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Puolivuosikatsaus 2008

Toimitusjohtajan katsaus
Vuoden 2007 aikana toteutui osakekauppa, jossa GWS myi kaikki omistamansa Perlos Oyj:n
osakkeet taiwanilaiselle Lite-On Technologylle. Tämä kauppa mahdollisti sen, että pystyimme
keskittymään vuoden ensimmäisten kuukausien aikana sopivien ostokohteiden tarkasteluun. GWS:n
hallitus on vahvistanut strategian, jonka mukaan yhtiön tulee olla aktiivisena omistajana
suomalaisessa yritystoiminnassa. Pitkäntähtäyksen tavoitteenamme on löytää GWS:lle uusia
kulmakiviä, joita kehitämme edelleen osana konsernia.
GWS:lle tarjoutui alkuvuoden aikana mahdollisuus ostaa lukuisia yrityksiä. Palvelualalla toimiva
StaffPoint Oy poikkesi kuitenkin edukseen muihin vaihtoehtoihin verrattuna. StaffPoint on johtava
yritys alallaan ja lisäksi sen operatiivinen johto halusi edelleen sitoutua yhtiöön tulemalla GWS:n ja
Varman rinnalle merkittäväksi osakkeenomistajaksi. GWS omistaa tällä hetkellä kaksi kolmasosaa
yhtiöstä. Markkinoiden yleisestä alavireestä huolimatta StaffPointin vahva kassavirta ja myönteiset
tulevaisuuden näkymät luovat vahvan pohjan yhtiön kannattavalle kasvulle. Toivotan kaikki
staffpointilaiset tervetulleiksi GWS:ään.
Maailman taloutta ravisteleva pankkikriisi sekä inflaation kehityksestä johtuva talouskasvun
hiipuminen vaikuttavat luonnollisesti myös GWS:ään. Osakkuusyhtiömme Glaston Oyj:n
pörssikurssi on edelleen laskenut kuluvan vuoden aikana ja tytäryhtiömme Detection Technologyn
asiakaspinnassa on havaittavissa lievää hermostuneisuutta.
Työmme GWS:llä keskittyy lähikuukausina vaikutuspiirissämme olevien yhtiöiden tukemiseen ja
kehittämiseen. Maailman talouden - ja siten myös Suomen talouden - stabiloiduttua voimme taas
harkita portfoliomme kasvattamista. Tällä hetkellä kuitenkin noudatamme vanhaa viisautta ”maltti
on valttia”.
Andreas Tallberg
Toimitusjohtaja

Talouskatsaus
GWS-konserni muodostui kesäkuun 2008 lopussa emoyhtiöstä, osakkuusyhtiöstä Glaston Oyj:stä
sekä tytäryhtiöistä GWS Staff Oy ja Detection Technology Oy. Kesäkuun lopussa GWS omisti
Glaston Oyj:stä 33,1 prosenttia, GWS Staff Oy:stä 69,3 prosenttia ja Detection Technology Oy:stä
79,4 prosenttia.
Seuraavassa esitetty listatun osakkuusyhtiö Glaston Oyj:n tulosinformaatio ja tulevaisuuden
näkymät perustuvat yhtiön itsensä julkaisemiin pörssitiedotteisiin ja osavuosikatsauksiin.

Osakkuusyhtiö Glaston Oyj
Glaston-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli tarkastelujaksolla
135,7 (123,7) miljoonaa euroa. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,4 (5,5) miljoonaa euroa
ja katsauskauden tulos 3,7 (0,2) miljoonaa euroa. Konsernin tulosta rasittaa merkittävästi edelleen
Heat Treatmentiin kuuluvan Suomessa toimivan Tamglass Lasinjalostus Oy:n vahvasti tappiollinen
liiketulos, yhteensä -2,9 (0,1) miljoonaa euroa.
Glastonin rahoitusasema on edelleen hyvä. Konsernin omavaraisuusaste on noin 51 (52) prosenttia.
Tilauskanta oli kesäkuun lopussa noin 99 (116) miljoonaa euroa.
Glastonin arkkitehtuurilasisegmentti sekä vahvasti kasvava aurinkoenergiamarkkina luovat vahvan
pohjan yhtiön kasvulle. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla arkkitehtuurilasimarkkinan kasvu jatkui.
Myös aurinkoenergiamarkkina jatkui vireänä, mutta asiakkaiden päätöksentekoajat ovat kuitenkin
huomattavasti pidentyneet. Tästä johtuen saadut tilaukset olivat alle edellisvuoden tason
vertailuluvun ollessa ennätyskorkealla.
Glastonin ydinliiketoiminnan näkymät vuodelle 2008 ovat edelleen kohtuullisen myönteiset
Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta. Glaston-konserni arvioi koko vuoden liikevaihdon ja
liikevoiton olevan vuoden 2007 tasolla.
GWS-konsernin kuuden kuukauden tulokseen sisältyy Glastonin tulososuutta goodwill-poiston
jälkeen yhteensä 0,0 (-1,2) miljoonaa euroa. Osinkoja Glaston on maksanut GWS-yhtiöille noin 2,6
miljoonaa euroa vuoden 2008 aikana.

Tytäryhtiö GWS Staff Oy
GWS Staff Oy osti toukokuussa 2008 koko StaffPoint Oy:n osakekannan. Yhtiön päätoimialana on
henkilöstövuokraus. GWS-konserni omistaa yhtiöstä noin kaksi kolmasosaa. Muita omistajia ovat
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja yhtiön avainhenkilöstö.
GWS Staff -konsernin luvut yhdistellään osaksi GWS-konsernia 1.7.2008 alkaen.

Tytäryhtiö Detection Technology Oy
Detection Technology Oy:n (DT) liikevaihto laski hieman edellisestä vuodesta ja oli
tarkastelujaksolla 4,3 (4,5) miljoonaa euroa. Myös liikevoitto laski ja oli -0,5 (-0,2) miljoonaa
euroa.
Yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman viime vuodesta, mutta tuloksen ennustetaan jäävän
edelleen tappiolliseksi.

GWS-konserni
GWS-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli epätyydyttävä. Tulos kuudelta kuukaudelta
oli -2,7 (-20,1) miljoonaa euroa. GWS-konsernin taloudelliseen tulokseen vaikuttaa nykyisessä
yhtiörakenteessa eniten osakkuusyhtiö Glastonin menestyminen.

Detection Technologyn GWS-konserniin yhdistelty tulos kuudelta kuukaudelta oli -1,5 (-0,7)
miljoonaa euroa. DT:n tulokseen sisältyy -0,5 miljoonaa euroa realisoitumatonta
valuuttakurssitappiota.
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 45,8 (112,0)
miljoonaa euroa sisältäen myös Detection Technology -konsernin velat. GWS-konsernin virallinen
omavaraisuusaste on noin 53 (30) prosentin tasolla.
Ari Saarenmaa
Talousjohtaja

Tunnusluvut
GWS-konserni
Liikevaihto
Osuus osakkuusyritysten voitoista
Liikevoitto
Nettotulos
Omavaraisuusaste-%
Oma pääoma
Korollinen nettovelka
Taseen loppusumma

1-6/2008

1-6/2007

4,3 Me
-0,0 Me
-1,1 Me
-2,7 Me

4,5 Me
-16,8 Me
-17,8 Me
-19,9 Me

53,1 %
84,1 Me
45,8 Me
161,0 Me

30,0 %
52,7 Me
112,0 Me
166,1 Me

1-12/2007
9,9 Me
-15,0 Me
21,8 Me
17,2 Me
49,0 %
87,8 Me
33,9 Me
179,7 Me

