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saadut tilaukset olivat tammi–syyskuussa 100,3 (185,9) miljoonaa euroa. kolmannen • 
vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 33,0 (49,1) miljoonaa euroa.
tilauskanta 30.9.2009 oli 40,9 (84,4) miljoonaa euroa. • 
konsernin liikevaihto tammi–syyskuussa oli 115,9 (201,5) miljoonaa euroa. • 
liiketulos tammi–syyskuussa oli -26,9 (6,5) miljoonaa euroa eli -23,2 (3,2) % liikevaihdosta.• 
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -22,6 (6,5) miljoonaa euroa.• 
sijoitetun pääoman tuotto (RoCE) oli -18,8 (6,2) • %. 
tammi–syyskuun osakekohtainen tulos oli -0,34 (0,04) euroa. • 
vuoden 2009 heikon tilauskannan ja poikkeuksellisen alhaisen kysynnän sekä välttämät-• 
tömien sopeuttamistoimenpiteiden johdosta Glaston arvioi edelleen vuoden 2009 liikevaih-
don jäävän alle vuoden 2008 tason ja liiketuloksen muodostuvan selvästi tappiolliseksi.

Glaston osavuosikatsaus 
1.1.–30.9.2009

toimitusjohtaja arto metsänen: 
”Glastonin markkinoiden heikkeneminen 
näyttäisi pysähtyneen. markkinoiden väli-
töntä paranemista ei kuitenkaan ole nähtä-
vissä, ja lasinjalostuskoneiden kysynnässä 
ei lähiaikoina ole odotettavissa merkittävää 
nousua.

kolmannen vuosineljänneksen aikana 
merkkejä elpymisestä on ollut näkyvissä 
muutamilla markkina-alueilla, mutta tämä 
ei vielä näkynyt saatuina tilauksina.

Glastonin kolmas vuosineljännes jäi odo-
tetusti tappiolliseksi. Heikko tuloskehitys 
johtui myynnin voimakkaasta laskusta. toi-
minnan sopeuttamista ja kustannussäästö-
toimenpiteitä jatketaan tehostetusti vuoden 
viimeisen neljänneksen aikana.”

uudet seGmenttitiedot
Glaston ilmoitti 22.4.2009 muuttavansa orga-
nisaatiotaan ja raportoitavat segmentit ovat 
machines, services ja software solutions. 

 

Pre-processing ja Heat treatment -seg-
mentit on yhdistetty uudeksi machines-
segmentiksi. samalla huolto- ja palvelulii-
ketoiminta erotettiin koneliiketoiminnasta 
omaksi services-segmentikseen.

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 lasinjalos-
tuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, va-
raosa- ja työkalumyynti sekä akaan lasinja-
lostustehtaan operointi asiakkaan lukuun. 
software solutions -segmentti sisältää 
albat+Wirsam tuotemerkillä myytävät toi-
minnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle.

vuosineljänneksittäin raportoitavat 
maantieteelliset segmentit ovat toises-
ta vuosineljänneksestä alkaen Eurooppa, 
mEai (lähi-itä, afrikka, intia, Pakistan ja 
Bangladesh), aasia ja amerikka. 
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markkinat Heikko markkinatilanne jatkui vuoden kol-
mannen neljänneksen aikana kysynnän jää-
dessä poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. 
markkinoiden epävarmuuden jatkuessa 
konekauppa painottui yksittäisten koneiden 
myyntiin ja laajoille one-stop-Partner -hank-
keille ei ollut kysyntää.

vuoden toisen neljänneksen lopussa nä-
kyi ensimmäisiä merkkejä markkinoiden el-
pymisestä aasiassa ja etenkin kiinassa. va-
rovaisen myönteinen kehitys jatkui alueella 
kolmannen neljänneksen aikana.

   
machines
lasinjalostuskoneiden kysyntä jatkui heik-
kona. kesälomakausi hiljensi entisestään 
Euroopan markkinoita. kysyntä Etelä-ame-
rikassa jatkui kuitenkin edelleen erittäin 
hyvänä. 

toisen vuosineljänneksen lopussa oli ha-
vaittavissa varovaisia merkkejä markkinoiden 
elpymisestä. kiinan markkinoilla kysyntä on 
ollut lievässä kasvussa paikallisten elvytysoh-
jelmien ansiosta. kysynnän varovainen kasvu 
ei kuitenkaan näkynyt vuoden kolmannen 
neljänneksen uusissa tilauksissa.

teknologiasiirtoa kiinaan jatkettiin katsa-
uskaudella. yhdysvalloissa sijainneen teh-
taan sulkemisen johdosta usa:ssa aiemmin 
valmistettujen karkaisukoneiden tuotannon 
siirto suomeen ja kiinaan eteni suunnitel-
man mukaisesti.

machines-liiketoiminta-alueen tammi-
syyskuun liikevaihto oli 63,1 (124,6) miljoo-
naa euroa.  

services
Palvelujen markkinatilanne oli edelleen 
heikko kokonaiskysynnän jäädessä sel-
västi alle edellisvuoden tason. varovaista 
markkinoiden elpymistä oli kuitenkin ha-
vaittavissa kiinassa vuoden toisen neljän-
neksen päättyessä, ja kesäkauden aikana 
kysyntä piristyi hieman myös australiassa, 
uudessa-seelannissa, Brasiliassa, isossa-
Britanniassa ja keski-Euroopassa. 

varaosakysyntä osoitti pieniä elpymisen 
merkkejä vuoden kolmannen neljänneksen 
aikana, mutta jäi selvästi alle vuoden 2008 
tason. Päivitystuotteiden (upgrades) kysyntä 
jatkui edelleen hyvällä tasolla, ja kysynnän 
oletetaan jatkuvan hyvänä myös vuoden vii-
meisen neljänneksen aikana. kolmannella 
neljänneksellä saatiin muutama suuri päi-
vitystilaus keski-Euroopasta sekä Etelä- ja 
Pohjois-amerikasta. nämä päivitykset olivat 
automaatio- ja konvektioteknologiapäivityk-
siä. Edellisvuoteen verrattuna laskutettavan 
huoltotyön määrä kasvoi. Huoltosopimusten 
määrä on nousussa vaikeasta markkinati-
lanteesta huolimatta ja myös uusia koko-
naisvaltaisia Glaston Care Plus -huoltosopi-

muksia solmittiin katsauskaudella. 
työkalujen (tools) heikko kysyntä jatkui 

vuoden kolmannen neljänneksen aikana. 
osana konsernin segmenttiuudistusta sekä 
työkalumyynnin edistämiseksi työkalujen 
myynti ja jakelu siirtyivät vuoden kolmannen 
neljänneksen aikana machines-liiketoimin-
nasta services-liiketoimintaan. 

akaan lasinjalostustehtaan operointi on 
raportoitu toisesta vuosineljänneksestä läh-
tien osana services-segmenttiä. tamglass 
lasinjalostus ilmoitti syyskuussa lomaut-
tavansa koko akaassa toimivan henkilös-
tönsä, yhteensä 16 henkilöä. lomautukset 
alkavat loka-marraskuun vaihteessa ja ovat 
voimassa toistaiseksi. 

services-liiketoiminnan tammi-syyskuun 
liikevaihto oli 37,1 (56,8) miljoonaa euroa. 

software solutions
software solutions -liiketoiminta-alueen 
markkinat ovat vuoden toisen ja kolmannen 
neljänneksen aikana tasaantuneet kysyn-
nän jäädessä selvästi alle vuoden 2008 
vastaavan ajanjakson tason.

markkinatilanne keski-Euroopassa on 
jatkunut vakaana, ja kiinan markkinoilla on 
näkyvissä pieniä elpymisen merkkejä. ky-
syntä yhdysvalloissa on jatkunut heikkona.

korkeampi automaation aste sekä järjes-
telmien integrointi ovat olleet software so-
lutions -segmentin tuotekehityksen paino-
pisteenä jo parin vuoden ajan. alkuvuoden 
tuoteuutuudet, Panorama- ja aWFactory -lin-
jaohjausjärjestelmät, olivat vuoden kolman-
nella neljänneksellä pilottikäytössä muuta-
man keskieurooppalaisen asiakkaan luona, ja 
tuotteiden varsinainen lanseeraus tapahtuu 
vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

software solutions -liiketoiminta-alueen 
tammi-syyskuun liikevaihto oli 17,6 (21,5) 
miljoonaa euroa.

one-stop-partner 
laajojen one-stop-Partner -hankkeiden 
kysyntä hiljeni vuoden 2008 viimeisen neljän-
neksen aikana, ja kysyntä on jatkunut heikkona 
vuoden 2009 aikana.

markkinat aurinkoenergiaan liittyviin koko-
naisratkaisuihin ovat edelleen olemassa 
mutta maailmantalouden taantuman jat-
kuessa asiakkaat ovat siirtäneet inves-
tointipäätöksiään. Glastonin asema tässä 
asiakassegmentissä on vahva ja erityises-
ti yhtiön Photovoltaic (Pv)-teknologiaan ja 
Concentrated solar Power (CsP) -teknolo-
giaan perustuvat ratkaisut ovat olleet asiak-
kaiden kiinnostuksen kohteena. 

tilauskertymä one-stop-Partner -toimi-
tuksille oli tammi-syyskuussa 2,0 (20,5) mil-
joonaa euroa. yksikön tuotot sisältyvät ra-
portoitaviin segmentteihin.
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liikevaihto, meur 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008

maCHinEs 63,1 124,6 168,5

sERviCEs 37,1 56,8 76,0

soFtWaRE solutions 17,6 21,5 28,2

muut ja sisäinEn myynti -1,9 -1,4 -2,2

Yhteensä 115,9 201,5 270,4

tilauskanta
Glastonin tilauskanta 30.9.2009 oli 40,9 
(84,4) miljoonaa euroa. machines-liiketoi-
minta-alueen osuus tilauskannasta oli 35,8 
miljoonaa euroa, services-segmentin osuus 
1,6 miljoonaa euroa ja software solutionsin 
3,5 miljoonaa euroa. 

alhaisena jatkunut kysyntä vaikutti liike-
vaihdon kehitykseen. tammi–syyskuun 
liikevaihto oli 115,9 (201,5) miljoonaa euroa. 
machines-liiketoiminta-alueen liikevaihto 
tammi-syyskuussa oli 63,1 (124,6) miljoonaa 
euroa, services-segmentin 37,1 (56,8) mil-
joonaa euroa ja software solutionsin 17,6 

(21,5) miljoonaa euroa. 
kolmannen vuosineljänneksen liikevaih-

to oli 31,5 (65,8) miljoonaa euroa jakautuen 
liiketoiminta-alueille seuraavasti: machines 
14,7 (38,2) miljoonaa euroa, services 11,6 
(20,2) miljoonaa euroa ja software solutions 
5,8 (7,8) miljoonaa euroa.

saadut tilaukset 
ja tilauskanta

saadut tilaukset
Glastonin saadut tilaukset katsauskau-
della olivat 100,3 (185,9) miljoonaa euroa. 
machines-segmentin osuus saaduista 
tilauksista oli 61 %, services-segmentin 32 
% ja software solutionsin 8 %. kolmannen 
vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 
33,0 (49,1) miljoonaa euroa.

katsauskauden tulos oli -26,8 (3,1) miljoo-
naa euroa. sijoitetun pääoman tuotto oli 
-18,8 (6,2) % ja osakekohtainen tulos -0,34 

(0,04) euroa. Heinä–syyskuun osakekohtai-
nen tulos oli -0,11 (-0,01) euroa.

liikevaihto 
ja -tulos

liiketulos tammi–syyskuussa ilman kerta-
luonteisia eriä oli -22,6 (6,5) miljoonaa euroa, 
eli -19,5 (3,2) % liikevaihdosta. liiketulos 
sisältää toiselle neljännekselle kirjattuja 
toiminnan tehostamiseen liittyviä kertaluon-
teisia kustannuksia 4,3 miljoonaa euroa. 
machines-liiketoiminta-alueen osuus 
ensimmäisen yhdeksän kuukauden liike-
tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä oli 
-14,6 (4,7) miljoonaa euroa, services-liike-
toiminta-alueen -2,1 (3,9) miljoonaa euroa 
ja software solutionsin 0,6 (3,6) miljoonaa 
euroa.

myynnin voimakas lasku heikensi ma-

chines-liiketoiminta-alueen kannattavuut-
ta sillä mittavat säästö- ja sopeuttamistoi-
menpiteet eivät riittäneet tasapainottamaan 
voimakkaasti laskevaa liikevaihtoa. toimin-
nan sopeuttamista jatketaan tehostetusti 
vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

kolmannen vuosineljänneksen liiketulos 
ilman kertaluonteisia eriä oli -7,4 (1,1) mil-
joonaa euroa, josta machines-liiketoiminnan 
osuus oli -4,9 (-0,4) miljoonaa euroa, servi-
ces-liiketoiminta-alueen -0,1 (2,0) miljoonaa 
euroa ja software solutionsin 0,5 (1,4) mil-
joonaa euroa. services-liiketoiminnan tulosta 
rasittaa tamglass lasinjalostuksen vahvasti 

tilauskanta, meur 30.9.2009 30.9.2008

maCHinEs 35,8 64,8

sERviCEs 1,6 15,0

soFtWaRE solutions 3,5 4,5

Yhteensä 40,9 84,4

liiketulos, meur 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008

maCHinEs -14,6 4,7 5,1

sERviCEs -2,1 3,9 4,9

soFtWaRE solutions 0,6 3,6 3,7

muut ja Eliminoinnit -6,5 -5,8 -7,6

liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -22,6 6,5 6,2

kERtaluontEisEt ERät -4,3 - -12,3

liiketulos -26,9 6,5 -6,1
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tervehdYttämisohjelma syyskuussa 2008 käynnistettiin koko kon-
sernissa tehostamistoimet kannattavuuden 
parantamiseksi ja toimintojen sopeutta-
miseksi markkinatilanteeseen, ja näitä 
toimenpiteitä jatkettiin vuoden kolmannen 
neljänneksen aikana.

machines-liiketoiminnan uudelleenjär-
jestely eteni vuoden kolmannen neljännek-
sen aikana keskittyen integraation loppuun 
saattamiseen ja kannattavuuden edelleen 
parantamiseen. Globaalin tuotantoraken-
teen kehittäminen, ostotoimintojen tehosta-
minen sekä tuoteportfolion selkeyttäminen 
ovat olleet toiminnan keskipisteessä.

Glaston käynnisti kolmannella vuosinel-
jänneksellä ohjelman varaosa- ja työkalu-
toimintojen sekä logistiikan kehittämisestä, 
ja meksikon sekä Greensboron varastot siir-
rettiin Cinnaminsoniin usa:ssa. services-
liiketoiminnan toimenpiteet kustannusten 
leikkaamiseksi ja toiminnan sopeuttami-
seksi jatkuivat. orivedellä sijaitseva päi-

vitystuotteita valmistava yksikkö suljettiin 
heinäkuussa.

konsernin mittavat lomautukset suo-
messa ja italiassa jatkuivat kolmannen nel-
jänneksen aikana, samoin kuin työajan ly-
hennykset saksassa ja usa:ssa.

tehostamis- ja sopeuttamistoimien seu-
rauksena Glastonin henkilömäärä oli kat-
sauskauden päättyessä alentunut noin 300 
henkilöllä vuoden 2008 lopusta.  lisäksi 
vuokratyövoimaa vähennettiin lähes 60 hen-
kilöllä. 

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 18,5 
miljoonaa euroa (kolmannella vuosineljän-
neksellä 7,9 miljoonaa euroa). 

rahoitus konsernin rahoitusasema säilyi kohtuullise-
na, vaikka nettovelat kasvoivatkin kolman-
nella vuosineljänneksellä verrattuna toisen 
vuosineljänneksen loppuun. konsernin 
rahoitusasemaan vaikuttivat katsauskaudella 
maksettujen osinkojen lisäksi pääosin muu-
tokset käyttöpääomassa sekä liiketoimin-
nan rahavirrassa sekä liikkeeseen laskettu 
vaihtovelkakirjalaina (23,8 miljoonaa euroa). 
Erityisellä toimenpideohjelmalla käyttöpää-
omaa on saatu pienennettyä (+20,5 miljoonaa 
euroa), mutta liiketoiminnan rahavirta ennen 
käyttöpääoman muutosta oli katsauskaudella 
negatiivinen (-25,1 miljoonaa euroa). inves-
tointien rahavirta oli -6,7 (-10,3) miljoonaa 

euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-syys-
kuussa oli +18,9 (+27,9) miljoonaa euroa, joka 
sisältää katsauskaudella maksettuja osinkoja 
3,9 (7,8) miljoonaa euroa. 

omavaraisuusaste 30.9.2009 oli 40,4 
(48,5) %. 

konsernin likvidit rahavarat olivat katsa-
uskauden päättyessä 19,2 (15,7) miljoonaa 
euroa. korolliset nettovelat olivat 67,6 (43,9) 
miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuus-
aste oli 70,3 (32,3) %. maksuvalmiuden var-
mistamiseksi konsernilla on 65 miljoonan 
euron suuruinen komittoitu valmiusluotto-
limiitti. syyskuun lopussa limiitistä oli käy-
tössä 27,7 miljoonaa euroa. 
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Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 7,4 (13,6) 
miljoonaa euroa. tärkeimmät investoinnit 
kohdistuivat lasinjalostusliiketoiminnan 
myynnin yhteydessä perustettuun yhteisyri-
tykseen sekä globaaliin ERP-hankkeeseen. 

katsauskauden poistot aineellisista ja 

aineettomista hyödykkeistä olivat 6,3 (6,3) 
miljoonaa euroa. katsauskaudella kirjatuis-
ta omaisuuserien arvonalentumisista, 1,2 
(0,3) miljoonaa euroa, suurin osa kohdistui 
aineellisiin hyödykkeisiin. 

investoinnit ja poistot

osakkeet ja kurssikehitYs Glaston oyj abp:n maksettu ja merkitty 
osakepääoma 30.9.2009 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. osakkeella ei ole 
nimellisarvoa. osakkeen kirjanpidollinen 

vasta-arvo on 0,16 euroa.
yhtiön osakkeiden markkina-arvo 

30.9.2009 ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita oli 97,4 (158,7) miljoonaa euroa.

yhtiön osakkeita vaihdettiin tammi-
syyskuun aikana noin 5,5 miljoonaa kap-
paletta eli 7,0 % keskimääräisestä osa-
kekannasta. osakkeen alin kurssi oli 0,92 
euroa ja ylin 1,44 euroa. tammi-syys-
kuun kaupankäyntimäärällä painotettu 
keskikurssi oli 1,20 euroa. Päätöskurssi 
30.9.2009 oli 1,24 euroa.

Emoyhteisön omistajille kuuluva osake-
kohtainen oma pääoma oli 1,22 (1,73) euroa.

Henrik Reims nimitettiin myynti- ja markki-
nointijohtajaksi 1.4.2009 alkaen, topi saaren-
hovi machines-liiketoiminta-alueen johtajaksi 
22.4.2009 alkaen ja manne tiensuu Glasto-
nin henkilöstöjohtajaksi 15.5.2009 alkaen. 
Diplomi-insinööri arto metsänen nimitettiin 
5.8.2009 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi, ja 

hän aloitti tehtävässään 1.9.2009.
Glastonin palveluksessa oli 30.9.2009 yh-

teensä 1 244 (1 534) henkilöä. konsernin 
henkilöstöstä 21 % työskenteli suomessa ja 
50 % muualla Euroopassa, 1 % mEai-alu-
eella, 14 % aasiassa ja 14 % amerikoissa. 
Henkilöstöä oli keskimäärin 1 392 (1 507).

osana viime vuonna aloitettua tehostamis-
ohjelmaa uniglass Engineering oy:n liike-
toiminta 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, ja intERPanE Glass oy on 
Glastonin yhteisyritys. 1.4.2009 alkaen la-
sinjalostustoiminta pitää sisällään ainoas-
taan akaan aurinkoheijastimien tuotannon. 

Glastonin kaksi yhtiötä meksikossa fuu-
sioituivat toisella vuosineljänneksellä, Glas-
ton uk ltd. ja albat+Wirsam software ltd. 

isossa-Britanniassa kolmannen vuosinel-
jänneksen alussa ja syyskuun alussa sak-
salaiset albat+ Wirsam software aG ja Can-
tor software GmbH.

liiketoiminta-alueet Pre-processing ja 
Heat treatment yhdistettiin huhtikuussa 
liiketoiminta-alueeksi machines (koneet). 
työkalujen (tools) myynnin tehostamisek-
si sekä varaosamyynnin ja -toimitusten sy-
nergiaetujen varmistamiseksi työkalumyynti 
siirrettiin kolmannen vuosineljänneksen ai-
kana machines-liiketoiminta-alueesta ser-
vices-segmenttiin työkalujen valmistuksen 
ja kehityksen jäädessä edelleen machines-
liiketoimintaan.

orGanisaatio ja henkilÖstÖ

konsernin 
rakennemuutokset
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Glaston oyj abp:n varsinainen yhtiökoko-
us pidettiin 17.3.2009 Helsingissä. kokous 
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-
töksen sekä myönsi vastuuvapauden toimi-
tusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikau-
delta 1.1.–31.12.2008.

yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituk-
sen ehdotuksen mukaisesti 0,05 euroa osa-
ketta kohden, yhteensä enintään noin 4,0 
miljoonaa euroa. 

yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa 
jatkavat Claus von Bonsdorff, klaus Cawén, 
jan lång, Carl-johan Rosenbröijer, Christer 
sumelius ja andreas tallberg. Hallituksen 

puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää 
ennallaan 40 000 eurossa ja varapuheenjoh-
tajan vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituk-
sen muiden jäsenten vuosipalkkiot päätet-
tiin pitää ennallaan 20 000 eurossa. Hallitus 
valitsi järjestäytymiskokouksessaan andreas 
tallbergin jatkamaan hallituksen puheen-
johtajana ja Christer sumeliuksen jatka-
maan hallituksen varapuheenjohtajana.

tilintarkastajana valittiin jatkamaan 
kHt-yhteisö kPmG oy ab, päävastuullisena 
tilintarkastajana sixten nyman, kHt. yhtiö-
kokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 
§:ää, 11 §:ää ja 12 §:ää. 

Glaston oyj abp:n vuoden 2009 varsinainen 
yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 7 000 000 yhtiön oman osakkeen 
hankkimisesta, jotka voidaan joko pitää 
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 
valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiö-
kokouksen päätöksestä lukien.

yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäk-
si päättämään uusien osakkeiden antami-
sesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien 

osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusia 
osakkeita voidaan antaa osakkeenomista-
jien merkintäoikeudesta poiketen enintään 
7 800 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita luovuttaa 7 800 000 kappalet-
ta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luo-
vutettavien osakkeiden yhteismäärä on enin-
tään 7 800 000 kappaletta. jälkimmäinen 
valtuutus ei kuitenkaan ole voimassa tämän 
osavuosikatsauksen päivämääränä. 

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

valtuutuksen nojalla annettavien osakkei-
den lukumäärä voi olla yhteensä enintään 
25 000 000 osaketta. mikäli kaikki valtuutuk-
sen nojalla annettavat osakkeet annetaan, 
annettujen osakkeiden lukumäärä 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



8
Glaston osavuosikatsaus
tammi–syyskuu 2009

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

Ensimmäisiä merkkejä markkinoiden 
elpymisestä oli havaittavissa ensimmäisen 
vuosipuoliskon päättyessä ja varovaisen 
myönteinen kehitys tietyillä markkina-alu-
eilla jatkui vuoden kolmannella neljännek-
sellä. tästä huolimatta markkinoiden 
selvää paranemista ei ole näkyvissä ja la-
sinjalostus-koneiden loppuvuoden kysyntä 

jää alhaiselle tasolle.
vuoden 2009 heikon tilauskannan ja 

poikkeuksellisen alhaisen kysynnän sekä 
välttämättömien sopeuttamistoimenpitei-
den johdosta Glaston arvioi edelleen vuo-
den 2009 liikevaihdon jäävän alle vuoden 
2008 tason ja liiketuloksen muodostuvan 
selvästi tappiolliseksi.

Helsingissä 29. lokakuuta 2009

Glaston oyj abp 
Hallitus

näkYmät

Glastonin lähiajan epävarmuustekijät ja 
riskit liittyvät pitkälti maailmantalouden 
kehitykseen. merkittävä osa epävarmuus-
tekijöistä ovat yhtiön johdon vaikutuspiirin 
ulkopuolella.

Globaalista talouskriisistä johtuen Glas-
tonin markkinat ovat muuttuneet ja lasin-
jalostuskoneiden kysyntä jatkuu heikkona. 
taloudellinen taantuma on vaikeuttanut asi-
akkaiden investointimahdollisuuksia, jolloin 
tilaukset voivat siirtyä ja jo vahvistettuja tila-
uksia voi peruuntua. vaikutus suuriin one-
stop-Partner -tilauksiin on ollut erityisen 
voimakas. asiakkaiden rahoitustilanne vai-
kuttaa myös saamisten perintään ja luotto-
tappioihin.

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 rahavirrat eivät 
tehostamistoimenpiteistä syntyvistä sääs-
töistä huolimatta riitä kattamaan omai-
suuserien, etenkin liikearvon, kirjanpito-
arvoja. mikäli näin tapahtuu, on kirjattava 
omaisuuserien arvon alentuminen, joka to-
teutuessaan heikentää tulosta sekä omaa 
pääomaa. 

tarkempi selvitys Glastonin riskeistä on 
esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä. 

lähiajan epävarmuustekijät 
ja riskit

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 
nimellisarvoisiin juokseviin velkakirjoihin. 
laina laskettiin liikkeeseen osakkeenomis-
tajien merkintäetuoikeudesta poiketen halli-
tuksen valitsemien sijoittajien merkittäväksi. 

lainaa merkittiin yhteensä 23 750 000 eurolla 
ja hallitus hyväksyi merkinnät 17.6.2009. laina 
vahvistaa yhtiön rahoitusasemaa, optimoi 
pääomarakennetta ja mahdollistaa inves-
tointeja. vaihtovelkakirjan ehdot esitettiin 
16.6.2009 päivätyssä pörssitiedotteessa. 
yhteensä 475 merkittyä velkakirjaa otettiin 
28.9.2009 julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
nasdaq omX Helsinki oy:n pörssilistalla.

vaihtovelkakirjalaina
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osavuosikatsaus ja liitetiedot 
1.1. - 30.9.2009

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

konsernin lyhennetty tase

milj. euroa 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

varat   

pitkäaikaiset varat   

aineelliset hyödykkeet 27,1 37,4 35,0

liikearvo 66,2 66,3 66,2

muut aineettomat hyödykkeet 23,7 20,3 22,5

osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja lainasaamiset yhteisyrityksiltä 0,8 0,8 0,9

myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,2 0,3

laskennalliset verosaamiset 9,9 3,9 7,9

pitkäaikaiset varat yhteensä 128,1 129,0 132,9

lyhytaikaiset varat   

vaihto-omaisuus 38,0 59,6 53,9

saamiset   

myynti- ja muut saamiset 62,1 92,5 83,3

kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 4,1 3,7 4,4

saamiset yhteensä 66,2 96,2 87,6

Rahavarat 19,2 15,7 11,5

myytävänä olevat varat - 0,2 -

lyhytaikaiset varat yhteensä 123,4 171,7 153,1

varat yhteensä 251,5 300,7 285,9

  

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

kertyneet voittovarat ja kurssierot 87,9 98,1 98,2

Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -26,8 3,1 -9,1

emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 95,8 135,9 123,7

määräysvallattomien omistajien osuus 0,4 0,1 0,0

oma pääoma yhteensä 96,2 136,0 123,8

pitkäaikaiset velat   

Pitkäaikaiset korolliset velat 36,9 8,2 16,4

Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 6,5 10,0 8,0

laskennalliset verovelat 8,5 8,9 8,4

pitkäaikaiset velat yhteensä 51,9 27,1 32,9

lyhytaikaiset velat   

lyhytaikaiset korolliset velat 49,9 51,4 53,0

lyhytaikaiset varaukset 4,0 2,4 10,6

ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 48,1 79,4 63,8

kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 1,5 4,5 1,9

lyhytaikaiset velat yhteensä 103,4 137,6 129,3

velat yhteensä 155,3 164,7 162,2

oma pääoma ja velat yhteensä 251,5 300,7 285,9
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konsernin lyhennetty tuloslaskelma

konsernin laaja tuloslaskelma

milj. euroa 7–9/2009 7–9/2008 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008

liikevaihto 31,5 65,8 115,9 201,5 270,4

liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,0 0,9 0,4 0,4

kulut -36,4 -62,3 -135,2 -188,9 -265,8

osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista -0,7 0,0 -1,1 0,0 0,0

Poistot ja arvonalentumiset -2,3 -2,5 -7,5 -6,5 -11,2

liikevoitto / -tappio -7,4 1,1 -26,9 6,5 -6,1

tuotot myytävänä olevista varoista - 0,0 - 0,1 0,1
muut rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -1,1 -1,7 0,1 -2,1

tulos ennen veroja -8,4 0,0 -28,6 6,7 -8,1

tuloverot -0,3 -0,6 1,8 -3,6 -1,1

kauden voitto / tappio -8,7 -0,6 -26,8 3,1 -9,2

jakautuminen     

määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emoyhteisön omistajille -8,7 -0,6 -26,8 3,1 -9,1

Yhteensä -8,7 -0,6 -26,8 3,1 -9,2

    

osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,11 -0,01 -0,34 0,04 -0,12

osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,11 -0,01 -0,34 0,04 -0,12

    

liikevoitto / -tappio, % liikevaihdosta -23,6 1,6 -23,2 3,2 -2,3

kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -27,6 -0,9 -23,1 1,5 -3,4

    

liikevoittoon / -tappioon sisältyvät kertaluonteiset erät - - -4,3 - -12,3

liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä -7,4 1,1 -22,6 6,5 6,2

liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta -23,6 1,6 -19,5 3,2 2,3

milj. euroa 7–9/2009 7–9/2008 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008

raportointikauden voitto / tappio -8,7 -0,6 -26,8 3,1 -9,2

muut laajan tuloksen erät     

kurssierot ulkomaisista yksiköistä -0,6 1,2 -0,7 0,6 0,7

tehokas osuus rahavirran suojausten käypien arvojen muutoksista - 0,2 - 0,0 -

Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset, jotka on siirretty 
tulosvaikutteisiksi, tehokas osuus - 0,0 - 0,0 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

muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

raportointikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,6 1,3 -0,7 0,6 0,7

    

raportointikauden laaja tulos yhteensä -9,3 0,8 -27,5 3,7 -8,5

    

jakautuminen     

määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Emoyhteisön omistajille -9,3 0,8 -27,5 3,7 -8,5

raportointikauden laaja tulos yhteensä -9,3 0,8 -27,5 3,7 -8,5
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konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008

liiketoiminnan rahavirrat   

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -25,1 8,5 7,2

käyttöpääoman muutos 20,5 -22,1 -30,4

liiketoiminnasta kertyneet rahavarat -4,6 -13,7 -23,3

investointien rahavirrat  

liiketoimintojen yhdistäminen -0,5 -0,6 0,7

muut investoinnit -5,4 -10,2 -14,5

investoinnit yhteisyrityksiin -2,0 - -

muut 0,1 - -

luovutustulot 1,2 0,4 0,4

investointeihin käytetyt nettorahavarat -6,7 -10,3 -13,4

rahavirrat ennen rahoitusta -11,2 -24,0 -36,7

rahoituksen rahavirrat  

Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäykset (+) / vähennykset (-) 20,6 3,3 17,5

Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 0,0 0,3 0,3

lyhytaikaisen rahoituksen lisäykset (+) / vähennykset (-) 0,9 32,3 27,9

maksetut osingot -3,9 -7,8 -7,8

muu rahoitus 1,2 -0,1 0,0

rahoitukseen käytetyt nettorahavarat 18,9 27,9 37,8

 

valuuttakurssien muutoksen vaikutus 0,0 0,3 -1,0

rahavarojen nettomuutos 7,6 4,3 0,1

Rahavarat kauden alussa 11,5 11,4 11,4

Rahavarat kauden lopussa 19,2 15,7 11,5

rahavarojen nettomuutos 7,6 4,3 0,1
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konsernin oman pääoman muutoslaskelma

milj. euroa
osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
muut  

rahastot

sijoitetun va-
paan oman pää-

oman 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 30.9.2008 12,7 25,3 - 0,2 -3,5 0,0

milj. euroa
osake- 

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
muut  

rahastot

sijoitetun va-
paan oman pää-

oman 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
muu muutos omissa osakkeissa - - - 0,0 0,0 -
muu muutos - - 0,0 - - -
suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien verovaikutus - - - - - -
oma pääoma 30.9.2009 12,7 25,3 0,0 0,2 -3,5 0,0

milj. euroa
suojaus-

rahasto
kertyneet  

voittovarat
kertyneet  
kurssierot

emoyhteisön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma yht.

määräys-
vallattomien 

omistajien 
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 -0,0 3,1 0,6 3,7 0,0 3,7
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 30.9.2008 0,0 101,8 -0,6 135,9 0,1 136,0

milj.euroa
suojaus-

rahasto
kertyneet  

voittovarat
kertyneet  
kurssierot

emoyhteisön 
omistajille 

kuuluva oma 
pääoma yht.

määräys-
vallattomien 

omistijien 
osuus

oma  
pääoma 

yht.
oma pääoma 1.1.2009 - 89,6 -0,5 123,7 0,0 123,8
Raportointikauden laaja tulos yhteensä - -26,8 -0,7 -27,5 0,0 -27,5
muut muutokset määräysvallattomien omistajien osuudessa - 0,0 - 0,0 0,3 0,4
muu muutos omissa osakkeissa - - - - - -
muu muutos - 0,0 - - - -
suoraan omaan pääomaan kirjattujen erien verovaikutus - - - - - -
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 30.9.2009 - 62,4 -1,2 95,8 0,4 96,2
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30.9.2009 30.9.2008 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) 78 526 78 496 78 507

osakkeiden laimennettu keskimääräinen lukumäärä, (1 000) 86 569 78 496 78 507

osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,34 0,04 -0,12

osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,34 0,04 -0,12

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake, euroa 1,22 1,73 1,58

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) -3,6 50,9 -7,8

Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake 1,02 1,17 0,58

osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 97,4 158,7 71,5

osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä osakekannasta 7,0 2,5 5,1

osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) 5 465 1 940 3 965

kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,24 2,02 0,91

kauden ylin kurssi, euroa 1,44 3,33 3,33

tunnusluvut

osakekohtaiset tunnusluvut

30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

käyttökate (EBitDa), % liikevaihdosta (1 -16,7 6,5 1,9

liikevoitto / -tappio (EBit), % liikevaihdosta -23,2 3,2 -2,3

kauden tulos, % liikevaihdosta -23,1 1,5 -3,4

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 7,4 13,6 18,4

Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 6,4 6,7 6,8

omavaraisuusaste, % 40,4 48,5 45,8

velkaantuneisuusaste, % 90,3 43,9 56,1

nettovelkaantuneisuusaste, % 70,3 32,3 46,8

korolliset nettovelat, milj. euroa 67,6 43,9 57,9

sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 183,0 195,6 193,2

oman pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -32,5 3,0 -7,0

sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -18,8 6,2 -2,3

Henkilökunta keskimäärin 1 392 1 507 1 519

Henkilökunta kauden lopussa 1 244 1 534 1 541

(1 käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset

key ratios
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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), % =  
korolliset velat x 100 / oma pääoma (Emo-
yhteisön 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

osakekohtainen tulos (eps) = Emoyhteisön 
omistajille kuuluva osuus raportointikauden 
tuloksesta / keskimääräinen osakeantioi-
kaistu osakemäärä

laimennettu osakekohtainen tulos = 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus 
raportointikauden tuloksesta oikaistuna 
vaihtovelkakirjalainan tulosvaikutuksella / 
keskimääräinen osakeantioikaistu osake-
määrä oikaistuna vaihtovelkakirjalainan 
vaikutuksella osakemäärään

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 / osakekohtainen tulos (p/e) =  
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / 
(osakekohtainen tulos (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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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 vaihto-omaisuutta. kauppa 
rahoitettiin pääasiassa Glastonin tarjoa-
malla rahoituksella ostajalle. Glaston on 
myös sijoittanut intERPanE Glass oy:n 
omaan pääomaan 2,0 milj. euroa. tämän 
lisäksi Glaston on sitoutunut sijoittamaan 
intERPanE Glass oy:n omaan pääomaan 
vielä 0,5 milj. euroa. myös kaupan toinen 
osapuoli on sitoutunut tekemään lisäsijoi-

tuksia intERPanE Glass oy:n omaan pää-
omaan.

intERPanE Glass oy:n omistajat ovat 
Georg F. Hesselbach omistamansa aaa 
Glass & Design Finland oy:n kautta sekä 
Glaston oyj abp:n tytäryhtiö. intERPanE 
Glass oy:n osakkeenomistajat ovat solmi-
neet 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 yhdistellään Glaston-kon-
serniin pääomaosuusmenetelmällä.

Glaston jatkaa akaan tehtaalla aurinko-
heijastimien tuotantoa. 

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 yrityk-

sessä. vuoden 2009 alusta lähtien sanhe 
aaa tools Co. on yhdistelty 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 noudatettu 
samoja iFRs-laatimisperiaatteita kuin edel-
lisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että 
seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja 
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 muutti 
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.
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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. 

tässä osavuosikatsauksessa esitetyissä 
segmenttiluvuissa on työkaluliiketoiminnan 
liikevaihto ja osa liiketuloksesta siirretty 

services-segmenttiin. tammi-kesäkuun 
osavuosikatsauksessa työkaluliiketoimin-
nan liikevaihto ja liiketulos sisältyivät vielä 
kokonaisuudessaan machines-segmentin 
lukuihin. työkaluliiketoiminnan saadut tila-
ukset on siirretty services-segmenttiin.

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 kertaluonteisiin kuluihin sisältyy 
tehostamisohjelman johdosta tehtyjä kuluva-
rauksia, vaihto-omaisuuden arvonalentumis-
kirjauksia sekä aikaisempina vuosina teh-
dyistä sopimuksista kirjattuja kustannuksia. 
vuoden 2009 kertaluonteiset erät kohdistuvat 
pääosin machines-segmenttiin. 

vuoden 2008 kertaluonteiset erät, yhteensä 
12,3 miljoonaa euroa, aiheutuivat sekä te-
hostamisohjelmasta että edellisinä vuosina 
tehdyistä sopimuksista ja epävarmoista 
saamisista kirjatuista kertaluonteisista 
kustannuksista. lisäksi kirjattiin kertaluon-
teisia omaisuuserien arvonalentumisia.

milj. euroa
machines 7–9/2009 7–9/2008 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008
ulkoinen liikevaihto 14,7 38,0 62,6 123,9 167,6
sisäinen liikevaihto 0,0 0,2 0,5 0,6 0,9
liikevaihto 14,7 38,2 63,1 124,6 168,5
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) -3,9 0,6 -11,9 7,5 10,0
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -4,9 -0,4 -14,6 4,7 5,1
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -33,1 -1,0 -23,2 3,8 3,0
kertaluonteiset erät - - -3,8 - -9,5
liiketulos -4,9 -0,4 -18,4 4,7 -4,4
liiketulos-% -33,1 -1,0 -29,2 3,8 -2,6
nettokäyttöpääoma   37,4 62,0 64,0
Henkilöstö keskimäärin 782 795 804
Henkilöstö kauden lopussa   707 822 841

services 7–9/2009 7–9/2008 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008
ulkoinen liikevaihto 11,0 20,0 35,6 56,1 74,8
sisäinen liikevaihto 0,7 0,2 1,5 0,6 1,2
liikevaihto 11,6 20,2 37,1 56,8 76,0
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) 1,0 2,8 0,0 5,8 7,4
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,1 2,0 -2,1 3,9 4,9
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -0,8 10,0 -5,6 6,9 6,5
kertaluonteiset erät - - -0,3 - -2,2
liiketulos -0,1 2,0 -2,3 3,9 2,7
liiketulos-% -0,8 10,0 -6,3 6,9 3,5
nettokäyttöpääoma   15,7 21,8 22,7
Henkilöstö keskimäärin 330 435 434
Henkilöstö kauden lopussa   274 431 414

software solutions 7–9/2009 7–9/2008 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008
ulkoinen liikevaihto 5,8 7,8 17,6 21,5 28,1
sisäinen liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
liikevaihto 5,8 7,8 17,6 21,5 28,2
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,0 - 0,0 - 0,0
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) 0,9 1,9 2,4 4,9 5,5
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,5 1,4 0,6 3,6 3,7
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä 7,7 18,1 3,4 16,8 13,3
kertaluonteiset erät - - -0,3 - -0,6
liiketulos 0,5 1,4 0,3 3,6 3,2
liiketulos-% 7,7 18,1 1,9 16,8 11,3
nettokäyttöpääoma   6,4 7,0 5,8
Henkilöstö keskimäärin 252 251 255
Henkilöstö kauden lopussa   238 254 261
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mEai = lähi-itä, afrikka, intia, Pakistan, Bangladesh

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

Glaston-konserni

milj. euroa

liikevaihto 7–9/2009 7–9/2008 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008

machines 14,7 38,2 63,1 124,6 168,5

services 11,6 20,2 37,1 56,8 76,0

software solutions 5,8 7,8 17,6 21,5 28,2

muut ja sisäinen myynti -0,7 -0,4 -1,9 -1,4 -2,2

Glaston-konserni yhteensä 31,5 65,8 115,9 201,5 270,4

liiketulos 7–9/2009 7–9/2008 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008

machines -4,9 -0,4 -14,6 4,7 5,1

services -0,1 2,0 -2,1 3,9 4,9

software solutions 0,5 1,4 0,6 3,6 3,7

muut ja eliminoinnit -2,9 -2,0 -6,5 -5,8 -7,6

liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -7,4 1,1 -22,6 6,5 6,2

kertaluonteiset erät - - -4,3 - -12,3

liiketulos -7,4 1,1 -26,9 6,5 -6,1

Rahoituserät, netto  -0,9    -1,1 -1,7 0,2 -2,0

tulos ennen tuloveroja ja määrysvallattomien omistajien osuutta -8,4   0,0 -28,6 6,7 -8,1

tuloverot -0,3 -0,6 1,8 -3,6 -1,1

tulos  -8,7  -0,6 -26,8 3,1 -9,2

Henkilöstö keskimäärin 1 392 1 507 1 519

Henkilöstö kauden lopussa   1 244 1 534 1 541

nettokäyttöpääoma 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

machines 37,4 62,0 64,0

services 15,7 21,8 22,7

software solutions 6,4 7,0 5,8

muut -0,1 -0,6 -0,4

Glaston-konserni yhteensä 59,5 90,1 92,1

saadut tilaukset 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008

machines 61,1 118,0 144,4

services 31,7 56,8 72,3

software solutions 7,6 11,1 13,9

Glaston-konserni yhteensä 100,3 185,9 230,5

myynti maantieteellisten alueiden mukaan 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008

Eurooppa 58,6 94,8 130,0

mEai 13,3 38,8 48,0

aasia 16,9 28,8 36,5

amerikka 27,2 39,0 56,0

Yhteensä 115,9 201,5 270,4
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liikevaihto, liikevoitto / -tappio ja tilauskanta vuosineljänneksittäin

milj. euroa
machines 7–9/2009 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008
ulkoinen liikevaihto 14,7 27,4 20,5 43,7 38,0 46,3 39,6
sisäinen liikevaihto 0,0 -0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2
liikevaihto 14,7 27,1 21,2 43,9 38,2 46,6 39,7
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) -3,9 -3,6 -4,3 2,5 0,6 4,0 2,9
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -4,9 -4,5 -5,2 0,4 -0,4 3,1 2,0
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -33,1 -16,7 -24,7 0,8 -1,0 6,7 5,0
kertaluonteiset erät - -3,8 - -9,5 - - -
liiketulos -4,9 -8,3 -5,2 -9,1 -0,4 3,1 2,0
liiketulos-% -33,1 -30,6 -24,7 -20,7 -1,0 6,7 5,0

services 7–9/2009 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008
ulkoinen liikevaihto 11,0 11,9 12,8 18,7 20,0 19,9 16,2
sisäinen liikevaihto 0,7 0,6 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1
liikevaihto 11,6 12,4 13,0 19,2 20,2 20,2 16,4
käyttökate (ilman kertaluonteisia kuluja) 1,0 0,0 -1,1 1,6 2,8 2,0 0,9
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -0,1 -0,2 -1,7 1,0 2,0 1,4 0,5
liiketulos-%, ilman kertaluonteisia eriä -0,8 -2,0 -13,3 5,1 10,0 7,2 2,9
kertaluonteiset erät - -0,3 - -2,2 - - -
liiketulos -0,1 -0,5 -1,7 -1,3 2,0 1,4 0,5
liiketulos-% -0,8 -4,1 -13,3 -6,5 10,0 7,2 2,9

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

liikevaihto 7–9/2009 4–6/2009 1–3/2009 10–12/2008 7–9/2008 4–6/2008 1–3/2008
machines 14,7 27,1 21,2 43,9 38,2 46,6 39,7
services 11,6 12,4 13,0 19,2 20,2 20,2 16,4
software solutions 5,8 5,9 6,0 6,6 7,8 6,4 7,3
muut ja eliminoinnit -0,7 -0,2 -1,0 -0,8 -0,4 -0,6 -0,4
Glaston-konserni yhteensä 31,5 45,2 39,2 68,9 65,8 72,6 63,1

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

tilauskanta 30.9.2009 30.6.2009 31.3.2009 31.12.2008 30.9.2008 30.6.2008 31.3.2008
machines 35,8 30,8 38,2 47,3 64,8 78,0 79,8
services 1,6 2,3 4,0 11,6 15,0 16,2 7,5
software solutions 3,5 4,0 3,7 3,5 4,5 6,0 9,5
Yhteensä 40,9 37,1 45,9 62,5 84,4 100,3 96,9
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ehdolliset velat

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 kerta-
luonteisena eränä, mutta Glastonin vaateen 
johdosta maksama korvaus on vaikuttanut 
Glastonin rahavirtaan vuonna 2009.

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

suudesta 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 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 ase-
maa tai toiminnan tulosta.

johdannaissopimukset

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.

milj. euroa 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
kiinnitykset  
omien sitoumusten puolesta 0,2 0,2 0,2
takaukset   
omasta puolesta 0,7 0,6 0,8
muiden puolesta 0,1 0,2 0,1
vuokravastuut 14,7 18,2 19,0
takaisinostovastuut 0,3 1,4 0,5
muut vastuut omasta puolesta 0,1 - 0,3
yhteisyritysosuuksiin liittyvät investointisitoumukset 0,7 - -

milj. euroa 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008
 nimellisarvo käypä arvo nimellisarvo käypä arvo nimellisarvo käypä arvo
valuuttajohdannaiset       
valuuttatermiinisopimukset 2,7 0,0 10,7 -0,3 6,2 -0,1
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Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emo- 
yhteisö, tytäryrityksetja osakkuus- ja yhteis-
yritykset. lähipiiriin kuuluvat myös hal-
lituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet 
ja toimitusjohtaja sekä heidän perheen-
jäsenensä. 

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

Glastonin lähipiiritapahtumat katsaus-
kaudella sisälsivät kiinteistön vuokrausta 
yhteisyritykselle. lisäksi konserni on vuok-

rannut toimitiloja johtoon kuuluvien henki-
löiden omistamilta yrityksiltä. näistä tiloista 
maksetut vuokrat olivat tammi–syyskuussa 
0,5 (0,5) milj. euroa.

katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin 
kanssa sellaisia liiketapahtumia, joiden ehdot 
poikkeaisivat riippumattomien osapuolten 
välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista.

toimitusjohtaja mika seitovirralle on 
elokuussa maksettu korvausta työsuhteen 
päättymisestä 0,5 milj. euroa. muille joh-
toryhmän jäsenille on maksettu korvausta 
työsuhteen päättymisestä yhteensä 0,4 milj. 
euroa.

liiketoimet lähipiirin kanssa

aineelliset hyödykkeet

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

liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa
Glaston on vuokrannut yhteisyritykselle kiinteistön. Glastonilla ei ollut muita merkittäviä 
liiketoimia yhteisyrityksen kanssa tammi–syyskuussa 2009 tai 2008. Glaston-konsernilla ei 
ole ollut liiketoimia osakkuusyrityksen kanssa.

milj.euroa
muutokset aineellisissa hyödykkeissä 1–9/2009 1–9/2008
kirjanpitoarvo kauden alussa 35,0 32,5
lisäykset 1,2 9,7
vähennykset -5,3 -0,1
Poistot -3,1 -3,5
arvonalentumiset -1,0 0,0
uudelleenryhmittely ja muut muutokset 0,5 -1,4
kurssierot -0,1 0,3
kirjanpitoarvo kauden lopussa 27,1 37,4

milj. euroa
liiketoimet yhteisyritysten kanssa 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008
myynti yhteisyrityksille - 0,0 0,0
liiketoiminnan muut tuotot yhteisyrityksiltä 0,2 - -
korkotuotot yhteisyrityksiltä 0,2 - -

saamiset yhteisyrityksiltä ja velat yhteisyrityksille 1–9/2009 1–9/2008 1–12/2008
lyhytaikaiset saamiset 0,7 0,1 0,0
Pitkäaikaiset lainasaamiset 5,8 - -
ostovelat 0,0 - -
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