2,16 

 
  31.03.2019 31.03.2018 

Markkina-arvo   76,4 83,0 
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Osakkeenomistajien lukumäärä   5 943 5 876 

Ulkomaalaisomistus, %   19,2 19,2 

*) kaupankäyntipainotettu keskiarvo 

Maaliskuun lopussa Glaston Oyj Abp:n suurimmat omistajat olivat AC Invest Eight B.V.17,52 %, Hymy 
Lahtinen Oy 12,09 %, OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 7,31 %, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen 7,15 % ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 6,60 %. 

Kauden lopussa Glaston Oyj Abp:lla oli 5 943 osakkeenomistajaa. 

Hallinnointi  
 

Ylimääräinen yhtiökokous 
Glaston Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 26.2.2019 Helsingissä. Glaston Oyj Abp:n 25.1.2019 
julkistamassa pörssitiedotteessa kuvatun yrityskaupan toteuttamiseksi ylimääräinen yhtiökokous päätti 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta suunnatun 
osakeannin ja merkintäoikeusannin toteuttamista varten, kuten alla on tarkemmin esitetty. Ylimääräinen 
yhtiökokous päätti myös osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä osakkeiden lunastuksesta hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti. 

 

Hallituksen valtuutus 

 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista 

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. 
Suunnatun osakeannin johdosta yhtiöön tulevat varat käytetään yrityskaupan osittaiseen 
rahoittamiseen, minkä johdosta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön 
kannalta painava taloudellinen syy. 

Annettavat osakkeet suunnataan ankkuriosakkeenomistajille heidän merkintäsitoumustensa 
mukaisessa suhteessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämä 
osakkeiden yhdistäminen huomioiden suunnatussa osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä 
voi olla yhteensä enintään 7 600 000 kappaletta, joka on välittömästi mainitun osakkeiden yhdistämisen 
toteutumisen jälkeen noin 19,6 prosenttia Glastonin kaikista osakkeista, ja olisi noin 16,4 prosenttia 
Glastonin kaikista osakkeista suunnatun osakeannin toteutumisen jälkeen. 

Ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämän osakkeiden yhdistämisen 
johdosta yhtiökokouskutsussa mainittua suunnatun osakeannin osakekohtaista merkintähintaa 0,405 
euroa tarkistetaan yhdistämissuhdetta vastaavasti. Merkintähinta vastaa Glastonin osakkeenvaihdolla 
Nasdaq Helsingissä painotettua keskihintaa välittömästi yrityskaupan julkistamista edeltävän viiden 
kaupankäyntipäivän ajalta. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista suunnatun osakeannin 
ehdoista. Suunnatussa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden rekisteröiminen on ehdollinen 
yrityskaupan toteutumiselle. 

Valtuutus on voimassa 31.12.2019 asti. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2018 
hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta siten kuin se on muutettu edellä kuvatussa ylimääräisen 
yhtiökokouksen päätöksessä. 

 Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista 

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti ehdollisena yrityskaupan toteutumiselle hallituksen päättämään 
uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeuden mukaisesti siten, että osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä uusia 
osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Merkintäetuoikeusannin 
johdosta yhtiöön tulevat varat käytetään yrityskaupan osittaiseen rahoittamiseen.  

Ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämä osakkeiden yhdistäminen 
huomioiden Merkintäetuoikeusannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 46 000 
000 kappaletta.  
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Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää Merkintäetuoikeusannissa merkintäajan päätyttyä 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden nojalla merkitsemättä jääneiden osakkeiden allokoimisesta 
hallituksen määrittelemille osapuolille mahdollisessa toissijaisessa merkinnässä. Hallitus päättää kaikista 
muista Merkintäetuoikeusannin ehdoista, mukaan lukien merkintä- ja maksuajasta, merkintähinnan 
määrittelyperusteista ja merkintähinnasta sekä siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös 
kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. 

Valtuutus on voimassa 30.4.2020 asti.  

Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 

Glastonin nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin 3.9.2018 omistustilanteen mukaan Lasse Heinonen (AC Invest 
Eight B.V.), Jaakko Kurikka (Hymy Lahtinen Oy), Sami Jormalainen (OP-Suomi Pienyhtiöt) ja Esko Torsti 
(Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Toimikunta valitsi 5.10.2018 pitämässään 
järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan puheenjohtajaksi Lasse Heinosen.  

Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimii Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Teuvo Salminen. 

Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle julkaistiin 28.1.2019, ja ne löytyvät yhtiön verkkosivuilta 
www.glaston.net.   

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Glaston Oyj Abp saattoi päätökseen sveitsiläis-saksalaisen Bystronic glassin yritysoston 1.4.2019. 
Yrityskauppa toteutettiin 68 miljoonan euron yritysarvolla. Yrityskaupan loppuun saattamisen yhteydessä 
Glaston ilmoitti tehneensä muutoksia yhtiön johtoryhmään. 1.4.2019 lähtien konsernin johtoryhmään kuuluvat 
toimitusjohtaja Arto Metsänen, COO ja integraatiojohtaja Sasu Koivumäki, Bystronic glassin liiketoiminnasta 
vastaava Burghard Schneider, sekä 1.5.2019 lähtien Glaston Technologiesta vastaava Juha Liettyä. Päivi 
Lindqvist jatkaa yhtiön talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. 

Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2019 antaman valtuutuksen 
perusteella noin 15 miljoonan euron suunnatusta osakeannista. Suunnatusta osakeannista saatavat tuotot 
käytetään rahoittamaan osittain Bystronic glassin yritysostoa. Hallitus laski liikkeeseen yhteensä 7 407 405 
uutta osaketta AC Invest Eight B.V.:lle, Hymy Lahtinen Oy:lle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. 
Osakkeiden lukumäärä oli noin 19,1 prosenttia kaikista Glastonin osakkeista välittömästi ennen suunnatun 
osakeannin toteutumista. Osakekohtainen merkintähinta oli noin 2,025 euroa, ja se perustui Glastonin 
osakkeenvaihdolla painotettujen päätöskurssien keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi 25.1.2019 
tapahtunutta yrityskaupan julkistamista edeltävän viiden kaupankäyntipäivän ajalta mukautettuna 1.3.2019 
rekisteröidyllä osakkeiden yhdistämisellä. Uusien osakkeiden merkintähinta tullaan kirjaamaan sijoitetun 
vapaan pääoman rahastoon. 

Glastonin ja Evli Awards Management Oy:n (“Evli”) välillä tehdyn vanhan järjestelyn nojalla Evlillä on 
hallussaan 157 716 osaketta, jotka sekä taloudellisesti että osakkeenomistajien oikeuksien näkökulmasta on 
katsottu yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi. Yhtiön hallitus on päättänyt mitätöidä osakeyhtiölain 
(624/2006, muutoksineen) 15 luvun 12 pykälän mukaisesti kyseiset Glastonin osakkeet Evli Awardsin 
suostumuksella.   

Suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut ja merkityt 7.407.405 uutta osaketta sekä Evli Awardsin 
hallussa olleiden 157.716 osakkeen mitätöinti on rekisteröity kaupparekisteriin 9.4.2019. Rekisteröinnin 
seurauksena Glastonin rekisteröityjen osakkeiden uusi kokonaismäärä on 45.976.316. 

Yrityskaupan yhteydessä Glaston allekirjoitti uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Rahoituksen 
kokonaismäärä on 75 miljoonaa euroa ja koostuu Glastonin vakuudellisten seniorlainojen alla ottamista 
lainoista. Lainat nostetiin Bystronic glass -yrityskaupan toteuduttua huhtikuun alussa.   

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät  
Glastonin riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön vuoden 2018 
tilinpäätöstiedotteessa (https://glaston.net/wp-content/uploads/2019/02/SER_PDF_tilinpäätöstiedote2018.pdf) 
ja hallituksen kertomuksessa. Neljänneksen aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia riskeissä.  

Glastonin näkymät vuodelle 2019 
Bystronic glass konsolidoidaan osana Glaston Oyj Abp:ta 1.4.2019 lähtien, ja sen seurauksena Glastonilla 
tulee olemaan kaksi raportointisegmenttiä: Glaston ja Bystronic glass. Yhtiö arvioi yrityskaupan olevan 
luonteeltaan tulosta parantava, myös vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen osalta verrattuna tilanteeseen 

http://www.glaston.net/
https://glaston.net/wp-content/uploads/2019/02/SER_PDF_tilinpäätöstiedote2018.pdf
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ilman yrityskauppaa. Yhtiön tilinpäätöstiedotteen 12.2.2019 mukaisesti Yhtiö tulee antamaan tietoa konsernin 
koko vuoden 2019 näkymistä myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi Glaston suunnittelee julkaisevansa Glastonin 
ja Bystronic glassin tilintarkastamattomia yhdistettyjä taloustietoja vuodelta 2018 ja ensimmäiseltä 
neljännekseltä 2019 viimeistään suunnitellun merkintäoikeusannin yhteydessä, jonka odotetaan alkavan 
vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana.  

Osa Glastonin (ilman Bystronic glassia) vuoden 2018 lopussa saaduista tilauksista toimitetaan vuoden toisella 
puoliskolla, siirtäen liikevaihtoa ja liiketulosta normaalia myöhemmäksi.  

 

Helsingissä 29. huhtikuuta 2019 
Glaston Oyj Abp 
Hallitus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
   
   
   
   

GLASTON OYJ ABP 
 
OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1.-31.3.2019 
 
 
Glaston-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International 
Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset 
 
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.  
Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin. 
 
* Glaston soveltaa uutta IFRS 16 vuokrasopimusstandardia takautuvasti 1.1.2019 alkaen ja on oikaissut vuoden 2018 
vertailutiedot. 

 
 

KONSERNIN TASE    

  oikaistu* oikaistu* 

milj. euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018 

Varat    

Pitkäaikaiset varat    

Liikearvo 30,6 30,6 30,6 

Muut aineettomat hyödykkeet 5,6 6,2 5,8 

Aineelliset hyödykkeet 8,2 8,3 7,7 

Käyttöoikeusomaisuus 7,8 9,1 8,0 
Käypään arvoon laajan tuloksen erien kautta arvostettavat 
rahoitusvarat 3,0 3,0 3,0 

Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 2,9 1,6 3,2 

Laskennalliset verosaamiset 0,6 1,0 0,6 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 58,7 59,8 58,8 

Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus 5,6 8,5 5,8 

Saamiset    

Myynti- ja muut saamiset 24,4 20,8 15,7 

Sopimukseen perustuvat saamiset 13,2 8,2 10,3 

Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 0,3 0,1 0,4 

Saamiset yhteensä 37,9 29,1 26,4 

Rahavarat 10,9 5,3 7,9 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 54,4 42,9 40,0 

Varat yhteensä 113,1 102,6 98,9 

 

  oikaistu* oikaistu* 

milj. euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018 

Oma pääoma ja velat    

Oma pääoma    

Osakepääoma 12,7 12,7 12,7 

Osakeanti 14,9 - - 

Ylikurssirahasto 25,3 25,3 25,3 

Muut sidotun oman pääoman rahastot 0,1 0,1 0,1 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 39,6 41,6 39,6 

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

Käyvän arvon rahasto 0,1 0,1 0,1 

Muut vapaan oman pääoman rahastot -0,2 0,1 0,0 

Kertyneet voittovarat ja kurssierot -38,1 -40,4 -40,2 

Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -1,1 0,4 2,1 

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 49,9 36,4 36,3 

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,2 0,1 

Oma pääoma yhteensä 50,0 36,6 36,4 



 
 
 
 
 

Pitkäaikaiset velat    

Pitkäaikaiset korolliset velat 7,8 10,3 8,1 

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 7,5 8,0 7,6 

Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 0,6 1,5 0,7 

Laskennalliset verovelat 0,2 0,3 0,2 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 16,1 20,1 16,5 

Lyhytaikaiset velat    

Lyhytaikaiset korolliset velat 2,6 2,6 4,6 

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 1,4 2,0 1,5 

Lyhytaikaiset varaukset 1,4 2,2 1,7 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 41,2 22,8 37,3 

Sopimukseen perustuvat velat 0,2 16,2 0,7 

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

Lyhytaikaiset velat yhteensä 47,0 46,0 46,0 

Velat yhteensä 63,0 66,1 62,5 

Oma pääoma ja velat yhteensä 113,1 102,6 98,9 

 
 
 

  oikaistu* oikaistu* 

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

milj. euroa    

    

Liikevaihto 20,8 24,8 101,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 2,2 

Kulut  -20,7 -22,9 -94,7 

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

Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -0,5 -0,5 -1,8 

Liikevoitto -0,8 0,9 3,8 

Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,3 -0,7 

Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -0,1 -0,1 -0,5 

Tulos ennen veroja  -1,1 0,5 2,6 

Tuloverot -0,1 -0,2 -0,7 

Kauden voitto /tappio -1,1 0,3 1,9 

    

Jakautuminen    

Emoyhteisön omistajille -1,1 0,4 2,1 

Määräysvallattomille omistajille -0,0 -0,1 -0,2 

Yhteensä -1,1 0,3 1,9 

    

Osakekohtainen tulos, euroa -0,029 0,009* 0,054* 

Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton ja 
laimennettu -0,029 0,009* 0,054* 

    

Liikevoitto, % liikevaihdosta -3,6 3,8 3,8 

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

    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,8 -0,2 -1,8 

Vertailukelpoinen liikevoitto  0,1 1,1 5,7 

Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta 0,4 4,4 5,6 

    
 
*1.3.2019 toteutettiin osakkeen käänteinen split. Vertailukauden osakemäärä ja osakekurssi, sekä näistä lasketut tunnusluvut on oikaistu 
vastaavasti. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  oikaistu* oikaistu* 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

    

milj. euroa    

Raportointikauden voitto / tappio -1,1 0,3 1,9 

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan 
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:    

Kurssierot ulkomaisista yksiköistä -0,0 -0,1 0,1 
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettavien 
sijoitusten käypien arvojen muutokset 

0,0 
0,0 0,0 

Rahavirran suojaukset -0,2 -0,0 -0,1 

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

    
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä 
tulosvaikutteisiksi:    
Kurssierot etuuspohjaisten järjestelyiden 
vakuutusmatemaattisista voitoista ja tappioista -0,0 0,0 -0,0 
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisista 
järjestelyistä - - 0,0 

Raportointikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,2 -0,1 0,0 

Raportointikauden laaja tulos yhteensä -1,3 0,2 1,9 

    

Jakautuminen:    

Emoyhteisön omistajille -1,3 0,2 2,1 

Määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,1 -0,2 

Raportointikauden laaja tulos yhteensä -1,3 0,2 1,9 

 
 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA    
  oikaistu* oikaistu* 

milj. euroa 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Liiketoiminnan rahavirrat     
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1,0 0,8 5,0 

Käyttöpääoman muutos 2,7 -7,4 -5,1 

Liiketoiminnan rahavirrat  1,8 -6,6 0,0 

Investointien rahavirrat    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,9 -0,4 -1,8 

Luovutustulot liiketoimintojen luovutuksesta - - 0,1 
Luovutustulot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
myynnistä 0,0 0,0 0,2 

Investointeihin käytetyt nettorahavirrat -0,9 -0,3 -1,5 

Rahavirrat ennen rahoitusta 0,9 -6,9 -1,5 

Rahoituksen rahavirrat    

Osakeanti, netto 4,8 - - 

Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 0,0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  - - - 

Lainasaamisten vähennykset (+) / lisäykset (-)  - -0,1 -0,5 

Lyhytaikaisten lainojen nostot  1,0 - 9,0 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -3,3 -0,3 -9,6 

Pääoman palautus - - -1,9 

Rahoitukseen käytetyt nettorahavirrat 2,5 -0,4 -3,0 

    



 
 
 
 
 

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

    

Rahavarojen nettolisäys / -vähennys 3,1 -7,1 -4,5 

Rahavarat kauden alussa 7,9 12,4 12,4 

Rahavarat kauden lopussa 10,9 5,3 7,9 

Rahavarojen nettolisäys / -vähennys 3,1 -7,1 -4,5 

 
 

  KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 

 

 
 
 
TUNNUSLUVUT 

  oikaistu* oikaistu* 

 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018 

    

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  2,2 8,7 8,6 

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -3,6 3,8 3,8 

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

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,8 0,3 2,0 

Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta  4,1 1,4 2,0 

Omavaraisuusaste, % 55,1 42,9 44,4 

Velkaantumisaste, % 38,6 62,9 59,8 

Nettovelkaantumisaste, % 16,8 48,5 38,2 

Korolliset nettovelat, milj. euroa 8,4 17,7 13,9 

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 69,3 59,5 58,2 

Oman pääoman tuotto, % -10,5 3,1 5,3 

Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,7 6,3 6,5 

Henkilökunta keskimäärin 352  374 379 

Henkilökunta kauden lopussa 350  372 357 
 
 

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 
pääo

ma 
yht. 

Oma pääoma 1.1.2018 12,7 25,3 41,6 -3,3 0,3 -44,1 4,5 36,9 0,2 37,1 

Oikaisu: IFRS 16 käyttöönotto - - - - - -0,1 -0,6 -0,7 - -0,7 
Oikaistu oma pääoma 
1.1.2018 12,7 25,3 41,6 -3,3 0,3 -44,2 3,9 36,2 0,2 36,4 

Laaja tulos - - - - 0,0 0,4 -0,1 0,2 -0,1 0,2 

Oma pääoma 31.3.2018 12,7 25,3 41,6 -3,3 0,3 -43,8 3,7 36,4 0,2 36,6 

milj. euroa 
Osake-

pääoma 
Osakea

nti 

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 
pääo

ma 
yht. 

Oma pääoma 
1.1.2019 12,7 - 25,3 39,6 -3,3 0,2 -42,1 3,9 36,3 0,1 36,4 

Laaja tulos - - - - - -0,2 -1,1 -0,0 -1,3 0,0 -1,3 

Muut muutokset -  - - - - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Osakeanti - 14,9 - - - - - - 14,9 - 14,9 
Oma pääoma 
31.3.2019 12,7 14,9 25,3 39,6 -3,3 0,0 -43,1 3,9 49,9 0,1 50,0 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  oikaistu* oikaistu* 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018    

 

Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita (1 000)*  38 569 38 569 38 569 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita (1 000)* 38 569 38 569 38 569 
Osakekohtainen tulos, yhteensä, laimentamaton ja 
laimennettu, euroa  -0,029 0,009 0,054 

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake, euroa 1,29 0,94 0,94 

Pääomanpalautus/osake, euroa  - - 0,03 

Pääomanpalautussuhde, %  - - 55,5 

Efektiivinen pääomanpalautustuotto / osake, %    - - 1,5 

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) -67,4 236,9 36,1 

Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake 1,53 2,28 2,07 
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo ilman omia 
osakkeita, milj. euroa 76,4 83,0 75,2 
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä 
rekisteröidystä osakekannasta 8,8 1,9 8,3 

Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 3 397 732 3 216 

Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,98 2,15 1,95 

Kauden ylin kurssi, euroa* 2,44 2,45 2,55 

Kauden alin kurssi, euroa* 1,93 2,00 1,85 
Kauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa 2,16 2,24 2,20 

 
 
* 1.3.2019 toteutettiin osakkeen käänteinen split. Vertailukauden osakemäärä ja osakekurssi sekä näistä lasketut tunnusluvut  
on oikaistu vastaavasti.  

 
SEGMENTTITIEDOT 

 

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

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

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

lämpökäsittelykoneiden valmistuksesta ja myynnistä sekä koneiden palvelutoiminnasta. Turvalasikoneiden ja huollon 

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

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

maailmanmarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät 

menetelmät ovat samanlaiset. Pitkällä aikavälillä myös toimintasegmenttien myynnin kehitys ja myyntikate ovat 

samanlaisia. 

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

Toimitusjohtaja arvioi konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 

     

   oikaistu* oikaistu* 

milj. euroa  1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Machines  12,4 16,3 65,2 

Services  8,8 8,7 37,6 

Muut ja sisäinen myynti  -0,4 -0,3 -1,7 

Liikevaihto Glaston-konserni yhteensä  20,8 24,8 101,1 

Vertailukelpoinen liikevoitto  0,1 1,1 5,7 

Vertailukelpoinen liikevoitto-%  0,4 4,4 5,6 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  -0,8 -0,2 -1,8 

Liikevoitto  -0,8 0,9 3,8 

Liikevoitto-%  -3,6 3,8 3,8 

 
 
 
 
 

Saadut tilaukset     

milj. euroa  1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Machines  14,1 18,0 73,6 

Services  8,8 8,6 34,0 

Glaston-konserni yhteensä  22,9 26,5 107,6 

 
 

Myynti maantieteellisten alueiden mukaan    

    

milj. euroa 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

EMEA 9,4 12,6 54,3 

Aasia 3,4 6,1 19,2 

Amerikka 8,0 6,1 27,7 

Yhteensä 20,8 24,8 101,1 

 
 

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

 
 

Liikevaihto     

  oikaistu* oikaistu* oikaistu* oikaistu* 

milj. euroa 1-3/2019 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018 

Machines 12,4 17,3 14,4 17,3 16,3 

Services 8,8 11,0 8,9 9,0 8,7 

Muut ja eliminoinnit -0,4 -0,4 -0,3 -0,7 -0,3 

Liikevaihto Glaston-konserni yhteensä 20,8 27,8 23,0 25,6 24,8 

Vertailukelpoinen liikevoitto 0,1 2,6 1,1 0,9 1,1 

Vertailukelpoinen liikevoitto-% 0,4 9,2 4,7 3,6 4,4 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,8 -1,3 -0,3 -0,0 -0,2 

Liikevoitto -0,8 1,2 0,7 0,9 0,9 

Liikevoitto-% -3,6 4,5 3,2 3,6 3,8 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tilauskanta      

milj. euroa 31.3.2019 31.12.2018 30.9.2018 30.6.2018 31.3.2018 

Machines 39,7 35,5 30,9 32,9 32,0 

Services 3,1 2,7 5,4 4,3 4,0 

Yhteensä 42,8 38,2 36,3 37,3 36,0 

      

      

Saadut tilaukset      

milj. euroa 1-3/2019 10-12/2018 7-9/2018 4-6/2018 1-3/2018 

Machines 14,1 26,6 12,7 16,4 18,0 

Services 8,8 7,3 9,0 9,1 8,6 

Glaston-konserni yhteensä 22,9 33,9 21,7 25,4 26,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO    

    
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
milj. euroa 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Rakennejärjestelyt -0,8 -0,2 -1,8 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,8 -0,2 -1,8 

      
    
   

  oikaistu* oikaistu* 

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Liikevoitto -0,8 0,9 3,8 

Vähennettynä    

Poistot ja arvonalentumiset 1,2 1,2 4,9 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,8 0,2 1,8 

Vertailukelpoinen käyttökate 1,3 2,3 10,5 

% Liikevaihdosta 6,2 9,3 10,4 

    
  oikaistu* oikaistu* 

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Liikevoitto -0,8 0,9 3,8 

Vähennettynä    

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,8 0,2 1,8 

Vertailukelpoinen liikevoitto 0,1 1,1 5,7 

% Liikevaihdosta 0,4 4,4 5,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VERTAILU OIKAISTUJEN JA RAPORTOITUJEN LUKUJEN VÄLILLÄ (IFRS16) 
 

  Oikaistu   Raportoitu   Oikaistu   Raportoitu  

milj. euroa 1-3/2018 1-3/2018 1-12/2018 1-12/2018 

Machines 16,3 16,3 65,2 65,2 

Services 8,7 8,7 37,6 37,6 

Muut ja sisäinen myynti -0,3 -0,3 -1,7 -1,7 

Liikevaihto Glaston-konserni yhteensä 24,8 24,8 101,1 101,1 

Vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 1,0 5,7 5,2 

Vertailukelpoinen liikevoitto-% 4,4 4,0 5,6 5,2 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,2 -0,2 -1,8 -1,8 

Liikevoitto 0,9 0,8 3,8 3,4 

Liikevoitto-% 3,8 3,3 3,8 3,4 

 
 
 

AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
   

 

milj.euroa    

Muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 7,7 8,4 8,4 

Lisäykset 0,6 0,2 0,9 

Vähennykset -0,0 -0,0 -0,4 

Poistot -0,3 -0,3 -1,1 

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

Kurssierot 0,2 0,0 -0,0 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8,2 8,3 7,7 

 
 

Glastonilla ei ollut maaliskuun 2019 ja 2018 lopussa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen 
perustuvia sitoumuksia. 
 
 
   

 

milj.euroa    

Muutokset aineettomissa hyödykkeissä 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 36,3 37,1 37,1 

Lisäykset 0,3 0,2 1,1 

Poistot -0,5 -0,5 -1,9 

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

Kurssierot 0,0 0,0 -0,0 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 36,1 36,8 36,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA 
 

milj.euroa    

Käyttöoikeusomaisuus 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 8,0 9,3 9,3 

Lisäykset 0,2 0,2 0,5 

Poistot -0,5 -0,5 -1,8 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7,8 9,1 8,0 

    

    

milj. euroa    

Vuokrasopimusvelat 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 9,0 10,2 10,2 

Lisäykset 0,3 0,2 0,5 

Korkokulut 0,1 0,1 0,5 

Vuokrakulu -0,5 -0,6 -2,3 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8,9 10,0 9,0 

    
 
VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA 
    

milj. euroa    

 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018 

Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -0,5 -0,5 -1,8 

Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -0,1 -0,1 -0,5 

Kulut lyhytkestoisista vuokrasopimuksista -0,1 -0,1 -0,3 

Yhteensä tuloslaskelmalla -0,7 -0,7 -2,7 

 
 
 
 

 
 
EHDOLLISET VELAT 
 
 
   

 

milj. euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018 

Kiinnitykset ja pantit    

Omien sitoumusten puolesta 166,9 166,9 166,9 

Takaukset    

Omasta puolesta 5,6 11,6 6,2 

Muiden puolesta 2,8 0,2 0,1 
 
 

Annetut pantit sisältävät 23,9 milj. euroa konserniyhtiöiden osakkeita. Annetut takaukset muiden puolesta 31.3.2019 
sisältää 2,7 milj. euron vastatakauksen liittyen Bystronic yrityskauppaan.    
 
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 31.3.2019  31.3.2018  31.12.2018  

 Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo 

       

Valuuttajohdannaiset       

Valuuttatermiinisopimukset 10,9 -0,2 5,7 0,0 11,9 -0,1 
 
 

Glaston suojaa valuuttamääräisiä myyntejään ja sitovien saatujen tilausten rahavirtoja valuuttatermiinein. 
Suojauslaskennan edellytysten täyttyessä noudatetaan valuuttajohdannaisten osalta IFRS 9:n mukaista rahavirran 
suojauslaskentaa. 

 
Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot  
eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin  
riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan. 
 

 
KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVAT RAHOITUSINSTRUMENTIT 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 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. 
 
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien johdannaissopimusten käyvät arvot määritellään käyttäen raportointikauden 
päättymispäivän markkinahintoja (käyvän arvon hierarkian taso 1). Kaikki Glastonin johdannaiset ovat julkisen 
kaupankäynnin kohteena.  
 
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin 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. 
 
Käyvän arvon hierarkia Taso 3, muutokset 
raportointikauden aikana   

 2019 2018 

1.1. 2,8                 2,8    

Lisäykset - - 

Vähennykset - - 

Arvonalentumiset -                    -     

Siirrot erien välillä -                    -     



 
 
 
 
 

31.12. 2,8                 2,8    

 
 
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 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018 

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

Varat                 

Noteeratut osakkeet 0,2 - 0,0 0,2 0,2 - 0,0 0,2 0,2 - 0,0 0,2 

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

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

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

Velat                   

Suojauslaskennan alaiset johdannaiset - -0,2 - -0,2 - - - - - -0,1 - -0,1 

Yhteensä - -0,2 - -0,2 - - - - - -0,1 - -0,1 

 
 

 
 
 
OSAKKEENOMISTAJAT 

 

20 suurinta osakkeenomistajaa 31.3.2019   

   

   Omistaja Osakkeiden lukumäärä % osakkeista ja äänistä 

1  Ac Invest Eight B.V. 6 786 288 17,52 % 

2  Hymy Lahtinen Oy  4 680 000 12,08 % 

3  OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 2 830 880 7,31 % 

4  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 768 775 7,15 % 

5  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 557 328 6,60 % 

6  Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt  1 683 900 4,35 % 

7  Hulkko Juha Olavi 1 000 000 2,58 % 

8  Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö 793 120 2,05 % 

9  Oy Investsum Ab 671 600 1,73 % 

10  Kirkon Eläkerahasto 617 881 1,60 % 

11  Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka 475 120 1,23 % 

12  Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 461 572 1,19 % 

13  Sumelius Birgitta Christina 388 946 1,00 % 

14  Metsänen Arto Juhani 350 000 0,90 % 

15  Von Christierson Charlie 320 000 0,83 % 

16  Sumelius Bjarne Henning 305 320 0,79 % 

17  Oy Nissala Ab 300 000 0,77 % 

18  Sumelius-Koljonen Barbro 247 197 0,64 % 

19  Lahtinen Jeppe Juhani Urponpoika 240 000 0,62 % 

20  Apteekkien Eläkekassa 240 000 0,62 % 

 20 suurinta osakkeenomistajaa 27 717 927 71,57 % 

   Hallintarekisteröidyt  513 966 1,33 % 

   Muut osakkeenomistajat  10 494 734 27,10 % 

   Yhteensä  38 726 627   



 
 
 
 
 

 
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
Bystronic Glass yritysosto 1.4.2019 
 

 

Glaston Oyj Abp saattoi päätökseen sveitsiläis-saksalaisen Bystronic glassin yritysoston 1.4.2019 68 miljoonan 
euron yritysarvolla.  

Yrityskaupassa Glaston Services Ltd Oy osti 100 % omistusosuuden Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic 
Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen osakkeista.  

Bystronic Glass tarjoaa korkealuokkaisia koneita, järjestelmiä ja palveluita lasinjalostukseen maailmanlaajuisesti.  

Yrityskauppa on Glastonin strategian mukainen ja tukee Glastonin tavoitetta vahvistaa edelleen asemaansa 
lasinjalostuksen arvoketjussa, lisäten Glastonin tarjontaa liittyen eristyslaseihin arkkitehtuurimarkkinoilla sekä 
esikäsittelyyn ajoneuvo- ja näyttöteollisuuden markkinoilla. Yrityskaupan myötä Glastonille muodostuu asiakkaita 
hyödyttävä ainutlaatuinen ja lisäarvoa tuottava tuotetarjoama. Yrityskauppa antaa erinomaiset mahdollisuudet 
uusien laitteiden ristiinmyynnille, palvelujen tarjoamiselle suoraan yhdeltä toimittajalta sekä integroitujen 
tuotantolinjojen yhteiselle kehittämiselle. Lisäksi Bystronic glass tukee yhtiön tulevaisuuden kasvutavoitteita 
kehittyvissä lasiteknologioissa. Yrityskaupan myötä Glaston Oyj Abp:n kokoluokka kasvaa merkittävästi, ja se 
tarjoaa myös alustan kasvulle ja konsolidaatiolle jatkossa. 

Kauppahinta maksettiin kokonaisuudessaan rahalla 1.4.2019. Kaupan rahoittamiseksi Glaston Oyj Abp:n hallitus 
päätti yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2019 antaman valtuutuksen perusteella noin 15 miljoonan euron 
suunnatusta osakeannista. Suunnatusta osakeannista saatavat tuotot käytetään rahoittamaan osittain Bystronic 
glassin yritysostoa. Hallitus laski liikkeeseen yhteensä 7.407.405 uutta osaketta AC Invest Eight B.V.:lle, Hymy 
Lahtinen Oy:lle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle 
merkintäetuoikeudesta poiketen Suunnatulla osakeannilla. Osakkeiden lukumäärä edusti noin 19,1 prosenttia 
kaikista Glastonin osakkeista välittömästi ennen Suunnatun osakeannin toteutumista.  Osakekohtainen 
merkintähinta oli noin 2,025 euroa ja se perustui Glastonin osakkeen vaihdolla painotettujen päätöskurssien 
keskihintaan Nasdaq Helsingissä välittömästi 25.1.2019 tapahtunutta Yrityskaupan julkistamista edeltävän viiden 
kaupankäyntipäivän ajalta mukautettuna 1.3.2019 rekisteröidyllä osakkeiden yhdistämisellä. Uusien osakkeiden 
merkintähinta tullaan kirjaamaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 

Yrityskaupan yhteydessä Glaston allekirjoitti uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen maaliskuun lopulla, jota 
käytettiin sekä yrityskaupan rahoitukseen, Glastonin olemassa olevien lainojen uudelleenrahoitukseen sekä 
yleisiin käyttöpääoma- ja takaustarpeisiin. Rahoitus koostuu Glastonin vakuudellisten seniorlainojen alla ottamista 
lainoista, joiden kokonaismäärä on 75 miljoonaa euroa ja jotka koostuvat (i) 40 miljoonan euron 
määräaikaislainasta sekä (ii) 35 miljoonan euron valmiusluotosta, joista kumpikin erääntyy 3 vuoden kuluttua 
yrityskaupan toteutumisesta. Rahoituksen järjestäjinä toimivat Nordea Bank Oyj (”Nordea”) ja OP Yrityspankki Oyj 
(”OP”). Rahoitussopimuksessa käytetyt finanssikovenantit ovat velkaantumisaste (net debt/equity) ja nettovelat 
suhteessa käyttökatteeseen (net debt/EBITDA).  

Yrityskaupasta aiheutuvia tulosvaikutteisia transaktiokuluja kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä 
vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana 0,8 miljoonaa euroa. 

Johtuen hankinnan toteutumisen ja osavuosikatsauksen välisen ajan lyhyydestä, alustava hankintamenolaskelma 
ei ole valmis osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä. Tämän vuoksi osaa IFRS 3 mukaisista liitetiedoista ei voida tässä 
vaiheessa vielä esittää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
Osakekohtaiset tunnusluvut 
 
 
Osakekohtainen tulos (EPS): 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä 
 
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): 
Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia  
 
Liikevoitto (EBIT): 
Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen 
 
Rahavarat: 
Muut rahavarat ja käteisvarat (sisältää jaksotettuun hankintamenoon luokitellut rahavarat) 
 
Korolliset nettovelat: 
Korolliset velat (sisältää jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat korolliset velat) - rahavarat 
 
Rahoituskulut:  
Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot  
 
Omavaraisuusaste, %: 
(Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100) / 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 
 
Velkaantumisaste (gearing), %: 
(Korolliset velat x 100)/ Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien 
osuus)  



 
 
 
 
 

 
Nettovelkaantumisaste (net gearing), %: 
(Korolliset nettovelat x 100) / Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien 
omistajien osuus)  
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE): 
(Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100)/Oma pääoma + korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo 
 
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE):  
(Raportointikauden voitto / tappio x 100) / Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + 
määräysvallattomien omistajien osuus), raportointikauden alun ja lopun keskiarvo 
 
 
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
 
 
Vertailukelpoinen liikevoitto (Vertailukelpoinen EBIT): 
Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  
 
Vertailukelpoinen käyttökate (Vertailukelpoinen EBITDA): 
Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 
 
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Vertailukelpoinen ROCE):  
(Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + rahoituskulut x 
100)/Oma pääoma + korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo 
 
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (Vertailukelpoinen EPS): 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät / 
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä 
 
 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:  
 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä oikaistaan varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia liiketapahtumia tai 
arvostuserien muutoksia, silloin kun ne aiheutuvat rakennejärjestelyistä, yritysostoista ja -myynneistä, näihin liittyvistä 
integraatio- ja separaatio kustannuksista, omaisuuden myynnistä tai arvonalentumisesta.  Näihin voi sisältyä 
henkilöstövähennyksistä, tuotevalikoiman rationalisoinnista, tuotantorakenteen uudistamisesta sekä toimipisteiden 
vähentämisestä aiheutuvia kuluja. 
Liikearvon arvonalentumistappiot, konsernirakenteen muutoksista johtuvat luovutusvoitot tai – tappiot sekä 
poikkeuksellisen suuret aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot tai -tappiot oikaistaan 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.  
 
 
 
Laatimisperiaatteet  
 
Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 
Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea 
vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin 
edellisessä konsernitilinpäätöksessä lukuunottamatta seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joita on 
noudatettu 1.1.2019 lähtien 
 
IFRS 16 vuokrasopimusstandardi 
 
Glaston soveltaa uutta tuloutusstandardia täysin takautuvasti 1.1.2019 alkaen ja on laatinut vuodelta 2018 oikaistun 
tuloslaskelman ja taseen.  
 
Standardin mukaan kaikki yli 12 kuukauden pituiset vuokrasopimukset esitetään vuokralle ottajan taseessa. Vuokralle 
ottaja kirjaa taseeseen käyttöoi¬keusomaisuuserän perustuen sen oikeu¬teen käyttää kyseistä omaisuuserää sekä 
omaisuuserän nykyarvoa vastaavan vuokrasopimusvelan perustuen velvollisuu¬teen suorittaa vuokramaksuja. 
Vuokralleantajan raportointi säilyy ennallaan eli vuokrasopimukset jaetaan edelleen rahoitusleasingsopimuksiin ja 
muihin vuokrasopimuksiin. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi sisältää alle 12 kk:n vuokrasopimuksia ja arvoltaan 
vähäisiä omaisuuseriä koskevia helpotuksia.  Glaston ottaa käyttöön IFRS 16 -standardin sallimat helpotukset alle 12 



 
 
 
 
 

kuukauden pituisiin vuokrasopimuksiin sekä arvoltaan vähäisiin omaisuuseriin ja jatkaa näiden käsittelyä muina 
vuokrasopimuksina.  
 
IFRS 16 -standardilla on merkittävä vaikutus tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä osaan tunnusluvuista. Standardin 
käyttöönotto kasvattaa käyttökatetta ja vertailukelpoista käyttökatetta sekä parantaa hieman liikevoittoa ja 
vertailukelpoista liikevoittoa, kun tuloslaskelmaan kirjattu vuokrakulu korvataan käyttöomaisuuserän poistoilla ja 
rahoituseriin kirjattavilla korkokuluilla. Lisäksi tuloveroihin kirjataan laskennallisen veron muutos. Konsernitaseen 
varoja kasvattaa kunkin vuokrasopimuksen alkamishetkelle laskettu käyttöomaisuuserä, joka poistetaan vuokrakauden 
aikana. Korollisen velan määrä kasvaa merkittävästi vuokravastuun diskontatulla määrällä.   
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan 
diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat. Diskonttokorkona tulee ensisijaisesti käyttää 
vuokrasopimuksen sisäistä korkokantaa, jos se on saatavilla. Sopimuksissa, joissa sisäistä korkokantaa ei ole 
määritetty diskonttokorkona käytetään lisäluoton korkoa, jonka osatekijät ovat valuuttakohtainen viitekorko, 
korkomarginaali sekä mahdollinen maa- ja valuuttariskilisä. Takautuvassa käyttöönotossa lisäluoton korko 
määritellään vuokrasopimuksen alkamishetkelle ja minimivuokrat diskontataan kunkin vuokrasopimuksen alkupäivästä 
lähtien. 
 
Glastonilla on vuokrasopimuksia, jotka ennen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin voimaantuloa on luokiteltu 
muiksi vuokrasopimuksiksi ja kirjattu ajan kulumisen perusteella tuloslaskelmaan vuokrakuluksi. 1.1.2019 voimaan 
astuvan uuden vuokrasopimusstandardin mukaan osa näistä vuokrasopimuksista kirjataan taseeseen 
vuokrasopimuksen alkaessa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava vara ja velka, jolloin taseessa esitetyt varat ja 
velat kasvavat merkittävästi. Vuoden 2018 lopussa Glastonilla oli 12 kiinteistövuokrakohdetta, joiden vuokravastuu oli 
11,4 milj. euroa, sekä lisäksi 0,3 milj. euroa muita vuokravastuita. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin perusteella 
taseeseen kirjattavien vuokrasopimusten sisältö eroaa voimassa olevasta taseen liitetiedoissa ilmoitettavasta 
vuokravastuuraportoinnista mm. lyhytaikaisia vuokrasopimuksia ja vähäarvoisia omaisuuseriä koskevien helpotusten 
osalta. Lisäksi syntyy ajoituseroa, kun konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa raportoitavat vuokravastuut sisältävät myös 
tulevaisuudessa voimaan astuvien sopimusten nimellisvastuun määrän, kun taas IFRS 16 -standardin mukaan 
vuokrasopimus kirjataan taseeseen sopimuksen alkamishetkellä.  
 
IFRS 16 -standardin mukaan oikaistussa taseessa 31.12.2018 konsernin käyttöoikeuteen perustuvien omaisuuserien 
määrä oli 8,0 milj. euroa ja vastaavan korollisen velan määrä 9,0 milj. euroa.  Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto 
kasvaa 5,7 milj. euroon (raportoitu 5,2), kun vuokrien sijaan liikevoittoa rasittavat poistot. Standardin mukaisesti 
lasketun korollisen velan korkokustannukset kirjataan tuloslaskelmaan, kasvattaen tammi–joulukuu 2018 
nettorahoituskuluja -1,2 milj. euroon (raportoitu -0,7). Vuoden 2018 oikaistu voitto on näin ollen 1,9 milj. euroa 
(raportoitu 2,0). Konsernin korollinen nettovelka kasvaa yhteensä 13,9 milj. euroon (raportoitu 4,9) ja 
nettovelkaantumisaste 38,2 %:in (raportoitu 13,1). Konsernin omavaraisuusaste laskee 44,4 %:in (raportoitu 50,3).  
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