Puolivuosikatsaus

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2007 on alkanut GWS-konsernin osalta muutosten

omistuksensa tarjousprosessin osana. Toteutuessaan kauppa

merkeissä. Viime vuoden lopulla molemmissa osakkuus-

synnyttäisi uuden vahvan toimittajan matkapuhelinten

yhtiöissä Perloksessa ja Glastonissa vaihtuivat toimitusjohtajat.

toimitusketjuun.

Uudet otteet ovat näkyneet molempien yhtiöiden tämän

Detection Technologyn (DT) vaikeudet jatkuivat vielä

vuoden toiminnassa. Myös tytäryhtiö Detection Technologyn

alkuvuonna, mutta yrityksen toimintamallin selkeyttäminen ja

toimitusjohtaja vaihtui kesän aikana.

hallinnon tehostuminen luovat hyvän pohjan yhtiön tulevai-

Osakkuusyhtiö Glaston teki kesällä huomattavan yritys-

suudelle. Myös vahvat asiakassuhteet tukevat yhtiön paluuta

kaupan, jolla yhtiö hankki johtavan lasialan ohjelmistotalon

kannattavan kasvun uralle. GWS on vahvasti sitoutunut DT:n

Saksasta. Hankinta tuo merkittävää lasiprosessin osaamista

pitkäaikaiseen kehittämiseen.

ja lisäarvoa asiakkaille. Glastonissa myös tilauskanta on

Perloksen ostotarjouksen toteutuminen tulouttaisi GWS:lle

kehittynyt suotuisasti ja toimialan näkymät ovat yleisesti

merkittävän myyntivoiton, jonka ansiosta vuoden 2007 tulos

ottaen kohtalaiset.

kääntyisi selvästi positiiviseksi. Kauppahinta mahdollistaisi

Perloksen vaikeat, mutta välttämättömät tervehdyttämistoimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Näiden toimien

myös yhtiön kehittämisen asetettujen strategisten tavoitteiden
mukaisesti.

tulosvaikutukset heijastuvat myös GWS:n alkuvuoden
heikkoon kannattavuuteen.
Elokuussa taiwanilainen Lite-On Technology Corporation

Andreas Tallberg
Toimitusjohtaja

julkisti aikomuksensa tehdä julkinen ostotarjous Perloksesta.
GWS on antanut sitoumuksen tukea tarjousta sekä myydä

Talouskatsaus

GWS-konserni muodostui kesäkuun 2007 lopussa emoyhtiöstä,

toimitusprojektien jälkikustannuksista ja liiketoiminnan

osakkuusyhtiöistä Glaston Oyj ja Perlos Oyj sekä tytäryhtiöstä

uudelleenjärjestelyistä. Glastonin rahoitusasema on edelleen

Detection Technology Oy. Kesäkuun lopussa GWS omisti

hyvä. Konsernin omavaraisuusaste on noin 53 (62) prosenttia.

Glaston Oyj:stä 33,1 prosenttia, Perlos Oyj:stä 29,1 prosenttia

Tilauskanta oli kesäkuun lopussa noin 122 (82) miljoonaa

ja Detection Technology Oy:stä 61,4 prosenttia.

euroa.

Seuraavassa esitetyt listattujen osakkuusyhtiöiden tulosinfor-

Glastonin asiakkaiden eli lasinjalostajien investointeja tukee

maatiotiedot ja tulevaisuuden näkymät perustuvat yhtiöiden

rakennusalan kasvu kaikkialla maailmassa lukuun ottamatta

itsensä julkaisemiin pörssitiedotteisiin ja osavuosikatsauksiin.

Pohjois-Amerikkaa, missä asuinrakentaminen on varsin
hiljaista. Julkisrakentaminen on kasvussa kaikilla markkina-

Osakkuusyhtiö Glaston Oyj

alueilla. Glastonin ainutlaatuinen OSP (One Stop Partner)

Glaston-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli

-konsepti on yhä kysytympi, kun asiakkaiden kapasiteetti- ja

tarkastelujaksolla 123,7 (98,6) miljoonaa euroa. Konsernin

tehokkuustarpeet lisääntyvät.

vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,5 (1,9) miljoonaa euroa ja

Glastonin vuoden 2007 tulosta rasittavat toiselle neljännek-

katsauskauden tulos 0,2 (4,3) miljoonaa euroa. Tulosta

selle kirjatut kertaluonteiset erät. Vuoden 2007 kesällä

rasittivat kertaluonteiset erät, jotka johtuivat vuoden 2006

Glastonin tilauskanta oli erittäin hyvällä tasolla. Tämänhetkisiin

markkinanäkymiin perustuen Glaston kasvattaa näkemyksensä
mukaan liikevaihtoaan ja liikevoittoaan vuonna 2007.
GWS-konsernin kuuden kuukauden tulokseen sisältyy
Glastonin tulososuutta goodwill-poiston jälkeen yhteensä -1,2

GWS-konsernin kuuden kuukauden tulokseen sisältyy
Perloksen tulososuutta (tappiota) yhteensä -15,6 miljoonaa
euroa. Osinkoja Perlos ei ole maksanut Oy G.W. Sohlberg
Ab:lle vuoden 2007 aikana.

miljoonaa euroa. Osinkoja Glaston on maksanut GWS-yhtiöille
noin 2,4 miljoonaa euroa vuoden 2007 aikana.

Tytäryhtiö Detection Technology Oy
Detection Technology Oy:n (DT) liikevaihto laski hieman

Osakkuusyhtiö Perlos Oyj

edellisestä vuodesta ja oli tarkastelujaksolla 4,5 (5,1) miljoonaa

Perlos-konsernin liikevaihto laski ensimmäisen vuosipuoliskon

euroa. Liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli -0,2 (-0,3)

aikana selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

miljoonaa euroa.

verrattuna ja oli 240,3 (355,0) miljoonaa euroa. Puolen vuoden
tulos oli -53,6 (-3,4) miljoonaa euroa sisältäen tulosparannus-

Yhtiön vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan pysyvän
viime vuoden tasolla ja tuloksen jäävän tappiolliseksi.

ohjelmaan liittyvät 38,9 miljoonan euron kertaluonteiset

GWS-konserni

kustannukset.
Liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,5 (28,1) miljoonaa

GWS-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli

euroa. Perlos-konsernin rahavarat katsauskauden lopussa

epätyydyttävä. Tulos kuudelta kuukaudelta oli -19,9 (-2,6)

olivat noin 38 (24) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuus-

miljoonaa euroa. GWS-konsernin taloudelliseen tulokseen

aste laski ja oli 27 (35) prosenttia. Korollisen nettovelan määrä

vaikuttavat nykyisessä yhtiörakenteessa eniten osakkuusyhtiöi-

laski hieman ja oli 145,7 (171,0) miljoonaa euroa.

den Perloksen ja Glastonin tulososuudet.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 24,9 (29,8) miljoonaa

Detection Technologyn GWS-konserniin yhdistelty tulos

euroa. Alkuvuoden suurimpia investointikohteita olivat Kiinan

kuudelta kuukaudelta oli -0,7 (-0,7) miljoonaa euroa. Konser-

Guangzhoun ja Intian Chennain uudet tehtaat. Uusien

nin tulokseen sisältyy -16,8 (0,2) miljoonaa euroa osakkuusyh-

tehtaiden rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti

tiöiden tulos(tappio)osuuksia. Konserni ei ole myynyt osakkeita

ja tehtaat valmistuivat tuotantokäyttöön ensimmäisen

raportointijakson aikana.

vuosipuoliskon aikana.

Konsernin rahoitusasema on edelleen tyydyttävä. Korollinen

Tammikuussa käynnistetty tulosparannusohjelma on

nettovelka oli katsauskauden lopussa 112,0 (103,2) miljoonaa

edennyt suunniteltua nopeammin ja Perloksen liiketuloksen

euroa sisältäen myös Detection Technology -konsernin velat.

ennen kertaluonteisia eriä ennakoidaan olevan vuonna 2007

GWS-konsernin virallinen omavaraisuusaste on noin 30 (41)

merkittävästi parempi kuin vuonna 2006.

prosentin tasolla.

Perloksen liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat kuluvana
vuonna BenQ Mobilen tuotannollisen toiminnan päättyminen

Ari Saarenmaa

Euroopassa sekä Perloksen palvelujen kysynnän pieneneminen

Talousjohtaja

Suomessa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Vuoden 2007
liikevaihdon ennakoidaan jäävän yli neljänneksen pienemmäksi
kuin vuonna 2006.
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Milj. euroa

1– 6/2007

Liikevaihto
Osuus osakkuusyritysten voitoista

1– 6/2006

1–12/2006

4,5

2,5

4,6

-16,8

0,2

-5,9

Liikevoitto

-17,8

-1,3

-13,2

Nettotulos

-19,9

-2,6

-14,8

30,0

40,8

34,6

52,7

85,8

73,7

Korollinen nettovelka

112,0

105,0

110,8

Taseen loppusumma

166,1

214,7

207,8

Omavaraisuusaste
Oma pääoma

%

www.gws.fi

