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Q2 2022 lyhyesti

• Saadut tilaukset olivat 56,2 (64,5) miljoonaa euroa

• Liikevaihto oli 53,5 (43,3) miljoonaa euroa, jossa

kasvua 24 %

o Huoltoliiketoiminnassa vahva neljännes, 

liikevaihdon kasvu oli yli 20 %

• Vertailukelpoinen EBITA -marginaali parani

o Q2: 3,5 (2,4) miljoonaa euroa, eli 6,6 (5,5) % 

liikevaihdosta

• Tilauskanta oli 106,0 (87,8) miljoonaa euroa

• Suunnitelma ajoneuvoteollisuuden lasin

esikäsittelylaitteiden valmistuksesta Kiinan Tianjinissa

• Glastonin toiminta Venäjällä lopetettiin ja 

henkilöstön työsopimukset irtisanottiin

• Pääomanpalautus 0,03 euroa osakkeelta maksettiin

huhtikuussa
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Arkkitehtuurimarkkinat Q2
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EMEA

• Asuin- ja liikekiinteistömarkkinoiden 
vankan kysynnän ansiosta EMEA-alue, ja 
erityisesti Eurooppa, pysyi eristyslasi-
laitteiden vahvimpana markkina-alueena

• Lämpökäsittelykoneiden kysyntä oli
vähäisempää edelliseen neljännekseen
verrattuna, mutta markkina-aktiviteetti oli
edelleen hyvällä tasolla

• Services-markkinoilla päivittäishuollon
kysyntä oli suurta

Amerikat

• Pohjois-Amerikassa lämpökäsittely-
koneiden erinomainen kysyntä jatkui

• Eristyslasilaitteiden kysyntä piristyi
edelliseltä neljännekseltä

• Palveluissa markkinat kehittyivät
positiivisesti. Päivittäishuollon ja 
päivitystuotteiden kysyntä
ennätyskorkealla

Aasia

• Kiinassa koronaan liittyvät rajoitukset ja 
sulkutoimet vaikuttivat edelleen
markkina-aktiivisuuteen

• Muualla APAC-alueella uusien koneiden
kysyntä jatkui vaimeana

• Palveluissa aktiviteetti parani
merkittävästi, kun monet maat avautuivat
matkailulle
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Ajoneuvomarkkinat Q2

• Ajoneuvoteollisuuden vaikeudet jatkuivat

toimitusketjun puutteiden vuoksi

• Investointikäyttäytymisessä nähtävissä muutos: 

uusia koneinvestointeja tehtiin entistä 

varovaisemmin kun taas palvelutoiminta 

yleisesti ottaen lisääntyi

• Automotive-päivitystuotteiden kysyntä jatkui

korkeana

• Yleinen markkinatunnelma on edelleen 

myönteinen, sillä autoteollisuuden 

loppumarkkinoiden kehitysnäkymät ovat 

paremmat ja asiakaskysyntä korkealla
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Glastonin segmentit lyhyesti Q2 2022 
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Heat Treatment Insulating Glass Automotive & Display        

• Arkkitehtuuriliiketoiminnan hyvä 

kehitys oli lämpökäsittelytuotteiden 

vahvin ajuri, mikä tuki erityisesti 

tasokarkaisu- ja tasolaminointilinjojen 

kysyntää

• Saadut tilaukset Pohjois-Amerikasta

edelleen korkealla tasolla

• HT-päivitysten kysyntä jatkui vahvana

• Lisääntyneestä markkinaepävarmuu-

desta huolimatta eristyslasimarkkinat

olivat edelleen hyvät

• Vahva tilauskertymä EMEA-alueelta.  

Amerikoista saadut tilaukset elpyivät

edellisestä neljänneksestä. Kiinassa

TPS® -linjan suosio jatkui

• IG-päivitysten kysynnän kasvu jatkui

• Kiina ja Pohjois-Amerikka edelleen

aktiivismmat markkinat. Kiinassa

useita tilauksia lykättiin sulkutoimien

vuoksi

• Näyttötuotteiden tilaukset edelleen

alhaisella tasolla

• Toimitusketjun häiriöt aiheuttivat

edelleen haasteita
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Ajoneuvoteollisuuden lasin esikäsittelylaitteiden

valmistus Kiinassa

• Strategisena toimenpiteenä Glaston suunnittelee ajoneuvolasin esikäsittelylaitteiden tuotannon 

perustamista Tianjiniin. Tavoitteena on palvella asiakkaita maailman suurimmilla autoteollisuuden 

markkinoilla paikallisella autoteollisuuden standardikoneiden tuotannolla

• Tarjonnan laajentaminen mahdollistaa Glastonin pääsyn uuteen autolasinjalostuksen 

asiakassegmenttiin Kiinassa. Lisäksi se vahvistaa Glastonin asemaa nykyisten asiakkaiden 

keskuudessa

• Ensimmäiset toimitukset arviolta H1 2023

• Investointi on arviolta 1,4 miljoonaa euroa. Kustannusten ja investointien odotetaan toteutuvan 

pääasiassa vuonna 2022 

• Ajoneuvoteollisuuden esikäsittelylaitteiden tuotanto Sveitsissä jatkaa Kiinan ulkopuolisten 

asiakkaiden palvelemista ja ajoneuvoteollisuuden lämpökäsittelykoneiden tuotanto jatkuu 

Tampereella
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Kestävä liiketoiminta fokuksessa

• Kestävä liiketoiminta on päivitetyn strategian keskiössä

• Ensimmäinen konserninlaajuinen työturvallisuusviikko

järjestettiin toukokuussa. 

Katsauskauden tapaturmataajuus (Lost-Time-Injury-

Frequency Rate) oli 5,3 (1-12/2021: 3,3)

• Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on toteutettu useita 

toimenpiteitä:

o Tuotantolaitokset Saksassa ja Suomessa siirtyivät

uusituvaan sähköön tammikuussa

o Investointipäätöksiä Sveitsin yksikön energia-

tehokkuuden parantamiseksi

• Scope 3 –projekti käynnistyi ja materiaalinkeruu aloitettiin

• Uusi rahoitussopimus sidottu kestävän liiketoiminnan

tavoitteisiin
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TALOUSKATSAUS



Hyvä tilauskertymä, vertailukausi poikkeuksellisen

korkea

11 4.8.2022

Display Technologies                     

Saadut tilaukset, M€ ja yoy%             H1 2022 saadut tilaukset tuotealueittain, 

M€ ja yoy%             
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Liikevaihto kasvoi 24 %, komponenttipula ja Kiinan

sulut vaikuttivat

12 4.8.2022

Display Technologies                     

Liikevaihto, M€ ja yoy%          H1 2022 liikevaihto tuotealueittain, 

M€ ja yoy%          
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Vahvaa kasvua kaikilla alueilla

13

53 %
EMEA

55,8 MEUR
+25 %

27 %
Americas

28,6 MEUR
+25 %

20 %

APAC
21,5 MEUR

+34 %

H1 2022 liikevaihto alueittain M€, 

yoy% sekä suhteellinen osuus
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Tasainen kannattavuus ja selvä parannus vertailukaudesta

4.8.202214

EBITA, M€ ja yoy%
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Heat Treatment



Heat Treatment – Vahva liikevaihto ja kannattavuus

• Hyvä tilausten määrä, mutta hieman 

vertailujaksoa alhaisempi

• Liikevaihto jatkui korkealla tasolla toimitusketjun 

haasteista huolimatta, onnistunut projektihallinta 

vuosineljänneksen loppupuolella

• EBITA:ssa ja EBITA –marginaalissa merkittävää

parannusta

• Vahva volyymikasvu ja liikevaihdosta 35 % 

Pohjois-Amerikasta, mikä hyötyi vahvemmasta 

Yhdysvaltain dollarista

• Yli 30 %:n kasvu palveluissa, tuotejakaumalla 

ei vaikutusta kannattavuuteen

• Kiinteät kustannukset kasvoivat mutta osuus

liikevaihdosta laski

16

*Yoy% change and for EBITA% comparison figure same period previous year

4.8.2022

M€ H1 

2022

Vs H1 

2021*

Q2 

2022

Vs Q2 

2021*

Saadut tilaukset 45,9 -2,7 % 23,5 -3,8 %

Tilauskanta 45,6 -1,1 %

Liikevaihto 45,3 44,0 % 22,9 29,6 %

Vertailukelpoinen

EBITA

3,3 270 % 1,8 208 %

Vertailukelpoinen

EBITA%

7,4 % 3,3 % 7,9 % 2,9 %

*Yoy% muutos ja EBITA% vertailutieto edellisvuoden vastaavaan jaksoon
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Insulating

Glass



Insulating Glass – komponenttihaasteet ja Kiinan

sulut vaikuttivat

18

• Hyvä tilauskertymä:  26,7 miljoonaa euroa. 

Vertailujakso ennätyksellisen korkea yhden ison 

tilauksen ansiosta

• Liikevaihto kasvoi 16 %, komponenttipula vaikutti 

jonkin verran projekteihin ja asiakkaiden 

valmiuteen vastaanottaa koneita. Lisäksi Kiinan 

sulut viivästyttävät joitakin toimituksia

• EBITA ja EBITA –marginaali paranivat

tavanomaista heikommasta Q2 2021:stä 

• Volyymin kasvu kompensoi katteen laskua

• Hieman positiivinen vaikutus tuote-

jakaumasta palveluiden yli 20 %:n kasvun 

ansiosta

*Yoy% change and for EBITA% comparison figure same period previous year

4.8.2022

M€ H1 2022 Vs H1 

2021*

Q2 

2022

Vs Q2 

2021*

Saadut tilaukset 52,3 3,6 % 26,7 -13,7 %

Tilauskanta 49,3 38,1 %

Liikevaihto 42,6 8,0 % 21,1 16,2 %

Vertailukelpoinen

EBITA

3,3 22,4 % 1,4 52,5 %

Vertailukelpoinen

EBITA%

7,7 % 6,8 % 6,6 % 5,0 %

*Yoy% muutos ja EBITA% vertailutieto edellisvuoden vastaavaan jaksoon
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Automotive & 

Display



20 4.8.2022

Automotive & Display – Heikko tilauskertymä, 

valmistautumista tuotannon nostamiseen

• Tilauskertymä vaatimaton, koska useita Kiinasta 

tulevia tilauksia lykättiin sulkujen vuoksi 

• Liikevaihto elpyi voimakkaasti edellisten 

vuosineljännesten tilauskertymän piristymisen 

tukemana

• Vertailukelpoinen EBITA laski edellisvuoden

poikkeuksellisen korkeasta tasosta, mutta toipui

hieman Q1 2022:sta

• Liikevaihdon kasvu pääasiassa alhaisemman 

marginaalin koneliiketoiminnassa, projekteissa 

heikompi maantieteellinen jakauma

• Kiinteät kustannukset korkeammat 

liiketoiminnan valmistautuessa volyymin 

kasvuun myöhemmin tänä vuonna

*Yoy% change and for EBITA% comparison figure same period previous year

M€ H1 

2022

Vs H1 

2021*

Q2 

2022

Vs Q2 

2021*

Saadut tilaukset 16,7 21,8 % 5,9 -33,7 %

Tilauskanta 11,1 85,0 %

Liikevaihto 17,5 41,7 % 9,4 31,5 %

Vertailukelpoinen

EBITA

0,4 -47,8 % 0,3 -56,9 %

Vertailukelpoinen

EBITA%

2,5 % 6,7 % 3,7 % 11,3 %

*Yoy% muutos ja EBITA% vertailutieto edellisvuoden vastaavaan jaksoon
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Positiivinen liiketoiminnan kassavirta, 7 M€:lla velkojen

takaisinmaksuja Q2:lla

21 4.8.2022

Liiketoiminnan rahavirta, M€                            

Nettovelka, M€ Nettovelkaantumisaste, %
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NÄKYMÄT 

2022



Glastonin tarkennetut näkymät

• Vuoden 2022 alkupuoliskolla yleinen kysyntä pysyi vahvana useimmilla Glastonin markkina-alueilla, mikä kertoo 

kone- ja palveluliiketoiminnan hyvästä kehityksestä. Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä vuonna 

2022 tukevat vuoden alun vankka tilauskanta ja hyvä tilauskertymä vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. 

Elokuussa 2021 julkaistun uudistetun strategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja investoinnit tapahtuvat 

ennen niiden liikevaihtoa kasvattavaa vaikutusta. 

• Tämänhetkiset maailmantalouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia. 

Epävarmuutta aiheuttavat erityisesti jo pitkään jatkuneet toimitusketjun häiriöt sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja 

sen aiheuttamat vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin. Yhä jatkuvan COVID-19-pandemian vaikutukset 

lisäävät epävarmuutta erityisesti Kiinassa. 

• Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja 

tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 12−15 miljoonaan euroon. Vuonna 

2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

• (Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 

2021 tasosta.)
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KYSYMYKSET



Taloudelliset raportit

2022

Tammi-syyskuun osavuosikatsaus

2022 

27.10.2022



Tässä osavuosikatsauksessa esitetään arvioita tulevaisuudennäkymistä, joihin liittyy riski-

ja epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä. Näiden seurauksena Glastonin taloudellinen 

kehitys, toiminnot ja toteutuneet tulokset voivat poiketa merkittävästi arvioista. 

Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, joiden 

toteutuminen riippuu tulevasta liiketoimintaympäristöstä ja muista olosuhteista.  

26 4.8.2022Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022



> www.glaston.net

Kiitos!
IR-yhteys: pia.posio@glaston.net
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