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saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. toisen vuosinel-• 
jänneksen saadut tilaukset olivat 40,5 miljoonaa euroa, kasvua 51 % vuoden ensimmäi-
seen neljännekseen verrattuna.
tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa euroa. • 
konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 84,4 (135,7) miljoonaa euroa. • 
liiketulos tammi-kesäkuussa oli -19,5 (5,4) miljoonaa euroa eli -23,1 (4,0) % liikevaihdosta.• 
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -15,2 (5,4) miljoonaa euroa.• 
sijoitetun pääoman tuotto (RoCe) oli -19,7 (8,3) %. • 
tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli -0,23 (0,05) euroa. • 
alkuvuoden 2009 heikon tilauskannan ja poikkeuksellisen alhaisen kysynnän johdosta • 
Glaston arvioi edelleen vuoden 2009 liikevaihdon jäävän alle vuoden 2008 tason. ensim-
mäisen vuosineljänneksen pienen tilauskannan johdosta odotetaan vuoden kolmannen 
neljänneksen liikevaihdosta alhaista, ja heinä-syyskuun liiketuloksen arvioidaan jäävän 
tappiolliseksi.

Glaston osavuosikatsaus 
1.1.–30.6.2009

talousjohtaja kimmo lautanen:  
”lasinjalostuskoneiden markkinat ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla olivat alhaiset. 
toisen vuosineljänneksen lopulla saadut 
tilaukset kehittyivät myönteisesti ensimmäi-
seen vuosineljännekseen verrattuna. 

Heikko tulos johtui liikevaihdon voimak-
kaasta laskusta, mitä kustannussäästöt ja 
meneillään olevat tehostamistoimenpiteet 
eivät kompensoineet. kustannusrakenteen 
sopeuttamista jatketaan.

tammi-kesäkuun kulusäästöt ilman ma-
teriaalikuluja olivat 10,6 miljoonaa euroa. 
Yhtiön nettovelka kääntyi laskuun toisen 
vuosineljänneksen aikana. tehostettujen te-
hostamistoimenpiteiden kulusäästöjen ar-
vioidaan nousevan vuoden 2009 aikana 20 
miljoonaan euroon.”

uudet seGmenttitiedot
Glaston ilmoitti 22.4.2009 muuttavansa 
organisaatiotaan ja raportoitavat segmentit 
ovat jatkossa machines (koneet), services ja 
software solutions. 

Pre-processing ja Heat treatment -seg-
mentit on yhdistetty uudeksi machines-seg-
mentiksi (koneet). samalla huolto- ja palve-
luliiketoiminta erotettiin koneliiketoiminnasta 
omaksi services-segmentikseen (Palvelut).

machines-segmenttiin sisältyvät tam-
glass- ja uniglass-tuotemerkeillä myytävät 
karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneet, 
Bavelloni-tuotemerkillä myytävät lasin esi-
käsittelykoneet sekä työkalujen valmistus. 

services-segmenttiin kuuluvat lasinja-
lostuskoneiden huolto- ja palvelutoimin-
ta, varaosa- ja työkalumyynti sekä akaan 
lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan 
lukuun. 

software solutions -segmentti pysyy en-
nallaan. tuotetarjonta kattaa albat+Wirsam 
tuotemerkillä myytävät toiminnanohjaus-
järjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot 
ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä 
ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille 
linjaratkaisuille. 

Glastonin uuden segmenttirakenteen 
mukaiset tiedot julkaistiin pörssitiedotteella 
24.6.2009. työkalujen (tools) uudelleenor-
ganisointi on kesken ja työkalujen liikevaih-
to ja liiketulos raportoidaan tässä katsauk-
sessa vielä osana machines-segmenttiä.

myös vuosineljänneksittäin raportoita-
viin maantieteellisiin segmentteihin on tehty 
muutos. entinen emea-alue on jaettu seg-
mentteihin eurooppa ja meai (lähi-itä, af-
rikka, intia, Pakistan ja Bangladesh). muut 
raportoitavat alueet ovat aasia ja amerikka.
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markkinat Glastonin markkinat olivat viime vuoteen 
verrattuna edelleen hiljaiset kysynnän 
jäädessä alhaiselle tasolle. Joitain merkkejä 
markkinoiden elpymisestä nähtiin kuitenkin 
katsauskauden loppupuolella. asiakkaiden 
investointivarovaisuus jatkui katsauskaudel-
la ja konekauppa painottui yksittäisten ko-
neiden myyntiin. laajoille one-stop-Partner 
-kaupoille ei ollut kysyntää.

machines
lasinjalostuskoneiden kysyntä katsauskau-
della oli heikkoa. markkinoilla jatkunut epä-
varmuus vaikutti asiakkaiden investointi- 
halukkuuteen. katsauskauden viimeisillä 
viikoilla oli kuitenkin havaittavissa varovaisia 
merkkejä markkinoiden toipumisesta. eri-
tyisesti aasian markkinoilla kysyntä kääntyi 
lievään kasvuun paikallisten elvytysohjel-
mien ansiosta. kysyntä etelä-amerikassa 
jatkui edelleen hyvänä. 

toisella neljänneksellä Glaston sai mer-
kittäviä tilauksia arkkitehtuuri- ja aurinko-
energialasin tuotantoon saksasta ja kiinas-
ta. myydyt turvalasikoneet edustavat uusinta 
lasinjalostusteknologiaa. katsauskaudella 
toimitettiin myös ensimmäinen tamglass 
Proe magnum 9633, joka on euroopan suu-
rin tasokarkaisukone.

teknologiasiirtoa kiinaan jatkettiin kat-
sauskaudella. ensimmäinen tianjinin teh-
taalla valmistettu tamglass CHF jatku-
vatoiminen tasokarkaisukone luovutettiin 
asiakkaalle kesäkuussa. 

machines-liiketoiminta-alueen tammi–
kesäkuun liikevaihto oli 53,4 (92,7) miljoo-
naa euroa. 

services
asiakkaiden koneiden käyttöasteiden ale-
neminen vaikutti huollon markkinatilantee-
seen, ja tamglass- ja Bavelloni-varaosien 
kysyntä oli heikkoa koko ensimmäisen 
vuosipuoliskon ajan. alhaista kysyntää 
pystyttiin osittain paikkaamaan upgrade- 
eli päivitystuotteilla. vuonna 2008 huollon 
palvelutarjontaan otettujen keraamisten 
telojen kysyntä säilyi katsauskaudella hy-
vänä. katsauskauden loppupuolella pientä 
kysynnän kasvua oli havaittavissa Pohjois-
aasian markkinoilla.

katsauskaudella uniglass-koneiden 
huolto tuli osaksi Glastonin globaalia huol-

toverkostoa. alkuvuoden aikana huolto on 
tuonut markkinoille useita uusia päivitys-
tuotteita Bavelloni-, tamglass- ja uniglass-
koneisiin ja -laitteisiin. suurin osa päivitys-
tuotteista on koneiden, esimerkiksi low-e 
-koneiden, tuotantokykyä parantavia ratkai-
suja. lisäksi palvelutarjontaa on laajennettu 
asiakkaille suunnatuilla koulutuspaketeilla 
sekä asiakkaan tuotannon kokonaisvaltai-
sella konsultointipalvelukonseptilla.

työkalujen (tools) kysyntä oli heikkoa 
katsauskaudella. osana konsernin ter-
vehdyttämisohjelmaa työkalujen valmistus 
usa:ssa lopetettiin. 

services-liiketoiminnan tammi–kesäkuun 
liikevaihto oli 20,4 (30,2) miljoonaa euroa. 

software solutions
taloudellinen taantuma vaikutti edelleen 
software solutions -liiketoiminta-alueen 
toimintaan. kysyntä Yhdysvalloissa ja kii-
nassa jatkui erittäin heikkona. suhteellisen 
vakaat keski-euroopan markkinat paikka-
sivat kuitenkin osittain muiden markkina-
aluiden heikentynyttä kysyntää. 

korkeampi automaation aste sekä järjes-
telmien integrointi ovat olleet tuotekehityk-
sen painopisteenä jo parin vuoden ajan, ja 
nykyinen markkinatilanne on jopa vauhdit-
tanut tätä kehitystä. Panorama-linjaohjaus- 
järjestelmää kehitettiin katsauskaudella 
edelleen.

software solutions -liiketoiminta-alueen 
alkuvuoden liikevaihto oli 11,8 (13,7) miljoo-
naa euroa.

one-stop-partner 
laajojen one-stop-Partner -hankkeiden 
kysyntä pysähtyi vuoden 2008 viimeisen nel-
jänneksen aikana, ja kysyntä jatkui heikkona 
vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen aikana.

tilauskertymä one-stop-Partner -toimi-
tuksille oli tammi–kesäkuussa 1,2 (14,3) 
miljoonaa euroa. Yksikön tuotot sisältyvät 
raportoitaviin segmentteihin.

markkinat aurinkoenergiaan liittyviin teh-
dasratkaisuihin ovat edelleen olemassa, ja 
Glastonin asema tässä asiakassegmentis-
sä on vahva. talouden taantuman jatkuessa 
asiakkaat ovat siirtäneet investointipäätök-
siään. toisaalta taantuma on vauhdittanut 
kehitystä kohti integroituja ratkaisuja ja kor-
keampaa automaatioastetta.
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tilauskanta, meur 30.6.2009 30.6.2008

maCHines 30,8 78,0

seRviCes 2,3 16,2

soFtWaRe solutions 4,0 6,0

YhteensÄ 37,1 100,3

ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 
84,4 (135,7) miljoonaa euroa. machines-liike-
toiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuus-
sa oli 53,4 (92,7) miljoonaa euroa, services-
segmentin 20,4 (30,2) miljoonaa euroa ja 
software solutionsin 11,8 (13,7) miljoonaa 
euroa. liikevaihdon lasku johtui poikkeuksel-

lisen heikkona jatkuneesta kysynnästä. 
toisen vuosineljänneksen liikevaihto  

oli 45,2 (72,6) miljoonaa euroa jakautuen 
liiketoiminta-alueille seuraavasti: machines 
29,8 (49,9) miljoonaa euroa, services 9,7 
(16,9) miljoonaa euroa ja software solu-
tions 5,9 (6,4) miljoonaa euroa.

liikevaihto, meur 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008

maCHines 53,4 92,7 181,1

seRviCes 20,4 30,2 63,4

soFtWaRe solutions 11,8 13,7 28,2

muut Ja sisäinen mYYnti -1,2 -1,0 -2,2

YhteensÄ 84,4 135,7 270,4

liiketulos, meur 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008

maCHines -9,9 5,4 5,3

seRviCes -1,9 1,7 4,7

soFtWaRe solutions 0,1 2,2 3,7

muut Ja eliminoinnit -3,6 -3,8 -7,6

liiketulos ilman kertaluonteisia eriÄ -15,2 5,4 6,2

keRtaluonteiset eRät -4,3 - -12,3

liiketulos -19,5 5,4 -6,1

saadut tilaukset 
ja tilauskanta

saadut tilaukset
Glastonin saadut tilaukset ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla olivat 67,3 (136,8) miljoo-
naa euroa. machines-segmentin
osuus saaduista tilauksista oli 68 %, 
services-segmentin 24 % ja software solu-
tionsin 8 %.

tilauskanta 
Glastonin tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 
(100,3) miljoonaa euroa. machines-liiketoi-
minta-alueen osuus tilauskannasta oli 30,8 
miljoonaa euroa, services-segmentin osuus 
2,3 miljoonaa euroa ja software solutionsin 
4,0 miljoonaa euroa.

katsauskauden tulos oli -18,1 (3,7) mil-
joonaa euroa. sijoitetun pääoman tuotto 
oli -19,7 (8,3) % ja osakekohtainen tulos 

-0,23 (0,05) euroa. toisen vuosineljännek-
sen osakekohtainen tulos oli -0,13 (0,04) 
euroa.

liikevaihto 
ja -tulos

liiketulos tammi-kesäkuussa oli -19,5 (5,4) 
miljoonaa euroa, eli -23,1 (4,0) % liikevaih-
dosta. liiketulos sisältää 4,3 miljoonaa 
euroa pääosin toiminnan tehostamiseen 
liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, jotka 
kirjattiin vuoden toiselle neljännekselle. 
machines-liiketoiminta-alueen osuus en-
simmäisen vuosipuoliskon liiketuloksesta 
ilman kertaluonteisia eriä oli -9,9 (5,4) mil-
joonaa euroa, services-liiketoiminta-alu-
een -1,9 (1,7) miljoonaa euroa ja software 
solutionsin 0,1 (2,2) miljoonaa euroa.

myynnin voimakas lasku vaikutti 

machines-liiketoiminta-alueen kannatta-
vuuteen, joka mittavista säästötoimenpi-
teistä huolimatta heikkeni edelliseen vuo-
den vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
toiminnan sopeuttamista ja tehostamista 
jatketaan voimallisesti loppuvuoden aikana.

toisen vuosineljänneksen liiketulos il-
man kertaluonteisia eriä oli -6,2 (3,8) mil-
joonaa euroa. josta machines-liiketoimin-
nan osuus oli -4,6 (3,3) miljoonaa euroa, 
services-liiketoiminta-alueen -0,2 (1,3) 
miljoonaa euroa ja software solutionsin 
0,5 (1,2) miljoonaa euroa.
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tervehdYttÄmisohjelma syyskuussa 2008 käynnistettiin koko kon-
sernissa tehostamistoimet kannattavuuden 
parantamiseksi ja toimintojen sopeutta-
miseksi markkinatilanteeseen, ja näitä 
toimenpiteitä jatkettiin katsauskaudella.

koneliiketoiminnan uudelleenjärjestely 
eteni vuoden toisen neljänneksen aikana, ja 
liiketoiminta-alueet Pre-processing ja Heat 
treatment integroitiin liiketoiminta-alueeksi 
machines (koneet). katsauskauden päätty-
essä machines-liiketoiminta-alueen uusi, 
globaali organisaatio oli nimitetty ja toimin-
nassa. seuraavaksi machines-liiketoiminta-
alueella keskitytään integraation loppuun 
saattamiseen ja kannattavuuden edelleen 
parantamiseen mm. rationalisoimalla tuo-
teportfoliota sekä kehittämällä globaalia 
tuotantorakennetta. 

toimintaa tehostettiin sopeuttamalla 
tuotantoa, ja meksikossa sijaitseva tuotan-
toyksikkö suljettiin maaliskuussa. Cinna-
minsonissa Yhdysvalloissa sijaitsevan teh-
taan sulkeminen on edennyt suunnitelman 
mukaan ja toiminta päättyy syyskuun lopus-
sa. katsauskaudella käynnistettiin usa:ssa 
valmistettujen karkaisukoneiden tuotannon 
siirto suomeen ja kiinaan. 

Huollossa toimenpiteet kustannusten leik-
kaamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi 
jatkuivat, mm. Japanin toimipiste suljettiin 
huhtikuussa. lisäksi työkalutuotantoa 
siirrettiin italiaan. Huoltotehtävissä olevan 
henkilöstön määrä pieneni katsauskau-
della 30 henkilöllä. 

konsernilla on käynnissä mittavat lo-
mautukset suomessa ja italiassa. saksas-
sa ja usa:ssa on lyhennetty työaikaa.

tehostamis- ja sopeuttamistoimien 
seurauksena Glastonin henkilömäärä oli 
katsauskauden päättyessä alentunut 259 
henkilöllä vuoden 2008 lopusta. lisäk-
si vuokratyövoimaa vähennettiin lähes 60 
henkilöllä.

tehostamistoimenpiteiden suunnitellut 
kulusäästöt ovat yhteensä lähes 20 miljoo-
naa euroa ja tähän liittyvät kertaluonteiset 
kustannukset 4,3 miljoonaa euroa vuodel-
le 2009. säästöt toteutuvat pääosin vuoden 
2009 aikana. katsauskauden kulusäästöt 
(ilman materiaalikuluja) verrattuna edellis-
vuoden vastaavaan ajanjaksoon olivat 10,6 
miljoonaa euroa (toisella vuosineljännek-
sellä 6,9 miljoonaa euroa). 

rahoitus konsernin rahoitusasema säilyi kohtuul-
lisena. nettovelat laskivat toisella vuosi-
neljänneksellä verrattuna ensimmäisen 
vuosineljänneksen loppuun. konsernin 
rahoitusasemaan vaikuttivat kaudella mak-
settujen osinkojen lisäksi pääosin muutok-
set käyttöpääomassa sekä liiketoiminnan 
rahavirrassa sekä liikkeeseen laskettu 
vaihtovelkakirjalaina (23,8 miljoonaa eu-
roa). käyttöpääomaa saatiin pienennettyä 
(+15,2 miljoonaa euroa), mutta liiketoi-
minnan rahavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta oli katsauskaudella negatiivinen 
(-17,6 miljoonaa euroa). investointien raha-
virta oli -5,4 (-7,1) miljoonaa euroa.  

Rahoituksen rahavirta tammi-kesäkuussa 
oli +17,6 (+15,1) miljoonaa euroa, joka 
sisältää katsauskaudella maksettuja osin-
koja 3,9 (7,8) miljoonaa euroa. 

omavaraisuusaste 30.6.2009 oli 41,9 
(51,2) %. 

konsernin likvidit rahavarat olivat katsaus- 
kauden päättyessä 21,4 (11,0) miljoonaa eu-
roa. korolliset nettovelat olivat 63,9 (31,9) 
miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuus-
aste oli 60,6 (23,6) %. maksuvalmiuden var-
mistamiseksi konsernilla on 65 miljoonan 
euron suuruinen komittoitu valmiusluotto-
limiitti. kesäkuun lopussa limiitistä oli käy-
tössä 20 miljoonaa euroa. 
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Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 6,2 (7,0) 
miljoonaa euroa. tärkeimmät investoinnit 
kohdistuivat lasinjalostusliiketoiminnan 
myynnin yhteydessä perustettuun yhteisyri-
tykseen sekä globaaliin eRP-hankkeeseen. 

eRP-järjestelmä otettiin käyttöön pilottiyhti-
össä suomessa toisella vuosineljänneksellä.

katsauskauden poistot ja arvonalentu-
miset aineellisista ja aineettomista hyödyk-
keistä olivat 5,2 (4,1) miljoonaa euroa. 

investoinnit ja poistot

osakkeet ja kurssikehitYs Glaston oyj abp:n maksettu ja merkitty 
osakepääoma 30.6.2009 oli 12,7 miljoonaa 
euroa ja liikkeeseen laskettuja osakkei-
ta oli 79 350 000 kappaletta. Yhtiöllä on 
yksi osakelaji. katsauskauden päättyessä 
yhtiöllä oli hallussaan 838 582 kappaletta 
yhtiön osaketta, mikä on 1 % liikkeeseen 
laskettujen osakkeiden lukumäärästä ja 
äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo 
on 134 173 euroa. Jokainen osake, joka 
ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa 
yhteen ääneen yhtiökokouksessa. osak-
keella ei ole nimellisarvoa. osakkeen 

kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,16 euroa.
Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 

30.6.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita oli 83,2 (243,5) miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin ensimmäi-
sen kuuden kuukauden aikana noin 3,9 mil-
joonaa kappaletta eli 5,0 % keskimääräi-
sestä osakekannasta. osakkeen alin kurssi 
oli 0,92 euroa ja ylin 1,44 euroa. tammi-
kesäkuun kaupankäyntimäärällä painotet-
tu keskikurssi oli 1,18 euroa. Päätöskurssi 
30.6.2009 oli 1,06 euroa.

emoyhteisön omistajille kuuluva osake-
kohtainen oma pääoma oli 1,34 (1,72) euroa.

Henrik Reims nimitettiin myynti- ja 
markkinointijohtajaksi 1.4.2009 alkaen. 
one-stop-Partner -toimitukset sisäl-
tyvät myyntijohtajan vastuualueeseen. 
topi saarenhovi nimitettiin machines- 
liiketoiminta-alueen johtajaksi 22.4.2009 
alkaen ja manne tiensuu Glastonin 

henkilöstöjohtajaksi 15.5.2009 alkaen.
Glastonin palveluksessa oli 30.6.2009 yh-

teensä 1 282 (1 529) henkilöä. konsernin 
henkilöstöstä 24 % työskenteli suomessa ja 
51 % muualla euroopassa, 1 % meai-alu-
eella, 10 % aasiassa ja 14 % amerikoissa. 
Henkilöstöä oli keskimäärin 1 402 (1 492). 

osana viime vuonna aloitettua tehosta-
misohjelmaa uniglass engineering oy:n 
liiketoiminta siirrettiin Glastonin tampereen 
tehtaalle. toiminta uniglassin tehtaalla 
Ylöjärvellä päättyi 31.3.2009. 

Glastonin tytäryhtiö tamglass lasinja-
lostus oy myi eristys- ja arkkitehtuurilasin 
jalostustoiminnot inteRPane Glass oy:lle 
maaliskuussa. inteRPane Glass oy on 
Glastonin yhteisyritys. myytyjen toiminto-
jen liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa 
vuonna 2008. 1.4.2009 alkaen lasinjalos-

tustoiminta pitää sisällään ainoastaan 
akaan aurinkoheijastimien tuotannon. 
lasinjalostustoiminta kuuluu services-
segmenttiin. 

Glastonin kaksi yhtiötä meksikossa fuu-
sioituivat toisella vuosineljänneksellä. 
Glaston uk ltd. ja albat+Wirsam software 
ltd. isossa-Britanniassa fuusioituvat kol-
mannen vuosineljänneksen alussa.

liiketoiminta-alueet Pre-processing ja 
Heat treatment yhdistettiin huhtikuussa lii-
ketoiminta-alueeksi machines (koneet). 

orGanisaatio ja henkilÖstÖ

konsernin 
rakennemuutokset
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Glaston oyj abp:n varsinainen yhtiökokous 
pidettiin 17.3.2009 Helsingissä. kokous 
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilin-
päätöksen sekä myönsi vastuuvapauden 
toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2008.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi halli-
tuksen ehdotuksen mukaisesti 0,05 euroa 
osaketta kohden, yhteensä enintään noin 
4,0 miljoonaa euroa. 

Yhtiökokous vahvisti, että hallitukses-
sa jatkavat Claus von Bonsdorff, klaus 
Cawén, Jan lång, Carl-Johan Rosen-
bröijer, Christer sumelius ja andreas 
tallberg. Hallituksen puheenjohtajan 

vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 
40 000 eurossa ja varapuheenjohtajan 
vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituksen 
muiden jäsenten vuosipalkkiot päätettiin 
pitää ennallaan 20 000 eurossa. Hallitus 
valitsi järjestäytymiskokouksessaan an-
dreas tallbergin jatkamaan hallituksen 
puheenjohtajana ja Christer sumeliuk-
sen jatkamaan hallituksen varapuheen-
johtajana.

tilintarkastajana valittiin jatkamaan 
kHt-yhteisö kPmG oy ab, päävastuullise-
na tilintarkastajana sixten nyman, kHt. 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyk-
sen 2 §:ää, 11 §:ää ja 12 §:ää. 

Glaston oyj abp:n 17.3.2009 pidetty varsi-
nainen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään enintään 7 000 000 yhtiön 
oman osakkeen hankkimisesta. osakkei-
den hankkimisen tarkoituksena on yhtiön 
pääomarakenteen kehittäminen ja/tai 
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mah-
dollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
osana yhtiön osakeperusteista kannustin-
järjestelmää, tai investointien rahoittami-
nen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko 
pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edel-
leen. valtuutus on voimassa 18 kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-
mään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta. valtuutus käsitti yhteensä 
enintään 7 800 000 osaketta. uudet osak-
keet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat 
omat osakkeet luovuttaa joko maksua vas-
taan tai maksutta. osakkeet voidaan antaa 
ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille 

siinä suhteessa kuin he ennestään omista-
vat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan 
etuoikeudesta poiketen. osakkeita voidaan 
antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta 
poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön 
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomista-
jien etu huomioon ottaen erityisen painava 
taloudellinen syy. 

Hallitus voi päättää maksuttomasta osa-
keannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle 
annettavien osakkeiden lukumäärä voi yh-
dessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankit-
tujen tai hankittavien omien osakkeiden lu-
kumäärän kanssa olla enintään 1/10 yhtiön 
kaikista osakkeista.

uusista osakkeista maksettava merkintä-
hinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omas-
ta osakkeesta maksettava määrä merkitään 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen no-
jalla muista osakkeiden antamiseen ja luo-
vuttamiseen liittyvistä seikoista. valtuutus oli 
voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökoko-
uksen päättymiseen saakka.

Glaston oyj abp:n 8.6.2009 kokoontunut yli-
määräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen 
päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antami-
sesta.

valtuutuksen nojalla annettavien osak-
keiden lukumäärä voi olla yhteensä enin-
tään 25 000 000 osaketta. mikäli kaikki 
valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet 
annetaan, annettujen osakkeiden luku-
määrä vastaisi noin 24 % yhtiön kaikista 
osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien antamisen ehdoista. valtuutus koskee 
sekä uusien osakkeiden antamista että 
omien osakkeiden luovuttamista. osakeanti 
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oike-
uksien antaminen voi tapahtua osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

valtuutus on voimassa seuraavaan varsi-
naiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2010 asti ja se kumosi yhtiö-
kokouksen 17.3.2009 antaman osakeanti-
valtuutuksen.

varsinaisen YhtiÖkokouksen  
pÄÄtÖkset

YhtiÖkokouksen antamat 
valtuutukset 

YlimÄÄrÄisen 
YhtiÖkokouksen pÄÄtÖkset
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Globaalista talouskriisistä johtuen Glastonin 
markkinat ovat muuttuneet. taloudellinen 
taantuma on vaikeuttanut asiakkaiden 
investointimahdollisuuksia. vaikutus suuriin 
one-stop-Partner -tilauksiin on ollut erityi-
sen voimakas.

taloudellisen taantuman johdosta lasin-
jalostuskoneiden kysyntä jatkuu heikkona. 
asiakkaiden rahoitusvaikeuksien vuoksi ti-
laukset siirtyvät ja jo vahvistettuja tilauksia 
voi peruuntua. asiakkaiden rahoitustilan-
ne vaikuttaa myös saamisten perintään ja 
luottotappioihin. 

Raaka-aineisiin liittyvät riskit ovat pie-
nentyneet. Raaka-aineiden hintataso on ta-

saantunut ja alihankintaan liittyvät kapasi-
teettiongelmat ovat lähes poistuneet. 

mikäli kansainvälinen talouskriisi pit-
kittyy ja toimialan elpyminen viivästyy, 
on mahdollista, että Glastonin kerrytet-
tävissä olevat rahamäärät eivät tehosta-
mistoimenpiteistä syntyvistä säästöistä 
huolimatta riitä kattamaan omaisuus-
erien, etenkin liikearvon, kirjanpitoar-
voja. mikäli näin tapahtuu, on kirjattava 
omaisuuserien arvon alentuminen, joka 
toteutuessaan heikentää tulosta sekä 
omaa pääomaa. 

tarkempi selvitys Glastonin riskeistä on 
esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä.

Glaston oyj abp:n hallitus nimitti 5.8.2009 
diplomi-insinööri arto metsäsen yhtiön 
uudeksi toimitusjohtajaksi. arto metsä-
nen aloittaa tehtävässään 1.9.2009. mika 

seitovirta jätti toimitusjohtajan tehtävät 
5.8.2009. talousjohtaja kimmo lautanen 
hoitaa yhtiön toimitusjohtajan tehtävät 
ajalla 6.8.-31.8.2009.

Hiljaiset markkinat vaikuttavat edelleen 
voimakkaasti Glastonin liiketoimintaan ja 
toiminnan sopeuttaminen markkinatilan-
teeseen jatkuu. liiketoiminnan peruskivet 
ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti 
ja aurinkoenergiamarkkinat.

alkuvuoden markkinanäkymät olivat hei-
kot. ensimmäisiä merkkejä markkinoiden 
elpymisestä oli havaittavissa toisen vuosi-
neljänneksen loppupuolella. lasinjalostus-
koneiden loppuvuoden kysyntää on kui-
tenkin edelleen erittäin vaikea ennakoida 
nykyisessä epävarmassa taloudellisessa ti-
lanteessa. mahdollisen elpymisen ei kuiten-
kaan uskota vaikuttavan Glastonin kuluvan 

vuoden tuloskehitykseen.
alkuvuoden 2009 heikon tilauskannan 

ja poikkeuksellisen alhaisen kysynnän joh-
dosta Glaston arvioi edelleen vuoden 2009 
liikevaihdon jäävän alle vuoden 2008 tason. 
ensimmäisen vuosineljänneksen pienen 
tilauskannan johdosta odotetaan vuoden 
kolmannen neljänneksen liikevaihdosta al-
haista, ja heinä-syyskuun liiketuloksen arvi-
oidaan jäävän tappiolliseksi.

Helsingissä 11. elokuuta 2009

Glaston oyj abp
Hallitus

lÄhiajan epÄvarmuustekijÄt 
ja riskit

katsauskauden pÄÄttYmisen 
jÄlkeiset tapahtumat

nÄkYmÄt

Hallitus päätti 16.6.2009 ylimääräisen yh-
tiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla 
vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemi-
sesta, jonka pääoman määrä on enintään 30 
000 000 euroa jaettuna 50 000 euron nimel-
lisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin. laina 
laskettiin liikkeeseen osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen 

valitsemien sijoittajien merkittäväksi. lai-
naa merkittiin yhteensä 23 750 000 eurolla 
ja hallitus hyväksyi merkinnät 17.6.2009. 
laina vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa, 
optimoi pääomarakennetta ja mahdollis-
taa investointeja. vaihtovelkakirjan ehdot 
on esitelty 16.6.2009 päivätyssä pörssitie-
dotteessa.

vaihtovelkakirjalaina
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osavuosikatsaus ja liitetiedot 
1.1. - 30.6.2009

tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 
Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

konsernin lyhennetty tase

milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
varat
pitkäaikaiset varat   
aineelliset hyödykkeet 28,5 34,4 35,0
liikearvo 66,2 67,6 66,2
muut aineettomat hyödykkeet 23,6 20,3 22,5
osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja lainasaamiset yhteisyrityksiltä 1,4 0,8 0,9
myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,1 0,3
laskennalliset verosaamiset 9,8 3,6 7,9
pitkäaikaiset varat yhteensä 129,8 126,8 132,9
lyhytaikaiset varat   
vaihto-omaisuus 41,3 57,0 53,9
saamiset   
myynti- ja muut saamiset 67,5 89,4 83,3
kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 4,0 2,4 4,4
saamiset yhteensä 71,5 91,8 87,6
Rahavarat 21,4 11,0 11,5
myytävänä olevat varat - 0,2 -
lyhytaikaiset varat yhteensä 134,1 160,1 153,1
varat yhteensä 263,9 286,9 285,9

oma pääoma ja velat
oma pääoma   
osakepääoma 12,7 12,7 12,7
Ylikurssirahasto 25,3 25,3 25,3
muut rahastot 0,0 - -
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,2 0,2 0,2
omat osakkeet -3,5 -3,5 -3,5
käyvän arvon rahasto 0,0 0,0 0,0
suojausrahasto - -0,1 -
kertyneet voittovarat ja kurssierot 88,4 96,9 98,2
emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -18,1 3,7 -9,1
emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 105,0 135,1 123,7
määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,1 0,0
oma pääoma yhteensä 105,4 135,2 123,8
pitkäaikaiset velat   
Pitkäaikaiset korolliset velat 33,0 4,5 16,4
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 7,4 8,8 8,0
laskennalliset verovelat 8,7 9,0 8,4
pitkäaikaiset velat yhteensä 49,0 22,3 32,9
lyhytaikaiset velat   
lyhytaikaiset korolliset velat 52,3 38,4 53,0
lyhytaikaiset varaukset 6,2 2,0 10,6
ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 49,9 85,6 63,8
kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 1,1 3,3 1,9
lyhytaikaiset velat yhteensä 109,5 129,4 129,3
velat yhteensä 158,5 151,7 162,2
oma pääoma ja velat yhteensä 263,9 286,9 285,9
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konsernin lyhennetty tuloslaskelma

konsernin laaja tuloslaskelma

milj. euroa 4–6 /2009 4–6 /2008 1–6 /2009 1–6 /2008 1–12 /2008
liikevaihto 45,2 72,6 84,4 135,7 270,4
liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,3 0,5 0,4 0,4
kulut -52,8 -67,0 -98,8 -126,6 -265,8
osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista -0,4 0,0 -0,4 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -2,6 -2,1 -5,2 -4,1 -11,2
liikevoitto / -tappio -10,5 3,8 -19,5 5,4 -6,1
tuotot myytävänä olevista varoista - 0,1 - 0,1 0,1
muut rahoitustuotot ja -kulut -0,7 1,7 -0,8 1,2 -2,1
tulos ennen veroja -11,3 5,6 -20,3 6,7 -8,1
tuloverot 1,2 -2,5 2,1 -3,0 -1,1
kauden voitto / tappio -10,0 3,1 -18,1 3,7 -9,2
jakautuminen     
määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
emoyhteisön omistajille -10,0 3,1 -18,1 3,7 -9,1
Yhteensä -10,0 3,1 -18,1 3,7 -9,2

tulos / osake, euroa, laimentamaton -0,13 0,04 -0,23 0,05 -0,12
tulos / osake, euroa, laimennettu -0,13 0,04 -0,23 0,05 -0,12

    
liikevoitto / -tappio, % liikevaihdosta -23,3 5,2 -23,1 4,0 -2,3
kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -22,2 4,2 -21,4 2,7 -3,4

    
liikevoittoon / -tappioon sisältyvät kertaluonteiset erät -4,3 - -4,3 - -12,3
liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä -6,2 3,8 -15,2 5,4 6,2
liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta -13,7 5,2 -18,0 4,0 2,3

milj. euroa 4–6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008
raportointikauden voitto / tappio -10,0 3,1 -18,1 3,7 -9,2
muut laajan tuloksen erät     
kurssierot ulkomaisista yksiköistä -0,8 0,4 -0,1 -0,6 0,7
tehokas osuus rahavirran suojausten käypien arvojen muutoksista - -0,2 - -0,2 -
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset, jotka on siirretty 
tulosvaikutteisiksi, tehokas osuus - - - - 0,0
myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
muut siirrot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
raportointikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,8 0,3 -0,1 -0,7 0,7

    
raportointikauden laaja tulos yhteensä -10,8 3,4 -18,2 3,0 -8,5

    
jakautuminen     
määräysvallattomille omistajille 7,4 0,4 0,0 0,0 -8,5
emoyhteisön omistajille -18,3 3,0 -18,2 3,0 0,0
raportointikauden laaja tulos yhteensä -10,8 3,4 -18,2 3,0 -8,5
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konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008
liiketoiminnan rahavirrat 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -17,6 4,6 7,2
käyttöpääoman muutos 15,2 -12,5 -30,4
liiketoiminnasta kertyneet rahavarat -2,4 -7,9 -23,3
investointien rahavirrat  
liiketoimintojen yhdistäminen -0,5 -0,5 0,7
muut investoinnit -4,5 -7,0 -14,5
investoinnit yhteisyrityksiin -1,8 - -
muut 0,1 - -
luovutustulot 1,2 0,3 0,4
investointeihin käytetyt nettorahavarat -5,4 -7,1 -13,4
rahavirrat ennen rahoitusta -7,8 -15,0 -36,7
rahoituksen rahavirrat  
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäykset (+) / vähennykset (-) 21,0 1,9 17,5
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 0,0 0,3 0,3
lyhytaikaisen rahoituksen lisäykset (+) / vähennykset (-) -0,8 20,2 27,9
maksetut osingot -3,9 -7,8 -7,8
muu rahoitus 1,2 0,5 0,0
rahoitukseen käytetyt nettorahavarat 17,6 15,1 37,8

 
valuuttakurssien muutoksen vaikutus 0,1 -0,5 -1,0
rahavarojen nettomuutos 9,8 -0,4 0,1
Rahavarat kauden alussa 11,5 11,4 11,4
Rahavarat kauden lopussa 21,4 11,0 11,5
rahavarojen nettomuutos 9,8 -0,4 0,1
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konsernin oman pääoman muutoslaskelma

milj. euroa
osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
muut  

rahastot

sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

omat  
osakkeet

käyvän 
arvon  

rahasto
oma pääoma 1.1.2008 12,7 25,3 - 0,3 -3,9 -
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - - - - 0,0
omien osakkeiden luovutus - - - -0,1 0,4 -
suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien verovaikutus - - - 0,0 - -
oma pääoma 30.6.2008 12,7 25,3 - 0,2 -3,5 0,0

milj. euroa
osake- 

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
muut  

rahastot

sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

omat  
osakkeet

käyvän  
arvon  

rahasto
oma pääoma 1.1.2009 12,7 25,3 - 0,2 -3,5 0,0
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - - 0,0 - - 0,0
muu muutos omissa osakkeissa - - - 0,0 0,0 -
oma pääoma 30.6.2009 12,7 25,3 0,0 0,2 -3,5 0,0

milj. euroa
suojaus-

rahasto
kert.  

voittovarat
kert.  

kurssierot

emoyhteisön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma yht.

määräys-
vallattomi-

en omist. 
osuus

oma  
pääoma  

yht.
oma pääoma 1.1.2008 0,0 106,8 -1,2 139,9 0,0 139,9
Raportointikauden laaja tulos yhteensä -0,1 3,6 -0,6 2,9 0,0 3,0
omien osakkeiden luovutus - - - 0,3 - 0,3
suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien verovaikutus - - - 0,0 - 0,0
osakeperusteinen kannustinjärjestelmä - -0,2 - -0,2 - -0,2
osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, verovaikutus - 0,0 - 0,0 - 0,0
osingonjako - -7,8 - -7,8 - -7,8
oma pääoma 30.6.2008 -0,1 102,4 -1,8 135,1 0,1 135,2

milj.euroa
suojaus-

rahasto
kert.  

voittovarat
kert.  

kurssierot

emoyhteisön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma yht.

määräys-
vallattomi-

en omist. 
osuus

oma  
pääoma 

yht.
oma pääoma 1.1.2009 - 89,6 -0,5 123,7 0,0 123,8
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - -18,1 -0,1 -18,2 0,0 -18,2
muut muutokset määräysvallattomien omistajien osuudessa - - - - 0,4 0,4
muu muutos omissa osakkeissa - - - - - -
osakeperusteinen kannustinjärjestelmä - 0,0 - 0,0 - 0,0
osakeperusteinen kannustinjärjestelmä, verovaikutus - 0,0 - 0,0 - 0,0
vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuus - 3,4 - 3,4 - 3,4
osingonjako - -3,9 - -3,9 - -3,9
oma pääoma 30.6.2009 - 71,0 -0,7 105,0 0,4 105,4
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tunnusluvut

osakekohtaiset tunnusluvut

30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
käyttökate (eBitDa), % liikevaihdosta (1 -16,9 7,0 1,9
liikevoitto / -tappio (eBit), % liikevaihdosta -23,1 4,0 -2,3
kauden tulos, % liikevaihdosta -21,4 2,7 -3,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 6,2 7,0 18,4
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 7,3 5,2 6,8
omavaraisuusaste, % 41,9 51,2 45,8
velkaantuneisuusaste, % 80,9 31,7 56,1
nettovelkaantuneisuusaste, % 60,6 23,6 46,8
korolliset nettovelat, milj. euroa 63,9 31,9 57,9
sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 190,7 178,1 193,2
oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -31,6 5,3 -7,0
sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -19,7 8,3 -2,3
Henkilökunta keskimäärin  1 402 1 492 1 519
Henkilökunta kauden lopussa  1 282 1 529 1 541

30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
osakemäärä kauden lopussa, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 78 511 78 540 78 540
osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (1 000) 78 533 78 474 78 507
osakkeiden laimennettu keskimääräinen lukumäärä (1 000) 81 379 78 474 78 507
tulos / osake, laimentamaton, euroa -0,23 0,05 -0,12
tulos / osake, laimennettu, euroa -0,23 0,05 -0,12
emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake, euroa 1,34 1,72 1,58
Hinta / tulos per osake (P/e) -4,6 66,1 -7,8
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake 0,79 1,80 0,58
osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 83,2 243,5 71,5
osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä osakekannasta 5,0 1,9 5,1
osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 3 921 1 512 3 965
kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,06 3,10 0,91
kauden ylin kurssi, euroa 1,44 3,33 3,33
kauden alin kurssi, euroa 0,92 2,70 0,87
kauden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa 1,18 3,09 2,07

(1 käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset
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taloudellista kehitystä kuvaavat  
tunnusluvut

käyttökate (eBitda) = tulos ennen poistoja 
ja arvonalentumisia, yhteis- ja osakkuusyri-
tysten tulososuudet mukaan luettuina

liikevoitto (eBit) = tulos poistojen ja 
arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja 
osakkuusyritysten tulososuudet mukaan 
luettuina

rahavarat = muut rahavarat + käteisvarat

korolliset nettovelat = korolliset velat - 
rahavarat

rahoituskulut = Rahoitusvelkojen korkoku-
lut + rahoitusjärjestelyiden palkkiokulut + 
rahoitusvelkojen valuuttakurssierot

omavaraisuusaste, % = oma pääoma 
(emoyhteisön omistajille kuuluva oma 
pääoma + määräysvallattomien omistajien 
osuus) x 100 / (taseen loppusumma - saa-
dut ennakot)

velkaantuneisuusaste (gearing), % = ko-
rolliset velat x 100 / oma pääoma (emoyh-
teisön omistajille kuuluva oma pääoma + 
määräysvallattomien omistajien osuus) 

nettovelkaantuneisuusaste (net gearing), 
% = korolliset nettovelat x 100 / oma pää-
oma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma 
pääoma + määräysvallattomien omistajien 
osuus) 

sijoitetun pääoman tuottoprosentti (roce) = 
Raportointikauden tulos ennen veroja + 
rahoituskulut x 100 / oma pääoma + korol-
liset velat (raportointikauden alun ja lopun 
keskiarvo)

oman pääoman tuottoprosentti (roe) = 
Raportointikauden voitto / tappio x 100 / 
oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuu-
luva oma pääoma + määräysvallattomien 
omistajien osuus)  
(raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)

osakekohtaiset tunnusluvut

tulos / osake (eps)= emoyhteisön omista-
jille kuuluva osuus raportointikauden tulok-
sesta / keskimääräinen osakeantioikaistu 
osakemäärä

laimennettu tulos / osake = emoyhteisön 
omistajille kuuluva osuus raportointikauden 
tuloksesta oikaistuna vaihtovelkakirjalai-
nan tulosvaikutuksella / keskimääräinen 
osakeantioikaistu osakemäärä oikaistuna 
vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osake-
määrään

emoyhteisön omistajille kuuluva oma 
pääoma / osake = 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 / tulos per osake (p/e) = Raportoin-
tikauden viimeinen pörssikurssi / (tulos / 
osake (ePs))

hinta / oma pääoma per osake = Rapor-
tointikauden viimeinen pörssikurssi / (emo-
yhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / 
osake)

osakkeiden vaihdon kehitys = Raportoin-
tikauden aikana vaihdettujen osakkeiden 
lukumäärän suhteellinen osuus keskimää-
räisestä osakemäärästä

osakekannan markkina-arvo = osakkeiden 
lukumäärä raportointikauden lopussa x 
raportointikauden viimeinen pörssikurssi

osakkeiden lukumäärä raportointikauden 
lopussa = liikkeeseen laskettu osakemäärä 
- yrityksen hallussa olevat omat osakkeet

tunnuslukujen laskentakaavat
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tammi–kesäkuu 2009

laatimisperiaatteet

liiketoimintojen myynnit 

muutokset yhteisyrityksissä

Glastonin tytäryhtiö tamglass lasinja-
lostus oy myi maaliskuussa eristys- ja 
arkkitehtuurilasin jalostustoimintonsa 
inteRPane Glass oy:lle, jonka toiminta 
käynnistyi 1.4.2009. myytyjen toimintojen 
liikevaihto oli noin 14 milj. euroa vuonna 
2008, ja sen palveluksessa oli maaliskuun 
lopussa 93 työntekijää, jotka siirtyivät 
inteRPane Glass oy:n palvelukseen. 

kauppa toteutettiin liiketoimintakaup-
pana, jossa myytiin mm. aineellisia hyö-
dykkeitä ja varastoa. kauppa rahoitettiin 
pääasiassa Glastonin tarjoamalla rahoi-
tuksella ostajalle. Glaston myös sijoitti 
inteRPane Glass oy:n omaan pääomaan 
1,8 milj. euroa. tämän lisäksi Glaston on 
sitoutunut sijoittamaan inteRPane Glass 
oy:n omaan pääomaan vielä 1,0 milj. eu-
roa. myös kaupan toinen osapuoli on si-
toutunut tekemään lisäsijoituksia inteR-

Pane Glass oy:n omaan pääomaan.
inteRPane Glass oy:n omistajat ovat 

Georg F. Hesselbach omistamansa a a a 
Glass & Design Finland oy:n kautta sekä 
Glaston oyj abp:n tytäryhtiö. inteRPane 
Glass oy:n osakkeenomistajat ovat sol-
mineet osakassopimuksen, joka sisältää 
osto- ja myyntioptiot. optioiden perusteel-
la osakkeenomistajilla on myöhemmin 
mahdollisuus muuttaa omistusosuuksiaan 
inteRPane Glass oy:ssä.

kaupalla ei ole olennaista vaikutusta 
Glastonin tulokseen. 

inteRPane Glass oy on Glastonin yh-
teisyritys, joka konsolidoidaan Glaston-
konserniin pääomaosuusmenetelmällä.

Glaston jatkaa akaassa aurinkoheijas-
timien tuotantoa, joka työllistää noin 30 
henkilöä.

kiinalainen sanhe aaa tools Co. oli vuonna 
2008 yhdistelty yhteisyrityksenä käyttäen 
pääomaosuusmenetelmää eikä tytäryri-
tyksenä Glastonin 70 prosentin omistus-
osuudesta huolimatta, koska Glastonilla ei 
katsottu olevan määräysvaltaa yrityksessä. 

vuoden 2009 alusta lähtien sanhe aaa 
tools Co. on konsolidoitu tytäryrityksenä 
tosiasiallisen määräysvallan siirryttyä 
Glastonille.

inteRPane Glass oy:stä tuli Glastonin 
yhteisyritys 31.3.2009.

tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus 
on laadittu noudattaen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (iFRs) ias 34 osavuosi-
katsaukset -standardia siten kuin euroopan 
unioni on sen hyväksynyt. osavuosikatsaus 
ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaati-
maa tietoa.

tässä osavuosikatsauksessa on nouda-
tettu samoja iFRs-laatimisperiaatteita kuin 
edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi 
että seuraavia uusia tai uudistettuja stan-
dardeja ja tulkintoja noudatetaan 1.1.2009 
lähtien:

ias 23 (uudistettu) vieraan pääoman • 
menot
iFRs 8 toimintasegmentit• 
iFRiC 13 kanta-asiakasohjelmat• 
iFRs 2 (muutettu): osakeperusteiset • 
maksut: oikeuden syntymisehdot ja 
peruutukset 
ias 32:n Rahoitusinstrumentit: esittämis-• 
tapa ja ias 1:n tilinpäätöksen esittäminen 
-standardien muutokset - lunastusvel-
voitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön 
purkautuessa syntyvät velvoitteet
iFRiC 15 kiinteistöjen rakentamissopi-• 
mukset 
ias 39 Rahoitusinstrumentit (muutettu): • 
kirjaaminen ja arvostaminen - Hyväksyt-
tävät suojauskohteet

iFRs 1 ensimmäinen iFRs-standardien • 
käyttöönotto ja ias 27 konsernitilinpäätös 
ja erillistilinpäätös -standardien muutok-
set: tytäryrityksen, yhteisessä määräys-
vallassa olevan yksikön tai osakkuusyri-
tyksen kirjanpitoarvo
iFRs 7 (muutettu): Rahoitusinstrumentit: • 
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
iFRiC 9 (muutettu) ja ias 39 (muutettu): • 
kytketyt johdannaiset 

lisäksi Glaston noudattaa toukokuussa 
2008 julkaistuja vuosittaisia iFRs-standardi-
en parannuksia. 

uudistetun ias 23 vieraan pääoman 
menot -standardin käyttöönotto muut-
ti 1.1.2009 alkaen Glastonin tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita siten, että välittömästi 
hyödykkeen hankkimisesta, rakentamises-
ta tai valmistamisesta johtuvia vieraan pää-
oman menoja aktivoidaan ehdot täyttävien 
omaisuuserien hankintamenoon. aktivoimi-
nen koskee lähinnä aineellisia ja aineetto-
mia hyödykkeitä.

iFRs 8 toimintasegmentit -standardin 
käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaiku-
tusta Glastonin esittämään tilinpäätösinfor-
maatioon.

muut uudet tai uudistetut standardit tai 
tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glaston-
konsernin konsernitilinpäätöksen kannalta.



16
Glaston osavuosikatsaus
tammi–kesäkuu 2009

milj. euroa
machines 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008
ulkoinen liikevaihto 30,1 49,6 53,0 92,3 180,2
sisäinen liikevaihto -0,3 0,3 0,4 0,4 0,9
liikevaihto 29,8 49,9 53,4 92,7 181,1
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) -3,7 4,1 -8,1 7,1 10,2
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -4,6 3,3 -9,9 5,4 5,3
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -15,4 6,6 -18,5 5,8 2,9
kertaluonteiset erät -3,8 - -3,8 - -9,5
liiketulos -8,4 3,3 -13,6 5,4 -4,2
liiketulos-% -28,1 6,6 -25,6 5,8 -2,3
nettokäyttöpääoma   50,4 58,4 69,6
Henkilöstö keskimäärin 781 799 825
Henkilöstö kauden lopussa   718 842 861

services 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008
ulkoinen liikevaihto 9,2 16,6 19,6 29,7 62,2
sisäinen liikevaihto 0,6 0,3 0,8 0,5 1,2
liikevaihto 9,7 16,9 20,4 30,2 63,4
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) 0,1 1,9 -0,9 2,7 8,5
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,2 1,3 -1,9 1,7 4,7
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -1,7 7,5 -9,2 5,6 7,4
kertaluonteiset erät -0,3 - -0,3 - -2,2
liiketulos -0,4 1,3 -2,1 1,7 2,5
liiketulos-% -4,5 7,5 -10,5 5,6 3,9
nettokäyttöpääoma   13,3 16,7 17,1
Henkilöstö keskimäärin 323 419 413
Henkilöstö kauden lopussa   258 405 393

software solutions 4-6/2009 4-6/2008 1-6/2009 1-6/2008 1-12/2008
ulkoinen liikevaihto 5,9 6,4 11,8 13,7 28,1
sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
liikevaihto 5,9 6,4 11,8 13,7 28,2
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista - - - - 0,0
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) 1,0 1,7 1,4 3,1 5,5
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,5 1,2 0,1 2,2 3,7
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 8,7 19,3 1,3 16,0 13,3
kertaluonteiset erät -0,3 - -0,3 - -0,6
liiketulos 0,2 1,2 -0,1 2,2 3,2
liiketulos-% 4,1 19,3 -1,0 16,0 11,3
nettokäyttöpääoma   6,3 5,0 5,8
Henkilöstö keskimäärin 269 249 255
Henkilöstö kauden lopussa   277 252 262

segmenttien nettokäyttöpääoma = varasto + ulkoiset myyntisaamiset - ulkoiset ostovelat - saadut ennakkomaksut.

segmenttitiedot machines-segmenttiin sisältyvät tamglass- 
ja uniglass-tuotemerkeillä myytävät lasin 
karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneet, 
Bavelloni-tuotemerkillä myytävät lasin esi-
käsittelykoneet sekä työkalujen valmistus. 

services-segmenttiin kuuluvat lasinja-
lostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, 
varaosa- ja työkalumyynti sekä akaan lasin-
jalostustehtaan operointi asiakkaan lukuun. 

uuden segmenttijaon mukaisen orga-
nisaation muodostaminen on vielä osittain 
kesken työkaluliiketoiminnan osalta, jonka 
vuoksi työkaluliiketoiminnan liikevaihto ja 
liiketulos sisältyvät vielä kokonaisuudes-
saan machines-segmentin lukuihin eivätkä 

services-segmenttiin. työkaluliiketoiminn-
nan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2009 
5,1 (6,4) milj. euroa, ja vuonna 2008 12,6 
milj. euroa. liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä oli tammi-kesäkuussa -0,2 (0,5) milj. 
euroa (vuonna 2008 0,4 milj. euroa). liike-
vaihto ja osuus liiketuloksesta tullaan siir-
tämään services-segmentin lukuihin kol-
mannen vuosineljänneksen aikana. 

software solutions -segmentin tuotetar-
jonta kattaa albat+Wirsam tuotemerkillä 
myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasi-
teollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja ovila-
sivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot la-
sinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille. 

vuoden 2009 kertaluonteiset erät sisältävät 
pääosin machines-segmentin uudelleen-
järjestelystä syntyneitä kuluja. lisäksi 
kertaluonteiset kulut sisältävät tehostamis-
ohjelmien kuluja. 

vuoden 2008 kertaluonteiset erät sisältävät 
tehostamisohjelmista syntyviä kuluja sekä 
aikaisempina vuosina tehdyistä sopimuk-
sista ja epävarmoista saamisista kirjattuja 
kertakustannuksia.
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tammi–kesäkuu 2009

milj. euroa
liikevaihto 4–6/2009 4–6/2008 1–6/2009 1–6/2008 1–12/2008
machines 29,8 49,9 53,4 92,7 181,1
services 9,7 16,9 20,4 30,2 63,4
software solutions 5,9 6,4 11,8 13,7 28,2
muut ja sisäinen myynti -0,2 -0,6 -1,2 -1,0 -2,2
Glaston-konserni yhteensä 45,2 72,6 84,4 135,7 270,4

liiketulos 4–6/2009 4–6/2008 1–6/2009 1–6/2008 1–12/2008
machines -4,6 3,3 -9,9 5,4 5,3
services -0,2 1,3 -1,9 1,7 4,7
software solutions 0,5 1,2 0,1 2,2 3,7
muut ja eliminoinnit -1,9 -2,0 -3,6 -3,8 -7,6
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -6,2 3,8 -15,2 5,4 6,2
kertaluonteiset erät -4,3 - -4,3 - -12,3
liiketulos -10,5 3,8 -19,5 5,4 -6,1
Rahoituserät, netto -0,7 1,8 -0,8 1,3 -2,0
tulos ennen tuloveroja ja määrysvallattomien omistajien osuutta -11,3 5,6 -20,3 6,7 -8,1
tuloverot 1,2 -2,5 2,1 -3,0 -1,1
tulos -10,0 3,1 -18,1 3,7 -9,2
Henkilöstö keskimäärin 1 402 1 492 1 519
Henkilöstö kauden lopussa   1 282 1 529 1 541

nettokäyttöpääoma 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
machines 50,4 58,4 69,6
services 13,3 16,7 17,1
software solutions 6,3 5,0 5,8
muut -0,7 -1,3 -0,4
Glaston-konserni yhteensä 69,2 78,7 92,1

saadut tilaukset 1–6/2009 1–6/2008 1–12/2008
machines 45,7 95,7 156,9
services 16,3 35,5 59,7
software solutions 5,3 5,5 13,9
Glaston-konserni yhteensä 67,3 136,8 230,5

myynti maantieteellisten alueiden mukaan 1–6/2009 1–6/2008 1–12/2008
eurooppa 42,4 64,6 130,0
meai 11,3 26,7 48,0
aasia 11,0 18,5 36,5
amerikka 19,7 25,9 56,0
Yhteensä 84,4 135,7 270,4

meai = lähi-itä, afrikka, intia, Pakistan, Bangladesh

saadut tilaukset on laskettu uudelleen siten, että mukana ovat myös työkaluliiketoiminnan saadut tilaukset. 

Glaston-konserni
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tammi–kesäkuu 2009

milj. euroa
machines 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008
ulkoinen liikevaihto 30,1 22,8 46,5 41,4 49,6 42,7
sisäinen liikevaihto -0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2
liikevaihto 29,8 23,6 46,8 41,6 49,9 42,9
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) -3,7 -4,3 2,5 0,6 4,1 2,9
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -4,6 -5,3 0,3 -0,4 3,3 2,0
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -15,4 -22,3 0,7 -0,9 6,6 4,8
kertaluonteiset erät -3,8 - -9,5 - - -
liiketulos -8,4 -5,3 -9,1 -0,4 3,3 2,0
liiketulos-% -28,1 -22,3 -19,5 -0,9 6,6 4,8

services 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008
ulkoinen liikevaihto 9,2 10,4 15,8 16,6 16,6 13,1
sisäinen liikevaihto 0,6 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1
liikevaihto 9,7 10,7 16,4 16,8 16,9 13,3
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) 0,1 -1,0 2,9 2,8 1,9 0,9
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,2 -1,7 1,0 2,0 1,3 0,4
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -1,7 -16,0 6,2 12,0 7,5 3,2
kertaluonteiset erät -0,3 - -2,2 - - -
liiketulos -0,4 -1,7 -1,2 2,0 1,3 0,4
liiketulos-% -4,5 -16,0 -7,5 12,0 7,5 3,2

software solutions 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008
ulkoinen liikevaihto 5,9 6,0 6,6 7,8 6,4 7,3
sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
liikevaihto 5,9 6,0 6,6 7,8 6,4 7,3
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista - - 0,0 - - -
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) 1,0 0,4 0,5 1,9 1,7 1,4
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,5 -0,4 0,1 1,4 1,2 1,0
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 8,7 -6,0 1,8 18,1 19,3 13,2
kertaluonteiset erät -0,3 - -0,6 - - -
liiketulos 0,2 -0,4 -0,4 1,4 1,2 1,0
liiketulos-% 4,1 -6,0 -6,5 18,1 19,3 13,2

liikevaihto 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008
machines 29,8 23,6 46,8 41,6 49,9 42,9
services 9,7 10,7 16,4 16,8 16,9 13,3
software solutions 5,9 6,0 6,6 7,8 6,4 7,3
muut ja eliminoinnit -0,2 -1,0 -0,8 -0,4 -0,6 -0,4
Glaston-konserni yhteensä 45,2 39,2 68,9 65,8 72,6 63,1

liiketulos 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008
machines -4,6 -5,3 0,3 -0,4 3,3 2,0
services -0,2 -1,7 1,0 2,0 1,3 0,4
software solutions 0,5 -0,4 0,1 1,4 1,2 1,0
muut ja eliminoinnit -1,9 -1,6 -1,8 -2,0 -2,0 -1,8
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -6,2 -9,0 -0,3 1,1 3,8 1,6
kertaluonteiset erät -4,3 - -12,3 - - -
liiketulos -10,5 -9,0 -0,3 1,1 3,8 1,6

tilauskanta 30.6.2009 31.3.2009 31.12.2008 30.9.2008 30.6.2008 31.3.2008
machines 30,8 38,2 47,3 64,8 78,0 79,8
services 2,3 4,0 11,6 15,0 16,2 7,5
software solutions 4,0 3,7 3,5 4,5 6,0 9,5
Yhteensä 37,1 45,9 62,5 84,4 100,3 96,9

liikevaihto, liikevoitto / -tappio ja tilauskanta vuosineljänneksittäin
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tammi–kesäkuu 2009

ehdolliset velat

milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
kiinnitykset  
omien sitoumusten puolesta 0,2 0,2 0,2
takaukset   
omasta puolesta  0,7 4,6 0,8
muiden puolesta  0,1 - 0,1
vuokravastuut 16,4 12,5 19,3
takaisinostovastuut 0,4 1,5 0,5
muut vastuut omasta puolesta 0,1 - 0,3
Yhteisyritysosuuksiin liittyvät investointisitoumukset 1,0 - -

amerikkalaisen tytäryrityksen, Glaston 
usa inc.:n asiakas oli tehnyt noin usD 22 
miljoonan vaateen vuonna 2004 tapahtu-
neen laitekaupan seurauksena. välimies-
menettely päättyi huhtikuun alussa 2009, ja 
asiakkaan vaateet hylättiin pääosin. asialla 
ei ole merkittävää tulosvaikutusta Glastonin 
vuoden 2009 tulokseen, koska se oli huomi-
oitu jo vuoden 2008 tilinpäätöksessä, mutta 
Glastonin vaateen johdosta maksamat kor-
vaukset vaikuttavat Glastonin rahavirtaan 
vuonna 2009.

konserni kirjasi vuonna 2006 n. 2 milj. 
euron veronpalautuskirjauksen saatuaan 
myönteisen päätöksen konsernin kannus-
tejärjestelmän kulujen vähennyskelpoi-

suudessa verotuksessa. konserniverokes-
kuksen veroasiamies valitti päätöksestä 
Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin 
hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 
tammikuussa 2009 Glastonin hyväksi. va-
litusaika päättyi maaliskuun lopussa 2009, 
joten päätös on lainvoimainen. 

kansainväliseen liiketoimintaansa liitty-
en Glaston voi olla vastaajana tai kantaja-
na useissa oikeudenkäynneissä. konserni ei 
odota minkään erikseen mainitsemattoman 
tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäyn-
nin yksin tai yhdessä muiden kanssa hei-
kentävän merkittävästi konsernin taloudel-
lista asemaa tai toiminnan tulosta.

johdannaissopimukset

milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008
 nimellisarvo käypä arvo nimellisarvo käypä arvo nimellisarvo käypä arvo
valuuttajohdannaiset       
valuuttatermiinisopimukset 2,1 0,1 12,9 0,3 6,2 -0,1

Johdannaisinstrumentteja käytetään aino-
astaan suojautumistarkoituksessa. Joh-
dannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät 
välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia 

rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkas-
teltuina anna kuvaa konsernin riskiase-
masta. sopimusten käypä arvo perustuu 
raportointipäivän markkinahintaan.
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Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat 
emoyhteisö, tytäryritykset ja osakkuus- ja 
yhteisyritykset. lähipiiriin kuuluvat myös 
hallituksen ja konsernin johtoryhmän 
jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän per-
heenjäsenensä. 

liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyri-
tysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien kans-
sa Glaston noudattaa samoja kaupallisia 
ehtoja kuin liiketoimissaan riippumattomien 
osapuolten kanssa.

Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudel-
la sisälsivät myyntiä yhteisyrityksille. lisäksi 
konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon 
kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityk-
siltä. näistä tiloista maksetut vuokrat olivat 
tammi–kesäkuussa 0,3 (0,3) milj. euroa.

katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin 
kanssa sellaisia liiketapahtumia, joiden eh-
dot poikkeaisivat riippumattomien osapuol-
ten välisissä liiketoimissa käytetyistä eh-
doista.

liiketoimet lähipiirin kanssa

aineelliset hyödykkeet milj.euroa
muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1–6/2009 1–6/2008
kirjanpitoarvo kauden alussa 35,0 32,5
lisäykset 1,0 4,2
vähennykset -5,4 0,0
Poistot -2,2 -2,3
arvonalentumiset -0,2 -
uudelleenryhmittely ja muut muutokset 0,3 0,0
muuntoerot 0,0 0,0
kirjanpitoarvo kauden lopussa 28,5 34,4

Glaston-konsernilla ei ollut katsauskauden lopussa aineellisten hyödykkeiden hankintaa 
koskevia sitoumuksia.

liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa
Glastonilla ei ollut merkittäviä liiketoimia yhteisyrityksen kanssa tammi–kesäkuussa 2009 
tai 2008. Glaston-konsernilla ei ole ollut liiketoimia osakkuusyrityksen kanssa.

milj. euroa
liiketoimet yhteisyritysten kanssa 1–6/2009 1–6/2008 1–12/2008
myynti yhteisyrityksille - 0,0 0,0
liiketoiminnan muut tuotot yhteisyrityksiltä 0,1 - -
korkotuotot yhteisyrityksiltä 0,1 - -

saamiset yhteisyrityksiltä ja velat yhteisyrityksille 1–6/2009 1–6/2008 1–12/2008
lyhytaikaiset saamiset 0,4 - 0,0
Pitkäaikaiset lainasaamiset 5,4 - -
ostovelat 0,0 - -
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