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Glastonin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: Kolmannella 
neljänneksella vahva EBITA-marginaali, liikevaihto kasvoi 29 prosenttia  
 
 

HEINÄ–SYYSKUU 2021 LYHYESTI  

• Saadut tilaukset olivat 45,4 (33,3) miljoonaa euroa. 
• Liikevaihto oli 46,4 (35,9) miljoonaa euroa. 
• Vertailukelpoinen EBITA oli 3,2 (1,3) miljoonaa euroa eli 6,9 (3,6) % liikevaihdosta.  
• Liiketulos (EBIT) oli 2,3 (-0,5) miljoonaa euroa. 
• Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 2,1 (0,2) miljoonaa euroa eli 4,4 (0,5) % liikevaihdosta. 
• Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,2 (-0,7) miljoonaa euroa. 
• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,019 (-0,005) euroa. 
• Liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 (0,6) miljoonaa euroa. 
 
TAMMI–SYYSKUU 2021 LYHYESTI  
• Saadut tilaukset olivat 158,5 (102,9) miljoonaa euroa. 
• Liikevaihto oli 130,1 (131,8) miljoonaa euroa. 
• Vertailukelpoinen EBITA oli 7,6 (5,7) miljoonaa euroa eli 5,9 (4,3) % liikevaihdosta. 
• Liiketulos (EBIT) oli 3,9 (0,2) miljoonaa euroa. 
• Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 4,3 (2,3) miljoonaa euroa eli 3,3 (1,8) % liikevaihdosta. 
• Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,3 (-2,1) miljoonaa euroa. 
• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,038 (0,012) euroa. 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 13,8 (-2,8) miljoonaa euroa.  
 
 
 
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021 PYSYVÄT ENNALLAAN 
 
 
Saadut tilaukset elpyivät selvästi tammi-syyskuun aikana, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä 
koko vuodelle 2021. Ennätyssuuren toisen neljänneksen tilauskertymän jälkeen kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä 
palautui odotetusti COVID-19:ää edeltävälle tasolle. 
 
Glaston arvioi lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan loppuvuoden aikana. Lyhyellä 
aikavälillä ajoneuvolasien jalostusteknologioiden kysyntä on elpymässä mutta on edelleen epävakaata johtuen markkinoiden 
rakenteellisista muutoksista ja toimitusketjuihin liittyvistä haasteista. Yleisesti ottaen näkymät ovat normaalia epävarmempia, 
mikä johtuu komponenttien hintojen noususta ja pidemmistä toimitusajoista.  
   
Vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen saatujen tilausten suuren määrän johdosta Glaston Oyj Abp arvioi, että 
liikevaihto vuonna 2021 paranee vuoden 2020 tasosta, ja vertailukelpoinen EBITA nousee 10,5–12,5 miljoonaan euroon. Vuonna 
2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa. 
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Toimitusjohtaja Anders Dahlblom:  

”Kolmannella vuosineljänneksellä uusien tilausten määrä nousi 36 % 45,4 miljoonaan 
euroon. Eniten elpymistä tapahtui Heat Treatment -liiketoiminnassamme, jonka 
vertailukauden tilaukset olivat hyvin alhaiset koronapandemiasta johtuen. Tammi-syyskuun 
saadut tilaukset olivat yhteensä 158,5 miljoonaa euroa, mikä ylitti jo koko vuoden 2020 
tilauskertymätason.  Edellisten vuosineljännesten vahva tilauskertymän kasvu vaikutti 
suotuisasti liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 
46,4 miljoonaa euroa, joka oli 29 % enemmän edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. Vertailukelpoinen EBITA parani huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna 
(+145 %) korkeamman liikevaihdon ja myös synergiaetujen ja Heat Treatment -liike-
toiminnan uudelleenorganisoinnin ansiosta. Vertailukelpoinen EBITA oli 3,2 miljoonaa 
euroa ja EBITA-marginaali oli 6,9 %, mikä on korkein saavuttamamme 
neljännesvuosittainen marginaali uudelle Bystronic glass-liiketoiminnan sisältävälle 
Glastonille.  
 
Strategiamme vuosille 2021−2025 saatiin valmiiksi elokuussa, ja sen tavoitteena on 
selkeästi paraneva orgaaninen kasvu ja kannattavuus. Tällä hetkellä käynnissä on useita 
strategisia kehityshankkeita. Yksi niistä keskittyy yhteisiin johtamisperiaatteisiin, joilla on 
merkittävä rooli strategiamme toteuttamisessa ja sen sisällyttämisessä osaksi jokapäiväistä työntekoamme. Työturvallisuus on 
korkealla agendallamme ja olemme asettaneet konsernin laajuisen työturvallisuustavoitteen: nolla poissaoloon johtanutta 
tapaturmaa (LTA). Saavuttaaksemme tämän tavoitteen pitää meidän integroida turvallisuus osaksi toimintatapojamme, ja 
turvallisuuden kehittämiseksi ja johtamiseksi olemme perustaneet eri funktioiden edustajista koostuvan 
turvallisuustyöryhmän.Toinen strateginen kehityshanke on Menestys innovoimalla asiakkaiden kanssa, joka keskittyy Glastonin 
teknologiajohtajuuden vahvistamiseen integroimalla asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen saumattomasti yhteen nopeamman 
innovaatio- ja kehitystyön kanssa. Strategisena painopistealueenamme on kestävä liiketoiminta. Kehitämme kestävän 
liiketoiminnnan toimintaohjelmaamme järjestelmällisesti ja olemme luoneet johtamisrakenteet ja selkeät vastuut kestävän 
liiketoiminnan käytäntöjen toteuttamiseksi Glastonilla. Lisäksi teemme kestävän liiketoiminnan kehitystyötä luodaksemme uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja täyttääksemme jatkuvasti kasvavat sidosryhmien odotukset ja lainsäädännön vaatimukset.  

Toimitusketjuihin liittyvät häiriöt jatkuivat tällä vuosineljänneksellä johtaen eräiden komponenttien toimitusaikojen pidentymiseen 
ja raaka-aineiden hintojen, rahtikustannusten ja logistiikan saatavuusongelmien kasvuun. Tilanteen hallinta vaatii päivittäin 
ylimääräistä työtä työntekijöiltämme, ja sillä on ollut jonkin verran vaikutusta liikevaihdon ajoitukseen erityisesti varaosien 
kohdalla. Emme odota näiden haasteiden häviävän lähiaikoina, minkä vuoksi keskitymme vahvasti toimitusketjun häiriöiden 
vähentämiseen. Haluamme pitää lupauksemme asiakkaillemme ja siksi työskentelemme Glastonilla sinnikkäästi, jotta voimme 
reagoida nopeasti ja pitää kiinni luvatuista toimitusajoista.  
 
Lähes kahden vuoden tauon jälkeen meillä oli vihdoin mahdollisuus tavata asiakkaitamme kasvotusten kahdessa 
messutapahtumassa: syyskuun puolivälissä Glassbuild America -messuilla Atlantassa ja lokakuussa VITRUM-messuilla 
Milanossa. Messuille osallistuminen oli minulle erittäin tärkeä kokemus, sillä pääsin vihdoinkin tapaamaan henkilökohtaisesti 
useita glastonlaisia sekä lukuisia asiakkaita. Sekä me yrityksenä että asiakkaamme arvostimme kovasti tapahtumien 
järjestämistä, niiden aktiviteettitasoa ja messuosastollamme käytyjä mielenkiintoisia keskusteluja, vaikka kävijämäärät olivat 
pienempiä kuin COVID-19:ää edeltävänä aikana.  
 
Positiivinen kehitys lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologioiden ristiinmyynnissä on jatkunut, mistä esimerkkinä on lähes viiden 
miljoonan euron sopimus, jonka teimme amerikkalaisen asiakkaan kanssa. Tuoteyhdistelmä heijastelee tarvetta kehittyneille 
lasinjalostusteknologioille, mikä on seurausta liikekiinteistöjen rakentamista koskevien turvallisuus- ja laatumääräysten 
tiukkenemisesta. Tämä on kasvava trendi, joka näkyy monilla markkina-alueillamme. 
  
Katsastuskaudella yleinen luottamus talouteen kasvoi lisäten investointeja ja asiakkaidemme liiketoiminnan aktiviteettia. 
Odotamme asiakasaktiviteetin pysyvän hyvällä tasolla vuoden 2021 viimeiselläkin neljänneksellä.” 
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Muutokset yhtiön raportoinnissa 
 
Yhtiöllä on 1.1.2021 alkaen kolme raportointisegmenttiä: Glaston Heat Treatment, Glaston Insulating Glass ja Glaston Automotive & Display. Services-
liiketoiminta sisältyy raportointisegmentteihin. Koneiden ja palveluiden (Machine and Services) myynti, tilauskertymä ja tilauskanta ilmoitetaan myös erikseen 
tuotealuekohtaisena lisätietona. Yhtiö julkaisi uuden rakenteen mukaiset vertailutiedot 18. maaliskuuta 2021. Suluissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen 
eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita. 
 
 

GLASTON-KONSERNIN AVAINLUVUT 
 

M€ 7−9/2021 7−9/2020 1−9/2021 1−9/2020 1−12/2020 
Saadut tilaukset 45,4 33,3 158,5 102,9 153,5 
joista palvelutoimintaa 16,2 14,2 50,5 39,6 57,1 
joista palvelutoimintaa, % 35,7 % 42,5 % 31,9 % 38,4 % 37,2 % 
Tilauskanta kauden lopussa 86,1 47,8 86,1 47,8 63,9 
Liikevaihto 46,4 35,9 130,1 131,8 170,1 
josta palvelutoimintaa 17,9 13,3 49,2 41,0 58,1 
josta palvelutoimintaa, % 38,6 % 36,9 % 37,8 % 31,1 % 34,1 % 
Käyttökate (EBITDA) 4,3 1,5 9,8 6,3 7,6 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät(1 -0,2 0,7 0,3 2,1 3,8 

Vertailukelpoinen EBITDA 4,1 2,2 10,1 8,4 11,3 
Vertailukelpoinen EBITDA, % 8,8 % 6,0 % 7,8 % 6,4 % 6,7 % 
Vertailukelpoinen EBITA 3,2 1,3 7,6 5,7 7,7 
Vertailukelpoinen EBITA, % 6,9 % 3,6 % 5,9 % 4,3 % 4,6 % 
Liiketulos (EBIT) 2,3 -0,5 3,9 0,2 -0,5 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)  2,1 0,2 4,3 2,3 3,2 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), 
% 4,4 % 0,5 % 3,3 % 1,8 % 1,9 % 

Tulos ennen veroja 1,9 -1,4 2,2 -1,9 -3,3 
Kauden tulos  1,3 -1,8 1,0 -3,2 -5,5 
Vertailukelpoinen osakeantioikaistu 
osakekohtainen tulos, EUR 0,019 -0,005 0,038  0,012  0,013  

Rekisteröity osakeantioikaistu 
osakemäärä kauden lopussa (1 000)  84 290 84 290 84 290 84 290 84 290 

Liiketoiminnan rahavirta -0,5 0,6 13,8 -2,8 0,7 
Korollinen nettovelka kauden 
lopussa     23,0 37,2 33,6 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),%, 
(annualisoitu)     4,5 % 0,1 % -0,4 % 

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman 
tuotto (ROCE), %, (annualisoitu)     6,9 % 4,0 % 4,7 % 

Omavaraisuusaste,%     42,4 % 41,4 % 41,2 % 
Nettovelkaantumisaste,%     33,6 % 53,5 % 48,8 % 
Henkilöstö kauden lopussa     743 740 723 

 
 ( 1 + kulu, - tuotto 
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RAPORTOINTISEGMENTTIEN AVAINLUVUT 
. 

Saadut tilaukset, M€ 7−9/2021 7−9/2020 1−9/2021 1−9/2020 1−12/2020 
Heat Treatment  18,3 7,6 65,5 36,1 56,1 
Insulating Glass  19,3 21,6 69,8 54,3 75,7 
Automotive & Display 7,5 3,8 22,6 11,6 20,2 
Segmentit yhteensä 45,1 33,1 157,9 102,0 152,1 
Kohdistamaton ja eliminoinnit 0,3 0,3 0,6 0,9 1,4 
Glaston-konserni yhteensä 45,4  33,3 158,5  102,9  153,5  
            
            
Tilauskanta, M€   30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 
Heat Treatment    41,5 26,7 31,4 
Insulating Glass    37,4 18,9 26,1 
Automotive & Display   7,2 2,1 6,5 
Segmentit yhteensä   86,1 47,6 63,9 
Kohdistamaton ja eliminoinnit   0,0 0,2 0,0 
Glaston-konserni yhteensä   86,1  47,8  63,9  
            
           
 Liikevaihto, M€ 7−9/2021 7−9/2020 1−9/2021 1−9/2020 1−12/2020 
Heat Treatment  21,0 12,2    52,5 46,7                  61,6    
Insulating Glass  19,1 17,4    58,6                63,9     81,9    
Automotive & Display 6,0                 6,0    18,3          19,7      24,6    
Segmentit yhteensä 46,1         35,6    129,4        130,3                 168,2    
Kohdistamaton ja eliminoinnit 0,3                  0,3    0,7              1,5    1,9    
Glaston-konserni yhteensä 46,4              35,9    130,1             131,8                 170,1    

 
 

 
           
 Vertailukelpoinen EBITA, M€ 7−9/2021 7−9/2020 1−9/2021 1−9/2020 1−12/2020 
Heat Treatment                        1,8                 0,2                   2,7                    1,2          2,0    
Insulating Glass                       1,4                    1,2                    4,1                     5,6                     7,3    
Automotive & Display                      -0,0                 -0,0                   0,8                 -1,1                   -1,6    
Segmentit yhteensä                  3,2                    1,4                   7,6                    5,7                   7,6    
Kohdistamaton ja eliminoinnit                      0,0                  -0,1                  0,1    -0,0            0,1    
Glaston-konserni yhteensä                    3,2                   1,3                  7,6                     5,7                     7,7    

 
Vertailukelpoinen liiketulos ja          
 liiketulos (EBIT), M€ 7−9/2021 7−9/2020 1−9/2021 1−9/2020 1−12/2020 

Heat Treatment                               
1,3                  -0,3                    1,3                    0,0                      0,4    

Insulating Glass                       0,9                   0,7                    2,6                  4,1    
                   

5,2    
Automotive & Display                       -0,2                   -0,2                0,2                  -1,8               -2,5    
Segmentit yhteensä                      2,0                   0,2                     4,2                    2,3                  3,1    
Kohdistamaton ja eliminoinnit                       0,0                 -0,1                 0,1                  -0,0                   0,1    
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), 
yhteensä                      2,1                0,2                 4,3                  2,3             3,2    
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % 4,4 % 0,5 % 3,3 % 1,8 % 1,9 % 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -0,2 0,7 0,3 2,1 3,8 
Liiketulos (EBIT)                      2,3                  -0,5               3,9                  0,2              -0,5    
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TUOTEALUEIDEN AVAINLUVUT  
 

Saadut tilaukset tuotealueittain            
 M€ 7−9/2021 7−9/2020 1−9/2021 1−9/2020 1−12/2020 
Heat Treatment Technologies  11,9                  2,5    44,1                21,2                     34,1    
Insulating Glass Technologies 13,7                 15,7    52,5               38,2                   53,6    
Automotive & Display Technologies 3,3                  0,7    10,7                  3,1                      7,3    
Services  16,2                 14,2    50,5                39,6                   57,1    
Kohdistamaton ja eliminoinnit 0,3                  0,3    0,6                 0,9                     1,4    
Glaston-konserni yhteensä                      45,4                  33,3                 158,5                   102,9               153,5    
      
            
Tilauskanta tuotealueittain           
 M€     30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 
Heat Treatment Technologies      35,2                23,3                   26,6    
Insulating Glass Technologies     37,4                 18,9                   26,1    
Automotive & Display Technologies     6,7                  2,1                      6,5    
Services      6,9                   3,3                      4,7    
Kohdistamaton ja eliminoinnit     0,0                  0,2                      0,0    
Glaston-konserni yhteensä                     86,1                   47,8                63,9    
      
            
Liikevaihto tuotealueittain             
 M€ 7−9/2021 7−9/2020 1−9/2021 1−9/2020 1−12/2020 
Heat Treatment Technologies  13,1                   8,4    33,2               31,6                  40,2    
Insulating Glass Technologies 13,3                11,8    41,4                 48,2                   60,3    
Automotive & Display Technologies 2,3                   2,8    7,4                 11,4                    12,5    
Services  17,9                13,3    49,2                41,0                    58,1    
Kohdistamaton ja eliminoinnit -0,2                 -0,2    -1,0                -0,4                   -0,9    
Glaston-konserni yhteensä                      46,4                  35,9                130,1                 131,8                 170,1    
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Tässä osavuosikatsauksessa esitetään arvioita tulevaisuudennäkymistä, joihin liittyy riski- ja epävarmuustekijöitä sekä muita 
tekijöitä. Näiden seurauksena Glastonin taloudellinen kehitys, toiminnot ja toteutuneet tulokset voivat poiketa merkittävästi 
arvioista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, joiden toteutuminen riippuu tulevasta 
liiketoimintaympäristöstä ja muista olosuhteista, kuten COVID-19-pandemian kehittymisestä.   

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Glaston Oyj Abp on lasiteollisuuden teknologioiden ja palveluiden edelläkävijä. Glastonin koneilla prosessoitua lasia toimitetaan 
arkkitehtuurilasi-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergia- ja näyttöteollisuudelle. Suurin osa yrityksen tekniikalla tuotetusta lasista 
toimitetaan rakennusteollisuudelle (volyymissa mitattuna). Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön liiketoiminta on pitkälti 
kytköksissä investointien globaalin kysynnän suuntauksiin ja siten lasin kysyntään sekä lasinjalostajien kapasiteetin 
käyttöasteisiin, jotka puolestaan vaikuttavat investointitarpeisiin sekä palvelujen ja varaosien kysyntään. 
 

Arkkitehtuurilasi 

 
Arkkitehtuuriliiketoiminta kasvoi vahvasti vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla, ja kasvu jatkui hyvänä myös kolmannella 
vuosineljänneksellä. Lämpökäsittelykoneiden (Heat Treatment) kysyntä pysyi korkeana, ja tämä näkyi erityisesti tasokarkaisu- ja 
laminointilinjojen kysynnän kasvussa. Heat Treatment -päivitystuotteiden myönteinen kehitys jatkui vuosineljänneksen aikana. 
Eristyslasilaitteiden (Insulating Glass) kysyntä oli hyvällä tasolla, ja Thermo Plastic Spacer (TPS®) -linjojen sekä erikoislinjojen, 
kuten palonsuojalasin ja reunahiontateknologioiden, kysyntä oli korkeaa. Services-toimintojen osalta markkinoiden elpyminen 
jatkui. Koronapandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset kuitenkin vaikuttivat varaosa- ja kenttähuoltotoimintaan. Toimitusketjujen 
häiriöt, kuten materiaalien toimitusaikojen piteneminen, raaka-aineiden hinnankorotukset ja logistiikkaongelmat, muodostivat 
kasvavan huolenaiheen.  
 
Glastonin päämarkkina-alueella, EMEA-alueella, markkinoiden aktiivisuus oli hyvällä tasolla. Arkkitehtuurimarkkinoiden 
positiivinen kehitys kasvatti Heat Treatment- ja Insulating Glass -laitteiden kysyntää. Kysyntää vauhdittivat edelleen useissa 
Euroopan maissa käynnistetyt tukiohjelmat. Services-markkinat pysyivät kohtalaisen vahvoina erityisesti Heat Treatment -
päivitystuotteiden osalta.  
 
Pohjois-Amerikassa markkinoiden elpyminen jatkui hyvällä tasolla erityisesti asuntorakentamisen osalta. Kiinassa asiakkaat olivat 
edelleen kiinnostuneita suurikokoisista tuotantolinjoista ja automaatiosta. Kiinan heikentyneet rakennusalan näkymät hidastivat 
jossain määrin asiakkaiden liiketoimintaa vuosineljänneksen aikana, mikä johti siihen, että tilauskertymä oli jonkin verran 
pienempi edellisiin vuosineljänneksiin verrattuna. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC) aktiviteetti oli vähäistä, mutta 
merkkejä asiakkaiden aktivoitumisesta oli kuitenkin havaittavissa. 
 

Ajoneuvolasi  

Kolmannella vuosineljänneksellä ajoneuvoteollisuuden (Automotive) tuotanto kärsi edelleen komponenttien, erityisesti 
mikropiirien, saatavuusongelmien vuoksi. Tämä vaikutti myös Glastonin asiakkaisiin, jotka ovat ajoneuvoteollisuuden 
alkuperäisvalmistajien (OEM) ensisijaisia (Tier 1) toimittajia. Yleisesti ottaen markkinoilla ollaan kuitenkin positiivisella mielellä, 
sillä näkymät ajoneuvoteollisuuden loppumarkkinoilla näyttävät paremmilta. Osoituksena positiivisista markkinanäkymistä olivat 
kasvanut kiinnostus uusiin koneisiin sekä kasvanut kysyntä Glastonin ajoneuvolasien taivutus- ja karkaisuteknologioihin. 
Ajoneuvoteollisuuden markkinakehityksen myötä myös ajoneuvonäyttömarkkinoiden aktiviteetti kasvoi. 
 
Aktiivisimmat markkinat olivat Kiinassa, jossa oli käynnissä useita uusia hankkeita. Myös Pohjois-Amerikan markkinat olivat 
melko aktiiviset. Kiinassa pääroolissa ovat perinteinen ajoneuvoteollisuus ja näyttöteollisuus, kun taas Yhdysvalloissa keskitytään 
erikoistuotteisiin, kuten matkailuautoihin ja raskaisiin ajoneuvoihin. Muilla alueilla investoinnit olivat edelleen alhaisella tasolla.  
 
Automotive-palvelujen kysyntä oli vakaata koko vuosineljänneksen, mutta alan toimitusketjujen häiriöt vaikuttivat kysyntään jonkin 
verran. Automotive-päivitystuotteiden kysyntä kehittyi positiivisesti. 
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KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS   

 

Saadut tilaukset ja tilauskanta   

Saatujen tilausten hyvä kasvu jatkui heinä—syyskuussa 2021. Tilauskertymä kasvoi 36 % eli 45,4 (33,3) miljoonaan euroon ja 
oli samalla tasolla kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä (Q3/2019: 45,6 miljoonaa euroa).  
 
Tammi-syyskuussa 2021 saadut tilaukset olivat 158,5 (102,9) miljoonaa euroa, joka oli 55 % enemmän vuoden 2020 
vastaavaan jaksoon verrattuna.  
 

Saadut tilaukset, M€ 
7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 

Heat Treatment  18,3 7,6 65,5 36,1 56,1 
Insulating Glass  19,3 21,6 69,8 54,3 75,7 
Automotive & Display  7,5 3,8 22,6 11,6 20,2 
Segmentit yhteensä 45,1 33,1 157,9 102,0 152,1 
Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,3 0,3 0,6 0,9 1,4 
Glaston-konserni yhteensä 45,4  33,3 158,5  102,9  153,5  

 
Tilauskanta oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 86,1 (47,8) miljoonaa euroa. Heat Treatmentin tilauskanta oli 41,5 (26,7) 
miljoonaa euroa eli 48 % konsernin tilauskannasta, Insulating Glassin 37,4 (18,9) miljoonaa euroa eli 43 % ja Automotive & 
Displayn 7,2 (2,1) miljoonaa euroa eli 8 % konsernin tilauskannasta.  
  

 
Tilauskanta, M€ 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020  
Heat Treatment  41,5 26,7 31,4 
Insulating Glass  37,4 18,9 26,1 
Automotive & Display  7,2 2,1 6,5 
Segmentit yhteensä 86,1 47,6 63,9 
Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,0 0,2 0,0 
Glaston-konserni yhteensä 86,1  47,8  63,9  

 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta tuotealueittain 
 
Heat Treatment Technologies -tuotealueella markkinoiden vakaa elpyminen jatkui heinä-syyskuussa 2021, ja saadut tilaukset 
olivat 11,9 (2,5) miljoonaa euroa. Vertailukauden tilauskertymä oli hyvin alhainen, ja pandemia vaikutti siihen voimakkaasti. 
Tilauksia saatiin maailmanlaajuisesti, ja APAC-alueen aktiivisuudessa havaittiin kasvua. Insulating Glass Technologies -
tuotealueella saadut tilaukset olivat 13,7 (15,7) miljoonaa euroa. TPS® -eristyslasilinjan kysyntä oli vahvaa, ja kauppoja tehtiin 
muun muassa kiinalaisten, saksalaisten ja yhdysvaltalaisten asiakkaiden kanssa. Toiminta vilkastui myös Automotive & Display 
Technologies -tuotealueella: saadut tilaukset olivat 3,3 (0,7) miljoonaa euroa, ja Kiina ja Yhdysvallat olivat aktiivisimpia markkina-
alueita. Eristyslasi- ja lämpökäsittelykoneiden ristiinmyynti kehittyi hyvin, ja Glaston sai Amerikoista lähes viiden miljoonan euron 
arvoisen tilauksen. 
 
Services-tuotealueella saadut tilaukset olivat 16,2 (14,2) miljoonaa euroa. Heat Treatment -päivitystuotteiden kysyntä pysyi 
vahvana, ja tilauksia tehtiin muun muassa Saksasta, Suomesta, Yhdysvalloista ja Venäjältä. Automotive & Display -
päivitystuotteiden osalta tehtiin uusi tilauskertymäennätys, joka oli 0,9 miljoonaa euroa. Lisäksi varaosaliiketoiminnan kehitys oli 
myönteistä. Services-tuotealueen osuus saaduista tilauksista oli 36 (43) %. 
 

Saadut tilaukset tuotealueittain,  
M€ 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 
Heat Treatment Technologies  11,9                    2,5    44,1                21,2    34,1 
Insulating Glass Technologies 13,7                   15,7    52,5              38,2    53,6 
Automotive & Display Technologies  3,3                   0,7    10,7                  3,1    7,3 
Services  16,2                   14,2    50,5               39,6    57,1 
Kohdistamaton ja eliminoinnit 0,3                     0,3    0,6                  0,9    1,4 
Glaston-konserni yhteensä               45,4                     33,3                       158,5                 102,9    153,5 
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Tilauskanta tuotealueittain, M€ 
30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020  

Heat Treatment Technologies  35,2                          23,3                      26,6    
Insulating Glass Technologies 37,4                          18,9                      26,1    
Automotive & Display Technologies  6,7                            2,1                      6,5    
Services  6,9                            3,3                        4,7    
Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,0                            0,2                       0,0    
Glaston-konserni yhteensä                    86,1                             47,8                      63,9    

 
 

Liikevaihto  

Glaston-konsernin heinä–syyskuun 2021 liikevaihto nousi edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 46,4 (35,9) miljoonaa euroa. 
Heat Treatment -segmentin liikevaihto nousi 72 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 21,0 (12,2) miljoonaa euroa. 
Insulating Glass -segmentin liikevaihto oli 19,1 (17,4) miljoonaa euroa eli 10 % enemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Automotive & Display -segmentin liikevaihto pysyi samana kuin vertailukaudella ja oli 6,0 (6,0) miljoonaa euroa. 
Kokonaisliikevaihdosta Heat Treatment -segmentin osuus oli 45 %, Insulating Glass -segmentin 41 % ja Automotive & Display -
segmentin 13 %. Maantieteellisesti EMEA-alueen osuus oli 48 %, Amerikkojen 36 % ja APAC-alueen 16 % yhtiön kolmannen 
vuosineljänneksen liikevaihdosta. 
 
Tammi–syyskuun 2021 liikevaihto oli 130,1 (131,8) miljoonaa euroa. Heat Treatment -segmentin liikevaihto oli 52,5 (46,7) 
miljoonaa euroa. Insulating Glass -segmentin liikevaihto oli 58,6 (63,9) miljoonaa euroa. Automotive & Display -segmentin 
liikevaihto oli 18,3 (19,7) miljoonaa euroa. 
 

Liikevaihto, M€ 
7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020  

Heat Treatment  21,0                   12,2    52,5                    46,7                    61,6    
Insulating Glass  19,1                       17,4    58,6                  63,9                81,9    
Automotive & Display  6,0                      6,0    18,3                    19,7                    24,6    
Segmentit yhteensä 46,1                       35,6    129,4                 130,3               168,2    
Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,3                     0,3    0,7                      1,5                     1,9    
Glaston-konserni yhteensä 46,4                       35,9    130,1                131,8                  170,1    

  
 

Liikevaihdon 
maantieteellinen 
jakautuminen, M€ 7–9/2021 7–9/2020 1─9/2021 1─9/2020 1–12/2020  
Amerikat 16,6 7,7 39,5 35,2 44,7 
EMEA 22,3 23,7 67,0 74,0 94,4 
APAC 7,5 4,5 23,6 22,6 30,9 
Glaston-konserni yhteensä 46,4 35,9 130,1 131,8 170,1 

 

Liikevaihto tuotealueittain 

Heat Treatment -tuotealueen heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 57 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 
13,1 (8,4) miljoonaa euroa. Nousu johtui pääasiassa edellisten vuosineljännesten tilauskertymän kasvusta. Insulating Glass -
tuotealueen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 13,3 (11,8) miljoonaa euroa. Automotive & Display  -tuotealueen liikevaihto pysyi 
edellisen vuoden tasolla ja oli 2,3 (2,8) miljoonaa euroa. Services-tuotealueen liikevaihto kasvoi 35 % ja oli 17,9 (13,3) miljoonaa 
euroa, mikä johtui pääasiassa edellisten vuosineljännesten Heat Treatment -päivitystuotteiden vakaasta tilauskertymästä ja 
varaosaliiketoiminnan kasvusta. Services-tuotealueen osuus oli 39 (36) % kokonaisliikevaihdosta.  
 
 

Liikevaihto tuotealueittain, M€ 
7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020  

Heat Treatment Technologies  13,1                       8,4    33,2                   31,6    40,2 
Insulating Glass Technologies 13,3                    11,8    41,4                    48,2    60,3 
Automotive & Display Technologies  2,3                       2,8    7,4                    11,4    12,5 
Services  17,9                  13,3    49,2                    41,0    58,1 
Kohdistamaton ja eliminoinnit  -0,2                     -0,2    -1,0                -0,4    -0,9 
Glaston-konserni yhteensä           46,4                     35,9             130,1                  131,8    170,1 
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Liiketulos ja kannattavuus   

Glaston-konsernin vertailukelpoinen EBITA heinä–syyskuussa 2021 oli 3,2 (1,3) miljoonaa euroa eli 6,9 (3,6) % liikevaihdosta. 
Kannattavuuteen vaikutti erityisesti Heat Treatment -segmentin tuloksen voimakas kasvu. Kuten kolmannella neljänneksellä 
tyypillisesti, lomakausi ja siten alhaisemmat kiinteät kustannukset tukivat kannattavuutta. 
 
Glaston-konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 2,1 (0,2) miljoonaa euroa eli 4,4 (0,5) % liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) oli 2,3 (-
0,5) miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä kirjattiin vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,2 (-0,7) miljoonaa euroa. 
Nämä johtuivat pääasiassa lasinostimien liiketoiminnan myynnistä sekä rakennejärjestely- ja integraatiokustannuksista. 
Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,3 (-0,8) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 1,9 (-1,4) miljoonaa euroa. Kolmannen 
vuosineljänneksen tulos oli 1,3 (-1,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,015 (-0,021) euroa. Vertailukelpoinen 
osakekohtainen tulos oli 0,019 (0,005) euroa.   
 
Vertailukelpoinen EBITA tammi–syyskuussa 2021 oli 7,6 (5,7) miljoonaa euroa eli 5,9 (4,3) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen 
liiketulos (EBIT) oli 4,3 (2,3) miljoonaa euroa eli 3,3 (1,8) % liikevaihdosta. Konsernin liiketulos (EBIT) oli 3,9 (0,2) miljoonaa 
euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,3 (-2,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,4 (-1,7) miljoonaa 
euroa. Tulos ennen veroja oli 2,2 (-1,9) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulos oli 1,0 (-3,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen 
tulos oli 0,011 (-0,039) euroa, ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,039 (0,012) euroa. 
 
 
   
 
Vertailukelpoinen 
liiketulos (EBIT) ja 
EBITA 

 
 
  

 

M€ 7─9/2021 7─9/2020 1─9/2021 1─9/2020 1─12/2020 

Liiketulos (EBIT) 2,3 -0,5 3,9 0,2 -0,5 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät(1 -0,2 0,7 0,3 2,1 3,8 
Vertailukelpoinen EBIT 2,1 0,2 4,3 2,3 3,2 
Liiketulos (EBIT) 2,3 -0,5 3,9 0,2 -0,5 
Poistot ja kauppahinnan 
kohdistaminen 1,2 1,1 3,4 3,4 4,5 
EBITA 3,4 0,6 7,3 3,5 4,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät(1   

-0,2 0,7 0,3 2,1 3,8 
Vertailukelpoinen EBITA 3,2 1,3 7,6 5,7 7,7 
% liikevaihdosta 6,9 % 3,6 % 5,9 % 4,3 % 4,6 % 

 
( 1 + kulu, - tuotto 
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RAPORTOINTISEGMENTTIEN TALOUDELLINEN KEHITYS 

 
Heat Treatment -raportointisegmentti 
 
Glastonin Heat Treatment -segmentti sisältää laajan ja teknisesti edistyksellisen valikoiman lämpökäsittelykoneita, huolto-, päivitys- ja 
modernisointipalveluja sekä varaosia lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin. Glaston tarjoaa myös digitaalisia 
palveluja, kuten lasinjalostuskoneiden etävalvonta- ja vianmäärityspalveluja sekä konsultointi- ja suunnittelupalveluja uusille lasiteknologian osa-
alueille. Heat Treatment -segmentti sisältää Heat Treatment Technologies -tuotealueen ja lämpökäsittelykoneisiin liittyvät huoltopalvelut.   

Heat Treatment -segmentin kolmas vuosineljännes lyhyesti:  

• Tilauskertymän kehitys jatkui hyvänä 
• Liikevaihto kasvoi 72 % hyvän tilauskertymän ansiosta vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä lähtien 
• Hyvä kapasiteetin käyttöaste päätehtailla 
 

HEAT TREATMENT -SEGMENTIN  
AVAINLUVUT 
M€ 7−9/2021 7−9/2020 1−9/2021 1−9/2020 1−12/2020 

Saadut tilaukset 18,3 7,6 65,5 36,1 56,1 
Tilauskanta kauden lopussa 41,5 26,7 41,5 26,7 31,4 
Liikevaihto 21,0 12,2 52,5 46,7 61,6 
Vertailukelpoinen EBITA  1,8 0,2 2,7 1,2 2,0 
Vertailukelpoinen EBITA, % 8,4 % 1,3 % 5,1 % 2,6 % 3,2 % 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 1,3 -0,3 1,3 0,0 0,4 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % 6,1 % -2,1 % 2,5 % 0,0 % 0,6 % 
Liiketulos (EBIT)                            0,9    -0,5      0,9    -0,6              -1,2    
Liiketulos (EBIT), % 4,1 % -4,1 % 1,7 % -1,3 % -2,0 % 
Nettokäyttöpääoma -19,7 -11,0 -19,7 -11,0 -13,0 

Henkilöstö kauden lopussa                 285                     
307                 285                307     293    

 
Saadut tilaukset ja tilauskanta 
Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Heat Treatment -segmentin markkinoiden elpyminen pysyi vankkana. Heinä−syyskuun 
saadut tilaukset olivat 18,3 miljoonaa euroa (7,6 ja 15,9 miljoonaa euroa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä).   
 
Pohjois-Amerikassa kehitys jatkui hyvänä johtuen erityisesti lasin kysynnästä asuntorakentamisessa. Markkina-aktiviteetti 
Euroopassa oli yleisesti ottaen hyvä, ja eräillä alueilla kuten Iso-Britanniassa tilanne oli erittäin hyvä tukiohjelmien ansiosta. 
APAC-alueella toiminnan taso pysyi alhaisena, mutta merkkejä aktiviteetin kasvusta oli kuitenkin havaittavissa. HT-päivitysten 
kysyntä oli hyvää, vaikka tilaukset eivät yltäneet edellisten neljännesten korkeille tasoille. Matkustusrajoitukset aiheuttivat 
edelleen merkittävää vaihtelua huoltotyön ja varaosaliiketoiminnan volyymeissä. Vuosineljänneksen aikana Glaston teki 
sopimuksen suurikokoisten taivutettujen ja karkaistujen sivulasien tuotantolinjasta. Muita suuria tilauksia saatiin RC- ja FC-
sarjan linjoista Yhdysvaltoihin, Italiaan ja Tanskaan. 
 
Tammi–syyskuun 2021 aikana saadut tilaukset olivat 65,5 (36,1) miljoonaa euroa. Heat Treatment -segmentin tilauskanta oli 
syyskuun lopussa 41,5 (26,7) miljoonaa euroa.  
 
Liikevaihto ja kannattavuus 
Heat Treatment -segmentin liikevaihto kasvoi 72 % eli 21,0 (12,2) miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen EBITA oli 1,8 (0,2) 
miljoonaa euroa eli 8,4 (1,3) % liikevaihdosta. Edellisten neljännesten hyvä tilauskertymä sekä uusissa koneissa että erityisesti 
päivitystuotteissa tuki liikevaihdon kehitystä. Volyymin kasvu ja kannattavamman palveluliiketoiminnan suuri osuus johtivat 
selvästi parempaan kannattavuuteen.  

Liikevaihto tammi–syyskuussa 2021 oli 52,5 (46,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA oli 2,7 (1,2) miljoonaa euroa eli 5,1 
(2,6) % liikevaihdosta. 

Tuotanto ja käyttöpääoman hallinta 
Kolmannella vuosineljänneksellä Tampereen ja Tianjinin karkaisukoneiden kokoonpanotehtaiden käyttöasteet olivat hyvällä 
tasolla, ja tämän odotetaan jatkuvan koko loppuvuoden korkean tilauskannan ansiosta. Komponenttien saatavuus ja raaka-
aineiden hinnankorotukset olivat kasvava huolenaihe. Heat Treatment -segmentin kolmannen neljänneksen nettokäyttöpääoma 
oli -19,7 (-11,0) miljoonaa euroa.  
 

Henkilöstö  
Katsauskauden lopussa Heat Treatment -segmentti työllisti 285 (307) henkilöä, joista suurin osa oli Suomessa.  
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Insulating Glass -raportointisegmentti 
Glaston Insulating Glass -segmentti tarjoaa korkean teknologian koneita eristyslasin valmistukseen, käsittelylaitteita ja -järjestelmiä, huolto-, 
päivitys- ja modernisointipalveluja sekä varaosia. 

Insulating Glass -segmentin kolmas vuosineljännes lyhyesti:  
• Hyvä tilauskertymä  
• Liikevaihto nousi 10 % 
• Tuotanto toimii täydellä kapasiteetilla 
 
INSULATING GLASS -
SEGMENTIN 
AVAINLUVUT  

  

      
M€ 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020  
Saadut tilaukset 19,3 21,6 69,8 54,3 75,7 
Tilauskanta kauden lopussa  37,4 18,9 37,4 18,9 26,1 
Liikevaihto  19,1 17,4 58,6 63,9 81,9 
Vertailukelpoinen EBITA   1,4 1,2 4,1 5,6 7,3 
Vertailukelpoinen EBITA, % 7,4 % 7,2 % 7,0 % 8,8 % 8,9 % 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 0,9 0,7 2,6 4,1 5,2 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % 4,8 % 4,2 % 4,5 % 6,4 % 6,4 % 
Liiketulos (EBIT)                 1,6                 0,4                      2,9                    2,9                 3,6    
Liiketulos (EBIT), % 8,3 % 2,4 % 4,9 % 4,5 % 4,4 % 
Nettokäyttöpääoma -0,6 3,6 -0,6 3,6 2,1 
Henkilöstö kauden lopussa                 357                 330                    357               330                     330    

Saadut tilaukset 
Insulating Glass -segmentin vuoden 2021 kolmannen neljänneksen tilauskertymä laski 19,3 (21,6) miljoonaan euroon. EMEA-
alueella kysyntä oli vahvaa, sillä valtiontuet vauhdittivat asiakkaiden investointipäätöksiä useissa Euroopan maissa. Aasian 
markkinat olivat suurelta osin edelleen COVID-19-sulussa. Vaikka vuosineljänneksen aikana havaittiin hieman hidastumista, 
toiminta Kiinan markkinoilla jatkui hyvällä tasolla. Pohjois-Amerikassa markkinoiden elpyminen jatkui, erityisesti 
asuntorakentamisessa.  
 
Kolmannen vuosineljänneksen aikana TPS® (Thermo Plastic Spacer)-linjalla sekä erikoislinjoilla, kuten esimerkiksi 
palonsuojalasille, oli suuri kysyntä. Hiljattain käyttöön otetun MULTI'ARRISSER-reunahiontakoneen kysyntä pysyi korkealla 
tasolla. Katsauskaudella suuria tilauksia saatiin muun muassa Saksasta, Ranskasta, Puolasta, Kiinasta ja Pohjois-Amerikasta. 
Nämä tilaukset koskivat enimmäkseen eristyslasin tuotantolinjoja asuntorakentamista varten.  
 
Insulating Glass -segmentin tilauskanta oli kauden lopussa 37,4 (18,9) miljoonaa euroa.  

Liikevaihto ja kannattavuus 
Insulating Glass -segmentin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli yhteensä 19,1 (17,4) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen 
vertailukelpoinen EBITA oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa eli 7,4 (7,2) % liikevaihdosta. Edellisten vuosineljännesten hyvä 
tilauskertymä tuki liikevaihdon kehitystä. Kannattavuus parani edellisestä neljänneksestä kausiluonteisesti pienempien kiinteiden 
kustannusten ansiosta. Vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna on nähtävissä negatiivinen tuotejakaumavaikutus, 
sillä suurin osa kasvusta tapahtui alhaisemman kannattavuuden uuskoneliiketoiminnassa.  
 
Tammi-syyskuun 2021 liikevaihto oli 58,6 (63,9) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 4,1 (5,6) miljoonaa euroa  eli 7,0 
(8,8) % liikevaihdosta. 

Tuotanto ja käyttöpääoman hallinta 
Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön eristyslasikonetehdas Neuhausen-Hambergissa Saksassa toimi täydellä kapasiteetilla. 
Toimitusketjun häiriöt olivat kasvava huolenaihe, sillä tiettyjen komponenttien toimitusajat venyivät selvästi. Insulating Glass -
segmentin kolmannen vuosineljänneksen nettokäyttöpääoma oli -0,6 (3,6) miljoonaa euroa. 

Henkilöstö  
Katsauskauden lopussa Insulating Glass -segmentti työllisti 357 (330) henkilöä, joista suurin osa oli Saksassa.  
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Automotive & Display -raportointisegmentti 

Glastonin Automotive & Display -segmentti tarjoaa lasinjalostuskoneita ja niihin liittyviä palveluja autoteollisuuteen sekä laite- ja 
näyttöteollisuuteen.  
  

Automotive & Display -segmentin kolmas vuosineljännes lyhyesti:  
• Uusien koneiden markkinat jatkuivat aktiivisina 
• Lisääntynyt kiinnostus Automotive-segmentin päivitystuotteisiin 
• Tehtaalla hyödynnetään hyvin nykyistä kapasiteettia 

 
 

AUTOMOTIVE & DISPLAY -
SEGMENTIN 
AVAINLUVUT 

  

      
M€ 7─9/2021 7─9/2020 1─9/2021 1─9/2020 1–12/2020  
Saadut tilaukset 7,5 3,8 22,6 11,6 20,2 
Tilauskanta kauden lopussa  7,2 2,1 7,2 2,1 6,5 
Liikevaihto  6,0 6,0 18,3 19,7 24,6 
Vertailukelpoinen EBITA   0,0 0,0 0,8 -1,1 -1,6 
Vertailukelpoinen EBITA, % -0,3 % -0,5 % 4,5 % -5,7 % -6,6 % 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) -0,2 -0,2 0,2 -1,8 -2,5 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % -3,4 % -4,1 % 1,2 % -9,0 % -10,1 % 
Liiketulos (EBIT)                  -0,2                -0,4         0,1                         -2,1    -3,0    
Liiketulos (EBIT), % -3,9 % -6,1 % 0,6 % -10,6 % -12,0 % 
Nettokäyttöpääoma 9,8 9,2 9,8 9,2 8,4 
Henkilöstö kauden lopussa                         97                 95                  97                        95                        94    

 
 

Saadut tilaukset 
Hitaan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ajoneuvomarkkinat virkistyivät toisella vuosineljänneksellä, ja myönteinen 
kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä. Vaikka ajoneuvotuotannossa oli toimitushäiriöitä, markkinoiden yleisilme on 
positiivinen, sillä ajoneuvoteollisuuden loppumarkkinoiden yleisellä kehityksellä on paremmat näkymät. Investointiaktiivisuus 
uusiin koneisiin on hieman epävakaata, ja kolmannen neljänneksen aikana tilauksia saatiin 7,5 (3,8) miljoonalla eurolla. 
Edelliseen neljännekseen verrattuna tilaukset laskivat jonkin verran. 

Kolmannella vuosineljänneksellä tilauksia saatiin pääasiassa Kiinasta, mutta Pohjois-Amerikan markkinat olivat myös aktiivisia. 
Kaikilla muilla alueilla investointiaktiivisuus oli edelleen vähäistä. Yhdysvaltalaiset asiakkaat halusivat pitkälle räätälöityjä 
ratkaisuja hyödyntäen Glastonin joustavuutta ja kykyä vastata asiakkaan vaatimuksiin erikoisajoneuvojen tuotannossa, kun taas 
kiinalaiset asiakkaat tilasivat vakiotuotteitamme ajoneuvolasituotantoon. Näyttötuotteiden tilaukset koskivat pääasiassa 
ajoneuvonäyttöjä, joilta edellytettiin muun muassa korkealaatuista reunahiontaa sekä erikoisia muotoja.  

Katsauskaudella oli havaittavissa lisääntynyttä kiinnostusta Automotive-päivitystuotteisiin ja tilauskertymä oli ennätyksellisen 
korkealla tasolla, yli 0,9 miljoonaa euroa. Automotive-segmentin huoltopalvelumarkkinat olivat vakaat koko vuosineljänneksen, 
tosin normaalia heikommalla tasolla toimitusketjuhäiriöiden vuoksi.  

Automotive & Display -segmentin tilauskanta oli kauden lopussa 7,2 (2,1) miljoonaa euroa. 
 

Liikevaihto ja kannattavuus 
Automotive & Display -segmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 6,0 (6,0) miljoonaa euroa. Segmentin vertailukelpoinen 
EBITA oli 0,0 (0,0) miljoonaa euroa, eli -0,3 (-0,5) % liikevaihdosta. Edelliseen neljännekseen verrattuna voitto laski, sillä 
koneiden volyymi ja katteet olivat alhaisemmat. Palveluliiketoiminnan suuri osuus tuki edelleen kannattavuutta.  
 
Tammi–syyskuun 2021 liikevaihto oli 18,3 (19,7) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 0,8 (-1,1) miljoonaa euroa eli 4,5 
(-5,7) % liikevaihdosta. 
 

Tuotanto ja käyttöpääoman hallinta 
Yhtiön ajoneuvolasikonetehtaan käyttöaste Sveitsin Bützbergissä oli taas normaalilla tasolla. Automotive & Display -segmentin 
kolmannen neljänneksen nettokäyttöpääoma oli 9,8 (9,2) miljoonaa euroa.  

Henkilöstö  
Katsauskauden lopussa Automotive & Display -segmentti työllisti 97 (95) henkilöä, joista suurin osa oli Sveitsissä.  
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Tase, rahavirta ja rahoitus 

Glaston-konsernin taseen loppusumma oli syyskuun lopussa 224,7 (202,2) miljoonaa euroa. Aineeton käyttöomaisuus oli 75,4 
(77,3) miljoonaa euroa, josta liikearvoa oli 58,3 (58,3) miljoonaa euroa. Aineellinen käyttöomaisuus oli kauden lopussa 21,8 (23,6) 
miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuus 28,3 (25,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 6,9 
(4,0) %.   
 
Syyskuun lopussa yhtiön nettovelkaantumisaste laski 33,6 (53,5) %:iin, pääasiassa ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan 
kassavirran ansiosta. Omavaraisuusaste oli 42,4 (41,4) %. Korollinen nettovelka pieneni 23,0 (37,2) miljoonaan euroon.  
Liiketoiminnan kolmannen neljänneksen rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 3,7 (-1,2) miljoonaa euroa. Rahavirta 
käyttöpääoman muutoksesta oli -4,2 (1,7) miljoonaa euroa, sillä ennakkomaksut pienenivät edelliseen neljännekseen verrattuna 
pienemmän tilauskertymän vuoksi. Liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 (0,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli  
-0,9 (-0,6) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -0,3 (-0,1) miljoonaa euroa.  
 
Katsauskauden lopussa Glastonin likviditeetti oli hyvällä tasolla. Yhtiön rahavarat olivat 24,6 (20,3) miljoonaa euroa.  

Investoinnit ja poistot 

Glaston-konsernin tammi–syyskuun bruttoinvestoinnit olivat 2,2 (2,6) miljoonaa euroa, ja ne liittyivät pääosin tuotekehitykseen. 
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 4,5 (4,5) miljoonaa euroa.  
 

Panostukset tuotekehitykseen, digitalisaatioon ja innovaatioihin 
Glastonin ydinteknologiat ja elinkaariratkaisut ovat yrityksen päivitetyn strategian keskiössä. Alan edelläkävijänä Glaston aikoo 
lisätä investointejaan innovaatioihin ja kehitykseen. Yhtiö jatkaa toimia toimialan digitalisaation edistämiseksi.  
 
Glaston jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä panostuksiaan tuotekehitykseen keskittyen markkinalähtöisiin tutkimus- ja 
tuotekehitystoimiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Tuotekehityksen kärjessä ovat edelleen automaation 
kasvattamiseen liittyvät hankkeet ja innovaatiot.  
 
Tammi–syyskuussa tutkimus- ja tuotekehitysmenot ilman poistoja olivat 3,5 (3,2) miljoonaa euroa, josta taseeseen aktivoitiin 1,3 
(1,3) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta oli 3,7 (3,4) %. 
 

Henkilöstö 

Glaston-konsernin palveluksessa oli 30.9.2021 yhteensä 743 (740) työntekijää. Heat Treatment -segmentti työllisti 285 (307) 
henkilöä, Insulating Glass-segmentti 357 (330) henkilöä ja Automotive & Display -segmentti 97 (95) henkilöä. Konsernin 
henkilöstöstä 35 % eli 258 työntekijää työskenteli Saksassa, 25 % eli 183 työntekijää työskenteli Suomessa, 13 % työskenteli 
muualla EMEA-alueella, 21 % työskenteli Aasiassa ja 6 % Amerikassa. Henkilöstöä oli keskimäärin 726 (747). 
 

STRATEGIA 
Glastonin hallitus vahvisti 5.8.2021 yhtiön päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2025. Päivitetyn strategian 
keskeisiä tavoitteita ovat Glastonin strategisiin hankkeisiin sekä arvioituun markkinakasvuun perustuva orgaanisen kasvun ja 
kannattavuuden selkeä parantaminen.  
 
Kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi Glastonin ydinteknologiat ja elinkaariratkaisut ovat edelleen strategian keskiössä. 
Glastonin tavoitteena on lisätä investointeja innovaatioihin ja kehityshankkeisiin ja jatkaa sitoutumistaan alan digitaalisen 
murroksen johtamiseen. Kannattavuuden paranemista tukevat liikevaihdon kasvu, tuotevalikoiman optimointi sekä tuottavuuden 
parantaminen.  
 
Uudet taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2025 ovat:   

• Vuosittainen keskimääräinen liikevaihdon kasvu (CAGR) ylittää selvästi tavoiteltavan kohdemarkkinan yli 5 %:n 
kasvun1)  

• Vertailukelpoinen EBITA on 10 %  strategiakauden lopussa 2) 
• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on 16 % strategiakauden lopussa 3) 

 
 
 
Glaston on asettanut seuraavat uudet kestävää liiketoimintaa edistävät ei-taloudelliset tavoitteet:  

• Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40  
• Konsernin laajuinen työturvallisuustavoite: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (mitattuna tapaturmataajuudella, 

LTA)  
• Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta)  
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• Glastonin CO2-päästöt (Scope 1 + 2)4) suhteessa liikevaihtoon 50 % vuoden 2020 tasoa pienemmät. Vuonna 2020 
kasvihuonekaasupäästöt olivat 2 777 hiilidioksiditonnia liikevaihdon ollessa 170,1 miljoonaa euroa. 

 

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA 
Glastonin päivitetyssä strategiassa kestävä liiketoiminta määritellään strategiseksi painopistealueeksi, ja sen kehittämiseksi on 
perustettu strateginen kulmakivihanke. Alan innovatiivisena edelläkävijänä Glastonin tavoitteena on jatkaa alan kehittämistä kohti 
kestävämpää tulevaisuutta. Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta kohdistuu arkkitehtuurisegmenttiin, jossa Glastonin tuotteet 
tarjoavat avainteknologiaa rakennusten energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.  
 
Toiminnassaan Glaston on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja hyvän työpaikan, olemaan vastuullinen kumppani 
asiakkailleen, hyödyntämään voimavaroja tehokkaasti ja vähentämään tuotantoprosessiensa ympäristövaikutuksia. Koska 
energiatehokkaampien ja ympäristön kannalta kestävämpien lasiratkaisujen kysyntä kasvaa merkittävästi, Glaston jatkaa 
tuotevalikoimansa kehittämistä vastaamaan tähän kysyntään.  
 
Vastuullisuusagendan järjestelmällistä kehittämistä varten perustettiin kolmannella vuosineljänneksellä kestävän liiketoiminnan 
työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida kestävän liiketoiminnan kehitystä Glastonissa sekä toteuttaa siihen liittyviä käytäntöjä. 
Työryhmä kehittää toimintaa myös liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä vastaamaan kasvaviin lainsäädännöllisiin 
vaatimuksiin ja sidosryhmien odotuksiin. Ryhmä raportoi vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä konsernin johtoryhmälle ja 
hallitukselle. 
 

HALLINNOINTI 
Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Glaston Oyj Abp:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeen kaupankäyntitunnus on GLA1V ja ISIN-tunnus 
FI4000369657. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen ja äänioikeuteen. Glaston Oyj Abp:n osakepääoma 30.9.2021 oli 12,7 
(12,7) miljoonaa euroa.  
 

   Osake- ja äänimäärä Osakevaihto, M€ 
GLA1V   84 289 911 17,1 

 Ylin Alin Päätös  Keskikurssi *) 
Osakekurssi 1,40 0,72 1,19 0,95 

   30.9.2021 30.9.2020 
Markkina-arvo   100,3 58,0 
Osakkeenomistajien lukumäärä   7 574 7 471 
Ulkomaalaisomistus, %   27,2 27,3 

 
*) kaupankäyntipainotettu keskiarvo 
 
Katsauskauden lopussa Glaston Oyj Abp:n suurimmat osakkeenomistajat olivat Ahlstrom Capital B.V. 26,4 %, Hymy Lahtinen Oy 
12,2 %, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 7,5 %, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 7,3 % ja OP Suomi 
pienyhtiöt -rahasto 5,9 %. 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
1) Glastonin arvio euroina. Glastonin tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan keskimäärin yli 5 % vuodessa 
kaudella 2021–2025. Tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvuvauhdin odotetaan ylittävän maailmanlaajuisen tasolasimarkkinan kasvun, jonka odotetaan olevan 
3–4 % vuodessa kaudella 2021–2025 Grand View Researchin, 2021, mukaan.  
 
Glastonin tuotevalikoima on suunnattu sellaisiin tasolasin loppukäyttötarkoituksiin, jotka kasvavat keskimääräistä nopeammin (esim. eristyslasi). 
Kohdemarkkinat sisältävät myös asiakkaiden korvausinvestoinnit koneiden käyttöiän päätyttyä. Kaudella 2021–2025 korvausinvestoinnit johtuvat 
tuottavuuden kasvusta, mikä johtuu erityisesti automaatiosta sekä teknologian ja lainsäädännön muutoksista. Myös inflaatio selittää osan volyymi- ja 
europohjaisten markkina-arvioiden eroista. 
 
2) Laskentakaava: Vertailukelpoinen EBITA: Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, ilman kauppahinnan allokaatiota ja 
ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 
 
3) Laskentakaava: Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + rahoituskulut x 100)/Oma pääoma + korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo 
4)Scope 1 päästöt: Suorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka aiheutuvat Glastonin hallinnassa olevista tai omistamista lähteistä (esim. polttoöljyyn, 
dieseliin ja maakaasuun liittyvät päästöt). Scope 2 päästöt: Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka liittyvät sähkön, lämmön ja jäähdytyksen 
hankintaan. 
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Yhtiökokous 
 
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin 2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.  
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus 
maksettiin 23.4.2021. 
 
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen 
seuraavat hallituksen jäsenet: Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Michael Willome ja 
Tero Telaranta, ja hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Arja Talma. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.  
 
Hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta hyväksyttiin seuraavaa:  

• Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 60 000 euroa  
• Varapuheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa  
• Muiden jäsenten vuosipalkkio 30 000 euroa  

 
Hallituksen jäsenet voivat oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja 
osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina.  
 
Lisäksi jäsenille maksetaan 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, 
jotka pidetään muualla. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa puheenjohtajan kotimaassa pidetyistä kokouksista ja 
1 500 euroa muualla pidetyistä kokouksista. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 
vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa. 
 
Yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2021 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että 
tilintarkastuksesta päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Lotta Nurminen. 
 
Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset, joiden mukaan hallitus saa luvan päättää omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista 
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 8 miljoonaa osaketta, mikä 
vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.  
 
Hallituksen kokoonpano 
 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Veli-Matti 
Reinikkalan ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin. Lisäksi hallituksen valiokunnista päätettiin seuraavaa: 
 
Tarkastusvaliokunta: Arja Talma (puheenjohtaja), Veli-Matti Reinikkala, Tero Telaranta  
Palkitsemisvaliokunta: Sebastian Bondestam (puheenjohtaja), Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Michael Willome  
 

MUUTOKSET GLASTONIN KONSERNIRAKENTEESSA  
Sisäisen tehokkuuden parantamiseksi Glaston myi 30.9. lasinostimien liiketoimintansa Cimec Oy:lle. Yhtiöt allekirjoittivat myös 
jakelusopimuksen nostinlaitteista ja Glaston jatkaa Glaston-tuotemerkin alla näiden laitteiden tarjoamista asiakkailleen. Myynti 
mahdollistaa kasvavan kapasiteetin eristyslasiliiketoiminnalle Neuhausen-Hambergin tehtaalla. Myynti ei vaikuttanut 
vertailukelpoiseen EBITA:an eikä kaupalla ollut henkilöstövaikutuksia.  

LIIKETOIMINNAN RISKIT  
Glastonin pitkän aikavälin strategiset ja operatiiviset riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön vuoden 2020 
tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen kertomuksessa.  
 
Lähiajan kehitykseen vaikuttavat tekijät ja epävarmuustekijät 
Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä maailmantalouden näkymät paranivat edelleen, ja Glastonin markkinoilla havaittiin 
vakaata markkina-aktiviteettia. Tällä hetkellä toimitusketjun häiriöt muodostavat suurimman lyhyen aikavälin riskin liiketoiminnalle. 
Näiden häiriöiden odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa ja yhtiö hallitsee aktiivisesti normaalia suurempia riskejä, jotka liittyvät 
raaka-aineiden ja komponenttien hintoihin ja saatavuuteen sekä logistiikkakulujen nousuun. Merkittävät toimitusketjun häiriöt 
voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen kehitykseen.  
 
Vaikka COVID-19-pandemian vaikutus on vähentynyt, pandemian kestosta ja rokotusohjelmien käyttöönotosta on edelleen 
huomattavaa epävarmuutta maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Nämä voivat johtaa uusiin sulkuihin ja tiukempiin 
matkustusrajoituksiin, jotka vaikuttavat erityisesti huoltotyöhön ja varaosaliiketoimintaan sekä koneiden asennuksiin. Vallitsevissa 
oloissa asiakkaiden sijoituskäyttäytymiseen liittyy normaalia suurempaa epävarmuutta.  
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GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021 PYSYVÄT ENNALLAAN 
 
Saadut tilaukset elpyivät selvästi tammi-syyskuun aikana, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä 
koko vuodelle 2021. Ennätyssuuren toisen neljänneksen tilauskertymän jälkeen kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä 
palautui odotetusti COVID-19:ää edeltävälle tasolle. 
 
Glaston arvioi lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan. Lyhyellä aikavälillä 
ajoneuvolasien jalostusteknologioiden kysyntä on elpymässä mutta on edelleen epävakaata johtuen markkinoiden rakenteellisista 
muutoksista ja toimitusketjuihin liittyvistä haasteista. Yleisesti ottaen näkymät ovat normaalia epävarmempia, mikä johtuu 
komponenttien hintojen noususta ja pidemmistä toimitusajoista.  
   
Vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen saatujen tilausten suuren määrän johdosta Glaston Oyj Abp arvioi, että 
liikevaihto vuonna 2021 paranee vuoden 2020 tasosta, ja vertailukelpoinen EBITA nousee 10,5–12,5 miljoonaan euroon. Vuonna 
2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa. 
 



 
 

GLASTON OYJ ABP 
 
OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1.−30.9.2021 
 
 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laadintaperiaat-
teita kuin vuositilinpäätöksessä 2020.  

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulu-
koiden loppusummiin. 

 

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA     
    

milj. euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Liikevaihto 46,4 35,9 130,1 131,8 170,1 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 0,5 3,8 1,7 2,3 
Kulut  -43,6 -35,0 -124,0 -127,2 -164,8 
Poistot ja arvonalentumiset -1,5 -1,5 -4,5 -4,5 -6,0 
Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -0,5 -0,5 -1,4 -1,6 -2,1 
Liiketulos 2,3 -0,5 3,9 0,2 -0,5 
Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,8 -1,4 -1,7 -2,3 
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -0,1 0,1 -0,4 -0,4 -0,5 
Tulos ennen veroja  1,9 -1,4 2,2 -1,9 -3,3 
Tuloverot -0,6 -0,4 -1,2 -1,4 -2,2 
Kauden voitto /tappio 1,3 -1,8 1,0 -3,2 -5,5 

      
       
Osakekohtainen tulos, euroa 0,015 -0,021 0,011 -0,039 -0,065 

  
 
  

 
   

Liiketulos, % liikevaihdosta 4,9 -1,4 3,0 0,1 -0,3 
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta 2,7 -5,0 0,7 -2,5 -3,2 
      

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(1 -0,2 0,7 0,3 2,1 3,8 
Vertailukelpoinen liiketulos 2,1 0,2 4,3 2,3 3,2 
Vertailukelpoinen liiketulos, % liikevaihdosta 4,4 0,5 3,3 1,8 1,9 
(1 + kulu, - tuotto      
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA         

milj. euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Raportointikauden voitto / tappio 1,3 -1,8 1,0 -3,2 -5,5 

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan  
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:      
Kurssierot ulkomaisista yksiköistä 0,5 -0,5 0,4 -0,4 -0,6 
Rahavirran suojaukset -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 

      
Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä 
tulosvaikutteisiksi:      
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
arvostettavien sijoitusten käypien arvojen 
muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 
Kurssierot etuuspohjaisten järjestelyiden 
vakuutusmatemaattisista voitoista ja tappioista 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
etuuspohjaisista järjestelyistä 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 
Etuuspohjaisten järjestelyiden 
vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin 
liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Raportointikauden muut laajan tuloksen 
erät yhteensä 0,2 -0,7 0,1 -0,7 0,8 
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 1,5 -2,5 1,1 -3,9 -4,7 
 
 
KONSERNIN TASE  

 

 

 

milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 58,3 58,3 58,3 
Muut aineettomat hyödykkeet 17,1 19,0 18,6 
Aineelliset hyödykkeet 21,8 23,6 23,1 
Käyttöoikeusomaisuus 7,5 7,2 6,9 
Käypään arvoon laajan tuloksen erien kautta  
arvostettavat rahoitusvarat 2,8 3,1 2,8 
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 2,4 2,2 2,1 
Laskennalliset verosaamiset 1,8 1,7 1,6 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 111,8 115,1 113,5 
    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 28,3 25,3 25,1 
Saamiset    
Myynti- ja muut saamiset 20,9 16,1 17,7 
Sopimukseen perustuvat saamiset 38,9 25,2 27,3 
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat 
verosaamiset 0,2 0,3 0,4 
Saamiset yhteensä 60,0 41,5 45,4 
Rahavarat 24,6 20,3 23,3 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 112,9 87,1 93,8 

Varat yhteensä 224,7 202,2 
 

207,3 
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milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Oma pääoma ja velat    
Oma pääoma    

Osakepääoma 12,7 12,7 12,7 
Muut sidotun oman pääoman rahastot 0,3 0,0 0,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 107,9 109,5 109,5 
Käyvän arvon rahasto -0,0 0,2 -0,0 
Muut vapaan oman pääoman rahastot -0,5 -0,3 -0,2 
Kertyneet voittovarat ja kurssierot -52,9 -49,3 -47,7 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden 
tuloksesta 1,0 -3,2 -5,5 
Oma pääoma yhteensä 68,4 69,6 68,9 
Pitkäaikaiset velat    
Pitkäaikaiset korolliset velat 32,8 44,4 44,0 
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 7,0 6,9 6,6 
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 0,9 2,1 0,8 
Laskennalliset verovelat 8,6 8,3 7,8 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 49,4 61,7 59,2 
Lyhytaikaiset velat    
Lyhytaikaiset korolliset velat 6,0 4,6 4,6 
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 1,7 1,6 1,6 
Lyhytaikaiset varaukset 3,1 3,6 3,5 
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 94,8 58,9 67,2 
Sopimukseen perustuvat velat 0,1 1,9 1,4 
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 1,2 0,2 0,9 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 106,9 70,9 79,2 

Velat yhteensä 156,3 132,6 138,4 

Oma pääoma ja velat yhteensä 224,7 202,2 207,3 
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KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA        
 

  

milj. euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Liiketoiminnan rahavirrat       
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3,7 -1,2 5,7 3,2 3,0 
Käyttöpääoman muutos -4,2 1,7 8,1 -6,0 -2,3 
Liiketoiminnan rahavirrat  -0,5 0,6 13,8 -2,8 0,7 
Investointien rahavirrat      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,8    -0,6    - 2,2    -2,6    -3,4 

Luovutustulot liiketoimintojen luovutuksesta            -                  -     - 
                

0,2    0,6 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot -0,0                 -               1,6    

                
0,3    0,6 

Investointeihin käytetyt nettorahavirrat -0,9    -0,6    -0,6    - 2,2    -2,2 

Rahavirrat ennen rahoitusta -1,4    -0,0    
           

13,2    -4,9    -1,5 
Rahoituksen rahavirrat      
Pitkäaikaisten lainojen nostot - - - 7,5 7,5 
Lainasaamisten lisäykset (-) / vähennykset (+) 0,0 - 0,0 - 0,1 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -0,3 -0,1 -10,1 -1,4 -1,6 
Pääoman palautus - - -1,7 - - 

Rahoitukseen käytetyt nettorahavirrat -0,3 -0,1 -11,8 6,1 5,9 
      
Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 0,3 -0,2 -0,1 -0,7 -1,0 

      
Rahavarojen nettolisäys / -vähennys -1,4 -0,3 1,3 0,5 3,4 

Rahavarat kauden alussa        25,9             20,6             23,3    
               

19,9    19,9 

Rahavarat kauden lopussa        24,6             20,3             24,6    
               

20,3    23,3 

Rahavarojen nettolisäys / -vähennys -1,4 -0,3 1,3 0,5 3,4 

 
 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA  

 

milj. euroa Osakepääoma 

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Käyvän avon 
 ja muut 
rahastot 

Kert. voit-
tovarat 

Muunto- 
erot  

Oma pää-
oma yht. 

Oma pääoma 1.1.2020 12,7 109,5 0,3 -53,3 4,2 73,4 
Laaja tulos - - -0,3 -3,3 -0,3 -3,9 
Osakepalkkiojärjestelmä - - - - 0,1 0,1 
Osakepalkkiojärjestelmä, verovaikutus - - - - -0,0 -0,0 
Muut muutokset - - - - 0,1 0,1 
Oma pääoma 30.9.2020 12,7 109,5 0,0 -56,5 4,0 69,6 

milj. euroa Osakepääoma 

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Käyvän avon 
 ja muut 
rahastot 

Kert. voit-
tovarat 

Muunto- 
erot  

Oma pää-
oma yht. 

Oma pääoma 1.1.2021 12,7 109,5 -0,2 -56,8 3,6 68,9 
Laaja tulos - - -0,3 1,0 0,4 1,1 
Osakepalkkiojärjestelmä - - - 0,3 - 0,3 
Osakepalkkiojärjestelmä, verovaikutus - - - -0,0 - -0,0 
Pääomanpalautus  -1,7 - - - -1,7 
Muut muutokset - - - - -0,1 -0,1 
Oma pääoma 30.9.2021 12,7 107,9 -0,4 -55,9 4,2 68,4 
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TUNNUSLUVUT 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  7,5 4,8 4,4 

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  7,8 6,4 6,7 
Liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta 3,0 0,1 -0,3 
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % liikevaihdosta   3,3 1,8 1,9 
Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta 5,9 4,3 4,6 
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta 0,7 -2,5 -3,2 
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 2,2 2,6 3,4 
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta  1,7 2,0 2,0 
Omavaraisuusaste, % 42,4 41,4 41,2 
Velkaantumisaste, % 69,5 82,7 82,6 
Nettovelkaantumisaste, % 33,6 53,5 48,8 
Korolliset nettovelat, milj. euroa 23,0 37,2 33,6 
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 116,0 127,2 125,8 
Oman pääoman tuotto, % 1,9 -6,1  -7,7 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,5 0,1  -0,4 
Henkilökunta keskimäärin 726 747 744 
Henkilökunta kauden lopussa 743 740 723 

 
     

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Rekisteröity osakemäärä kauden lopussa, (1 000)  84 290 84 290 84 290 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, (1 000)  84 290 84 290 84 290 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,011 -0,039 -0,065 
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake, euroa 0,81 0,83 0,82 
Pääomanpalautus/osake, euroa   0,02 
Efektiivinen pääomanpalautustuotto / osake, %   2,25 
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)  104,2 -17,9 -13,7 
Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osake 1,47 0,83 1,09 
Rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 100,3 58,0 75,0 
Osakkeen suhteellinen vaihto, % keskimääräisestä rekisteröidystä 
osakekannasta 21,3 19,7 29,2 
Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000)  17 978  16 608 24 638 
Osakkeen kauden viimeinen kurssi, euroa 1,19 0,69 0,89 

Osakkeen ylin kurssi, euroa 1,40 1,27 1,27 
Osakkeen alin kurssi, euroa 0,72 0,60 0,58 
Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi, euroa 0,95 0,83 0,78 

 

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA  

 

Maksuvalmiusriski 
  

Maksuvalmiusriskiä pyritään hallitsemaan tehokkaalla ennakkomaksujen käytöllä, jolla pyritään pienentämään toimintaan sitoutuvaa 
käyttöpääomaa. Käyttöpääoman hallinta on painopistealueena ja sen kehitystä seurataan tiiviisti. Lyhyen ja pitkän aikavälin kassasuun-
nittelu on osa tytäryritysten operatiivista toimintaa yhdessä konsernin rahoitustoiminnon kanssa. Maksuvalmiusriskin mittarina käyte-
tään konsernin likviditeettireserviä, joka sisältää rahavarat sekä käyttämättä olevat luottolimiitit. Konsernin rahoitustoiminto raportoi 
konsernin maksuvalmiustilanteen säännöllisesti konsernin johdolle ja hallitukselle.  
 
Konsernin rahoitus on pääosin hoidettu käyttäen hyväksi vuonna 2019 neuvoteltua 75 milj. euron rahoituspakettia, josta 35 milj. euroa 
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on komittoituja luottolimiittejä sisältäen 20 milj. euron takauslimiitin. 
 
Käytetyt lainakovenantit ovat nettovelat suhteessa omaan pääomaan (net gearing ratio) ja nettovelat suhteessa käyttökatteeseen (le-
verage). Konsernin rahoitustoiminto vastaa kovenanttien seurannasta ja raportoi kovenanttitilanteesta säännöllisesti johdolle ja emoyh-
teisön hallitukselle. Kaikki kovenanttiehdot vuonna 2021 ovat täyttyneet. 
 

milj. euroa   
  

Nostettu määrä Nostamaton 
määrä 

Yhteensä 

Komittoidut luotto- ja takauslimiitit 
30.9.2021 5,0 30,0 35,0 
Komittoidut luotto- ja takauslimiitit 
31.12.2020 15,4 19,6 35,0 

 

Korolliset nettovelat  
Milj. euroa   
 

30.9.2021  30.9.2020   31.12.2020   

Lainat rahoituslaitoksilta 38,8 49,0                   48,7  
Vuokrasopimusvelat 8,7 8,5                      8,2    
Rahavarat  24,6 20,3                    23,3   
Yhteensä 16,9 37,2                    33,6    

 
Nettovelkaantumisaste, % 33,6 53,5 48,8 

 

Luottoriski 
COVID-19-pandemian vaikutusta luottoriskiin tarkastellaan yrityksissä kuukausittain, ja epävarmoissa saamisissa ei ole tapahtunut  
merkittävää muutosta. Saamisten perintää on pyritty tehostamaan koko vuoden ajan, eivätkä luottoriski ja realisoituneet luottotappiot 
ole merkittävästi kasvaneet. Luottoriskejä hallitaan asiakkaiden tiukoilla maksuehdoilla sekä merkittävillä ennakkomaksuilla. Tilaukset 
kirjataan tilauskantaan vasta asiakkaan ennakkomaksun saannin yhteydessä. Tilauskannassa oleviin tilauksiin ei ole tullut peruutuksia. 

Arvio epävarmoista saamisista perustuu raportointihetkellä avoinna olevien myyntisaamisten tarkasteluun sekä odotettuihin luotto- 
tappioihin perustuvaan rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin.  

Riskiä hallitaan yhdessä liiketoimintojen kanssa varmistamalla, että liian suuria luottoriskikeskittymiä ei pääse syntymään, sekä  
tarvittaessa huolehtimalla saamisille riittävät vakuudet. Konserni pienentää luottoriskiään käyttämällä rembursseja ja ostajien antamia 
pankkitakauksia. Lisäksi pyritään saamaan maksuaikataulut etupainotteisiksi käyttämällä mahdollisimman suuria ennakkomaksuja  
sekä riskin pienentämiseksi että rahavirran parantamiseksi. 

Konsernin myyntisaamisista oli syyskuun 2021 lopussa 26.5 (15,3 31.12.2020) prosenttia varmistettu remburssein. 
 
 

 
 Myyntisaamisten ikäjakauma       
  
milj. euroa 

    

 
Erääntynyt  

  Myyntisaamisten tasearvo 
vähennystilin jälkeen 

Eräänty-
mätön  

< 30 
päivää 

31-180 
päivää 

181-360 
päivää 

> 360 
päivää 

30.9.2021 14,5 10,1 1,3 1,4 0,9 0,8 
31.12.2020 14,7 9,8 2,9 1,4 0,4 0,2 
 

 
 

SEGMENTTITIEDOT 
 
Glastonin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2021 alkaen Glaston Heat Treatment, Glaston Insulating Glass, Glaston Automotive & Display. 
Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston 
noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.  

Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitavaksi segmentiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. 
Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen sekä tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, 
kuten myös asiakastyyppi. Glaston-konsernin liiketoiminta koostuu lasinkäsittelykoneiden valmistuksesta ja myynnistä sekä koneiden palve-
lutoiminnasta. Lasikoneiden ja huollon välinen integraatioaste on korkea. Asiakaskunta on yhtäläinen kuten myös markkinoiden kehitys, 
joka on sidoksissa maailmanmarkkinoiden yleiseen kehitykseen.  

Glastonin ylin operatiivinen päätöksentekijä on Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtaja, tukenaan konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtaja arvioi 
konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena. 



GLASTON OYJ  ABP   Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 
 
 

    
                                                                                                                                                                                                   

 

Saadut tilaukset 
    

 
milj. euroa  7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Heat Treatment   18,3 7,6 65,5 36,1 56,1 

Insulating Glass   19,3 21,6 69,8 54,3 75,7 

Automotive & Display   7,5 3,8 22,6 11,6 20,2 

Segmentit yhteensä  45,1 33,1 157,9 102,0 152,1 

Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,3 0,3 0,6 0,9 1,4 

Glaston-konserni yhteensä  45,4  33,3 158,5  102,9  153,5  
 

 

Liikevaihto 
    

 

  

milj. euroa  7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Heat Treatment   21,0  12,2    52,5  46,7     61,6    

Insulating Glass   19,1  17,4    58,6  63,9     81,9    

Automotive & Display   6,0  6,0    18,3  19,7     24,6    

Segmentit yhteensä  46,1  35,6    129,4  130,3     168,2    

Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,3  0,3    0,7  1,5     1,9    

Glaston-konserni yhteensä  46,4  35,9    130,1  131,8     170,1    
 

 

Liiketulos 
    

 

 

milj. euroa  7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Heat Treatment    0,9    -0,5     0,9    -0,6    -1,2    

Insulating Glass    1,6     0,4     2,9     2,9     3,6    

Automotive & Display   -0,2    -0,4     0,1    -2,1    -3,0    

Segmentit yhteensä   2,2    -0,5     3,9     0,2    -0,6    

Kohdistamaton ja eliminoinnit   0,0    -0,0     0,1    -0,0     0,1    

Glaston-konserni yhteensä   2,3    -0,5     3,9     0,2    -0,5    

Liiketulos %  4,9 % -1,4 % 3,0 % 0,1 % -0,3 % 
 

Vertailukelpoinen liiketulos 
    

 

 

milj. euroa  7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Heat Treatment   1,3 -0,3    1,3  0,0     0,4    

Insulating Glass   0,9  0,7    2,6  4,1     5,2    

Automotive & Display   -0,2 -0,2    0,2 -1,8    -2,5    

Segmentit yhteensä  2,0  0,2    4,2  2,3     3,1    

Kohdistamaton ja eliminoinnit  0,0 -0,1    0,1 -0,0     0,1    

Glaston-konserni yhteensä  2,1  0,2    4,3  2,3     3,2    

Liiketulos %  4,4 % 0,5 % 3,3 % 1,8 % 1,9 % 
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Vertailukelpoinen EBITA 
    

 

 

milj. euroa  7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Heat Treatment    1,8     0,2     2,7     1,2     2,0    

Insulating Glass    1,4     1,2     4,1     5,6     7,3    

Automotive & Display   -0,0    -0,0     0,8    -1,1    -1,6    

Segmentit yhteensä   3,2     1,4     7,6     5,7     7,6    

Kohdistamaton ja eliminoinnit   0,0    -0,1     0,1    -0,0     0,1    

Glaston-konserni yhteensä   3,2     1,3     7,6     5,7     7,7    

Liiketulos %  6,9 % 3,6 % 5,9 % 4,3 % 4,6 % 
 

 

Segmenttivarat 
milj. euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Heat Treatment   73,9     69,6     69,8    
Insulating Glass   85,0     75,3     78,4    

Automotive & Display   34,0     29,5     28,6    

Segmentit yhteensä  192,9     174,4     176,8    

Muut varat  31,8     27,8     30,4    

Varat yhteensä  224,7     202,2     207,3    

 
Segmenttivelat 

  

milj. euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Heat Treatment   45,2     30,3     33,0    

Insulating Glass   44,9     30,1     35,1    

Automotive & Display   8,5     5,1     4,0    

Segmentit yhteensä   98,6     65,5     72,1    

Muut velat   57,7     67,0     66,3    

Velat yhteensä   156,3     132,6     138,4    

 

Henkilöstö kauden lopussa  
 

 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Heat Treatment   285    307  293    

Insulating Glass   357    330  330    

Automotive & Display   97    95  94    

Muut 4 8  6    

Henkilöstö kauden lopussa yhteensä  743 740  723    
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SAADUT TILAUKSET, TILAUSKANTA, LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 

Saadut tilaukset         

milj. euroa   7-9/2021 4-6/2021 1-3/2021 10-12/2020 7-9/2020 4-6/2020 1-3/2020 

Heat Treatment    18,3 24,4 22,8 20,7 7,6 8,7 19,7 
Insulating Glass    19,3 30,9 19,5 22,2 21,6 11,5 21,2 
Automotive & Display    7,5 10,3 4,8 8,8 3,8 3,6 4,2 
Segmentit yhteensä   45,1 65,6 47,1 51,6 33,1 23,8 45,2 
Kohdistamaton ja eliminoinnit   0,3 0,3 0,1 0,5 0,3 0,2 0,5 
Glaston-konserni yhteensä   45,4 65,9 47,2 52,1 33,3 24,0 45,6 

 

Tilauskanta  
 

       

milj. euroa   30.9.2021 30.6.2021 31.3.2021 31.12.2020 30.9.2020 30.6.2020 31.3.2020 

Heat Treatment    41,5 46,1 39,4 31,4 26,7 29,5 36,2 
Insulating Glass    37,4 35,7 23,8 26,1 18,9 15,7 29,7 
Automotive & Display    7,2 6,0 4,8 6,5 2,1 3,7 10,0 
Segmentit yhteensä   86,1 87,8 68,0 63,9 47,6 48,9 75,9 
Kohdistamaton ja eliminoinnit   0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 
Glaston-konserni yhteensä   86,1 87,8 68,0  63,9 47,8 49,1 76,4 

 

Liikevaihto          

milj. euroa   7-9/2021 4-6/2021 1-3/2021 10-12/2020 7-9/2020 4-6/2020 1-3/2020 

Heat Treatment     21,0     17,6    13,8 14,9 12,2 15,1    19,4    
Insulating Glass     19,1     18,2    21,3 18,0 17,4 24,1      22,4    
Automotive & Display     6,0     7,2    5,2 4,9 6,0 9,5        4,2    
Segmentit yhteensä    46,1     42,9    40,3 37,9 35,6 48,7 46,0 
Kohdistamaton ja eliminoinnit    0,3     0,3    0,1 0,4 0,3 0,2 1,0 
Glaston-konserni yhteensä    46,4     43,3    40,4 38,3 35,9 48,9 46,9 
          
 
  

     
   

 

Liiketulos          

milj. euroa   7-9/2021 4-6/2021 1-3/2021 10-12/2020 7-9/2020 4-6/2020 1-3/2020 

Heat Treatment     0,9     0,6    -0,5 -0,6    -0,5    -0,0    -0,1    
Insulating Glass     1,6     0,3    0,9 0,7    0,4    1,0    1,4    
Automotive & Display    -0,2     0,6    -0,3 -0,9    -0,4    -0,4    -1,3    
Segmentit yhteensä    2,2     1,5    0,1 -0,8 -0,5 0,6 0,1 
Kohdistamaton ja eliminoinnit    0,0     0,1    -0,0 0,1 -0,0 -0,0 0,1 
Glaston-konserni yhteensä    2,3     1,6    0,1 -0,7 -0,5 0,6 0,1 
Liiketulos%   4,9 % 3,6 % 0,3 % -1,8 % -1,4 % 1,1 % 0,3 % 
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Vertailukelpoinen liiketulos 

   
 

milj. euroa   7-9/2021 4-6/2021 1-3/2021 10-12/2020 7-9/2020 4-6/2020 1-3/2020 

Heat Treatment     1,3    0,1 -0,1 0,4    - 0,3    0,1    0,2    
Insulating Glass     0,9    0,5 1,3 1,1    0,7    1,5    1,9    
Automotive & Display    -0,2    0,6 -0,2 -0,7    -0,2    -0,3    -1,2    
Segmentit yhteensä    2,0    1,2 1,0 0,8 0,2 1,2 0,9 
Kohdistamaton ja elim.    0,0    0,1 -0,0 0,1 -0,1 -0,0 0,1 
Glaston-konserni yhteensä    2,1    1,3 0,9 0,9 0,2 1,2 0,9 
Vertailukelpoinen liiketulos%   4,4 % 2,9 % 2,3 % 2,4 % 0,5 % 2,5 % 2,0 % 

 
 
 
 

Vertailukelpoinen EBITA        

milj. euroa   7-9/2021 4-6/2021 1-3/2021 10-12/2020 7-9/2020 4-6/2020 1-3/2020 

Heat Treatment     1,8     0,6    0,3 0,8    0,2    0,5    0,6    
Insulating Glass     1,4     0,9    1,8 1,6    1,2    2,0    2,4    
Automotive & Display    -0,0     0,8    0,0 - 0,5    - 0,0    - 0,1    -1,0    
Segmentit yhteensä    3,2     2,3    2,1 1,9 1,4 2,4 2,0 
Kohdistamaton ja eliminoinnit    0,0     0,1    -0,0 0,1 -0,1 -0,0 0,1 
Glaston-konserni yhteensä    3,2     2,4    2,1 2,1 1,3 2,3 2,0 
Vertailukelpoinen EBITA %   6,9 % 5,5 % 5,1 % 5,4 % 3,6 % 4,8 % 4,3 % 

 

 

VERTAILUKELPOINEN LIIKETULOS (EBIT) ja EBITA 

 

 
   

 
 

Vertailukelpoisuuteen vai-
kuttavat erät 

  
  

 

milj. euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Rakennejärjestelyt 0,4  0,7 1,5  2,1 3,8 

Muut -0,7    - -1,1    - - 
Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät(1 -0,2 0,7 0,3 2,1 3,8 
       

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) ja EBITA 
milj. euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Liiketulos 2,3 -0,5 3,9 0,2 -0,5 
Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät(1 

-0,2 0,7 0,3 2,1 3,8 

Vertailukelpoinen liiketulos 2,1 0,2 4,3 2,3 3,2 

Liiketulos 2,3 -0,5 3,9 0,2 -0,5 
Aineettomien hyödykkeiden 
poistot ja kauppahinnan 
allokaatio 1,2 1,1 3,4 3,4 4,5 
EBITA 3,4 0,6 7,3 3,5 4,0 
Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät(1 

-0,2 0,7 0,3 2,1 3,8 

Vertailukelpoinen EBITA 3,2 1,3 7,6 5,7 7,7 
% Liikevaihdosta 6,9 % 3,6 % 5,9 % 4,3 % 4,6 %  
(1 + kulu, - tuotto 
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AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

 

Muutokset aineellisissa hyödykkeissä   
  

 

milj. euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 23,1 25,0 25,0 
Lisäykset 0,6 0,6 0,8 
Vähennykset -0,7 -0,3 -0,4 
Poistot -1,4 -1,6 -2,1 
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset -0,0 -0,1 -0,2 
Kurssierot 0,2 -0,1 -0,1 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 21,8 23,6 23,1 

 

Glastonilla ei ollut syyskuun 2021 lopussa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sopimukseen  
perustuvia sitoumuksia. 

milj. euroa   
  

 

 Muutokset aineettomissa hyödykkeissä  1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 76,9 78,1 78,1 
Lisäykset 1,6 2,1 2,5 
Vähennykset 0,0 - - 
Poistot -3,1 -2,9 -3,9 
Uudelleenryhmittely ja muut muutokset -0,0 0,1 0,2 
Kurssierot 0,0 -0,4 0,0 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 75,4 77,3 76,9 

 

  
 

VUOKRASOPIMUKSET TASEESSA  
 

milj. euroa     
Käyttöoikeusomaisuus 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 6,9 8,4 8,4 
Lisäykset 2,0 0,3 0,5 
Poistot -1,4 -1,6 -2,1 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 7,5 7,2 6,9 
    

milj. euroa    

Vuokrasopimusvelat 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Kirjanpitoarvo kauden alussa 8,2 9,9 9,9 
Lisäykset 1,9 0,2 0,4 
Korkokulut 0,4 0,4 0,5 
Vuokrakulu -1,7 -2,0 -2,6 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 8,7 8,5 8,2 
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VUOKRASOPIMUKSET TULOSLASKELMASSA 
 

milj. euroa 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Käyttöoikeusomaisuuserän poistot -1,4 -1,6 -2,1 
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -0,4 -0,4 -0,5 
Kulut lyhytkestoisista vuokrasopimuksista -0,3 -0,2 -0,3 
Yhteensä tuloslaskelmalla -2,1 -2,2 -2,9 

 

 
   EHDOLLISET VELAT 

  

  

  
milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

Kiinnitykset ja pantit    
Omien sitoumusten puolesta 511,4 511,4 511,4 
Takaukset    
Omasta puolesta 5,0 10,5 9,0 
Muiden puolesta 0,2 0,2 0,1 

 

Annetut pantit sisältävät 23,9 milj. euroa konserniyhtiöiden osakkeita.  

Glaston voi olla vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä het-
kellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toi-
minnan tulosta.  

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET          
  

milj. euroa 30.9.2021  30.9.2020  31.12.2020  

 
Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo 

Valuuttajohdannaiset 
      

Valuuttatermiinisopimukset 23,7 -0,6 9,8 0,3 12,3 0,3 
 

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

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

 

   KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVAT RAHOITUSINSTRUMENTIT  
 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusinstrumentit sisältävät johdannaisia. Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat varat ja velat voivat sisältää lyhytaikaisia sijoituksia, jotka ovat kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja varoja, eli jotka on han-
kittu tai syntyneet pääasiallisena tarkoituksena myydä ne lyhyen ajan kuluessa. 
 
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien johdannaissopimusten käyvät arvot määritellään käyttäen raportointikauden päättymispäivän 
markkinahintoja (käyvän arvon hierarkian taso 1). Kaikki Glastonin johdannaiset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena.  
 
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin rahoitusvaroihin sisältyvät noteeratut sijoitukset arvostetaan rapor-
tointikauden päättymispäivän markkinahintaan (käyvän arvon hierarkian taso 2). Sijoitukset, joiden käypää arvoa ei voida määritellä luo-
tettavasti, kuten esimerkiksi noteeraamattomat osakkeet ja muut sijoitukset, esitetään hankintahintaan tai sitä alempaan arvoon, mikäli 
sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen (käyvän arvon hierarkian taso 3).  
 
 
 
Käyvän arvon määrittelyssä käytetty hierarkia: 
Taso 1 = toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot 
Taso 2 = käyvät arvot, jotka määritelty käyttäen muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa suoraan tai välillisesti  
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Taso 3 = käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin, käypänä arvona hankintahinta tai sitä alempi arvo, mikäli 
sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen 
 

Raportointikauden aikana ei käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä tapahtunut siirtoja. Käypien arvojen hierarkian tasojen 2 ja 3 
arvostusmenetelmissä ei ole tapahtunut muutosta raportointikauden aikana. 
 

Käyvän arvon hierarkia Taso 3, muutokset raportointikauden aikana 

 2021 2020 

1.1. 2,8 2,8 
Lisäykset - - 
Vähennykset - - 
Arvonalentumiset - - 
Siirrot erien välillä - - 
30.9. 2,8 2,8 

 

 
Käyvän arvon hierarkian, taso 3, mukaisesti arvostettavilla rahoitusinstrumenteilla ei ollut vaikutusta kauden voittoon tai tappioon eikä 
muihin laajan tuloksen eriin. Näitä rahoitusinstrumentteja ei arvosteta toistuvasti käypään arvoon. 

 

Käyvän arvon hierarkia, käyvät arvot 

milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

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

Varat                 
Noteeratut osakkeet - - 0,0 0,0 0,2 - 0,0 0,2 -0,0 - 0,0 0,0 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset -0,0 - 2,8 2,8 - - 2,8 2,8 - - 2,8 2,8 
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset - - - - - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 
Yhteensä -0,0 - 2,8 2,8 0,2 0,3 2,8 3,4 -0,0 0,3 2,8 3,2 
Velat             
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset - -0,6 - -0,6 - - - - - - - - 
Yhteensä - -0,6 - -0,6 - - - - - - - - 

 

 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
Osakekohtaiset tunnusluvut 
 
 
Osakekohtainen tulos (EPS): 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä 
 
Osinko / osake*: 
Raportointikaudelta jaettu osinko / Liikkeeseen laskettujen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Osinkosuhde*:  
(Osinko / osake x 100) / Osakekohtainen tulos 

Efektiivinen osinkotuotto / osake*: 
(Osinko / osake x 100) / Raportointikauden viimeinen pörssikurssi 

 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma: 
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 

Osakkeen hinta keskimäärin: 
Osakkeen vaihto, euroa kauden aikana / Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana 

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E): 
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Osakekohtainen tulos (EPS) 
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Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma:  
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma  
 
Osakkeiden vaihdon kehitys:  
Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä 
 
Osakekannan markkina-arvo: 
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x raportointikauden viimeinen pörssikurssi 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa: 
Liikkeeseen laskettu osakemäärä - yrityksen hallussa olevat omat osakkeet 

 

 *Laskentakaavoja sovelletaan myös pääomanpalautuksen tunnuslukuihin 
 
 

 

  Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 
Käyttökate (EBITDA): 
Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia  

   Liiketulos (EBIT): 
Liiketulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen 
 
Rahavarat: 
Muut rahavarat ja käteisvarat (sisältää jaksotettuun hankintamenoon luokitellut rahavarat) 
 
Korolliset nettovelat: 
Korolliset velat (sisältää jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat korolliset velat) - rahavarat 

   Rahoituskulut:  
Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot  

 
Omavaraisuusaste, %: 
Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100) / Taseen loppusumma - 
saadut ennakot 
 
Velkaantumisaste (gearing), %: 
(Korolliset velat x 100)/ Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus)  
 
Nettovelkaantumisaste (net gearing), %: 
(Korolliset nettovelat x 100) / Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus)  
 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE): 
(Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100)/Oma pääoma + korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo 
 
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE):  
(Raportointikauden voitto / tappio x 100) / Oma pääoma (emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien 
osuus), raportointikauden alun ja lopun keskiarvo 

 

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Vertailukelpoinen liiketulos (Vertailukelpoinen EBIT): 
Liiketulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  

Vertailukelpoinen käyttökate (Vertailukelpoinen EBITDA): 
Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen EBITA: 
Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, ilman kauppahinnan allokaatiota ja ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Vertailukelpoinen ROCE):  
(Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + rahoituskulut x 100)/Oma pääoma + 
korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo 
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Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (Vertailukelpoinen EPS): 
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + kauppahinnan allokaa-
tiopoistot / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä 

 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:  

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä oikaistaan varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia liiketapahtumia tai arvostuserien muutok-
sia, silloin kun ne aiheutuvat rakennejärjestelyistä, yritysostoista ja -myynneistä, näihin liittyvistä integraatio- ja separaatiokustannuk-
sista, omaisuuden myynnistä tai arvonalentumisesta. Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä, tuotevalikoiman rationalisoinnista, tuo-
tantorakenteen uudistamisesta sekä toimipisteiden vähentämisestä aiheutuvia kuluja. 

Liikearvon arvonalentumistappiot, konsernirakenteen muutoksista johtuvat luovutusvoitot tai –tappiot, poikkeuksellisen suuret aineellisten 
ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot tai -tappiot, poikkeukselliset vahingonkorvaukset sekä oikeudenkäynnit oikaistaan vertailu-
kelpoisuuteen vaikuttavana eränä.  

 

Laatimisperiaatteet  

Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -
standardia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä.  

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen 
kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-
standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, 
kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan 
sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko 
tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konser-
nissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä. 
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