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UUTECHNIC 
GROUP 
LYHYESTI
Uutechnic Group on korkean tason  
teknologia- ja asiantuntijakonserni, jon-
ka toiminta-ajatuksena on asiakkaiden 
kilpailukyvyn parantaminen tarjoamal-
la heille edistyksellisiä prosessiteknisiä  
ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelu-
konseptia maailmanlaajuisesti.

Toimitukset sisältävät mm. sekoittimet, 
paineastiat, kolonnit, prosessi- ja varasto- 
säiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet 
sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja  
koneistetut pyörähdyskappaleet kuten 
telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydro- 
metallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, 
elintarvike-, lannoite- ja muu kemian- 
teollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiön Plc Uutechnic Group 
Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq  
Helsingissä, jonne yhtiö listautui vuonna 
1989. Yhtiöllä oli 31.12.2015 yhteensä 
1073 osakkeenomistajaa.

Konsernissa on emoyhtiön Plc Uutechnic 
Group Oyj:n lisäksi neljä varsinaista liike-
toimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä.

Uutechnic Group –konserni työllistää noin 
180 henkilöä.
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UUTECHNIC GROUP – UUDEN AJAN ALUSSA
Uutechnic Group on korkean tason  
teknologia- ja asiantuntijakonserni, joka 
palvelee prosessiteollisuutta maailman-
laajuisesti. 

Vuonna 2015 konsernissa tapahtui 
olennaisia myönteisiä muutoksia yritys- 
ja rahoitusjärjestelyjen seurauksena. 
Konserniin tuli uutta historiallisesti hy-
vin kannattanutta sekoitinliiketoimin-
taa Uutechnic Oy:n myötä ja konsernin 
rahoitusasemaa vahvistettiin merkittä-
västi. Järjestelyn yhteydessä konserniin 
saatiin huomattavasti lisää prosessi- 
teollisuuteen liittyvää liiketoimintaosaa-
mista sekä johtamisresursseja. Järjes-
telyssä Nasdaq Helsinkiin listatun emo- 
yhtiön nimi muuttui Plc Uutechnic Group 
Oyj:ksi (e. Vaahto Group Plc Oyj) ja koti-
paikka siirtyi Uuteenkaupunkiin. 

Yritysjärjestelyllä on vahva strategi-
nen perusta ja järjestelyllä saavutetaan 
selkeitä synergiahyötyjä. Myös konser-
nin kyky palvella prosessiteollisuuden 
asiakkaita maailmanlaajuisesti tulee pa-
ranemaan entisestään.  

Konserni panostaa jatkossakin yksi-
löllisten ja ympäristöystävällisten ratkai-
sujen tekemiseen yhdessä kansainväli-
sen asiakaskuntansa kanssa.  

Konsernin 1800-luvulta alkaneesta 
historiasta saatu tietotaito sekä nyt teh-
dyt järjestelyt luovat vahvan perustan 
tulevalle kasvulle ja kannattavuudelle. 
Nykyisten brändien vahvistaminen ja 
yhtenäisen asiakaslähtöisen yrityskult-
tuurin luominen varmistavat hyvän tu-
loksentekokyvyn jatkossa. 

Henkilöstön kannalta uusi aika tar-
koittaa operatiivisen johdon tiiviimpää 

läsnäoloa toiminnassa sekä konsernin 
eri yksiköiden aktiivisempaa yhteistyötä 
päivittäisessä liiketoiminnassa.

Uutechnic Groupin kasvustrategia perus-
tuu
•	nykyisten yksiköiden synergioiden 

hyödyntämiseen ja tätä kautta mark-
kinaosuuksien kasvattamiseen 

•	markkinaosuuksien kasvattamiseen 
entistä laajemmilla toimituskokonai-
suuksilla

•	liiketoimintastrategiaan sopiviin yri-
tysostoihin

Osakkeenomistajien kannalta vuoden 
2015 järjestelyt luovat kestävää poh-
jaa osakkeen arvonnousulle. Konsernin  
taloudellisen aseman vahvistumisen 
myötä yhtiöt voivat aidosti keskittyä  
liiketoimintojensa kehittämiseen entistä 
kannattavammaksi. 

Uutechnic Groupilla on ketteränä 
toimijana mahdollisuudet kannattavaan 
liiketoimintaan maailmanmarkkinoiden 
suhdannevaihteluista huolimatta. Tule-
van menestyksen kannalta avainasemas-
sa tulee olemaan konsernin kyky toimia 
kustannustehokkaasti ja kyky löytää asi-
akkaat, jotka arvostavat Uutechnic Grou-
pin korkeaa teknologista osaamista sekä 
taitoa palvella heitä yksilöllisesti vaati-
vissa projekteissa.



Päättynyt tilikausi oli uudelle Uutechnic 
Groupille merkittävä muutosten ja myön-
teisten uutisten vuosi. Konsernissa to-
teutettiin kuluneella tilikaudella yritys- 
ja rahoitusjärjestely, jonka seurauksena 
konserniin tuli uutta sekoitinliiketoimin-
taa ja osaamista sekä johtamisresursseja 
Uutechnic Oy:n myötä. Samalla konser-
nin rahoitus järjesteltiin kokonaisuudes-
saan uudelleen. Järjestelyssä konsernin 
talous tervehdytettiin kestävälle tasolle. 
Järjestelyn yhteydessä myös konsernin 
emoyhtiön nimi muuttui Plc Uutechnic 
Group Oyj:ksi ja nimi Vaahto Group Plc 
Oyj jäi historiaan. Konsernista puhutta-
essa Vaahto Group muuttui Uutechnic 
Groupiksi.

Tehty järjestely oli luonnollinen jat-
kumo konsernin 2014 linjaamaan strate-
giaan: keskitytään prosessiteollisuuden 
sekoitustarpeisiin ja vaativien säiliöiden 
sekä sylinterimäisten kappaleiden val-
mistusteknologiaan. Järjestelyn jälkeen 
konserni pystyy palvelemaan asiakkai-
taan globaalisti entistä paremmin. Uu-
technic Oy:n sekoitinliiketoiminta täy-
dentää konsernissa jo aiemmin olleiden 
Japrotek Oy Ab:n ja Stelzer Rührtechnik 
International GmbH:n liiketoimintaa si-
ten, että asiakkaille pystytään tarpeen 
vaatiessa tarjoamaan aiempaa laajem-
pia kokonaisuuksia. Uutechnic Oy on 

perinteisesti pystynyt toimimaan erit-
täin kilpailukykyisesti ja kannattavasti. 
Tavoitteenamme on parantaa koko kon-
sernin kilpailukykyä ja kannattavuutta 
Uutechnicin osaamisen avulla. Tilikau-
den 2015 aikana konserniin kuuluvan 
AP-Tela Oy:n asema selkiintyi tärkeäksi 
osaksi konsernin toimintaa. AP-Telan lii-
ketoimintaa on myös tarkoitus kasvattaa 
ja kehittää jatkossa.

Konsernin liiketoiminta-alueilla kil-
pailu jatkui kireänä vuonna 2015, eikä 
markkinatilanteeseen ole näkyvissä mer-
kittäviä muutoksia vuoden 2016 aikana. 
Uutechnic Groupin on varmistettava kil-
pailukykynsä markkinoilla myös tässä 
suhdanteessa. Sen vuoksi konsernin eri 
toimintoja on virtaviivaistettu vuoden 
2015 aikana kustannussäästöjä ja tehok-
kuutta hakien. Vuonna 2016 kustannus-
säästöjä tullaan edelleen hakemaan, jot-
ta elinvoimaisuus markkinoilla voidaan 
varmistaa. Konsernille on tärkeää, että 
kaikki yhtiöt pystyvät kannattavaan toi-
mintaan myös kireässä kilpailutilantees-
sa. Vaikka konsernin talous on tervehdy-
tetty vuoden 2015 aikana, liiketoiminnan 
tulee aina perustua kannattavuuteen.

Uutechnic Groupin toiminta perustuu 
pääosin pitkiin kumppanuuksiin, joten 
konserni pystyy olemaan aidosti muka-
na kehittämässä asiakkaittensa proses-

TOIMITUSJOHTAJALTA

”Konsernille on tärkeää, että kaikki yhtiöt pystyvät kannattavaan toimintaan 

myös kireässä kilpailutilanteessa.”

seja ja tuomaan sitä kautta lisäarvoa 
asiakkaille. Kumppanuussuhteet ovat 
jatkossakin merkittävässä roolissa, ja tu-
lemme hakemaan aktiivisesti sekä uusia 
asiakkuuksia että kumppanuuksia maa-
ilmanlaajuisesti. 

Konsernissa tapahtuneet muutok-
set ovat vaatineet viime vuosina hen-
kilöstöltä paljon sopeutumista. Muu-
toskykyä tarvitaan myös jatkossa. 
Motivoitunut ja osaava henkilöstö 
tulee olemaan avainasemassa ta-
voitteiden saavuttamisessa.

Kiitän asiakkaitamme ja hen-
kilöstöämme luottamuksesta 
toimintaamme kohtaan. Kiitos 
kuuluu myös rahoittajille ja osak-
keenomistajille sekä muille sidos-
ryhmille, jotka ovat auttaneet 
meitä pääsemään konsernin muu-
tosvaiheen yli. Uskon, että luotta-
mus kantaa hedelmää yhteiseksi 
hyväksi.

Martti Heikkilä
Toimitusjohtaja
Plc Uutechnic Group Oyj
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UUTECHNIC OY

Uutechnic Oy on vaativaan sekoitus- 
teknologiaan erikoistunut yritys. Uu-
technic Oy toimittaa edistyksellisiä se-
koitusteknisiä ratkaisuja ja tuotteita 
nestepohjaisiin prosesseihin maailman-
laajuisesti. Uutechnic Oy on erikoistunut 
raskaan teollisuuden vaativiin ja suuriin 
pystysekoittimiin sekä kylkisekoittimiin, 
jotka suunnitellaan ja valmistetaan yksi-
löllisesti asiakkaiden ja prosessien vaati-
musten mukaisesti. 

Markkinoilla jo käsitteeksi muodostu-
nut Uutechnic™ -sekoitusteknologia on 
kilpailukykyisimmillään erittäin vaati-
vissa olosuhteissa, joissa sekoittimet toi-
mivat prosessin avainlaitteina ja joissa 
käytettävyydelle asetetaan suuria vaa-
timuksia. Uutechnic –pystysekoittimia 
käytetään lukuisissa vaativissa sekoitus-
kohteissa mm. reaktoreissa, autoklaa-
veissa ja suurissa prosessi- ja varasto- 
säiliöissä. Kylkisekoittimia taas käyte-
tään pääasiallisesti puunjalostuksen pro-
sesseissa. 

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat 
kaivos- ja hydrometallurginen teolli-
suus, sellu- ja paperiteollisuus, lannoite- 
teollisuus sekä muu kemian teollisuus. 

Uutechnic Oy:n tuotteista pääosa toi-
mitetaan Suomen rajojen ulkopuolelle. 
Vuonna 2015 viennin osuus liikevaihdos-

ta oli 55 %. Uutechnicin tavoitteena on 
olla haluttu yhteistyökumppani globaa-
leilla sekoitustekniikan markkinoilla. 

Uutechnic Oy:n vuoden 2015 liike-
vaihto ja liikevoitto olivat selvästi vuo-
den 2014 tasoa suuremmat. Projektien 
läpiviennit sujuivat suunnitellusti ja nä-
kymä vuoteen 2016 on hyvä. 

Uutechnic Oy tuli osaksi Uutechnic 
Group -konsernia järjestelyssä, josta 
emoyhtiön yhtiökokous teki päätöksen 
30.10.2015. Konsernitilinpäätös on laa-
dittu nk. käänteisenä hankintana, jos-
sa Uutechnic Oy katsottiin hankkivaksi 
osapuoleksi. Järjestely on kuvattu halli-
tuksen toimintakertomuksessa. Tehdyn 
yritysjärjestelyn uskotaan edesauttavan 
Uutechnic Oy:n liiketoiminnan kasvua ja 
kehittymistä.
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STELZER RÜHRTECHNIK 
INTERNATIONAL GMBH

Stelzer on erikoistunut prosessiteollisuu-
den sekoitinjärjestelmiin ja niihin liitty-
viin huoltoliiketoimintoihin. Stelzerin 
liiketoiminta perustuu teknologiseen 
erikoistumiseen, asiakkaiden ydinpro-
sessien perusteelliseen tuntemukseen 
sekä laajaan omaan tutkimus- ja kehitys- 
työhön. Yhtiön pääasialliset asiakas- 
segmentit ovat elintarvike-, kemian- ja 
lääketeollisuus sekä ympäristöteknolo-
gia. 

Stelzerin sekoitinteknologiaa viedään 
ympäri maailman. Toimitusten laajuus 
vaihtelee pienistä, muutaman kymme-
nen litran säiliön magneettisekoittimista 
usean tuhannen kuutiometrin säiliöiden 
sekoittimiin. 

Vuoden 2015 aikana elintarvike- 
teollisuuden investointiaktiivisuus li-
sääntyi edellisestä vuodesta ja myös ym-
päristöteknologian segmentissä positiivi-
nen kehitys jatkui vuonna 2015.

Stelzerin tärkeimpiä markkina-aluei-
ta ovat Keski-Eurooppa ja Aasia. Yli 60 
prosenttia Stelzerin liikevaihdosta muo-
dostuu suorasta ja epäsuorasta viennistä. 

Stelzerin vuosi 2015 oli kohtuullinen 
huolimatta haastavasta markkinatilan-
teesta ja siitä että yhtiön tilauskanta oli 

suhteellisen alhaisella tasolla lähdettäes-
sä tilikauteen 2015. Yhtiön liikevaihto oli 
samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna ja 
yhtiö saavutti positiivisen liiketuloksen.

Tilikauden aikana Stelzer toimitti 
vaativia projekteja onnistuneesti. Vuo-
den viimeisellä neljänneksellä Stelzer toi-
mitti suurimman yksittäisen sekoittimen 
yhtiön historiassa kemianteollisuuden 
asiakkaalleen Aasian. Viimeisellä vuosi-
neljänneksellä Stelzer toimitti myös vaa-
tivan projektin Yhdysvaltoihin. 

Konsernissa vuoden 2015 loppupuo-
lella toteutetun yritysjärjestelyn ja sekoi-
tinliiketoiminnan aseman vahvistumisen 
konsernissa uskotaan auttavan Stelzerin 
liiketoimintaa vuoden 2016 aikana.
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JAPROTEK OY AB

Japrotek tarjoaa asiakkailleen kokonais-
palvelua, johon sisältyvät tuotekehitys, 
suunnittelu, valmistus, asennus sekä 
käyttöönotto-, huolto- ja varaosapalvelut. 
Japrotekin päätuotteita ovat mm. vaati-
vat prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit, 
paineastiat, erityyppiset kolonnit, läm-
mönvaihtimet ja sekoittimet. Yhtiön eri-
koisalaa ovat vaativien konstruktioiden 
sekä erikoismateriaalien kuten titaanin, 
erityyppisten compoundien, nikkeliseos-
ten, duplexien sekä ruostumattomien ja 
haponkestävien terästen suunnittelu- ja 
valmistusosaaminen.  

Japrotekin pääasiakkaat ovat  
kemian-, paperi-, sellu-, energia-, hydro-
metallurgia- ja kaivosteollisuudessa sekä 
ympäristöteknologiassa.  

Japrotekin markkinatilanne jatkui 
haastavana vuoden 2015. Alkuvuoden lii-
ketoiminta oli tappiollista johtuen tietty-
jen projektien ennakoitua suuremmista 
kustannuksista. Osansa tappiollisuuteen 
oli myös sillä, että tilauskertymä alku-
vuonna ei vastannut odotuksia.  Jälkim-
mäisen vuosipuoliskon aikana Japrotekin 
tilauskertymä kasvoi ja kannattavuus 
parani.

Japrotekin päämarkkina-alue on ollut 
Pohjoismaissa, mutta yhtiön tavoittee-
na on hankkia asiakkaita myös perintei-

sen päämarkkina-alueen ulkopuolelta.  
Japrotekin merkittävimmät toimitukset 
vuonna 2015 olivat liuotusautoklaavin 
toimitus suomalaiselle asiakkaalle ja  
kiteytyslaitoksen toimitus Kemiralle Bra-
siliaan. Kyseessä olivat vaativat prosessi- 
laitekokonaisuudet, joissa Japrotekin 
titaanin käsittelyyn liittyvä erityis- 
osaaminen ja asiakkaan prosessien hal-
linta ovat vahvimmillaan. 

Konsernissa vuoden 2015 loppu- 
puolella toteutetun yritysjärjestelyn 
myötä Japrotek pystyy yhdessä muun 
konsernin kanssa tarjoamaan asiakkail-
leen entistä laajempia kokonaisuuksia, 
jonka uskotaan parantavan yhtiön liike-
toiminnan edellytyksiä.
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AP-TELA OY

AP-Tela on komponentti- ja tilauskone- 
paja, jonka pääasiakkuudet ovat metsä-
teollisuuteen liittyvässä koneenraken-
nuksessa.  Yhtiö palvelee myös teräs-, 
meri-, energia-, offshore- ja konepaja- 
teollisuuden asiakkaita. Päämarkkina-
alueet ovat Suomi ja Pohjoismaat.

AP-Tela on erikoistunut pitkien hit-
sattujen ja koneistettujen pyörähdys-
kappaleiden valmistamiseen. Yhtiö val-
mistaa asiakkaan haluamien mittojen 
mukaisia hitsattuja levyputkia, joiden 
käyttökohteita ovat mm. paperikoneiden  
telat ja sylinterit, höyry- ja vesi- 
lieriöt sekä painesäiliöt. Putket voidaan 
hehkuttaa ja varustaa komponenteiksi  
asiakkaan toivomusten mukaan. Telat ja 
sylinterit yhtiö voi toimittaa hiottuina ja 
dynaamisesti tasapainotettuina. Palve-
luun kuuluvat myös telojen kunnostus 
sekä laitekokonaisuuksien valmistus ko-
koonpanoineen. Yhtiöllä on käytössään 
puristusvoimaltaan 3000 tonnin särmä-

yspuristin, jota käytetään järeiden putki-
palkkien, kartioiden ja levyprofiilien val-
mistamiseen. Tuotevalikoimaan kuuluvat 
myös hitsatut teräsrungot ja -alustat ko-
neistettuina.

Tilikaudella 2015 AP-Tela kasvatti  
liikevaihtoaan edellisestä vuodesta, mut-
ta kannattavuus jäi odotuksista. 

Tilikauden päättymisen jälkeen  
AP-Tela sai historiansa suurimman ti-
lauksen Valmetilta. Tilaus sisälsi 27:n 
kokoluokaltaan mittavan kuivatustelan 
suunnittelun ja valmistuksen. Toimitus 
tapahtuu vuoden 2016 viimeisellä vuosi-
neljänneksellä. 

Konsernissa vuoden 2015 loppu- 
puolella toteutetun yritysjärjestelyn 
myötä AP-Telan asema luotettavana toi-
mittajana markkinoilla vahvistui. AP-Tela  
on olennainen osa Uutechnic Groupin lii-
ketoimintaa ja sen toimintaa tullaan ke-
hittämään ja kasvattamaan osana koko 
konsernin toimintaa.



KONSERNIN 
TAVOITTEET 
VUODELLE 
2016

Uutechnic Group –konsernin tavoitteena on:

•	olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tun-
nettu ja haluttu yhteistyökumppani valitse-
millaan tuote- ja markkinasegmenteillä.

•	kasvaa orgaanisesti ja myös mahdollisten 
yritysjärjestelyjen kautta.

•	viedä Uutechnic Oy:n yrityskulttuuria ja tu-
loksentekokykyä konsernin kaikkiin yksiköi-
hin sekä yhtenäistää tytäryhtiöiden toimin-
tatapoja. 

•	konsernin kaikkien yksiköiden positiivinen 
liiketulos

Tehdyllä yritys- ja rahoitusjärjestelyllä on ollut 
selkeä positiivinen vaikutus konsernin liike-
toimintaan. Haasteellisessa markkinatilantees-
sakin konserni on saanut vuoden 2016 alussa 
merkittävästi uusia tilauksia ja tilauskanta on 
hyvällä tasolla. 

Konsernin liiketoiminnallisten yksiköiden 
yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2015 oli 
30,6 milj. euroa. Tilauskannan positiivisen kehi-
tyksen vuoksi konsernin kaikkien yksiköiden yh-
teenlasketun liikevaihdon arvioidaan kasvavan 
vuonna 2016 ja konsernin kaikkien yksiköiden 
liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen.
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KEITÄ ME OLEMME

”Henkilöstö on voimavaramme. Olemme laitekeskeinen 
toimiala, mutta jokaista laitetta operoi ihminen.  

Henkilöstön osaaminen ja tyytyväisyys ovat 
kilpailuetumme. 

Uutechnic Group ei ole maailman suurin  
prosessiteollisuutta palveleva teknologia- ja  

asiantuntijakonserni, mutta meillä on  
mahdollisuus olla paras!”

Tavoitteenamme on olla yksi yhtenäinen 
tiimi, joka työskentelee yhteisen pää-
määrämme eteen. Toiminnan alusta asti 
olemme kehittyneet monilla aloilla ja 
saavuttaneet jatkuvasti uusia virstanpyl-
väitä. Uusien tavoitteiden saavuttami-
nen vaatii aina kovaa työtä sekä motivoi-
tunutta ja sitoutunutta henkilöstöä, joka 
työskentelee yhtenä tiiminä kohti samaa 
maalia.

Meille toimitusvarmuus on avainasia  
ja parhaat tulokset saavutetaan, kun 
toiminta on häiriötöntä ja suunniteltua. 
Työskentelemme luodaksemme kulttuu-
rin, jossa turvallisuus on luonnollinen 
osa käyttäytymistämme niin työssä kuin 
vapaa-ajalla. Asiakaslupauksen saavutta-
miseksi tarvitsemme sitoutuneen, mo-
tivoituneen ja osaavan henkilökunnan. 
Uutechnic Group parantaa asiakkaiden-
sa liiketoiminnan ja tuotantoprosessien 
kilpailukykyä ympäri maailmaa ja panos-
taa rekrytoinneissaan huippuosaamiseen 

ja oikeanlaiseen asenteeseen voidakseen 
kehittyä edelleen ja saavuttaa uusia ta-
voitteita.

Henkilöstömme

Uutechnic Groupin henkilöstömäärä oli 
tilikauden päättyessä 179 henkilöä jois-
ta naisten osuus on 5 %.  Työntekijöitä 
henkilöstöstä oli 58 % ja toimihenkilöitä 
42 %.  Henkilöstöstä 63 % työskenteli 
Suomen tytäryhtiöissä ja 37 % Saksan 
tytäryhtiössä. Keskimääräinen työsuh-
teen pituus oli 15 vuotta, mikä kertoo 
osaltaan henkilöstön pysyvyydestä ja 
viihtyvyydestä.

Tuotantotoiminnan lisäksi konsernin 
toiminnasta merkittävä osa on projektin-
hoito- ja kehitystyötä.

Kehittyvä yritys

Toimintaympäristön monimuotoisuus ja 
jatkuvat muutokset asettavat omat haas-

teensa henkilöstöjohtamisen näkökul-
masta. Haasteisiin pyritään vastamaan 
panostamalla henkilöstön hyvinvointiin 
ja koulutukseen sekä tiedonkulun paran-
tamiseen organisaatiossa. Erityisen tär-
keänä konsernissa nähdään viestinnän 
avoimuus henkilöstöä kohtaan muutos-
ten toteuttamisessa. Esimies-alaissuh-
teissa on tavoitteena mutkattomuus ja 
keskinäinen välittäminen.

Uutechnic Group pyrkii pitämään 
huolta henkilöstönsä ammattitaidosta ja 
motivaatiosta. Strategisten tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että konser-
nin työntekijät tietävät miten he voivat 
itse vaikuttaa omalla työllään strategi-
an toteuttamiseen. Konsernissa on tun-
nistettu työntekijöiden mahdollisuudet 
osallistua strategian muodostamiseen ja 
strategisten valintojen tekemiseen moti-
vaatiota ja työtyytyväisyyttä lisääväksi 
tekijäksi.

Konsernissa haetaan entistä voimak-
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kaammin yksiköiden välisiä synergioita 
ja yhteistoimintaa. Tavoitteena on ollut 
sekä tuotannon tehostaminen että volyy-
min kasvattaminen konsernin olemassa 
olevia resursseja hyödyntämällä. Tehdyn 
yritysjärjestelyn ja Uutechnic Oy:n kon-
serniin mukaantulon myötä on myös 
johtamismalleja muuttamalla pyritty sii-
hen, että yrityksen operatiivinen johto 
on tiiviimmin läsnä toiminnassa.

Työntekijöiden terveyden ja turval-
lisuuden varmistaminen ovat edelleen 
yksi yrityksen tärkeimmistä henkilös-
töpolitiikan tavoitteista ja konepajoilla 
turvallisuuden seuranta onkin osa päivit-
täistä toimintaa. Riskeihin pyritään va-
rautumaan töiden hyvällä suunnittelulla, 
perehdytyksellä ja suojainten käytöllä. 
Tavoitteena on ehkäistä tapaturmia ja 
sairauspoissaoloja, selvittää niiden syitä 
ja helpottaa työhön palaamista poissa-
olon jälkeen.



VASTUULLISUUS

12   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2015

Kestävää liiketoimintaa

Uutechnic Group rakentaa kestävää tule-
vaisuutta työntekijöilleen, osakkeenomis-
tajilleen ja liikekumppaneilleen. Kestävä 
ja kehittyvä liiketoiminta saavutetaan 
edistämällä sisäistä ja ulkoista ympäris-
tötietoisuutta. Tämä on mahdollista teke-
mällä tiivistä yhteistyötä sidosryhmiem-
me ja työntekijöidemme kanssa sekä 
seuraamalla ympäröivää maailmaa.

Uutechnic Group -konsernin toimin-
nassa noudatetaan vastuullisen liiketoi-
minnan periaatteita. Vastuullisuus näh-
dään kilpailukyvyn avaintekijänä, johon 
kuuluu jatkuva toiminnan kehittäminen. 
Vastuullisuuden osa-alueita konsernissa 
ovat vastuu laadusta, ympäristöstä ja 
turvallisuudesta. Uutechnic Groupissa 
on käytössä ISO 9001 –laatujärjestelmä 
ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Vas-
tuullisen liiketoiminnan kehittämisessä 
otamme huomioon asiakkaiden ja mui-
den sidosryhmien odotukset. Konsernin 
vahvuus on tuotteiden ja palvelujen kor-
kea laatu. Laatupolitiikalla tähtäämme 
korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Kehi-
tämme tuotteita ja palveluja yhteistyössä 
asiakkaiden ja kansainvälisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Asiakastyytyväi-
syydestä kertoo pitkäaikaiset ja vakiintu-
neet asiakassuhteet.

Ympäristöpolitiikkamme

Otamme liiketoiminnassamme huomioon 
ympäristövaikutuksemme ja konsernin 
ympäristöpolitiikan tavoitteena on oman 
toiminnan ja asiakkaiden prosessien ke-
hittäminen ympäristönäkökulmat huo-
mioon ottaen. Vastuullisuuden nähdään 
koskevan konsernin tuotteiden koko elin-

kaarta. Positiivisia ympäris-
tövaikutuksia saavutetaan 
energiatehokkuuden ja 
laadun parannuksina asi-
akkaiden prosesseissa. Toi-
mintaperiaatteenamme on 
hyödyntää tekniikoita, joil-
la minimoimme negatiivisia 
ympäristövaikutuksia. Käymme 
avointa vuoropuhelua ympäris-
tökysymyksistä ja pyrimme optimoi-
maan energiankäyttöä ja vähentämään 
liiketoiminnan päästöjä. Avoimuudella 
varmistamme, että tuotteemme on val-
mistettu ympäristöystävällisesti.

Terveys ja turvallisuus

Turvallisuus on keskeinen arvo yhtiössä. 
Uutechnic Group asettaa työntekijöidem-
me ja ympäristön turvallisuuden etusijal-
le. Uskomme, että turvallisuus on asenne 
ja ajattelutapa ja että jokainen työ ja teh-
tävä voidaan suorittaa turvallisesti. En-
nen työn aloittamista otamme huomioon 
riskien minimoimisen. Tavoitteenamme 
on luoda turvallinen ja terveellinen työ-
ympäristö jokaiselle työntekijällemme, 
vierailijallemme ja asiakkaallemme joi-
den kanssa harjoittamme liiketoimintaa.

Johdon vastuulla on toimia hyvänä 
esimerkkinä ja varmistaa turvallisuus-
käytäntöjen toimivuus. Johdon tehtävä-
nä on edistää myönteistä turvallisuus- 
asennetta ja jokaisella yksilöllä on henkilö- 
kohtainen vastuu omasta - sekä työ-
toverin turvallisuudesta. Työterveys-
huollon toimintasuunnitelman avulla 
huolehditaan työntekijöiden hyvinvoin-
nista ja työkyvyn säilyttämisestä sekä työ- 
tapaturmien ja ammattitautien ennalta-
ehkäisystä.



UUTECHNIC GROUPIN VISIO, 
TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Visio

Visiomme on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnet-
tu ja haluttu yhteistyökumppani vaativaa prosessiteknologiaa  
käyttävien yritysten piirissä valitsemillamme markkina- 
segmenteillä.

Toiminta-ajatus

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan  
kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä  
prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelu- 
konseptia maailmanlaajuisesti.

Arvot

Asiakkaan liiketoiminnan arvon kasvattaminen
•	Toimimme asiakkaidemme resurssina helpottaen ja  

kehittäen heidän toimintaansa
•	Osaamme asettua asiakkaamme asemaan sekä  

tunnemme heidän tarpeensa ja päämääränsä
•	Laadukkaat tuotteemme ja palvelumme kasvattavat 

asiakkaidemme arvoa

Jatkuvuus
•	Toimintamme lähtökohtana on pitkäkestoiset  

asiakassuhteet
•	Vastuullisella yksilötason toiminnalla luomme perustan 

pitkäaikaiselle ja halutulle työpaikalle

Ammattitaito
•	Kehitämme omaa erikoisosaamistamme jatkuvasti
•	Kehitämme ja käytämme uusia menetelmiä ja  

teknologioita

Rehellisyys
•	Olemme rehellisiä itsellemme ja muille
•	Olemme avoimia, tasa-arvoisia, luotettavia ja  

suoraselkäisiä
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HALLITUS
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Puheenjohtaja Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallituksen jäsen 30.10.2015 
alkaen.
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 - 2013
Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1993 ja 
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013 lähtien.

Tilikauden 2015 aikana päättyneet jäsenyydet:

Puheenjohtaja Reijo Järvinen, s. 1948, FM
Asianajotoimisto Krogerus Oy, Senior Advisor
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2010 - 2015

Topi (Toivo) Karppanen, s. 1956, DI
Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja 1.9.2014 31.3.2015
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 2010 -2015

Mikko Vaahto, s. 1963, merkonomi
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 1994 - 2015

Mikko Kilpinen s. 1971, KTM
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 14.4.-30.10.2015

Jäsen Timo Lindström, s. 1961, koneinsinööri

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallituksen jäsen 30.10.2015 
alkaen.
Uutechnic Oy:n tekninen johtaja 1993 – 2015
Uutechnic Groupin tekninen johtaja 2016 -
Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1993 alkaen.

Keskeisimmät luottamustoimet:
Linemarine Oy:n hallituksen jäsen
Vakka-Suomen Puhelin Oy:n hallintoneuvoston jäsen

Varapuheenjohtaja Sami-Jussi Alatalo, s. 1971, VT 

Ultivista Group, toimitusjohtaja
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 19.6.2012 alkaen.

Aikaisempi työkokemus:
Ultivista Group, talous- ja rahoitusjohtaja
Nordea Group, johto- ja asiantuntijatehtäviä 
yritysliiketoiminnassa

Keskeisimmät luottamustoimet:
Westpro cc Oy, hallituksen jäsen



JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Martti Heikkilä, s. 1960, DI
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 1.12.2015 –
Japrotek Oy Ab:n, AP-Tela Oy:n ja Steva Oy:n 
toimitusjohtaja 1.12.2015 –
Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 2013 -
Kumera Drives Oy:n toimitusjohtaja 2005 - 2013
Sulzer Pumps Finland Oy, 
erilaiset johtotehtävät 2000 - 2005
A. Ahlstöm Oy, Salon sekoitintehdas, 
erilaiset johtotehtävät 1988 - 2000

Martti Heikkilä, s. 1960, DI
Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 1.12.2015 –

Christian Kessen, s. 1963 DI
Stelzer Rührtechnik International GmbH, toimitusjohtaja 2007 –
Stelzer Rührtechnik International GmbH, suunnittelupäällikkö 1991 – 2006

Ernst & Young Oy
päävastuullisena tarkastajana
Erkka Talvinko, KHT

Kalle Rasinmäki, s. 1974, DI
Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja 1.4. – 30.11.2015

Topi (Toivo) Karppanen, s. 1956, DI
Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja 1.9.2014 – 31.3.2015
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010

Tilikauden 2015 aikana päättyneet toimitusjohtajuudet:

Johtoryhmä

Tilintarkastajat

Toimitusjohtaja
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SELVITYS UUTECHNIC GROUPIN HALLINTO- JA 
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2015 
(Corporate Governance Statement)
Sovellettavat säännökset

Uutechnic Groupin hallinnointi- ja ohjaus-
järjestelmä perustuu Suomen lainsäädän-
töön ja konsernin emoyhtiön Plc Uutechnic 
Group Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Yhtiö nou-
dattaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattu-
jen yhtiöiden noudatettavaksi annettua 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 
(Corporate Governance) 2010.

Uutechnic Group poikkeaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituk-
sesta kohdan 8) osalta siten, että Mikko 
Laakkosella on jäljempänä kuvattu erityi-
nen mutta rajattu hallituksen jäsenen ni-
mittämisoikeus ja kohdan 9) osalta siten, 
ettei hallituksessa ole jäseninä molempia 
sukupuolia. Sopivia ehdokkaita yhtiön hal-
lituksen kokoonpanoon hallinnointikoodin 
suosituksen täyttämiseksi ei toistaiseksi 
ole ollut. Lisäksi Uutechnic Group poikke-
aa hallinnointikoodin suosituksesta koh-
dan 15) osalta siten, ettei enemmistö hal-
lituksen jäsenistä ole riippumattomia.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n an-
tama hallinnointikoodi on tullut voimaan 
1.10.2010 ja se on julkisesti saatavilla mm. 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n inter-
netsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. 

Uutechnic Groupin hallinto

Konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta 
vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimi-
elimet: yhtiökokous, joka valitsee emoyh-
tiön hallituksen jäsenet, sekä hallituksen 
valitsema toimitusjohtaja.

Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimpänä 
päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, 
jossa osakkeenomistajat käyttävät pää-
täntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön 
hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Plc 
Uutechnic Group Oyj vastaa konsernin joh-
dosta, strategisesta suunnittelusta, talous-
hallinnosta ja rahoituksesta sekä henkilös-
töhallinnosta. 

Konsernin liiketoiminnasta vastaavat 
konsernin johtoryhmä sekä konsernin toi-
mitusjohtaja ja hallitus.

Yhtiökokous

Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, 
joka kokoontuu normaalisti kerran vuodes-
sa. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen 
yhtiökokous. Yhtiökokouksen kutsuu kool-
le hallitus. Osakkeenomistajat kutsutaan 
yhtiökokoukseen yhtiön Internetsivuilla 
julkaistavalla kokouskutsulla, jossa an-
netaan osakkeenomistajille tarpeelliset 
tiedot yhtiökokouksessa käsiteltävistä asi-
oista. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi pörs-
sitiedotteena sekä muulla yhtiön hallituk-
sen mahdollisesti päättämällä tavalla.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä 
vuosittain viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. 
Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain 
mukaan kuuluvista asioista, kuten tilin-
päätöksen vahvistamisesta ja osingonjaos-
ta, vastuuvapauden myöntämisestä halli-
tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä 
hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta 

ja palkkioista. 
Toimitusjohtaja, ja hallituksen jäsenet 

osallistuvat yhtiökokoukseen. Hallituksen 
jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla ole-
va henkilö osallistuu valinnasta päättä-
vään yhtiökokoukseen.

Hallitus 

Hallituksen toiminta

Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. 
konsernihallituksena, vastaa konsernin 
hallinnosta ja konsernin toiminnan asi-
anmukaisesta järjestämisestä ja päättää 
asioista, joilla on konsernin toiminnan laa-
juus ja koko huomioon ottaen huomattava 
merkitys.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu 
mm:

•	 Vahvistaa konsernin strategia ja tavoit-
teet, seurata niiden toteutumista sekä 
käynnistää tarvittaessa korjaavat toi-
menpiteet

•	 Päättää merkittävistä investoinneista 
sekä yritys- ja kiinteistökaupoista

•	 Käsitellä ja hyväksyä taloudelliset tie-
dotteet, osavuosikatsaukset ja tilinpää-
tös

•	 Päättää konsernin rahoituspolitiikasta 
ja varainhankintatoimenpiteistä

•	 Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja teh-
dä yhtiökokoukselle ehdotus osingon 
jakamisesta

•	 Vastata konsernin riskienhallinnan ja 
sisäisen valvonnan järjestämisestä

•	 Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja 
sekä päättää toimitusjohtajan toimi-
suhteen ehdoista

•	 Vahvistaa konsernin organisaatio ja 
päättää konsernin palkitsemisjärjestel-
män keskeisistä periaatteista. 

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimin-
taansa ja työskentelytapaansa.

Hallituksen kokouksia varten laaditaan 
esityslista, jonka mukaan asioiden käsitte-
ly kokouksessa tapahtuu. Hallituksen sih-
teerinä toimii konsernin toimitusjohtaja. 
Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytä-
kirja, joka käsitellään ja hyväksytään seu-
raavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti kerran 
kuukaudessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Ti-
likaudella 2015 hallitus kokoontui 39 ker-
taa. Hallituksen jäsenten osallistumispro-
sentti kokouksiin oli 100 %.

Hallituksen kokousten esittelijänä 
toimii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen 
toimeksiannostaan muu konsernin henki-
löstöön kuuluva henkilö. Toimitusjohtaja 
vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä 
riittävät tiedot konsernin toiminnan ja ta-
loudellisen tilanteen arvioimista varten. 
Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen 
päätösten toimeenpanosta ja raportoi täs-
tä hallitukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia an-
tamaan hallitukselle riittävät tiedot pä-
tevyytensä ja riippumattomuutensa arvi-
ointia varten sekä ilmoittamaan tiedoissa 
tapahtuneet muutokset.
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Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mu-
kaan vähintään kolme ja enintään kuusi 
jäsentä, joiden toimikausi päättyy en-
simmäisen vaalia seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous 
valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan va-
litsee hallitus keskuudestaan. 

Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat 
ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa, jos ehdo-
kasta kannattavat osakkeenomistajat, joil-
la on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä ja jos ehdokas 
on antanut suostumuksensa valintaan. 
Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen 
asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. 
Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava 
tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdol-
lisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän 
hoitamiseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 
14.4.2015 hallituksen jäsenmääräksi vah-
vistettiin kolme jäsentä. Hallitukseen valit-
tiin Sami Alatalo, Toivo (Topi) Karppanen 
ja Mikko Kilpinen. Hallitus valitsi puheen-
johtajaksi Sami Alatalon ja varapuheenjoh-
tajaksi Topi Karppasen.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
30.10.2015 hallitukseen valittiin Sami 
Alatalo, Jouko Peräaho ja Timo Lindström. 
Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jouko Pe-
räahon ja varapuheenjohtajaksi Sami Ala-
talon.

Pörssitiedotteella 30.10.2015 tiedote-
tun yritysjärjestelyn yhteydessä Hannu 
Laakkonen, HML Finance Oy ja Uutechnic 
Oy:n aiemmat osakkeenomistajat ovat 
sitoutuneet äänestämään vuosien 2016 
ja 2017 varsinaisissa kokouksissa Mikko 
Laakkosen mahdollisesti esittämää yhtä 
jäsentä konsernin emoyhtiön hallitukseen. 
Äänestysvelvollisuus on vain, mikäli ää-
nestämiseen sitoutuneet ovat läsnä yhtiö-
kokouksessa ja mikäli Mikko Laakkonen 
omistaa vähintään 10 % emoyhtiön osak-

keista.

Tiedot hallituksen jäsenistä

Esitetään vuosikertomuksen kohdassa Hal-
litus.

Hallituksen jäsenten palkitsemi-
nen

Hallituksen jäsenille maksettavista palk-
kioista päättää vuosittain yhtiön varsinai-
nen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille ei 
ole annettu hallituspalkkioita yhtiön omi-
na osakkeina. Yhtiössä ei ole käytössä voi-
massa olevaa optio-ohjelmaa.

Varsinainen yhtiökokous 14.4.2015 
päätti maksaa hallituksen jäsenille kokous-
palkkiona puheenjohtajalle 36.000 euroa, 
varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja jäse-
nille 22.000 euroa vuosikorvauksina.

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeu-
tettuja päivärahaan ja matkakustannusten 
korvauksiin konsernin yleisen matkustus-
säännön mukaan. Uutechnic Groupin pal-
veluksessa oleville henkilöille ei makseta 
kokouspalkkioita konsernin tytäryhtiöiden 
hallituksissa toimimisesta.

Hallituksen jäsenille tilikaudella 2015 
maksetut palkkiot hallitustyöskentelystä:

euroa
Alatalo Sami varapuheenjohtaja         33.000,00

Järvinen Reijo, puheenjohtaja            12.000,00

Karppanen Toivo, varapuheenjohtaja  16.833,33

Kilpinen Mikko, hallituksen jäsen       11.000,02 

Lindström Timo, hallituksen jäsen       3.666,66

Peräaho Jouko, puheenjohtaja              6.000,00              

Vaahto Mikko, hallituksen jäsen           7.333.32

Hallituksen valiokunnat 

Hallituksessa ei ole valiokuntia. 

Hallintoneuvosto

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää emoyhtiön toimitusjoh-
tajan, joka toimii konsernijohtajana. Toimi-
tusjohtaja vastaa päivittäisestä konsernin 
johtamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjes-
tyksen ja hallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön 
hallituksen puheenjohtaja eikä varapu-
heenjohtaja. 

Plc Uutechnic Group Oyj:n väliaikai-
sena toimitusjohtajana 30.3.2015 saakka 
toimi Toivo (Topi) Karppanen. 1.4.2015 – 
30.11.2015 toimitusjohtajana toimi Kalle 
Rasinmäki ja 1.12.2015 alkaen toimitus-
johtajana on toiminut Martti Heikkilä.

Tiedot toimitusjohtajasta

Esitetään vuosikertomuksen kohdassa Joh-
to ja tilintarkastajat.

Johdon organisaatio

Konsernin liiketoiminnasta vastaavat ty-
täryhtiöiden toimitusjohtajat tukenaan 
tytäryhtiöiden ja konsernin johtoryhmät 
sekä konsernin toimitusjohtaja ja hallitus. 

Tiedot konserniyhtiöiden toimitus-
johtajista:

Esitetään vuosikertomuksen kohdassa Joh-
to ja tilintarkastajat

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun 
johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan palkasta ja muista ta-
loudellisista etuuksista päättää hallitus. 
Muun johdon palkitsemisesta päättää toi-
mitusjohtaja yhdessä hallituksen puheen-
johtajan kanssa. 

Konsernissa ei ole käytössä voimassa 
olevaa optio-ohjelmaa.

Konsernin johtoon kuuluville henkilöil-
le ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläk-
keelle siirtymisestä eikä eläke-eduista. 

Toimitusjohtaja Martti Heikkilän sopimuk-
sen mukaan yhtiö ja toimitusjohtaja ovat 
molemmat oikeutettuja irtisanomaan so-
pimuksen ilman erityistä perustetta. Ir-
tisanomisaika on tällöin molempien puo-
lelta kolme kuukautta. Yhtiön päättäessä 
sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 
irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, 
jonka määrä on satatuhatta euroa vähen-
nettynä irtisanomisajalta maksetulla brut-
topalkalla. Toimitusjohtajalla maksetaan 
kuukausipalkan lisäksi vuotuista bonusta 
alkaen vuodesta 2016. Vuosibonus on 1,25 
% konsernin tilinpäätöksen liiketuloksesta. 

Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2015 toimitusjoh-
tajalle maksetut palkat ja palkkiot:

            euroa
Heikkilä Martti      12.425,00 
Karppanen Toivo   61.359,86 
Rasinmäki Kalle  147.253,48 

Kuvaus toimielimestä, joka vastaa 
tarkastusvaliokunnan tehtävistä

Yhtiöllä ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan 
tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa yh-
tiön hallitus. 

Sisäinen valvonta, riskienhallinta 
ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta:
Konsernin liiketoimintaa ja hallintoa val-
votaan ja ohjataan ensisijaisesti konsernin 
johtamisjärjestelmän avulla. Taloudellista 
raportointia varten konsernissa on rapor-
tointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on 
tuottaa konsernin ja tulosyksiköiden joh-
dolle riittävää tietoa toiminnan suunnitte-
lua, ohjausta ja valvontaa varten.

Riskienhallinta:
Konsernin riskienhallintaprosessin ta-
voitteena on tunnistaa liiketoimintaa uh-
kaavat riskit, arvioida ne sekä kehittää 
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tarvittavat riskienhallintakeinot. Liiketoi-
minnasta aiheutuviin omaisuus-, keskey-
tys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varau-
duttu asianmukaisin vakuutuksin.

Sisäinen tarkastus:
Konsernissa ei liiketoiminnan laatu ja laa-
juus huomioon ottaen ole katsottu tarkoi-
tuksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäi-
sen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen 
tehtävät sisältyvät konsernin liiketoimin-
taorganisaation tehtäviin.

Sisäpiirihallinto

Plc Uutechnic Group Oyj noudattaa Nasdaq 
Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Julkiseen si-
säpiirirekisteriin merkitään lakimääräiset 
ja yhtiön hallituksen erikseen määrittele-
mät sisäpiiriläiset. Arvopaperimarkkina-
lain mukaan pysyvään sisäpiiriin luetaan 
yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja 
ja tilintarkastajat. Lisäksi yhtiö on nimen-
nyt sisäpiiriin ne yhtiön ylimpään johtoon 
kuuluvat henkilöt, jotka saavat säännölli-
sesti sisäpiirintietoa ja joilla on oikeus teh-
dä liikkeeseenlaskijan tulevaa kehitystä 
ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia 
päätöksiä. Pysyvään sisäpiiriin on nimetty 
konsernin johtoryhmän jäsenet. Yrityskoh-
taiseen sisäpiirirekisteriin merkitään hen-
kilöt, jotka kulloinkin tehtävässään saavat 
säännöllisesti tietoonsa sisäpiiritietoa.

Plc Uutechnic Group Oyj:n julkista ja 
yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä ylläpide-
tään yhtiössä. Sisäpiirirekisteri on nähtä-
vissä yhtiön Pietarsaaren toimipisteessä.

Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä 
kauppaa yhtiön osakkeilla 21 päivää en-
nen tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen 
julkistamista.

Tilintarkastus

Yhtiön lakisääteisestä tilintarkastukses-
ta vastaa yhtiöjärjestyksen mukaan 1-2 
varsinaista tilintarkastajaa. Heidän on ol-

tava Keskuskauppakamarin hyväksymiä 
tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. 
Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaa-
lia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 

Hallituksen valmistelema ehdotus ti-
lintarkastajaksi ilmoitetaan kokouskut-
sussa, tai jos tilintarkastajaehdokas ei ole 
hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua 
julkistettaessa, ehdokkuus julkistetaan 
erikseen.

Yhtiökokous 15.4.2015 valitsi tilintar-
kastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n 
päävastuullisena tarkastajana KHT Erkka 
Talvinko. 

Tilikaudella 2015 on konsernissa mak-
settu tilintarkastajille palkkioita tilintarkas-
tuksesta 98 099 euroa sekä konsultointi- ja 
muista palveluista 237 014 euroa, yhteensä  
334 113 euroa. 

Tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuosittain vuosikertomuk-
sen ja yhden osavuosikatsauksen suomeksi 
ja englanniksi. Osavuosikatsaus julkaistaan 
tilikauden kuuden ensimmäisen kuukau-
den ajalta. Aikaisemmilla tilikausilla yhtiö 
on julkaissut tilikauden ensimmäisiltä kol-
melta ja yhdeksältä kuukaudelta johdon 
osavuotisen selvityksen. Tilikaudesta 2016 
alkaen yhtiö julkaisee vain osavuosikatsa-
uksen ja vuosikertomuksen. 

Tilinpäätös- ja osavuosikatsaus-
tiedote julkaistaan pörssitiedottei-
na. Vuosikertomus ja osavuosikatsa-
us julkaistaan yhtiön internetsivuilla  
www.uutechnicgroup.fi. Samoin internet-
sivuilla ovat saatavilla myös muut yhtiön 
pörssitiedotteet.
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Osakepääoma

Plc Uutechnic Group Oyj:n kaupparekisteriin 
merkitty ja täysin maksettu osakepääoma 
31.12.2015 oli 2 872 302 euroa ja osakemää-
rä 25 963 210 kpl. 

30.10.2015 Plc Uutechnic Group Oyj:n yli-
määräinen yhtiökokous hyväksyi yritys- ja 
rahoitusjärjestelyyn, johon liittyi seuraavat 
osakeannit:  

Merkintäetuoikeusanti, jossa osakkeen-
omistat merkitsivät 9 985 850 uutta osa-
ketta. Tämä anti merkittiin ja maksettiin 
joulukuussa 2015, jolloin osakkeet myös mer-
kittiin kaupparekisteriin.

Suunnattu osakeanti, jossa Uutechic Oy:n 
osakkeenomistajat ja/tai heidän nimeämän-
sä tahot merkitsivät 30 000 000 yhtiön uut-
ta osaketta. Tämä suunnattu anti merkittiin 
joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016. Kaik-
ki tämän annin osakkeet merkittiin kauppa-
rekisteriin tammikuussa 2016.

Yllä mainittujen osakeantien jälkeen 
Plc Uutechnic Group Oyj osakemäärä on  
55 963 210 kappaletta, joka määrä on ollut 
kokonaisuudessaan kaupankäynnin kohteena 
20.1.2016 lukien.

Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on 
UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

Osakkeiden noteeraus

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteera-
taan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

19   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2015

OSAKKEET JA 
OSAKKEEN-
OMISTAJAT



Osakkeen kurssikehitys ja vaihto

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkei-
ta vaihdettiin tilikauden 2015 aikana  
5 604 336 kpl (21,6 %). Osakkeen alin 
kurssi oli 0,25 euroa, ylin 0,76 euroa, kes-
kikurssi 0,42 euroa ja tilikauden viimei-
nen kaupantekokurssi 0,40 euroa. Koko 
osakekannan markkina-arvo 31.12.2015 
oli 10,4 milj. euroa. Yhtiöllä on Nordea 
Pankki Suomi Oyj:n kanssa LP-markkina-
takaussopimus.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous 14.4.2015 valtuutti halli-
tuksen päättämään uusien osakkeiden 
annista yhdessä tai useammassa erässä. 
Annettavien uusien osakkeiden määrä 
voi olla enintään 10 000 000 osaketta. 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päät-
tämään kaikista osakeannin ehdoista, 
mukaan lukien oikeuden osakkeenomis-
tajien merkintäetuoikeudesta poikkea-
miseen. Valtuutuksesta on käytetty 

Valtuutus on voimassa 31.5.2016 
saakka.

Osingonjako

Hallitus esittää 28.4.2016 kokoontuvalle 
yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja 
voittovarat jätetään voittovarojen tilille.

Osakkeenomistajat ja johdon omistus

29.2.2016 Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli 1095 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallin-
tarekisteröityjä oli 5 556 106 osaketta. 

Yritys- ja rahoitusjärjestelyyn liittyvien, joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016 
toteutuneiden osakeantien jälkeen yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajien omistukset 
ovat seuraavat: 

                Osakkeita ja ääniä  %

Lindström Timo, hallituksen jäsen
Peräaho Jouko, hallituksen puheenjohtaja
Sami Alatalo *), hallituksen varapuheenjohtaja
Martti Heikkilä, toimitusjohtaja
Ismo Haaparanta, varatoimitusjohtaja

*) Sami Alatalo omistaa määräysvallassa olevan yhtiön kautta 80 000 osaketta.

Timo Lindström ja Jouko Peräaho omistavat 36 % UuCap Oy:stä, joka omistaa 8,59 % 
Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista.

Yritys- ja rahoitusjärjestelyyn liittyvä osakkeiden luovutusrajoitus 31.12.2016 saakka 
koskee kaikkia hallituksen, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajana omistamia osak-
keita.

Hallituksen jäsenillä sekä konsernin tai tytäryhtiöiden johtoon kuuluvilla henkilöillä ei 
ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuk-
sia.

8 640 000
8 640 000

0
100 000
12 000

15,44
15,44

0
0,18
0,02

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
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Yhtiökokous

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinai-
nen yhtiökokous pidetään torstaina 
28.4.2016 alkaen klo 13.00 Hotelli Mars-
kissa, Mannerheimintie 10, 00100 Hel-
sinki. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on 
osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 
18.4.2016 merkitty osakkeenomistajaksi 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan on saadakseen 
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittau-
duttava yhtiölle viimeistään 21.4.2016 
klo 16:00 mennessä. Ilmoittautuminen 
voi tapahtua henkilökohtaisesti tai val-
tuutetun välityksellä kirjeitse tai puhe-
limitse osoitteella: Plc Uutechnic Group 
Oyj, PL 12, 68601 Pietarsaari tai pu-
helimitse Leena Junniselle numeroon  
+358 400 613896. Kirjeitse ilmoittaudut-
taessa kirjeen on oltava perillä ennen il-
moittautumisajan päättymistä. 

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakir-
jat ovat 7.4.2016 alkaen nähtävillä yhti-
ön pääkonttorissa. 

Osinko 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei 
osinkoa jaeta.

Taloudellinen informaatio

Plc Uutechnic Group Oyj julkaisee 
1.1.2016 alkavalla tilikaudella yhden 6 
kk:n osavuosikatsauksen 30.6.2015 tilan-
teen mukaisesti. Osavuosikatsaus julkais-
taan 2.9.2016.

Vuosikertomusta ei julkaista painettu-
na versiona, vaan se on saatavilla sähköi-
sessä muodossa. Vuosikertomus, osavuo-
sikatsaukset, pörssitiedotteet ja muuta 
tietoa Plc Uutechnic Group Oyj:stä on 
saatavilla yhtiön Internet-sivuilta osoit-
teesta www.uutechnicgroup.fi.

TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE
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PÖRSSITIEDOTTEET JA -ILMOITUKSET
Oheisessa koosteessa on listattu kaikki 
Plc Uutechnic Group Oyj:n tilikauden 
1.1.-31.12.2015 aikana julkaisemat pörs-
sitiedotteet ja pörssi-ilmoitukset. 

Tiedotteet ovat kokonaisuudessaan luet-
tavissa yhtiön internet-sivuilla osoittees-
sa www.uutechnicgroup.fi kohdassa Tie-
dotteet ja julkaisut. 

Osa pörssitiedotteiden ja -ilmoitusten si-
sältämistä tiedoista saattaa olla vanhen-
tunutta.

Uutechnic Groupin suunnatun annin apporttina maksettavat osakkeet on merkitty
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
Uutechnic Groupin taloudellisten katsausten julkaisupäivät 2016
Uutechnic Groupin merkintäetuoikeusannin osakkeet merkitty kaupparekisteriin
Plc Uutechnic Group Oyj:n merkintäetuoikeusanti merkittiin kokonaan
Plc Uutechnic Group Oyj:n merkintäetuoikeusantia ja suunnattua osakeantia koskeva listalleottoesite on hyväksytty ja julkaistu
Uutechnic Group:n Rahoitusjärjestelyt pantu täytäntöön
Toiminimen muutos Plc Uutechnic Group Oyj:ksi voimaan
Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1.-6.11.2015
Vaahto Group Plc Oyj:n (tuleva Plc Uutecnic Oyj) toimitusjohtaja vaihtuu
Vaahto Group Plc Oyj:n ja Uutechnic Oy:n välinen yritysjärjestely on tullut lopullisesti osapuolia sitovaksi
Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Vaahto Group ja Uutechnic ovat tehneet sopimuksen yritysjärjestelystä, lopullinen sitovuus ehdollinen yhtiökokousten päätöksille
Vaahto Group sopinut ehdolisesta rahoitusjärjestelystä liittyen suunniteltuun yritysjärjestelyyn Uutechnic Oy:n kanssa
Finanssivalvonta on myöntänyt luvan poiketa Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden tarjousvelvollisuudesta
Kutsu Vaahto Group Plc Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Japrotek Vessels toimittaa valkaisureaktorin Äänekoskelle
Uutechnic Oy ja Vaahto Group Plc Oyj sekä pääomistajat ovat allekirjoittaneet ehdollisen sopimuksen yritys- ja rahoitusjärjestelystä
Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2015
Kaupankäynnin keskeytys Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeille
Vaahto Group Plc Oyj:n uusia osakkeita koskevan listalleottoesitteen julkaiseminen
Vaahto Group -konserniin kuuluvan Japrotek Oy Ab:n yt-neuvottelut ovat päättyneet
Vaahto Group -konsernin johdon osavuotinen selvitys 1.1.-13.5.2015
Vaahto Group -konserniin kuuluva Japrotek Oy Ab käynnistää YT-neuvottelut
Vaahto Group -konsernin tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n oma pääoma negatiivinen ja konsernin 1. vuosineljänneksen operatiivinen 
tulos ennakoitua heikompi
Vaahto Group Plc Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2015
Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanosta 14.4.2015 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta _
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu
Vaahto Groupin osake- ja äänimäärän muutos
Vaahto Groupin uusien osakkeiden listalleottohakemus jätetty NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle
Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiökokouskutsu
Vaahto Group Plc Oyj:n vuosikertomus 1.1.-31.12.2014 julkaistu
Vaahto Group -konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta2
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta1
Vaahto Groupin ja rahoittajien sopima ehdollinen akordi tullut rahoittajia sitovaksi
Vaahto Group -konserni sopeuttaa toimintaansa ja kustannuksiaan
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta.
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_
Vaahto Group sopinut ehdollisesta akordista suurimpien rahoittajiensa kanssa ja järjestää suunnatun osakeannin
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta_
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Uutechnic Group –konsernissa (entinen 
Vaahto Group –konserni) tehtiin tilikau-
den jälkimmäisellä puoliskolla yritys- ja 
rahoitusjärjestelyjä, joilla oli merkittä-
vä vaikutus konsernin liiketoimintaan, 
omistusrakenteeseen sekä tase- ja ra-
hoitusasemaan. Järjestely hyväksyttiin 
emoyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouk-
sessa 30.10.2015. Järjestelyn yhteydessä 
konsernin emoyhtiön nimi muutettiin 
Plc Uutechnic Group Oyj:ksi (entinen 
Vaahto Group Plc Oyj). Järjestely toteu-
tettiin vaiheittain siten, että se oli koko-
naisuudessaan loppuunsaatettu tilikau-
den päättymisen jälkeen tammikuussa 
2016.

Yritysjärjestely muodostaa konsernin 
IFRS-raportoinnissa ns. käänteisen han-
kinnan. Uutechnicin omistajien saatua 
enemmistön yhdistetyn konsernin osak-
keista ja äänistä sekä hallituksesta, kon-
sernitilinpäätöstä laadittaessa juridisena 
hankinnan kohteena oleva Uutechnic Oy 
katsotaan kirjanpidollisesti hankkivaksi 
osapuoleksi.

Tilinpäätöksessä 31.12.2015 konser-
nin IFRS raportoinnissa yhdistellään 
Uutechnic Oy 1.1.- 31.12.2015 sekä 
vanha Vaahto Group -konserni 1.11. 
- 31.12.2015. Uutechnicin jakautumi-
sessa yhdistymisen ulkopuolelle jäävät 
toiminnot ja niihin liittyvät tase-erät esi-
tetään lopetettuina toimintoina tuloslas-
kelmassa ja jakautumisessa 31.12.2015 
poistuvina erinä taseessa. Vertailulukui-

na esitetään Uutechnic Oy:n luvut 1.1.- 
31.12.2014 samalla tavalla luokiteltuna. 
Tilinpäätöksessä esitettävät konsernin 
2015 luvut eivät ole vertailukelpoisia 
konsernin aikaisemman raportoinnin 
kanssa. Soveltuvin osin vertailukelpoisi-
na vuoden 2014 lukuina esitetään kon-
sernin jatkuvien toimintojen liiketoimin-
taa harjoittavien yksiköiden Uutechnic 
Oy:n, Japrotekin, Stelzerin sekä AP-Telan 
yhteenlaskettuja lukuja. 2014 luvut il-
man mainintaa vertailukelpoisuudesta 
ovat Uutechnic Oy:n lukuja ennen jakau-
tumista.

Uutechnic Group –konsernin jatkuvien 
toimintojen liikevaihto tilikaudella 2015 
oli 8,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa) ja lii-
ketulos 1,2 milj. euroa (-0,02 milj. euroa). 
Uutechnic Group –konsernin  tilauskanta 
tilikauden päättyessä oli 11,7 milj. eu-
roa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden 
tilauskanta oli 12,2 milj. euroa. Jatkuvi-
en toimintojen osakekohtainen tulos oli 
0,02 euroa/osake (0,0 euroa).

LIIKETOIMINTA- JA YRITYSJÄR-
JESTELY

3.9.2015 tiedotettiin ehdollisesta yritys-
järjestelystä, jossa Vaahto Group ja Uu-
technic Oy:n liiketoiminta yhdistetään 
osakevaihdolla ja yhtiön rahoitus- sekä 
taseasemaa vahvistetaan merkittäväs-
ti annein sekä sopimuksin rahoittajien 
kanssa. Järjestely hyväksyttiin emoyh-
tiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 

HALLITUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 
TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2015
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30.10.2015 ja järjestely toteutettiin vai-
heittain siten, että se oli kokonaisuudes-
saan loppuunsaatettu tilikauden päätty-
misen jälkeen tammikuussa 2016.

Järjestelyn seurauksena konserniin tuli 
tytäryhtiöksi Uutechnic Oy (2708799-4), 
joka syntyi vuoden vaihteessa 2015/2016 
kaupparekisteriin merkityn aiemman 
Uutechnic Oy:n (0933067-1) jakautumi-
sen seurauksena. Jakautumisessa aiem-
man Uutechnic Oy:n liiketoiminta sekä 
siihen liittyneet koneet, laitteet ja va-
rasto siirtyivät uuteen Uutechnic Oy:öön 
(2708799-4). Liiketoimintaan kuuluma-
ton varallisuus ja Uudessakaupungissa 
sijaitsevat Uutechnic Oy:n käytössä ole-
vat kiinteistöt siirtyivät UuCap Oy:lle 
(2553243-3). UuCap Oy jäi yritysjärjeste-
lyn ulkopuolelle ja uusi Uutechnic Oy tuli 
osaksi konsernia osakevaihdolla. Osake-
vaihdossa Plc Uutechnic Group Oyj suun-
tasi Uutechnic Oy:n osakkeenomistajille 
osakeannin, jossa vastikkeeksi Uutechnic 
Oy:n osakkeista tarjottiin merkittäväksi 
24 000 000 Plc Uutechnic Group Oyj:n 
osaketta merkintähintaan 0,25 euroa 
osakkeelta. Yritysjärjestelyn yhteydessä 
toteutettiin myös merkintäetuoikeusanti 
sekä Uutechnic Oy:n osakkeenomistajille 
suunnattu raha-anti, joissa Plc Uutechnic 
Group Oyj:öön sijoitettiin yhteensä n. 4,0 
milj. euroa rahana merkintähinnalla 0,25 
euroa osakkeelta. Yritys- ja rahoitusjär-
jestelyssä Plc Uutechnic Group Oyj:n osa-
kemäärä nousi osakeantien johdosta ai-
emmasta 15 977 360 osakkeesta 55 963 
210 osakkeeseen

Järjestelyyn liittyi lisäksi rahoittajien 
kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden seu-
rauksena konsernin velkamäärä ale-
ni noin 3,4 milj. eurolla. Lisäksi Mikko 
Laakkoselta ja Hannu Laakkoselta olevat 
2,0 milj. euron velat muutettiin pääoma-
lainoiksi. Tämä rahoitusjärjestely saatet-

tiin päätökseen tilikaudella 2015. Pää-
omalainoihin liitettiin erityisehto, jossa 
1,0 miljoonan euron määrän pääomalla 
on vaihto-oikeus Plc Uutechnic Group 
Oyj:n osakkeisiin merkintähinnalla 0,25 
euroa osakkeelta, mikäli pääomaa ei 
makseta velan ehtojen mukaisessa ajas-
sa.

Koko järjestelyn vaikutus Uutechnic 
Groupin liiketoimintaan sekä taloudelli-
seen asemaan on merkittävä. Vakavarai-
suus parantui olennaisesti ja velkaantu-
neisuus pienentyi huomattavasti. Uusia 
tilauksia on tilikauden päättymisen jäl-
keen saatu merkittävästi ja konsernin 
tilauskanta on hyvällä tasolla.

LIIKETOIMINNAN RAPORTOIN-
TI

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena 
on asiakkaan kilpailukyvyn parantami-
nen tarjoamalla heille edistyksellisiä pro-
sessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuis-
ta palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoitti-
met, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja 
varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihti-
met sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja 
koneistetut pyörähdyskappaleet kuten 
telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydro-
metallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elin-
tarvike-, lannoite-, ja muu kemianteolli-
suus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin kaikki liiketoiminta raportoi-
daan yhdessä segmentissä. Lopetettuna 
liiketoimintana käsitellään Uutechnic 
Oy:n se osa, joka jäi kaupparekisteriin 
31.12.2015 merkityssä jakautumisessa 
Uutechnic Group -konsernin ulkopuolel-
le. Lopetettujen toimintojen tulosvaiku-
tus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä 
rivillä jatkuvista toiminnoista erillään.

Uutechnic Group -konsernin emoyhtiö on 
Nasdaq Helsinkiin listattu Plc Uutechnic 
Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 
%:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdos-
ta, strategisesta suunnittelusta, talous-
hallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä 
henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa 
harjoitetaan tytäryhtiöissä, joita ovat 
AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic 
Oy ja Stelzer Rührtechnik International 
GmbH. Konserniin kuuluu lisäksi sisäi-
nen myyntiyhtiö Steva Oy sekä Vaahto 
Group Asia Ltd ja sen tytäryhtiö Vaah-
to Pulp & Paper Machinery Distributi-
on (Shanghai) Co. Ltd Kiinassa. Kiinan 
yhtiöissä ei ole ollut liiketoimintaa tili-
kaudella 2015. Tilikauden päättymisen 
jälkeen Steva Oy on päätetty fuusioida 
Uutechnic Oy:öön, fuusion arvioidaan to-
teutuvan kesäkuussa 2016.

Uutechnic Oy on vaativaan sekoitustek-
nologiaan erikoistunut yritys, joka toi-
mittaa edistyksellisiä sekoitusteknisiä 
ratkaisuja nestepohjaisille prosesseille 
ympäri maailmaa. Yrityksen päätuottei-
ta ovat prosessiteollisuuden pysty- ja kyl-
kisekoitinratkaisut, joiden tuotekehitys, 
suunnittelu ja valmistus tehdään yksilöl-
lisesti asiakkaan ja prosessivaatimusten 
mukaan. Uutechnic toimii asiakkaidensa 
voimavarana ja hyvin läheisessä kumppa-
nuussuhteessa kaikissa sekoitusteknisis-
sä asioissa. Tilikauden 2015 merkittävin 
toimitus ja uuden markkinan avaus oli 
Kazakstaniin toimitetut reaktorisekoit-
timet kaivannaisteollisuuteen. Muuten 
Uutechnicin liikevaihto kertyi pääasiassa 
kumppanuusasiakkuuksien kautta. Tili-
kauden päättymisen jälkeen Uutechnicin 
tilauskanta on kehittynyt positiivisesti.  
  
Japrotek Oy Ab:n tarjoaa asiakkailleen 
kokonaispalvelua, johon sisältyvät tuote-
kehitys, suunnittelu, valmistus, asennus 
sekä käynnistys-, huolto- ja varaosapal-

velut. Japrotekin päätuotteita ovat mm. 
vaativat prosessi- ja varastosäiliöt, reak-
torit, paineastiat, erityyppiset kolonnit, 
lämmönvaihtimet ja sekoittimet. Yhtiön 
erikoisalaa ovat vaativien konstrukti-
oiden sekä erikoismateriaalien kuten 
titaanin, erityyppisten compoundien, 
nikkeliseosten, duplexien sekä ruostu-
mattomien ja haponkestävien terästen 
suunnittelu- ja valmistusosaaminen.  Ti-
likauden 2015 lopun tilauskanta pysyi 
suunnilleen edellisvuoden tasolla. Mer-
kittävimpiä toimituksia vuonna 2015 oli-
vat liuotusautoklaavin toimitus suoma-
laiselle asiakkaalle ja kiteytyslaitoksen 
toimitus Kemiralle Brasiliaan. Vuoden 
2015 aikana saaduista tilauksista mer-
kittävimmät olivat valkaisureaktori Met-
sä Fibre Äänekoskelle, säiliön ja tornin 
toimitukset Vallvik Bruk Ab:lle Ruotsiin 
sekä neljän kiteyttimen toimitus Yara 
Norge As Porsgrunn tehtaille Norjaan. 
Kyseiset tilaukset toimitetaan asiakkail-
le vuoden 2016 aikana. Tilikauden päät-
tymisen jälkeen Japrotekin tilauskanta 
on kehittynyt suotuisasti. 
 
Stelzer Rührtechnik International GmbH 
on erikoistunut prosessiteollisuuden 
sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyviin 
huoltoliiketoimintoihin. Stelzerin liike-
toiminta perustuu teknologiseen erikois-
tumiseen, asiakkaiden ydinprosessien 
perusteelliseen tuntemukseen sekä laa-
jaan omaan tutkimus -ja kehitystyöhön. 
Yhtiön pääasialliset asiakassegmentit 
ovat elintarvike-, kemian- ja lääketeolli-
suus sekä ympäristöteknologia. Vuonna 
2015 Stelzer toimitti historiansa suu-
rimman sekoittimen kemianteollisuuden 
asiakkaalle Aasiaan. Tilanne elintarvi-
keteollisuudessa ja Kiinan markkinoilla 
parantui edellisestä vuodesta. Tilikauden 
päättymisen jälkeen Stelzerin tilauskan-
ta on kasvanut tilikauden 2015 lopun 
tasosta sisältäen mm. merkittävän tila-
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uksen uudelle biokaasutehtaalle Aasi-
aan. Tilauskannan kehitys ja positiiviset 
markkinanäkymät antavat edellisvuotta 
paremman lähtökohdan tulevalle tilikau-
delle. 

AP-Tela Oy on komponentti- ja tilausko-
nepaja, joka osallistuu asiakkaidensa 
tuotantoprosessien kehittämiseen val-
mistamalla laitteistoja ja osia paperi-, 
kartonki- ja selluteollisuudelle palvellen 
myös puunjalostus-, teräs-, meri-, ener-
gia- ja konepajateollisuuden asiakkaita. 
Selluteollisuuden investointitason säily-
minen hyvällä tasolla ja kumppanuuksi-
en vahvistuminen tietyissä asiakasseg-
menteissä on vaikuttanut myönteisesti 
AP-Telan kasvuun. Vuoden 2015 loppu-
puolella tapahtunut konsernin yritysjär-
jestely selkeytti AP-Telan asemaa ja vah-
visti selkeästi luottamusta asiakkaiden 
keskuudessa. Myös tuotestrategiset 
ratkaisut edesauttoivat kasvattamaan 
tilauskertymää.  AP-Telan ydinliiketoi-
mintaa ovat edelleen mittojen mukais-
ten putkien ja kartioiden valmistus sekä 
telojen ja muiden pitkien pyörähdyskap-
paleiden valmistus. Tilikauden päättymi-
sen jälkeen AP-Telan tilauskanta on ke-
hittynyt erittäin suotuisasti.

LIIKEVAIHTO JA KANNATTA-
VUUS

Konsernin liikevaihdon ja tuloksen osal-
ta on huomattava edellä mainitun kään-
teisen hankinnan vaikutus raportointiin. 
Konsernin tuloslaskelmaan yhdistel-
lään Uutechnic Oy:n koko tilikausi 1.1.- 
31.12.2015 ja muun konsernin (aiempi 
Vaahto Group -konserni) osalta kaksi 
kuukautta 1.11.- 31.12.2015. Raportoin-
tiin vaikuttaa myös se, että järjestely on 
nk. käänteinen hankinta, eli Uutechnic 
Oy katsotaan hankkivaksi osapuoleksi. 
Konsernin raportointi ei ole vertailu-
kelpoinen aiempiin konsernitilinpää-

töksiin. Tässä toimintakertomuksessa 
suluissa esitetyt vertailuluvut viittaavat 
Uutechnic Oy:n tilinpäätökseen 1.1.- 
31.12.2014. Uutechnic Oy:n jakautumi-
sessa konsernin ulkopuolelle jäävät varat 
ja velat ja niiden tulosvaikutus on luoki-
teltu raportoinnissa lopettaviin liiketoi-
mintoihin.

Uutechnic Group –konsernin jatkuvien 
toimintojen liikevaihto tilikaudella 2015 
oli 8,9 mil. euroa (2,3 milj. euroa) ja liike-
tulos 1,2 milj. euroa (-0,02; milj. euroa). 
Uutechnic Oy:n jatkuvien toimintojen 
koko vuoden liiketulos oli positiivinen, 
samoin konserniin liitettyjen yksiköiden 
kahden viimeisen kuukauden liiketulos 
oli positiivinen johtuen loppuvuoteen 
painottuneista kannattavista toimituk-
sista. Liikevaihdon kasvusta n. 5 milj. 
euroa tulee konserniin 1.11.2015 lähti-
en hankituista yksiköistä (Japrotek Oy 
Ab, AP-Tela Oy, Stelzer Rührtechnik Int. 
GmbH). 

Jatkuvien toimintojen liikevoittoa ra-
sittaa n.0,25 milj. euroa tehtyyn yritys-
järjestelyyn liittyviä kuluja. Konserniin 
1.11.2015 yhdisteltyjen yksiköiden vas-
taavat järjestelykulut on kirjattu yhdiste-
lyä edeltävälle ajalle.

Kulunut tilikausi oli Uutechnic Oy:lle 
hyvä, yhtiön jatkuvien toimintojen liike-
vaihto kasvoi 53 % edellisen vuoden 2,3 
milj. eurosta 3,5 milj. euroon ja kannatta-
vuus palasi hyvälle tasolle. 

Japrotek Oy Ab:n vuosi 2015 oli haasteel-
linen johtuen yleisestä taloudellisesta 
tilanteesta. Koko vuoden liikevaihto oli 
12,9 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Sekä 
vuoden 2015 että edellisen vuoden toi-
minta oli selvästi tappiollista. 

Stelzer Rührtechnik Int. GmbH:n haas-

teena oli toimitusten epätasainen ja-
kautuminen vuoden 2015 aikana. Yhtiö 
pystyi kuitenkin reagoimaan hiljaiseen 
alkuvuoteen kustannussäästöillä ja vas-
taavasti lisäämän työpanoksia loppu-
vuonna. Yhtiön koko vuoden liikevaihto 
oli 9,1 milj. euroa (9,1 milj. euroa) ja 
koko vuoden tulos lievästi positiivinen.

Vuonna 2015 AP-Tela Oy:n liikevaihto 
kasvoi 13 % edellisestä vuodesta ollen 
5,2 milj. euroa (4,6 milj. euroa).  Liike-
vaihdon kasvusta huolimatta tulos jäi 
odotuksia heikommaksi ja koko vuoden 
tulos oli negatiivinen.  Vuoden 2015 lo-
pulla alkanut tilauskannan kasvu on jat-
kunut vuoden 2016 puolella erittäin hy-
vänä, joten yhtiöllä on hyvä lähtökohta 
seuraavaan vuoteen. 

TILAUSKANTA  

Uutechnic Group –konsernin yhtiöiden 
yhteenlaskettu tilauskanta tilikauden 
päättyessä oli 11,7 milj. euroa. Vertailu-
kelpoinen edellisen vuoden tilauskanta 
oli 12,2 milj. euroa. Tilikauden päättymi-
sen jälkeen tilauskanta on kasvanut mer-
kittävästi ollen helmikuun 2016 lopussa 
18,8 milj. euroa.

RAHOITUSASEMA JA MAKSU-
VALMIUS

Järjestelyt ennen Uutechnic Oy:n kanssa 
toteutettua yhdistymistä

Helmikuussa 2015 toteutettiin järjestely, 
jossa yhtiön rahoittajat sitoutuvat anta-
maan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä 
n. 3,9 milj. euroa sekä muuntamaan lai-
nasaataviaan pääomalainaksi n. 1,2 milj. 
euroa. Samassa yhteydessä toteutettiin 
suunnattu osakeanti ja laskettiin liikkee-
seen 10 miljoonaa uutta osaketta 0,25 
euron osakekohtaiseen merkintähintaan. 

Järjestelyt Uutechnic Oy:n kanssa toteu-
tetun yhdistymisen yhteydessä

Yhtiö tiedotti 3.9.2015 aiesopimukses-
ta, jossa Vaahto Group –konserni ja Uu-
technic Oy:n liiketoiminta yhdistyvät 
järjestelyssä, jossa Vaahto Group Plc Oyj 
hankkii osakevaihdolla Uutechnic Oy:n 
liiketoiminnan, Vaahto Group Plc Oyj jär-
jestää merkintäoikeusannin ja Uutechnic 
Oy:n osakkeenomistajille suunnataan 
maksullinen osakeanti. Järjestelyn edel-
lytyksenä oli lisäksi Vaahto Group –kon-
sernin velkojen uudelleen järjestely. 

28.10.2015 tiedotetussa rahoitusjärjeste-
lyssä rahoittajat antoivat lainoja anteek-
si 3,4 milj. euroa ja Mikko Laakkoselta 
sekä Hannu Laakkoselta saadut lainat 
pääomaltaan yhteensä 2,0 miljoonaa eu-
roa muutettiin pääomalainoiksi. Lisäksi 
yritysjärjestelyyn liittyi yhtiön pääomit-
taminen osakeannein siten, että vanhat 
osakkeenomistajat merkitsivät merkin-
täetuoikeusannissa 9 985 850 uutta osa-
ketta arvolla 0,25 euroa. Sekä Uutechni-
cin omistajat tai heidän nimeämänsä 
tahot merkitsivät suunnatussa annissa  
6 000 000 uutta osaketta arvolla 0,25 eu-
roa. Näillä maksullisilla anneilla saatiin 
uutta pääomaa n. 4,0 milj. euroa.

Uutechnic Oy:n liiketoiminta hankittiin 
osakevaihdolla antamalla vastikkeeksi 
24 000 000 uutta osaketta. 

Ylimääräinen yhtiökokous 30.10.2015 
hyväksyi yllä mainitun yritys- ja rahoi-
tusjärjestelyn, jonka jälkeen järjestely oli 
osapuolia sitova. Järjestelyn seurauksena 
konsernin taloudellinen asema parani 
merkittävästi.

Uutechnic Group –konsernin taseen lop-
pusumma oli tilikauden lopussa 22,2 
milj. euroa (6,7 milj. euroa *). Konsernin 
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korollisten velkojen kokonaismäärä oli 
5,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa), josta 
määrästä 2.0 milj. euroa oli pääomalai-
noja. Konsernin liiketoiminnan rahavirta 
oli tilikaudella -0,09 milj. euroa (-0,6 milj. 
euroa). 

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden 
päättyessä oli 68,0 prosenttia (88,6 
prosenttia) ja nettovelkaantumisaste 
”Gearing” oli 50,5 prosenttia (-86,0 pro-
senttia). Tilikauden sijoitetun pääoman 
tuotto oli 13,5 prosenttia (6,5 prosent-
tia) ja oman pääoman tuotto 12,4 pro-
senttia (8,1 prosenttia). 

Uutechnic Group –konsernin taseen pit-
käaikaiset varat ovat yhteensä 11,1 milj. 
euroa (0,2 milj. euroa).

*) Koska järjestely on käsitelty käänteise-
nä hankintana, suluissa esitetyt vertailu-
luvut viittaavat Uutechnic Oy:n tilinpää-
tökseen 1.1.- 31.12.2014.

OMA PÄÄOMA 

Tilinpäätöksessä 2014 emoyhtiön Plc Uu-
technic Group Oyj:n oma pääoma oli -7,8 
milj. euroa negatiivinen. Rahoitusjärjes-
telyyn liittyvät lainojen anteeksiannot 
ja osakeannit ovat vaikuttaneet positiivi-
sesti omaan pääomaan. Tilikauden 2015 
päättyessä emoyhtiön oma pääoma oli 
11,5 milj. euroa.  Konsernin oma pääoma 
tilikauden päättyessä oli 9,5 milj. euroa.

Hannu Laakkosen ja Mikko Laakkosen 
antamat lainat yhteensä 2 milj. euroa 
muunnettiin rahoitusjärjestelyn yhtey-
dessä vakuudettomiksi pääomalainoiksi. 
Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mu-
kaisia pääomalainoja, joiden pääoman 
lyhennys ja koron maksu voi tapahtua 
ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen 
edellytysten täyttyessä. Lainaehtojen 
mukaan lainat maksetaan takaisin ker-

tasuorituksena 31.12.2019. Yhtiöllä on 
kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennen-
aikaisesti. Lainojen maksamattomalle 
pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen 
korko. Osiin lainoista, yhteenlasketulta 
pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyy erityi-
nen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näis-
tä lainoista on 31.12.2017 maksamatta 
pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus 
muuttaa 1 milj. euron pääoma kokonaan 
tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 
0,25 euroa. Vaihto-oikeus perustuu yhti-
ön yhtiökokouksen 14.4.2015 antamaan 
osakeantivaltuutukseen.

Tehtyjen arvonalennustestien mukaan 
omaisuuserien arvonalentumisia ei ole.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 
SEKÄ INVESTOINNIT

Tutkimus ja tuotekehityskustannukset 
on käsitelty vuosikuluna. Konsernin tut-
kimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli 
asiakkaiden prosessien kehittämisessä.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit 
olivat katsauskaudella 0,04 milj. euroa 
(0 milj. euroa). Investoinnit ovat pääosin 
pieniä laitehankintoja.

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Group -konsernin henkilös-
tömäärä oli tilikauden päättyessä 179. 
Uutechnic Oy:n henkilömäärä tilikauden 
päättyessä oli 13 ja muiden konserniin 
yhdisteltyjen yksiköiden henkilömäärä 
yhteensä 166. Toimihenkilöitä oli 75 ja 
tuotannon työntekijöitä 104.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous päätti 14.4.2015 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti val-
tuuttaa hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 
luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuk-

sien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta yhdes-
sä tai useammassa erässä. Annettavien 
uusien osakkeiden määrä voi olla enin-
tään 10 000 000 osaketta mukaan lukien 
erityisten oikeuksien perusteella annet-
tavat osakkeet. Valtuutus on voimassa 
31.5.2016 saakka, ellei yhtiökokous muu-
ta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. 
Valtuutusta on käytetty marraskuussa 4 
000 000 osakkeen osalta marraskuussa 
2015 Hannu Laakkosen ja Mikko Laak-
kosen pääomalainasopimuksessa olevan 
erillisen vaihto-oikeuden ehtoon liittyen. 
Erillisen vaihto-oikeuden mukaan Lai-
nanantajilla on oikeus muuttaa maksa-
matta oleva pääoma kokonaan tai osit-
tain yhtiön osakkeisiin.

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO 
SEKÄ TILINTARKASTAJAT

Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 
14.4.2015 emoyhtiön hallituksessa olivat 
Reijo Järvinen (pj), Sami Alatalo (vpj), 
Topi Karppanen ja Mikko Vaahto. Varsi-
naisessa yhtiökokouksessa 14.4.2015 
emoyhtiön hallitukseen valittiin Sami 
Alatalo (pj), Topi Karppanen (vpj) ja 
Mikko Kilpinen.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
30.10.2015 hallitukseen poisjääneiden 
Toivo (Topi) Karppasen ja Mikko Kilpisen 
sijaan valittiin Jouko Peräaho ja Timo 
Lindström. Näin ollen hallituksen muo-
dostivat Jouko Peräaho (pj), Sami Alata-
lo (vpj) ja Timo Lindström. 

Toimitusjohtajana 31.3.2015 saakka toi-
mi DI Toivo (Topi) Karppanen. Ajalla 1.4. 
– 30.11.2015 toimitusjohtajana toimi DI 
Kalle Rasinmäki ja 1.12.2015 alkaen DI 
Martti Heikkilä.

Konsernin tilintarkastuksen on suoritta-
nut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, pää-

vastuullisena tilintarkastajana Erkka Tal-
vinko, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä 
listattujen yhtiöiden noudatettavaksi an-
nettua Suomen listayhtiöiden hallinnoin-
tikoodia (Corporate Governance) 2010. 
Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä julkaistaan vuosikertomuk-
sessa sekä konsernin Internet-sivuilla 
www.uutechnicgroup.fi.

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄ-
VARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NII-
DEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyn-
tä on riippuvaista maailmantalouden ja 
asiakastoimialojen suhdanteista ja kehi-
tyksestä ja se muodostaa yleisen ulko-
puolisen riskin toiminnalle. Kysynnän 
vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään ta-
saamaan suuntaamalla konsernin myyn-
titoimintaa eri markkina-alueiden ja asia-
kastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mu-
kaan muut merkittävät riskit ja epävar-
muustekijät konsernin osalta liittyvät 
ainakin seuraaviin seikkoihin:

•	 Konsernin aiemmin tappiollisesti 
toimineiden yksiköiden kääntämi-
nen voitolliseksi edellyttää kilpailu-
kyvyn parantamista sekä riittävien 
liiketoimintavolyymien saavutta-
mista. 

•	 Yhtiökokouksessa 30.10.2015 pää-
tettyyn yritysjärjestelyyn liittyvä 
haltuunotto ja siihen liittyvä toimin-
tojen yhdistäminen.

 
•	 Osa konsernin liiketoiminnasta 

koostuu suurista tai suurehkoista 
projektitoimituksista. Suuret ja 
monimutkaiset projektit sisältävät 
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riskin siitä, että hankkeen tulevia 
kustannuksia ja toimituksen mah-
dollisesti sisältämiä muita riskejä ei 
pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan 
riittävän tarkasti, jolloin projektin 
tulos saattaa osoittautua odotettua 
heikommaksi. 

•	 Rahoitusmarkkinoiden haitallisil-
la muutoksilla voi olla vaikutusta 
konsernin tulokseen sekä konsernin 
oman ja vieraan pääoman ehtoisen 
rahoituksen saatavuuteen kilpailu-
kykyisin ehdoin.

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan 
kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka 
ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojau-
tumiskeinoja ovat esim. kannattavuuden 
ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävien 
toimenpiteiden tekeminen, henkilöstön 
koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, 
kaupallisten sopimusten ehtojen kriitti-
nen tarkastelu ja toiminnan jatkuva sys-
temaattinen seuranta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tavoitteena on olla vakavarai-
nen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja ha-
luttu yhteistyökumppani valitsemillaan 
tuote- ja markkinasegmenteillä. Konser-
nin selkeänä tavoitteena on kasvaa or-
gaanisesti ja myös mahdollisten yritys-
järjestelyjen kautta.

Vuoden 2016 tärkeimpänä tavoitteena 
on viedä Uutechnic Oy:n yrityskulttuuria 
ja tuloksentekokykyä konsernin kaikkiin 
yksiköihin sekä yhtenäistää tytäryhti-
öiden toimintatapoja. Konsernissa on 
aloitettu myös toiminnan tehostamisoh-
jelmia, joiden yhteenlaskettuna tavoit-
teena ovat 1,5 milj. euron säästöt vuo-
teen 2015 verrattuna.

Tehdyllä yritys- ja rahoitusjärjestelyllä 
on ollut selkeä positiivinen vaikutus kon-
sernin liiketoimintaan. Haasteellisessa 
markkinatilanteessa konserni on saanut 
vuoden 2016 alussa merkittävästi uusia 
tilauksia ja tilauskanta on hyvällä tasolla. 

Konsernin liiketoiminnallisten yksiköi-
den yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 
2015 oli 30,6 milj. euroa. Tilauskannan 
positiivisen kehityksen vuoksi konsernin 
kaikkien yksiköiden yhteenlasketun lii-
kevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 
2016 ja konsernin kaikkien yksiköiden 
liiketuloksen arvioidaan olevan positiivi-
nen. Konsernin liiketoiminnallisten yk-
siköiden yhteenlaskettu liiketulos koko 
vuodelta 2015 oli negatiivinen.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN 
JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Plc Uutechnic Group Oyj:n varatoimitus-
johtajaksi nimitettiin Ismo Haaparanta 
18.1.2016 alkaen vastuualueenaan kon-
sernin liiketoiminnan kehittäminen ja 
henkilöstöhallinto.

Plc Uutechnic Group Oyj:n suunnatus-
sa annissa Uutechnic Oy:n omistajille 
ja näiden määräämille tahoille suun-
natut, rahalla maksettavat 6 000 000 
osaketta, merkintähinnaltaan yhteensä  
1 500 000 euroa, merkittiin ja maksettiin 
14.1.2016. 

Suunnatun annin osakkeet, yhteensä 
30 000 000 kappaletta (osakevaihdon 
24 000 000 kappaletta ja rahalla mak-
setut 6 000 000 kappaletta), merkittiin 
kaupparekisteriin 20.1.2016.  Uusien 
osakkeiden omistajat ovat sitoutuneet 
olemaan luovuttamatta näitä osakkeita 
31.12.2016 asti. Uusien osakkeiden kaup-
parekisteriin merkitsemisen seuraukse-
na Plc Uutechnic Group Oyj:n osake- ja 

äänimäärä on 20.1.2016 alkaen yhteensä 
55 963 210 osaketta ja ääntä.

Yhtiö tiedotti 29.1.2016, että AP-Tela 
Oy sai historiansa suurimman tilauksen 
Valmetilta. Tilaus sisälsi 27:n kokoluokal-
taan mittavan kuivatustelan suunnitte-
lun ja valmistuksen. Toimitus tapahtuu 
vuoden 2016 viimeisellä vuosineljännek-
sellä.

17.2.2016 tiedotettiin Japrotek Oy Ab:n 
YT-lain mukaisten neuvottelujen päät-
tymisestä. Neuvottelut aloitettiin 26.1. 
Neuvotteluissa päätettiin, että henkilös-
tön määrää sopeutetaan yhtiön talous-
tilanteen ja tilauskannan mukaisesti. 
Irtisanottavien määrä on 5 henkilöä ja 
lomautus enimmillään 90 päivää.

11.2.2016 yhtiö tiedotti, että Uutechnic 
Group –konsernin liiketuloksen vuodelta 
2015 odotetaan olevan positiivinen. 

26.2.2016 tiedotettiin, että Uutechnic 
Groupin alkuvuoden tilauskanta on ke-
hittynyt suotuisasti ollen n. 50 % suu-
rempi kuin edellisen vuoden vastaavana 
ajankohtana. 

HALLITUKSEN ESITYS VOITON-
JAOSTA

Emoyhtiön tilikauden voitto on 6,8 milj. 
euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoi-
set varat tilikauden päättyessä olivat 6,4 
milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokouk-
selle, että pääoman palautusta ei tehdä 
ja tilikauden voitto siirretään voittovaro-
jen tilille.

YHTIÖKOKOUS

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen 
yhtiökokous pidetään Hotelli Marskissa, 
Helsingissä 28.4.2016 klo 13.00.
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT
1 000 EUR   

     

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot

Liikevaihdon muutos, % 

Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot 

% liikevaihdosta

Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot

% liikevaihdosta

Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus 
tilikauden tuloksesta

% liikevaihdosta

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Omavaraisuusaste, % 

Current ratio

Nettovelkaantumisaste (gearing) 

Bruttoinvestoinnit

% liikevaihdosta

Tilauskanta, jatkuvat toiminnot

Taseen loppusumma

Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2)

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

Osakekohtainen osinko, euroa 3)

Osinko tuloksesta, %

Efektiivinen osinkotuotto, %

Hinta/voitto-suhde (P/E)

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, tkpl

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, tkpl

     

2) Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy myös lopetettujen toimintojen tulos.

3) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle    

  

     

2015

12 kk

IFRS

8 859

286

1 186

13,4

810

9,1

245

987

11,1

12,4

13,5

68,0

1,4

50,5

41

0,5

11 680

22 179

179

2015

12 kk

IFRS

0,03

0,17

12,3

55 963 210

29 516 938

  

    

 2014

12 kk

IFRS

2 294

53

-15

-0,7

-15

-6,7

501

489

21,3

8,1

6,5

88,6

1,5

-86,0

1 612

6 660

14

2014

12 kk

IFRS

0,02

0,25

15,7

24 000 000

24 000 000
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Osakkeen kurssikehitys EUR   

     

A-Osake

 - ylin kurssi

 - alin kurssi

 - keskikurssi

 - tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa

Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana

Osakkkeiden vaihto, %

Osakkeenomistajien lukumäärä

Osakkeen kurssikehtiyksen vertailuluvut ovat emoyhtiön luvut.

  

    

2015

12 kk

0,76

0,25

0,42

0,40

10,4

5 604 336

21,6

1073

  

    

2014

12 kk

1,06

0,28

0,51

0,32

1,3

1 929 968

48,5

559



KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

30   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2015

1 000 EUR
     
JATKUVAT TOIMINNOT    
     
LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO
     
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot 
ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot  
Rahoituskulut
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA
     
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA
     
LOPETETUT TOIMINNOT    
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista
     
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
     
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta 
voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot
Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
-laimentamaton
-laimennettu

1.1.-31.12.2015
12 kk

    
     

8 859

-477
34

3 522
2 481

137
1 089
1 186

     

76

300
810

     
-102
 709

     
  

245
     

954
     
   

33
33

     
987

0,02
0,02
0,01
0,01
0,03
0,03

29 516 938
29 516 938

1.1.-31.12.2014
12 kk

    
     

2 294

-235
47

799
828

65
430
-15

     

  

-15
     

4
-11

     
  

501
     

489
     
   

0
     

489

0,02
0,02
0,02
0,02

24 000 000
24 000 000

Liitetieto

    
 6

7

10
9
8

12

13

14
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KONSERNIN TASE, IFRS
1 000 EUR    

 

VARAT    

     

PITKÄAIKAISET VARAT    

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 

Aineelliset hyödykkeet

Myytävissä olevat sijoitukset   

PITKÄAIKAISET VARAT

     

LYHYTAIKAISET VARAT    

Vaihto-omaisuus

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta

Tuloverosaaminen 

Rahat ja pankkisaamiset 

LYHYTAIKAISET VARAT

     

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT 

PITKÄAIKAISET VARAT

     

VARAT 

   

 31.12.2015

  

   

2 262

3 534

5 295

25

11 115

2 684

1 223

6 478

679

11 063

0

22 179

   

31.12.2014

 

  

 11

162

173

219

279

31

87

616

5 871

6 660

   

Liitetieto

 

  

  16

17

15

18

20

21

21

22

4

 Liitetieto

 

 

23

19

26

26

24

26

27

27

24

4

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

     

OMA PÄÄOMA    

Osakepääoma 

Ylikurssirahasto

Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot

Muuntoerot 

Kertyneet voittovarat 

Jakautumisessa siirtyvät voittovarat

OMA PÄÄOMA

     

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 

   

Laskennallinen verovelka

Pääomalainat 

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

Pitkäaikaiset varaukset

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 

     

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 

   

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

Ostovelat ja muut velat

Tuloverovelka 

Lyhytaikaiset varaukset

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

     

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET 

JA KOROTTOMAT VELAT    

Myytävänä olevat korottomat velat

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET 

JA KOROTTOMAT VELAT

     

OMA PÄÄOMA JA VELAT

31.12.2015 

2 872

6

6 120

33

6 126

-5 654

9 504

525

2 000

2 000

263

4 788

1 482

6 360

10

35

7 887

0

22 179

31.12.2014

17

5 872

5 889

0

575

23

598

174

174

6 660



RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen osakeanti

Maksetut osingot

Lyhytaikaisten lainojen nostot

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

Pitkäaikaisten lainojen nostot

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Laskelman mukainen rahavarojen 

muutos

Rahavarat tilikauden alussa

Hankinnan yhteydessä siirtyneet 

rahavarat

Jakautumisen yhteydessä siirtyneet 

rahavarat

Rahavarat tilikauden lopussa

Taseen mukainen rahavarojen muutos

Rahoituslaskelma sisältää myös lopetetut toiminnot
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RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja

Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot

Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet 

poistot ja arvonalentumiset

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos

Vaihto-omaisuuden muutos

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 

ja veroja

Maksetut korot ja maksut muista 

liiketoiminnan rahoituskuluista

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 

liiketoiminnasta

Maksetut välittömät verot

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 

luovutustulot

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

   

1.1.-31.12.2015

810

306

151

76

-499

91

936

-745

297

-602

-115

-49

246

-176

-94

-42

25

-16

   

1.1.-31.12.2014 

  

-15

602

95

0

-538

-106

38

0

-90

-451

-199

-702

-76

181

-17

-613

0

0

0

   

Liitetieto

9

12

12

15, 16

 Liitetieto1.1.-31.12.2015

1 500

-700

-2 750

2 000

50

-61

587

438

-286

679

-61

1.1.-31.12.2014

0

-650

-650

-1 263

1 850

587

-1 263



1 000 EUR 

      

Oman pääoman muutos 1.1.-31.12.2015

Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa

Laaja tulos

Tilikauden tulos

Muuntoerot

Tilikauden laaja tulos yhteensä

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako

Osakeanti

Osakevaihto

Transaktiomenot omasta pääomasta

Käänteisen hankinnan kirjaukset

Jakautumisessa siirtyvät erät

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
 

  

   

  

   

0

0

0

6

6

6

   

   

    

  

0

1 500

7 680

-159

-2 901

6 120

6 120

 

   

   

    

  

5 872

954

954

-700

0

-5 654

-6 354

472

   

   

  

  

0

0

0

0

  

17

2 855

2 855

2 872

  

   

    

  

  

0

33

33

0

0

33

 

   

  

   

  

  

5 889

954

33

987

-700

1 500

7 680

-159

-40

-5 654

2 627

9 504



1 000 EUR     

Oman pääoman muutos 1.1.-31.12.2014

Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa

Laaja tulos

Tilikauden tulos

Muuntoerot

Tilikauden laaja tulos yhteensä

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
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0

0

0

0

 

  

   

  

   

0

0

0

0

 

  

   

  

   

0

0

0

0

 

  

   

  

   

0

0

0

0

   

   

    

  

6 033

489

489

-650

-650

5 872

  

17

0

0

17

   

  

   

  

  

6 050

489

0

489

-650

-650

5 889



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Sisällysluettelo

1. Yrityksen perustiedot
2. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

•	Tilinpäätöksen laatimisperusta
•	Uusien tai muutettujen  

IFRS-standardien soveltaminen
•	Konsolidointiperiaatteet
•	Myytävänä olevat pitkäaikaiset 

omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
•	Valuuttamääräiset erät
•	Tuloutusperiaatteet
•	Saadut avustukset
•	Työsuhde-etuudet
•	Liikevoitto
•	Vieraan pääoman menot
•	Tuloverot
•	Aineelliset  

käyttöomaisuushyödykkeet
•	Aineettomat hyödykkeet:
•	Liikearvo
•	Tutkimus- ja kehitysmenot
•	Muut aineettomat hyödykkeet
•	Arvonalentumiset
•	Vaihto-omaisuus
•	Myyntisaamiset ja muut saamiset
•	Rahoitusvarat ja -velat
•	Varaukset
•	Vuokrasopimukset
•	Johdannaissopimukset ja  

suojauslaskenta 
•	Johdon harkintaa edellyttävät laati-

misperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
keskeiset epävarmuustekijät

3. Hankitut liiketoiminnot
4. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
5. Segmenttitiedot
6. Pitkäaikaishankkeet
7. Liiketoiminnan muut tuotot
8. Liiketoiminnan muut kulut
9. Poistot ja arvonalentumiset
10. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
11. Tutkimus- ja kehittämismenot
12. Rahoituskulut
13. Tuloverot
14. Osakekohtainen tulos
15. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
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1. PERUSTIEDOT

Uutechnic Group -konsernin emoyhtiö Plc 
Uutechnic Group Oyj on suomalainen jul-
kinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Uu-
sikaupunki ja rekisteröity osoite Muottitie 
2, 23500 Uusikaupunki. Yhtiön osakkeet 
on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä 
vuodesta 1989 lähtien. 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatukse-
na on asiakkaan kilpailukyvyn paranta-
minen tarjoamalla heille edistyksellisiä 
prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainut-
laatuista palvelukonseptia maailmanlaa-
juisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. 
sekoittimet, erityyppiset paineastiat, pro-
sessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja läm-
mönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hit-
satut ja koneistetut pyörähdyskappaleet 
kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot. 
Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydro-
metallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elin-
tarvike-, lannoite-, ja muu kemianteolli-
suus sekä ympäristöteknologia. Konsernin 
kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä 
segmentissä.

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus on 
hyväksynyt kokouksessaan 21.3.2016 tä-
män tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suo-
men osakeyhtiölain mukaan osakkeen-
omistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai 
hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jäl-
keen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yh-
tiökokouksella on myös mahdollisuus teh-
dä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

2. TILINPÄÄTÖKSEN LAADIN-
TAPERIAATTEET

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Uutechnic Group -konsernin tilinpäätös 

on laadittu kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti 
soveltaen IAS – ja IFRS-standardeja sekä 
SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voi-
massa 31.12.2015. Kansainvälisillä tilin-
päätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen 
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 
1606/2002 säädetyn menettelyn mukai-
sesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä 
standardeja ja niistä annettuja tulkinto-
ja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat 
myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täy-
dentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädän-
nön vaatimusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkupe-
räisiin hankintamenoihin perustuen. 

Tilikausi

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilikausi on ka-
lanterivuosi, 1.1. – 31.12. 

Tilikaudella 2015 toteutettu yritys- ja 
rahoitusjärjestely, jossa Vaahto Groupin ja 
Uutechnic Oy:n liiketoiminta yhdistettiin, 
muodostaa konsernin IFRS-raportoinnissa 
ns. käänteisen hankinnan. Uutechnicin 
omistajien saatua enemmistön yhdistetyn 
konsernin osakkeista ja äänistä sekä hal-
lituksesta, konsernitilinpäätöstä laaditta-
essa juridisena hankinnan kohteena oleva 
Uutechnic Oy katsotaan kirjanpidollisesti 
hankkivaksi osapuoleksi.

Tilinpäätöksessä 31.12.2015 konser-
nin IFRS raportoinnissa yhdistellään Uu-
technic Oy 1.1.- 31.12.2015 sekä vanha 
Vaahto Group –konserni 1.11.-31.12.2015. 
Uutechnicin jakautumisessa yhdistymi-
sen ulkopuolelle jäävät toiminnot ja niihin 
liittyvät tase-erät esitetään lopetettuina 
toimintoina tuloslaskelmassa ja jakau-

tumisessa 31.12.2015 poistuvina erinä 
taseessa. Vertailulukuina esitetään Uu-
technic Oy:n luvut 1.1.- 31.12.2014 samal-
la tavalla luokiteltuna. Tilinpäätöksessä 
esitettävät 2015 luvut eivät ole vertailu-
kelpoisia konsernin aikaisemman rapor-
toinnin kanssa. 

Toiminnan jatkuvuus

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatku-
vuusolettamalla. Tilikauden viimeisellä 
neljänneksellä toteutetulla yritys- ja rahoi-
tusjärjestelyllä on ollut merkittävä vaiku-
tus konsernin liiketoimintaan, omistusra-
kenteeseen sekä tase- ja rahoitusasemaan. 
Vakavaraisuus parantui olennaisesti ja vel-
kaantuneisuus pienentyi huomattavasti. 
Uusia tilauksia on tilikauden päättymisen 
jälkeen saatu merkittävästi ja konsernin 
tilauskanta on hyvällä tasolla.

Uusien tai muutettujen standardien ja 
tulkintojen soveltaminen

Tilikaudella 2015 konsernissa on sovellet-
tu seuraavia uusia ja uudistettuja standar-
deja ja tulkintoja:

 * Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2015.

Uutechnic Group ei ole vielä sovelta-
nut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia 
tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. 
Konserni ottaa ne käyttöön kunkin stan-
dardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä 
lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on 
muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, 
voimaantulopäivää seuraavan tilikauden 
alusta lukien.

Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esit-
täminen: Disclosure Initiative* (sovel-
lettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla 

tilikausilla). Muutoksilla on tarkoitus roh-
kaista yhteisöjä käyttämään harkintaa 
tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja mää-
ritettäessä. Muutoksilla selvennetään esi-
merkiksi olennaisuuden käsitteen sovelta-
mista ja harkinnan käyttöä tilinpäätöksen 
liitetietojen järjestyksen ja paikan määrit-
tämisessä. Standardimuutoksilla ei arvioi-
da olevan merkittävää vaikutusta konser-
nitilinpäätökseen.

Uusi IFRS 15 Myyntituotot asiakas-
sopimuksista* (sovellettava 1.1.2018 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 
15 luo kattavan viitekehyksen sen mää-
rittämiseksi, voidaanko myyntituottoja 
tulouttaa, kuinka paljon ja milloin. IFRS 
15 korvaa voimassaolevan tuloutusta kos-
kevan ohjeistuksen, mm. IAS 18:n Tuotot, 
IAS 11:n Pitkäaikaishankkeet sekä IFRIC 
13:n Kanta-asiakasohjelmat. IFRS 15:n 
mukaan yhteisön on kirjattava myyntituo-
tot sellaisena rahamääränä, joka kuvastaa 
vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa 
oikeutettu kyseisiä tavaroita tai palveluja 
vastaan. Konserni arvioi IFRS 15:n vaiku-
tuksia.

Uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset (voi-
maan 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla). Uusi standardi määrittää 
kuinka vuokrasopimukset tulee kirjata, 
arvostaa ja esittää konsernitilinpäätök-
sessä. Standardi vaikuttaa vuokrakulujen, 
pitkäaikaisten varojen ja korollisten vel-
kojen kirjauskäytäntöihin. Konserni arvioi 
standardin tarkempaa vaikutusta konser-
nitilinpäätökseen. Standardia ei ole vielä 
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

Uusi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit* 
(sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla): Standardi korvaa 
nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: 
kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. 
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IFRS 9:ään sisältyy uudistettu ohjeistus 
rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja 
arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, 
odotettuja luottotappioita koskevan kir-
janpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan 
rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentu-
misten määrittämiseen. Standardin yleis-
tä suojauslaskentaa koskevat säännökset 
on myös uudistettu. IAS 39:n säännökset 
rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaa-
misesta ja taseesta pois kirjaamisesta on 
säilytetty. Konserni selvittää vielä stan-
dardin vaikutuksia.

Muutokset IAS 16:een Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 38:aan 
Aineettomat hyödykkeet Clarification of 
Acceptable Methods of Depreciation and 
Amortisation (sovellettava 1.1.2016 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutok-
silla selvennetään IAS 16:ta ja IAS 38:aa. 
Tuottoperusteisia poistomenetelmiä ei voi-
da soveltaa aineellisiin käyttöomaisuus-
hyödykkeisiin ja vain harvoin aineetto-
miin hyödykkeisiin. Standardimuutoksilla 
ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätök-
seen.

Muutokset IFRS 10:een Konserniti-
linpäätös, IFRS 12:een Tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot osuuksista muissa yh-
teisöissä ja IAS 28:aan Sijoitukset osak-
kuus- ja yhteisyrityksiin - Investment 
Entities: Applying the Consolidation Ex-
ception * (Muutoksia saadaan soveltaa 
välittömästi; sovellettava 1.1.2016 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla): Kapea-alai-
set muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een 
ja IAS 28 selkiyttävät sijoittajayhteisöjen 
kirjanpitoa koskevia vaatimuksia. Muutok-
set myös tarjoavat tietyissä olosuhteissa 
helpotuksia, jotka alentavat standardin 
soveltamisesta aiheutuvia menoja. Muu-
toksilla ei ole vaikutusta yhtiön konserni-

tilinpäätökseen.
Muutokset IFRS 11:een Yhteisjärjeste-

lyt Accounting for Acquisitions of Interests 
in Joint Operations (sovellettava 1.1.2016 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muu-
toksilla on annettu uutta ohjeistusta IFRS 
11:een siitä, miten kirjanpidossa käsitel-
lään yhteisessä toiminnossa olevan osuu-
den hankintaa, kun yhteinen toiminto 
muodostaa liiketoiminnan. Tällöin on so-
vellettava liiketoimintojen yhdistämisen 
kirjanpitokäsittelyä. Standardimuutoksil-
la ei arvioida olevan merkittävää vaikutus-
ta konsernin tilinpäätökseen.

Muutokset IAS 27:ään Erillistilinpää-
tös– Equity Method in Separate Finan-
cial Statements (sovellettava 1.1.2016 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): 
Standardimuutosten myötä yhteisöjen 
on mahdollista käsitellä tytär-, yhteis- ja 
osakkuusyrityksiin tehdyt sijoitukset eril-
listilinpäätöksissään pääomaosuusmene-
telmää käyttäen. Standardimuutoksilla ei 
ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

IFRS-standardien vuosittaiset paran-
nukset (Annual Improvements to IFRSs), 
muutoskokoelma 2012–2014 (sovellet-
tava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla): Annual Improvements -me-
nettelyn kautta standardeihin tehtävät 
pienet ja vähemmän kiireelliset muutok-
set kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja 
toteutetaan kerran vuodessa. Muutosten 
vaikutukset vaihtelevat standardeittain, 
mutta ne eivät ole merkittäviä.

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön 
Plc Uutechnic Group Oyj:n sekä kaikki sen 
määräysvallassa olevat tytäryhtiöt. Mää-
räysvalta perustuu kaikkien tytäryhtiöi-

den kohdalla konsernin kokonaan omista-
maan osakekantaan. 

Hankitut tytäryritykset yhdistellään 
konsernitilinpäätökseen siitä lähtien, kun 
konserni on saanut määräysvallan. Kon-
serniyhtiöiden keskinäinen omistus on 
eliminoitu hankintamenomenetelmällä. 
Hankintameno kohdistetaan hankitun 
kohteen hankintahetkellä yksilöidyille 
varoille ja veloille niiden käypään arvoon. 
Tytäryhtiön hankintamenon ja hankitun 
yhtiön yksilöitävissä olevien varojen ja 
velkojen käyvän nettoarvon ero merki-
tään taseeseen liikearvoksi. 

Yritysjärjestelyn seurauksena kon-
serniin tuli tytäryhtiöksi Uutechnic Oy 
(2708799-4), joka syntyi vuoden vaihtees-
sa 2015/2016 kaupparekisteriin merkityn 
aiemman Uutechnic Oy:n (0933067-1) 
jakautumisen seurauksena. Jakautumises-
sa aiemman Uutechnic Oy:n liiketoiminta 
siirtyi uuteen Uutechnic Oy:öön (2708799-
4). Liiketoimintaan kuulumaton varalli-
suus ja Uudessakaupungissa sijaitsevat 
Uutechnic Oy:n käytössä olevat kiinteistöt 
siirtyivät Uucap Oy:lle (2553243-3). Uu-
cap Oy jäi yritysjärjestelyn ulkopuolelle 
ja uusi Uutechnic Oy tuli osaksi konser-
nia osakevaihdolla. Osakevaihdossa Plc 
Uutechnic Group Oyj suuntasi Uutechnic 
Oy:n osakkeenomistajille osakeannin, jos-
sa vastikkeeksi Uutechnic Oy:n osakkeis-
ta tarjottiin merkittäväksi 24 000 000 Plc 
Uutechnic Group Oyj:n osaketta merkin-
tähintaan 0,25 euroa osakkeelta. Yritys-
järjestelyn yhteydessä toteutettiin myös 
merkintäetuoikeusanti sekä Uutechnic 
Oy:n osakkeenomistajille suunnattu raha-
anti. 

Edellä kuvattu järjestely muodostaa 
konsernin IFRS-raportoinnissa ns. kään-
teisen hankinnan. Uutechnicin omistajien 

saatua enemmistön yhdistetyn konsernin 
osakkeista ja äänistä sekä hallituksesta, 
konsernitilinpäätöstä laadittaessa juridi-
sena hankinnan kohteena oleva Uutechnic 
Oy katsotaan kirjanpidollisesti hankkivak-
si osapuoleksi.

Tilinpäätöksessä 31.12.2015 konser-
nin IFRS raportoinnissa yhdistellään Uu-
technic Oy 1.1.- 31.12.2015 sekä vanha 
Vaahto Group –konserni 1.11.-31.12.2015. 
Uutechnicin jakautumisessa yhdistymi-
sen ulkopuolelle jäävät toiminnot ja niihin 
liittyvät tase-erät esitetään lopetettuina 
toimintoina tuloslaskelmassa ja jakau-
tumisessa 31.12.2015 poistuvina erinä 
taseessa. Vertailulukuina esitetään Uu-
technic Oy:n luvut 1.1.- 31.12.2014 samal-
la tavalla luokiteltuna. Tilinpäätöksessä 
esitettävät 2015 luvut eivät ole vertailu-
kelpoisia konsernin aikaisemman rapor-
toinnin kanssa. 

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtu-
mat, saamiset, velat ja realisoitumattomat 
voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoi-
daan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. 
Tilikauden voiton jakautuminen emoyri-
tyksen omistajille ja määräysvallattomille 
omistajille esitetään tuloslaskelman yhte-
ydessä ja määräysvallattomille omistajille 
kuuluva osuus omista pääomista esitetään 
omana eränään taseessa oman pääoman 
osana. Määräysvallattomien omistajien 
osuus kertyneistä tappioista kirjataan 
konsernitilinpäätökseen enintään sijoituk-
sen määrään saakka.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omai-
suuserät ja lopetetut toiminnot

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuus-
erät, luovutettavien omaisuuserien ryh-
mät sekä myytävänä oleviin omaisuuse-
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riin liittyvät velat luokitellaan myytävänä 
oleviksi ja ne arvostetaan kirjanpitoarvoon 
tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla 
menoilla vähennettyyn käypään arvoon, 
mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava 
määrä tulee kertymään pääasiassa omai-
suuserän myynnistä jatkuvan käytön si-
jaan. Tällöin johto on sitoutunut kyseisen 
erän myymiseen ja myynnin toteutumi-
sen arvioidaan olevan erittäin todennäköi-
nen seuraavien 12 kuukauden kuluessa ja 
välittömästi toteutettavissa.

Toiminto luokitellaan lopetetuksi sinä 
päivänä, kun se täyttää myytävänä ole-
vaksi luokittelemisen edellytykset tai 
toiminnosta on luovuttu. Lopetettu toi-
minto on yhteisön osa, joka on luovutet-
tu tai joka on luokiteltu myytävänä ole-
vaksi ja joka edustaa erillistä keskeistä 
liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä 
toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua 
suunnitelmaa, joka koskee luopumista eril-
lisestä keskeisestä liiketoiminta-alueesta 
tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, 
tai on tytäryritys, joka on hankittu yksin-
omaan tarkoituksena myydä se edelleen.

Tilikauden 2015 lopussa tehtiin yritys- 
ja rahoitusjärjestely, jossa konserniin tuli 
tytäryhtiöksi Uutechnic Oy (2708799-4), 
joka syntyi vuoden vaihteessa 2015/2016 
kaupparekisteriin merkityn aiemman Uu-
technic Oy:n (0933067-1) jakautumisen 
seurauksena. Jakautumisessa liiketoimin-
taan kuulumaton varallisuus ja Uudessa-
kaupungissa sijaitsevat Uutechnic Oy:n 
käytössä olevat kiinteistöt siirtyivät Uu-
cap Oy:lle (2553243-3), joka jäi konsernin 
ulkopuolelle.  Uutechnicin jakautumisessa 
yhdistymisen ulkopuolelle jäävät toimin-
not ja niihin liittyvät tase-erät esitetään 
lopetettuina toimintoina tuloslaskelmassa 
ja jakautumisessa 31.12.2015 poistuvina 

erinä taseessa. Vertailulukuina esitetään 
Uutechnic Oy:n luvut 1.1.- 31.12.2014 sa-
malla tavalla luokiteltuna.

Valuuttamääräiset erät

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, 
joka on konsernin emoyrityksen toiminta- 
ja esittämisvaluutta.

Valuuttamääräiset liiketapahtumat 
muunnetaan euroiksi tapahtumapäivän 
kurssiin. Valuuttamääräiset saamiset ja 
velat muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäi-
vän kurssiin. Liiketoiminnan kurssivoitot 
ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liike-
voiton yläpuolelle. Rahoituseriin liittyvät 
kurssierot sisältyvät rahoitustuottoihin 
tai -kuluihin. 

Konsernitilinpäätöksessä ulkomaisten 
konserniyhtiöiden tuloslaskelmat muun-
netaan euroiksi tilikauden keskikursseilla 
ja taseet tilinpäätöspäivän kursseilla. Eri 
kurssien käytöstä aiheutuvat muuntoerot 
sekä ulkomaisten tytäryritysten hankinta-
menon eliminoinnista syntyvät muunto-
erot kirjataan konsernin omaan pääomaan 
omana eränään. 

Tuloutusperiaatteet

Tuotot tuotteiden myynnistä kirjataan, 
kun tuotteiden omistamiseen liittyvät 
merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet 
ostajalle. Tuotot palvelujen myynnistä kir-
jataan, kun palvelu on luovutettu asiak-
kaalle.

Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot 
kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistus-
asteen perusteella, kun hankkeen lop-
putulos voidaan arvioida luotettavasti. 
Valmistusaste määritellään kuhunkin 
hankkeeseen liittyen tarkasteluhetkeen 

mennessä suoritetusta työstä johtuvien 
menojen osuutena hankkeen arvioiduista 
kokonaismenoista. Kun on todennäköistä, 
että hankkeen valmiiksi saamiseen tarvit-
tavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta 
saatavat kokonaistulot, odotettavissa ole-
va tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta 
ei voida arvioida luotettavasti, hankkeesta 
johtuvat menot kirjataan kuluiksi samalla 
kaudella, jolla ne ovat syntyneet ja hank-
keesta saatavia tuottoja kirjataan vain 
siihen määrään saakka, kun toteutuneita 
menoja vastaava rahamäärä on saatavis-
sa. Hankkeesta johtuva tappio kirjataan 
kuluksi välittömästi.

Saadut avustukset

Julkiset avustukset kirjataan tuloksi tu-
loslaskelmaan samanaikaisesti kulujen 
kirjausten kanssa. Käyttöomaisuuden han-
kintoihin liittyvät avustukset kirjataan ai-
neellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
kirjanpitoarvojen vähennykseksi.

Työsuhde-etuudet

Konsernin Suomen henkilöstön eläketur-
va on järjestetty vakuuttamalla eläkeva-
kuutusyhtiössä. Konsernin kaikki eläkejär-
jestelyt ovat maksupohjaisia järjestelyjä ja 
niihin liittyvät maksut kirjataan tuloslas-
kelmaan sillä kaudella, jota veloitus kos-
kee. 

Liikevoitto

Konserni on määrittänyt liikevoiton kä-
sitteen seuraavasti: liikevoitto on net-
tosumma, joka muodostuu, kuin liike-
vaihtoon lisätään liiketoiminnan muut 

tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden 
ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutoksella sekä omaan käyttöön val-
mistuksesta syntyneillä kuluilla oikais-
tuna, vähennetään työsuhde-etuuksista 
aiheutuneet kulut, poistot ja mahdolliset 
arvonalentumistappiotpois lukien yritys-
hankinnoista ja myynneistä aiheutuneet 
poistot, sekä liiketoiminnan muut kulut. 
Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslas-
kelmaerät esitetään liikevoiton alapuolel-
la. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mi-
käli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä 
eristä; muussa tapauksessa ne sisältyvät 
rahoituseriin. Osuudet osakkuusyhtiöiden 
tuloksista sisältyvät liikevoittoon, mikäli 
osakkuusyrityksen toiminnan katsotaan 
liittyvän kiinteästi konsernin liiketoimin-
taan; muussa tapauksessa ne sisältyvät 
rahoituseriin.

Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi 
sillä kaudella, jolla ne ovat syntyneet. Lai-
nojen hankinnasta välittömästi johtuvat 
transaktiomenot, jotka liittyvät selkeästi 
tiettyyn lainaan, sisällytetään lainan alku-
peräiseen jaksotettuun hankintamenoon 
ja jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen 
koron menetelmää käyttäen, mikäli ne 
ovat oleellisia.

Tuloverot

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kau-
den verotettavaan tuloon perustuvasta 
verosta ja laskennallisesta verosta. Kau-
den verotettavaan tuloon perustuva vero 
lasketaan kunkin konserniyhtiön kotipai-
kan verolainsäädännön perusteella. Veroa 
oikaistaan mahdollisilla edellisiin kausiin 
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liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verot kirjataan väliai-
kaisista eroista kirjanpidon ja verotuksen 
välillä tilinpäätöshetken verokannan mu-
kaan. Väliaikaisia eroja syntyy mm. ai-
neellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
poistoista, verotuksessa vähennyskelvot-
tomista arvonalennuskirjauksista, sisäisis-
tä varastokatteista ja käyttämättömistä 
verotuksellisista tappioista. Laskennalli-
nen verosaaminen kirjataan siihen mää-
rään saakka kuin on todennäköistä, että 
tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tu-
loa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan 
hyödyntää.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
on arvostettu kertyneillä poistoilla ja ar-
vonalentumisilla vähennettyyn alkuperäi-
seen hankintamenoon. 

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koos-
tuu useammasta osasta, joiden taloudel-
liset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin 
osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. 
Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot 
aktivoidaan. Muussa tapauksessa myö-
hemmin syntyvät menot sisällytetään 
aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen 
kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennä-
köistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastai-
nen taloudellinen hyöty koituu konsernin 
hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on 
luotettavasti määritettävissä. Muut korja-
us- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikut-
teisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvi-
oidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 
Maa-alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut 
taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Rakennukset  35 - 40 vuotta
Koneet ja kalusto 5 - 25 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudelli-
nen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa 
tilinpäätöksessä ja tarvittaessa niitä oi-
kaistaan. Aineellisten käyttöomaisuus-
hyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja 
luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja 
-tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan 
muihin tuottoihin tai kuluihin.

Aineettomat hyödykkeet:

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenos-
ta, joka ylittää konsernin osuuden IFRS-
siirtymäpäivän jälkeen hankitun yrityk-
sen nettovarallisuuden käyvästä arvosta 
hankinta-ajankohtana. Liikearvoista ei 
kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan 
ne testataan vuosittain mahdollisten ar-
vonalentumisten varalta. Tätä tarkoitusta 
varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa 
tuottaville yksiköille. Liikearvo arvoste-
taan alkuperäiseen hankintamenoon vä-
hennettynä mahdollisilla arvonalentumi-
silla.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan 
kuluksi. Uusien tai kehittyneempien tuot-
teiden suunnittelusta johtuvat kehittä-
mismenot aktivoidaan taseeseen aineet-
tomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun 
tuote on teknisesti toteutettavissa, se voi-
daan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta 
odotetaan saatavan vastaista taloudellista 
hyötyä. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehit-
tämismenoja ei aktivoida enää myöhem-

min. Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä 
lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. 
Aktivoitujen kehittämismenojen talou-
dellinen vaikutusaika on 5 vuotta, jonka 
kuluessa aktivoidut hyödykkeet kirjataan 
tasapoistoina kuluksi.

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen 
vain, jos hyödykkeen hankintameno on 
määritettävissä luotettavasti ja jos on to-
dennäköistä, että hyödykkeestä johtuva 
odotettavissa oleva taloudellinen hyöty 
koituu yrityksen hyväksi. Patentit, tava-
ramerkit ja lisenssit, joilla on rajallinen 
taloudellinen vaikutusaika, merkitään ta-
seeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa 
ja kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslas-
kelmaan tunnetun tai arvioidun taloudelli-
sen vaikutusaikansa kuluessa. 

Merkittävien uusien tietokoneohjelmi-
en kehittämis- ja rakentamismenot akti-
voidaan taseeseen aineettomina hyödyk-
keinä ja kirjataan tasapoistoina kuluksi 
taloudellisena vaikutusaikanaan. Aktivoi-
taviin välittömiin kuluihin sisältyvät ulko-
puolisille maksetut konsultointi- ja asian-
tuntijapalkkiot, sovellusta varten hankitut 
ohjelmistolisenssit sekä muut välittömät 
kustannukset. Tietokoneohjelmien ja -oh-
jelmistojen ylläpito- ja käyttömenot kirja-
taan kuluksi sillä tilikaudella, jolla ne ovat 
syntyneet.

Poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat oikeudet   5 vuotta
ATK-ohjelmat   5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet 5 vuotta

Arvonalentumiset

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivä-
nä, onko viitteitä siitä, että jonkin omai-
suuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä 
ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuus-
erästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. 
Liikearvoista arvioidaan lisäksi vuosittain 
kerrytettävissä oleva rahamäärä riippu-
matta siitä, onko arvonalentumisesta viit-
teitä.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on 
omaisuuserän käypä arvo vähennettynä 
luovutuksesta aiheutuneilla menoilla tai 
sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla 
tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä 
tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saa-
tavissa olevia arvioituja vastaisia nettora-
havirtoja, jotka diskontataan nykyarvoon-
sa. Arvonalentumistappio kirjataan, kun 
omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi 
kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamää-
rä. Arvonalentumistappio perutaan, jos 
olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyö-
dykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä 
on muuttunut arvonalentumistappion 
kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumis-
tappiota ei kuitenkaan peruta enempää, 
kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi 
ilman arvonalentumistappion kirjaamista. 
Liikearvosta kirjattua arvonalentumistap-
piota ei peruta missään tilanteessa. 

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankinta-
menoon tai sitä alempaan todennäköi-
seen nettorealisointiarvoon. Hankinta-
meno määritellään FIFO-menetelmällä. 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
hankintameno muodostuu raaka-aineista, 
välittömistä työsuorituksista johtuvista 
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menoista sekä asianmukaisesta osuudesta 
valmistuksen muuttuvista yleismenois-
ta ja kiinteistä yleismenoista normaalilla 
toiminta-asteella. Nettorealisointiarvo on 
tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava 
arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty 
arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen 
tarvittavat menot ja myynnistä johtuvat 
menot.

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myynti- ja muut saamiset kirjataan alku-
peräisen arvon mukaisesti. Luottotappiot 
kirjataan kuluksi, kun on olemassa perus-
teltu näyttö, ettei konserni tule saamaan 
kaikkia saamisia alkuperäisin ehdoin.

Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarat luokitellaan lainoihin ja 
muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin 
rahoitusvaroihin. Luokittelu tapahtuu al-
kuperäisen hankinnan yhteydessä rahoi-
tusvarojen hankinnan tarkoituksen perus-
teella. 

Lainat ja muut saamiset ovat rahoitus-
varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät 
tai määritettävissä ja joita ei noteerata toi-
mivilla markkinoilla eikä yritys pidä niitä 
kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän ryh-
mään sisältyvät konsernin rahoitusvarat, 
jotka on aikaansaatu luovuttamalla rahaa 
tai hyödykkeitä velalliselle. Ne arvoste-
taan jaksotettuun hankintamenoon ja ne 
sisältyvät pitkä- ja lyhytaikaisiin rahoitus-
varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne 
erääntyvät 12 kuukauden kuluessa.

Myytävissä olevat rahoitusvarat koos-
tuvat osakkeista ja osuuksista ja ne ar-
vostetaan käypään arvoon. Noteeraamat-
tomat osakkeet on kuitenkin arvostettu 

hankintamenoon, koska luotettavia käypiä 
arvoja ei ole ollut saatavissa. Käyvän arvon 
muutokset merkitään käyvän arvon rahas-
toon oman pääoman verovaikutus huomi-
oon ottaen. Käyvän arvon muutokset siir-
retään omasta pääomasta tuloslaskelmaan 
silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen 
arvo on alentunut siten, että sijoituksesta 
tulee kirjata arvonalentumistappio. Myytä-
vissä olevat rahoitusvarat sisältyvät pitkä-
aikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus 
pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätös-
päivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään 
lyhytaikaisiin varoihin. 

Rahavarat koostuvat käteisestä rahas-
ta sekä käyttö- ja shekkitileistä ja lyhytai-
kaisista talletuksista.

Rahoitusvelat arvostetaan jaksotet-
tuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja 
sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin ja 
ne voivat olla korollisia tai korottomia.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikai-
semman tapahtuman seurauksena oikeu-
dellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksu-
velvoitteen toteuminen on todennäköistä 
ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luo-
tettavasti. 

Takuuvaraus kirjataan, kun takuueh-
don sisältävä tuote myydään. Takuuvara-
uksen suuruus perustuu kokemusperäiseen 
tietoon takuumenojen toteutumisesta.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan 
varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi 
vaadittavat välttämättömät menot ylittä-
vät sopimuksesta saatavat hyödyt.

Vuokrasopimukset

Aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä 

koskevat vuokrasopimukset, joissa kon-
sernilla on olennainen osa omistamiselle 
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitel-
laan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoi-
tusleasingsopimuksella hankittu omai-
suuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan 
alkamisajankohtana vuokratun hyödyk-
keen käypään arvoon tai sitä alempaan 
vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoi-
tusleasingsopimuksella hankitusta hyö-
dykkeestä tehdään poistot hyödykkeen 
taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyem-
män vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat 
leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja 
velan vähennykseen vuokra-aikana siten, 
että tilikausittain jäljellä olevalle velalle 
muodostuu samansuuruinen korkopro-
sentti. 

Vuokrasopimukset, joissa omistamisel-
le ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle 
antajalle, käsitellään muina vuokrasopi-
muksina. Muiden vuokrasopimusten pe-
rusteella suoritettavat vuokrat kirjataan 
kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-
ajan kuluessa. 

Johdannaissopimukset ja suojaaminen

Johdannaissopimukset merkitään kirjan-
pitoon alun perin hankintamenoon, joka 
vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan 
jälkeen johdannaissopimukset arvoste-
taan käypään arvoon.

Valuuttatermiinien käyvät arvot mää-
ritetään vertaamalla termiinin valuutta-
määrän alkuperäisellä termiinikurssilla 
laskettua arvoa tilinpäätöspäivän termii-
nikurssilla laskettuun arvoon. Voitot ja 
tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon 
arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa 
johdannaissopimuksen käyttötarkoituk-
sen määräämällä tavalla. 

Korkojohdannaisten käyvät arvot mää-
ritetään diskonttaamalla sopimusperäiset 
rahavirrat nykyarvoon tilinpäätöspäivän 
markkinakorolla.

Konsernissa voidaan käyttää johdan-
naissopimuksia valuuttakurssi- ja korkoris-
keiltä suojautumiseen. Valuuttatermiineil-
lä ja –optioilla suojataan myyntisaamisia 
sekä ostovelkoja sekä tulevia saamisia ja 
velkoja. Korkojohdannaisilla suojaudutaan 
korkotason muutoksilta. 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimis-
periaatteet ja arvioihin liittyvät keskei-
set epävarmuustekijät

IFRS-standardien mukaista tilinpäätöstä 
laadittaessa joudutaan tekemään tulevai-
suutta koskevia arvioita ja oletuksia, joi-
den lopputulemat voivat poiketa tehdyis-
tä arvioista ja oletuksista. Arviot liittyvät 
lähinnä omaisuuden arvostukseen, pitkä-
aikaishankkeiden osatuloukseen sekä las-
kennallisten verosaamisten hyödyntämi-
seen. 

Konsernissa testataan vuosittain liike-
arvot mahdollisen arvonalentumisten va-
ralta sekä arvioidaan viitteitä arvonalen-
tumisesta edellä laatimisperiaatteissa 
esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuotta-
vien yksiköiden kerrytettävissä olevat 
rahamäärät on määritetty käyttöarvoon 
perustuvina laskelmina. Näiden laskelmi-
en laatiminen edellyttää arvioiden käyt-
tämistä. Liikearvon testauslaskelmissa 
käytetyt kassavirtaennusteet pohjautuvat 
johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja 
ylläpitoinvestointiennusteisiin, jotka on 
laadittu konsernin budjetointiprosessin 
yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa 
toteutuneeseen kehitykseen sekä käsityk-
seensä alansa kasvunäkymistä. Ennusteet 
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sisältävät epävarmuustekijöitä alan mark-
kinatilanteen kehityksen suhteen.

Tuloutusperiaatteissa esitetyn mukai-
sesti pitkäaikaishankkeen tulot ja menot 
kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistus-
asteen perusteella, kun hankkeen lop-
putulos voidaan arvioida luotettavasti. 
Valmistusasteen mukainen tuloutus pe-
rustuu arvioihin hankkeesta odotettavissa 
olevista tuotoista ja kuluista, samoin kuin 
hankkeen etenemisen luotettavaan mitta-
ukseen. Mikäli arviot hankkeen lopputule-
masta muuttuvat, muutetaan tuloutettua 
myyntiä ja voittoa sillä kaudella, jolloin 
muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioi-
tavissa. Hankkeesta odotettavissa oleva 
tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

3. HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Käänteinen hankinta

Entinen Vaahto Group –konserni ja Uu-
technic OY sopivat 3.9.2015 yritys- ja ra-
hoitusjärjestelystä, jossa Vaahto Groupin 
ja Uutechnicin liiketoiminnot yhdistettiin.  
Järjestely hyväksyttiin emoyhtiön ylimää-
räisessä yhtiökokouksessa 30.10.2015. 
Järjestelyn yhteydessä konsernin emoyh-
tiön nimi muutettiin Plc Uutechnic Group 
Oyj:ksi (entinen Vaahto Group Plc Oyj). 
Järjestely toteutettiin vaiheittain siten, 
että se oli kokonaisuudessaan loppuunsaa-
tettu tilikauden päättymisen jälkeen tam-
mikuussa 2016.

Järjestelyn seurauksena konserniin tuli 
tytäryhtiöksi Uutechnic Oy (2708799-4), 
joka syntyi vuoden vaihteessa 2015/2016 
kaupparekisteriin merkityn aiemman Uu-
technic Oy:n (0933067-1) jakautumisen 
seurauksena. Jakautumisessa aiemman 
Uutechnic Oy:n liiketoiminta sekä siihen 

liittyneet koneet, laitteet ja varasto siirtyi-
vät uuteen Uutechnic Oy:öön (2708799-
4). Liiketoimintaan kuulumaton varalli-
suus ja Uudessakaupungissa sijaitsevat 
Uutechnic Oy:n käytössä olevat kiinteistöt 
siirtyivät UuCap Oy:lle (2553243-3). Uu-
Cap Oy jäi yritysjärjestelyn ulkopuolelle 
ja uusi Uutechnic Oy tuli osaksi konser-
nia osakevaihdolla. Osakevaihdossa Plc 
Uutechnic Group Oyj suuntasi Uutechnic 
Oy:n osakkeenomistajille osakeannin, jos-
sa vastikkeeksi Uutechnic Oy:n osakkeis-
ta tarjottiin merkittäväksi 24 000 000 Plc 
Uutechnic Group Oyj:n osaketta merkin-
tähintaan 0,25 euroa osakkeelta. Yritys-
järjestelyn yhteydessä toteutettiin myös 
merkintäetuoikeusanti sekä Uutechnic 
Oy:n osakkeenomistajille suunnattu raha-
anti, joissa Plc Uutechnic Group Oyj:öön 
sijoitettiin yhteensä n. 4,0 milj. euroa ra-
hana merkintähinnalla 0,25 euroa osak-
keelta. Yritys- ja rahoitusjärjestelyssä Plc 
Uutechnic Group Oyj:n osakemäärä nousi 
osakeantien johdosta aiemmasta 15 977 
360 osakkeesta 55 963 210 osakkeeseen

Yrityshankinta on konsernissa käsitel-
ty IFRS3 –standardin mukaisena kääntei-
senä hankintana. Tämä tarkoittaa, että 
konsernitilinpäätöksessä hankkijaosapuo-
lena on Uutechnic Oy ja hankinnan koh-
teena on konsernin juridinen emoyhtiö eli 
vanha Vaahto Group Plc Oyj (nykyinen Plc 
Uutechnic Group Oyj). Konsernitilinpää-
tös on laadittu juridisen emoyhtiön nimis-
sä, mutta konsernilaskennassa jatkuvuus 
koskee Uutechnic Oy:n tilinpäätöstä.  Kon-
sernitilinpäätöksessä hankintahetkeksi on 
määritetty 30.10.2015. Vastikkeen arvo 
määritettiin Vaahto Group Plc Oyj:n osak-
keen hinnan 0.32 euroa / osake perusteel-
la, mikä perustuu pörssikauppoihin ajalla 
3.9. – 30.10.2015 Hankintamenoksi muo-

dostui siten 7 680 000 euroa.

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otet-
tujen velkojen arvot hankintahetkellä oli-
vat seuraavat:

    t EUR
Aineettomat hyödykkeet  20
Asiakassuhteet   2 309
Aineelliset hyödykkeet  5 252
Myytävissä olevat sijoitukset 25
Vaihto-omaisuus   3 216
Myyntisaamiset ja 
muut saamiset   9 183
Rahat ja pankkisaamiset  438
VARAT YHTEENSÄ  20 443
 
Laskennallinen verovelka 543
Pitkäaikainen korollinen 
vieras pääoma   2 000
Pitkäaikaiset varaukset  225
Lyhytaikainen korollinen 
vieras pääoma   4 231
Ostovelat ja muut velat  8 898
Lyhytaikaiset varaukset  400
VELAT YHTEENSÄ  16 297
 
NETTOVARALLISUUS  4 146
 
HANKINTAMENO  7 680
 
LIIKEARVO   3 534

Hankinnasta syntyi 3 534 tuhannen euron 
liikearvo, joka perustuu Uutechnicin han-
kinnasta odotettavissa oleviin synergia-
hyötyihin. Kirjattu liikearvo ei ole vähen-
nyskelpoinen verotuksessa.

Hankinnan kohteessa aikaisemmin kir-
jaamattomina aineettomina ja aineellisina 
hyödykkeinä on tunnistettu asiakassuh-
teet, kiinteistön arvo ja teknologia. Niille 

on määritelty erillisen arvonmäärityksen 
perusteella käyväksi arvoksi hankinta-
ajankohtana 3 809 tuhatta euroa, jota 
poistetaan suunnitelman mukaisesti.

Jos hankinta olisi toteutettu 1.1.2015, 
niin konsernin liikevaihto olisi ollut 30,6 
milj. euroa ja tilikauden laaja tulos olisi ol-
lut 6,2 milj. euroa.

41   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2015



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1 000 EUR 

4. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Lopetettujen toimintojen tulos

Vuokratuotot

Operatiiviset kulut

Rahoitustuotot/-kulut, myyntivoitot - tappiot

Poistot 

Voitto/tappio ennen veroja

Verot

Tilikauden voitto/tappio lopetetuista 

toiminnoista

Lopetettujen toimintojen rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirrat

Rahoituksen rahavirrat

Rahavirrat yhteensä

Myytävänä olevaksi luokiteltujen / 

lopetettujen toimintojen varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Saamiset

Rahoitusarvopaperit

Rahavarat

Varat yhteensä

Myytävänä olevaksi luokiteltujen / 

lopetettujen toimintojen velat

Myytävät lyhytaikaiset velat, korottomat

Velat yhteensä

1.1.-31.12.2015

180

-10

150

-14

306

-61

245

-357

-550

-907

1.1.-31.12.2014

180

-10

462

-30

602

-102

500

-566

-200

-766

532

360

4 480

500

5 871

174

174
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LOPETETUT TOIMINNOT

3.9.2015 tiedotetun ja tilikauden 2015 lopussa toteutuneen yritys- ja rahoitusjärjestelyn yhteydessä  Uutechnicin jakautumisen kautta syntyvä liiketoimintayhtiö siirtyi osakevaih-
dolla konsernin omistukseen 100 %:sesti. Uutechnicin jakautumisessa yhdistymisen ulkopuolelle jäävät toiminnot ja niihin liittyvät tase-erät esitetään lopetettuina toimintoina 
tuloslaskelmassa ja jakautumisessa poistuvina erinä taseessa.



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1 000 EUR 

5. SEGMENTTIRAPORTOINTI

TIEDOT TÄRKEIMMISTÄ ASIAKKAISTA

Konsernin liikevaihtoon sisältyy tuottoja yhdeltä asiakkaalta määrä, joka ylittää 10 % konsernin liikevaihdosta. Tältä asiakkalta saatujen tuottojen yhteismäärä on 1,044 milj. euroa 
(0,6 milj. euroa/kaksi asiakasta tilikaudella 2014)

MAANTIETEELLISIÄ ALUEITA KOSKEVAT TIEDOT

Maantieteelliset alueet esitetään päämarkkina-alueittain. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaan sijaintimaan mukaan. Varat ja investoinnit esitetään niiden 
sijaintimaan mukaan. Varoina esitetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä liikearvo.
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Tilikausi 2015

Liikevaihto

Varat

Investoinnit

Tilikausi 2014

Liikevaihto

Varat

Investoinnit

Suomi

3 503

7 894

34

Suomi

1 862

173

Muu Eurooppa

3 193

3 196

8

Muu Eurooppa

414

Pohjois-Amerikka

256

Pohjois-Amerikka

Etelä-Amerikka

179

Etelä-Amerikka

10

Aasia

1 723

Aasia

8

Afrikka

5

Afrikka

Konserni yhteensä

8 859

11 090

42

Konserni yhteensä

2 294

173

0



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1 000 EUR 

6. PITKÄAIKAISHANKKEET 7. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
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Liikevaihdon erittely

Valmistusasteen mukainen liikevaihto

Muu liikevaihto

Yhteensä

Liiketoiminnan muut tuotot

Avustukset

Muut tuotot

Yhteensä

Tilauskanta

Valmistusasteen mukaan tuloutettavat 

hankkeet

Luovutuksen mukaan tuloutettavat hankkeet

Tilauskanta yhteensä

Erittely pitkäaikaishankkeiden yhdistellyistä 

vastaavien ja vastattavien eristä 

Valmistusasteen mukaisia tuottoja vastaavat 

siirtosaamiset

Hankkeiden tilaajilta saadut ennakot

Erotus

Taseen lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 

(Taseen erä Saamiset pitkäaikaishankkeista asi-

akkailta, liitetieto 23. Lyhytaikaiset saamiset)

Taseen lyhytaikaiset ennakkomaksut pitkäai-

kaishankkeista (Sisältyvät taseen erään Osto-

velat ja muut velat, Liitetieto 29.)

Taseen hankesaamiset netto

Valmistusasteen mukaan tuloutettujen,  

mutta asiakkaille luovuttamatta olevien pitkä-

aikaishankkeiden osalta tuotoiksi tilikaudella ja  

aikaisempina tilikausina kirjattu määrä.

Tilauskannasta on vähennetty pitkäaikais-

hankkeiden osalta tuotoiksi kirjattu määrä.

1.1.-31.12.2015

5 086

3 773

8 859

1448

1.1.-31.12.2015

25

9

34

6 900

4 780

11 680

6 478

-6 255

223

223

223

1.1.-31.12.2014

2 294

2 294

1.1.-31.12.2014

47

47

1 612

1 612



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Poistuvissa omaisuuserissä on jatkavan operatiivisen toiminnan käyttämät toimitilat. 
Tähän omaisuusmassaan kohdistuu kuluja, mm. poistoja. Jakautumisen jälkeen nämä 
kulut korvautuvat omaisuusyhtiön perimillä vuokrilla. Näiden kulujen siirtäminen lope-
tettuihin toimintoihin ilman että niiden tilalle tulevat vuokrat esitettäisiin jatkuvissa 
toiminnoissa vääristäisi jatkavan toiminnan kannattavuutta. Tästä syystä historiallisis-
sa IFRS-luvuissa kirjataan jatkuviin toimintoihin jakautumisen jälkeisen vuokratason 
mukainen vuokrakulu sekä vastaavat verovaikutukset.
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1 000 EUR 

8. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 9. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut

Tuotannon yleiskustannukset

Matkakulut

IT-kulut

Kiinteistö- ja huoneistokulut

Myyntikulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

Pankkitakauskulut

Markkinointikulut

Muut liiketoiminnan kulut

Yhteensä

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut aineettomat hyödykkeet

Yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Koneet ja kalusto, rahoitusleasing

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät 

tilintarkastajille maksettuja palkkioita

Tilintarkastuspalkkiot

Konsultointi- ym. asiantuntijapalkkiot

Yhteensä

1.1.-31.12.2015

277

106

58

38

94

33

25

17

10

431

1 089

1.1.-31.12.2015

13

13

18

86

11

9

124

137

1.1.-31.12.2015

5

90

95

1.1.-31.12.2014

180

47

62

141

430

1.1.-31.12.2014

11

11

54

54

65

1.1.-31.12.2014

4

4



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1 000 EUR

10. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT

11. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Palkat ja palkkiot

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

Muut henkilösivukulut

Yhteensä

Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajat

Hallituksen jäsenet sekä varajäsenet

Yhteensä

Konsernin henkilökunta tilikauden lopussa

Toimihenkilöt

Työntekijät

Yhteensä

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetietojen kohdassa 32. Lähipiiritapahtumat.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Konsernin tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopiste oli asiakkaiden prosessien 

kehittämisessä.

1.1.-31.12.2015

2 012

355

115

2 481

204

81

286

75

104

179

1.1.-31.12.2014

673

128

27

828

105

65

170

9

5

14
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12. RAHOITUSKULUT

Rahoituskulut

Korkokulut

Valuuttakurssitappiot

Muut rahoituskulut

Yhteensä

1.1.-31.12.2015

187

13

100

300

1.1.-31.12.2014

0



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1 000 EUR

13. TULOVEROT

Tuloslaskelmaan kirjatut verot

Tilikauden verotettavaan tuloon 

perustuva vero

Laskennalliset verot

Yhteensä

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin 

kotimaan verokannalla laskettujen 

verojen välinen täsmäytyslaskelma

Tulos ennen veroja

Konsernin kotimaan verokanta 

tilikauden lopussa

Verot laskettuna konsernin kotimaan 

verokannalla

Erot tuloslaskelman verokulun ja 

konsernin kotimaan verokannan 

mukaisten verojen välillä aiheutuvat:

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavista 

verokannoista

Verovapaista tuloista

Vähennyskelvottomista kuluista

Tilikauden tappioista joista ei ole kirjattu 

verosaamista

Muista väliaikaisista eroista

Verot tuloslaskelmassa

Efektiivinen veroprosentti

1.1.-31.12.2015

-119

18

-102

810

20%

162

31

1

-26

-66

102

13%

1.1.-31.12.2014

4

4

-16

20%

3

1

4

28%

14. OSAKEKOHTAINEN TULOS

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden 

tulos, jatkuvat toiminnot, 1 000 eur

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden 

tulos, lopetetut toiminnot, 1 000 eur

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 

tilikauden aikana, kpl

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta 

voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/

osake, jatkuvat toiminnot

Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/

osake, lopetetut toiminnot

Laimentamaton osakekohtainen tulos euroa/

osake, tilikauden tulos

1.1.-31.12.2015

709

245

29 516 938

0,02

0,01

0,03

1.1.-31.12.2014

-11

501

24 000

0,00

0,02

0,02
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1.1.-31.12.2015

Hankintameno tilikauden alussa

Liiketoimintojen yhdistäminen

Lisäykset

Vähennykset

Siirrot erien välillä

Hankintameno tilikauden lopussa

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

tilikauden alussa

Poistot tilikaudella

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

1.1.-31.12.2014

Hankintameno tilikauden alussa

Lisäykset

Vähennykset

Hankintameno tilikauden lopussa

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

tilikauden alussa

Poistot tilikaudella

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

1 000 EUR

15. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Maa- ja 

vesialueet

551

551

551

Maa- ja 

vesialueet

0

0

Rakennukset

2 744

2 744

-29

-29

2 714

Rakennukset

0

0

Koneet ja 

kalusto

287

1 376

35

-25

77

1 750

-126

-86

-212

162

1 538

Koneet ja 

kalusto

287

287

-72

-54

-126

216

162

Koneet ja 

kalusto, 

rahoitus-leasing

404

-77

327

-11

-11

316

Koneet ja 

kalusto, 

rahoitus-leasing

0

0

Muut aineelliset 

hyödykkeet

168

6

173

-9

-9

164

Muut aineelliset 

hyödykkeet

0

0

Ennakkomaksut 

ja keskeneräiset 

hankinnat

10

10

10

Ennakkomaksut 

ja keskeneräiset 

hankinnat

5

-5

0

0

Aineelliset 

hyödykkeet 

yhteensä

287

5 252

41

-25

0

5 555

-126

-135

-261

162

5 294

Aineelliset 

hyödykkeet 

yhteensä

292

-5

287

-72

-54

-126

216

162
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1 000 EUR

16. AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

1.1.-31.12.2015

Hankintameno tilikauden alussa

Liiketoimintojen yhdistäminen

Lisäykset

Hankintameno tilikauden lopussa

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa

Poistot tilikaudella

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

1.1.-31.12.2014

Hankintameno tilikauden alussa

Lisäykset

Hankintameno tilikauden lopussa

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa

Poistot tilikaudella

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

Aineettomat oikeudet sisältävät aktivoituja patenttien, tavaramerkkien ja lisenssien hankintamenoja.  Liikearvot, kts. Kohta 17. Liikearvot

Aineettomat 

oikeudet

33

14

1

48

-22

-13

-35

11

13

Aineettomat 

oikeudet

33

33

-11

-11

-22

22

11

Muut aineettomat 

hyödykkeet

429

429

-61

-61

369

Muut aineettomat 

hyödykkeet

Brändit

1 885

1 885

-4

-4

1 881

Brändit

Aineettomat 

hyödykkeet yhteensä

33

2 329

1

2 362

-22

-78

-100

11

2 262

Aineettomat 

hyödykkeet yhteensä

33

33

-11

-11

-22

22

11
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1 000 EUR

17. LIIKEARVOT

18. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET

Liikearvot

Hankintameno tilikauden alussa

Konsernirakenteen muutoksesta aiheutuneet 

lisäykset

Hankintameno tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

AP-Tela Oy

Japrotek Oy Ab

Stelzer Rührtechnic Int. GmbH

Uutechnic Oy

AP-Tela Oy

Japrotek Oy Ab

Stelzer Rührtechnic Int. GmbH

Uutechnic Oy

AP-Tela Oy

Japrotek Oy Ab

Stelzer Rührtechnic Int. GmbH

Uutechnic Oy

1 000 EUR

Myytävissä olevat sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet, 

myytävissä olevat, 

noteeraamattomat

Yhteensä

Konsernin sijoitukset muihin osakkeisiin ja osuuksiin koostuvat sijoituksista noteeraamattomiin 

osakkeisiin, jotka ovat joko yleishyödyllisiä tai konsernin liiketoimintaan liittyviä osakkeita. 

1.1.-31.12.2015

3 534

3 534

3 534

Liikevaihdon 

kasvuolettama 5 vuoden 

ennustejaksolla %

6,2  -  8,7%

5,6  -  6,7%

3,3  -  9,3%

9,1 - 12,5%

11,9 %

11,9 %

11,5 %

11,5 %

Diskonttokorko voi 

nousta  %-yksikköä

3,0

6,0

5,7

29,5

Nettokassavirta voi 

laskea, %

-33,3

-56,7

-49,7

-125,0

EBITDA 

5 vuoden 

ennustejaksolla %

6,7 - 13,7%

5,6  -  6,3%

2,3  -  9,3%

4,7 - 11,1%

1.1.-31.12.2015

25

25

1.1.-31.12.2014

0

1.1.-31.12.2014

0

Liikearvojen testaus:     

Liikearvot testataan vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta. Testaukset 
tehdään niiden rahavirtaa kerryttävien yksiköiden osalta, joihin liikearvot on kohdis-
tettu. Kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmiin. 

Keskeiset oletukset liikearvotestauksessa:     

Liikearvon testauslaskelmissa käytetyt keskeiset oletukset ovat kyseisen yksikön liike-
vaihdon ja kustannustason kehitys. Laskelmissa käytetyt kassavirtaennusteet pohjau-
tuvat johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinvestointiennusteisiin, jotka on 
laadittu konsernin budjetointiprosessin yhteydessä. Johto perustaa ennusteensa toteu-
tuneeseen kehitykseen sekä käsitykseensä alansa kasvunäkymistä. Kasvuennusteissa 
huomioidaan hyväksytyt investointipäätökset. Taloudelliset suunnitelmat ja ennusteet 
on laadittu testattaville yksiköille viiden vuoden jaksolle, ja tälle ajanjaksolle on testa-
uslaskelmissa ennakoitu rahavirtoja.

Tilikauden lopussa jäljellä olevan liikearvo kohdistuu Stelzer Rührtechnik Internatio-
nal GmbH:han, Japrotek Oy:öön, AP-Tela Oy:öön ja Uutechnic Oy:öön. Yhtiöden kassa-
virtaennusteet perustuvat arvioon, jonka mukaan yhtiöiden kannattavuuden odotetaan 
tilikaudella 2016 ja sen jälkeen kasvavan nyt päättyneestä tilikaudesta. Osa kasvusta 
odotetaan tulevan yritysjärjestelyyn liittyvistä synergiahyödyistä.     
 

Diskonttokorko:     

Diskonttokorkona on käytetty Uutechnic Groupille määritettyä pääoman tuottovaati-
musta (WACC) ennen veroja. Diskonttokorot tilikaudella 2015 olivat:

Arvonalennustestauksessa käytettyjen keskeisten oletusten herkkyys:
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1 000 EUR

19. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

20. VAIHTO-OMAISUUS

  

Laskennalliset verosaamiset  

Tilikauden tappioista ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia. Tappiot olivat yhteensä 130 tEUR  ja ne vanhenevat vuonna 2025.

Laskennalliset verovelat

Liiketoimintojen yhdistäminen

Muista väliaikaisista eroista

Yhteensä

 

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Keskeneräiset tuotteet

Valmiit tuotteet

Yhteensä

 

31.12.2015

422

103

525

31.12.2015

1 087

1 343

254

2 684

31.12.2014

0

Kirjattu tulos-

laskelmaan

15

2

18

31.12.2014

208

11

0

219

Kirjattu tulos-

laskelmaan

0
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1 000 EUR

21. LYHYTAIKAISET SAAMISET 22. RAHAVARAT

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset*

Myyntiennakkosaamiset

Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Yhteensä

* Myyntisaamiset eivät sisällä merkittäviä riskikeskittymiä

Myyntisaamisten ikäjakauma

Erääntymättömät

Erääntyneet alle 180 päivää

Erääntyneet yli 180 päivää

Yhteensä

Siirtosaamiset

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset 

erät

Osatuloutussaamiset

Muut siirtosaamiset

Yhteensä

Rahavarat

Rahat ja pankkisaamiset

Yhteensä

Rahavarojen muutos 

rahavirtalaskelmassa

Rahavarat tilikauden alussa

Liiketoimintojen yhdistäminen

Rahavarat tilikauden lopussa

Taseen mukainen rahavarojen muutos

31.12.2015

4 169

1 257

273

1 675

327

7 701

Myynti-

saamiset

4116

53

4 169

31.12.2015

223

104

327

31.12.2015

679

679

587

152

679

-60

31.12.2014

218

11

51

279

Myyntiennakko-

saamiset

955

302

1 257

31.12.2014

0

31.12.2014

87

87

1 850

587

-1 263

Yhteensä

5 071

355

5 426

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

52   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2015



23. OMA PÄÄOMA

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Osakepääoma

Plc Uutechnic Group Oyj:n 31.12.2015 kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu 
osakepääoma oli 2 872 302 euroa. 

Helmikuussa 2015 toteutettiin suunnattu anti, jossa laskettiin liikeeseen  
10 000 000 uutta osaketta.

30.10.2015 Plc Uutechnic Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yritys- ja ra-
hoitusjärjestelyyn, johon liittyi seuraavat osakeannit:

Merkintäetuoikeusanti, jossa vanhat osakkeenomistat merkitsivät 9 985 850 uutta osa-
ketta. Tämä anti merkittiin ja maksettiin joulukuussa 2015, jolloin osakkeet myös mer-
kittiin kaupparekisteriin.

Suunnattu osakeanti, jossa Uutechic Oy:n osakkeenomistajat ja/tai heidän nimeämänsä 
tahot merkitsivät 30.000.000 yhtiön uutta osaketta. Tämä suunnattu anti merkittiin 
joulukuussa 2015 ja tammikuussa 2016. Kaikki tämän annin osakkeet merkittiin kaup-
parekisteriin tammikuussa 2016.

Yllä mainittujen osakeantien jälkeen Plc Uutechnic Group Oyj osakemäärä on  
55 963 210 kappaletta, joka määrä on ollut kokonaisuudessaan kaupankäynnin kohtee-
na 20.1.2016 lukien.

Kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin kaikilta osin yhtäläiset oikeudet.

Ylikurssirahasto

Ylikurssirahasto muodostuu vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978) mukaisten osakeantien 
ylikursseista.

Muuntoerot

Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta 
syntyneet muuntoerot.

Osingot

Tilikaudella 2015 Uutechnic Oy on jakanut osinkoja 700 tuhatta euroa. Tilinpäätöspäi-
vän jälkeen hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa.

Pääoman hallinta

Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on turvata Uutechnic Group –konsernin toi-
minnan jatkuvuus ja ylläpitää optimaalinen pääomarakenne investointien turvaamisek-
si ottaen huomioon pääomakustannukset. Pääomaan lasketaan oma ja vieras pääoma 
vähennettynä saaduilla ennakoilla. 

Tilinpäätöksessä 2014 emoyhtiön Plc Uutechnic Group Oyj:n oma pääoma oli -7,8 milj. 
euroa negatiivinen. Rahoitusjärjestelyyn liittyvät lainojen anteeksiannot ja osakeannit 
ovat vaikuttaneet positiivisesti omaan pääomaan. Tilikauden 2015 päättyessä emoyh-
tiön oma pääoma oli 11,5 milj. euroa.  Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 
9,5 milj. euroa.

Hannu Laakkosen ja Mikko Laakkosen antamat lainat yhteensä 2 milj. euroa muun-
nettiin rahoitusjärjestelyn yhteydessä vakuudettomiksi pääomalainoiksi. Lainat ovat 
osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron 
maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. 
Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019. Yhti-
öllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. Lainojen maksamattomalle 
pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Osiin lainoista, yhteenlasketulta pää-
omaltaan 1 milj. euroa, liittyy erityinen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näistä lainoista on 
31.12.2017 maksamatta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa 1 milj. euron 
pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 0,25 euroa. Vaihto-oikeus pe-
rustuu yhtiön yhtiökokouksen 14.4.2015 antamaan osakeantivaltuutukseen.

Pääoman rakenteen kehitystä seurataan omavaraisuus -tunnusluvun avulla vuosinel-
jänneksittäin. Tunnusluku lasketaan siten, että konsernin oma pääoma jaetaan luvul-
la, joka saadaan, kun taseen loppusummasta vähennetään saadut ennakot. Konsernin 
omavaraisuusaste 31.12.2015 oli 68,0%.
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1 000 EUR

23. OMA PÄÄOMA

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

OSAKEPÄÄOMA
Osakepääoma tilikauden alussa
Käänteisen hankinnan kirjaukset
Osakepääoma tilikauden lopussa

RAHASTOT
Ylikurssirahasto tilikauden alussa
Käänteisen hankinnan kirjaukset
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa
Maksullinen osakeanti
Osakevaihto
Osakeantimenot
Käänteisen hankinnan kirjaukset
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

Rahastot yhteensä

Muuntoerot
Muuntoero, hankintahetken sidottu oma pääoma
Muuntoerot

KERTYNEET VOITTOVARAT
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa
Jakautumisessa siirtyvät erät
Edellisten tilikausien voitto/tappio

Tilikauden voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio

Osingonjako

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajat

MÄÄRÄYSVALLATTOMAT OMISTAJAT

Määräysvallattomat omistajat

Oma pääoma yhteensä

31.12.2015

17
2 855
2 872

6
6

1 500
7 680

-159
-2 901
6 120

6 126

33
33

5 872
-5 654

218

954
954

-700

472

472

9 504

31.12.2014

17

17

6 033

6 033

489
489

-650

5 872

5 872

5 889
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1 000 EUR

24. VARAUKSET

25. KOROLLISET VELAT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Pitkäaikaiset varaukset

Varausten määrä tilikauden alussa

Liiketoimintojen yhdistäminen

Varausten käyttö

Varausten määrä tilikauden lopussa

Lyhytaikaiset varaukset

Varausten määrä tilikauden alussa

Varausten käyttö

Varausten määrä tilikauden lopussa

Pitkäaikaiset korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta

Pääomalainat omistajilta

Yhteensä

Lyhytaikaiset korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta

Yhteensä

Takuuvaraus kattaa takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, joihin liittyy tuotetakuu. 

Takuuajat ovat tavallisesti 24 kuukauden pituisia, jossa ajassa takuuvaraukset tulevat käyte-

tyiksi. Eläkevaraus muodostuu yhden jo eläkkeellä olevan henkilön eläkevastuusta Saksan yh-

tiössä. 

Luovutetut projektit
Tilikauden loppuun mennessä luovutetuista projekteista on konsernin yhtiöillä luovu-
tuksiin liittyvä takuuaikainen vastuu.

Takuuvaraukset

104

104

Takuuvaraukset

23

12

35

31.12.2015

2 000

2 000

4 000

1 482

1 482

Eläkevaraukset

159

159

Eläkevaraukset

0

31.12.2014

0

0

Yhteensä

263

263

Yhteensä

23

12

35
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1 000 EUR

26. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä
Valuuttamääräiset myyntisaamiset
Valuuttamääräiset ostovelat
Valuuttamääräiset rahavarat
Nettoriski taseessa 

Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä
Valuuttamääräiset myyntisaamiset
Valuuttamääräiset ostovelat
Valuuttamääräiset rahavarat
Nettoriski taseessa 

Herkkyysanalyysi
Valuuttojen 10%:n heikentymisen 
(suhteessa euroon) vaikutus euroissa:
Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä
Vaikutus tilikauden voittoon ennen veroja
Vaikutus tilikauden voittoon 
(verovaikutus huomioituna)

Konserni yhteensä tilinpäätöspäivänä
Vaikutus tilikauden voittoon ennen veroja
Vaikutus tilikauden voittoon 
(verovaikutus huomioituna)

Rahoituslaitoslainat

Pääomalainat omistajilta

Yhteensä

Pääomalainat ovat kiinteäkorkoisia.

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haital-

liset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttariski ja korkoris-

ki. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteu-

tuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä  liiketoimintayksiköiden kanssa. 

VALUUTTARISKI

Valuuttariskien hallinnan periaatteiden mukaisesti merkittävät valuuttakurssiriskit 
pääsääntöisesti suojataan. Suojauksessa käytetään valuuttatermiineitä sekä valuut-
taoptiosopimuksia. Valuuttatermiineillä suojataan myyntisaamisia ja tulevia saamisia 
sekä ostovelkoja ja tulevia velkoja.

Altistuminen transaktioiden valuuttakurssiriskille

KORKORISKI

Korkotason muutosten vaikutukset korollisten velkojen arvoon aiheuttavat korkoriskin. 
Korkoriskin hallitsemiseen voidaan käyttää koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia.

Korkokannan herkkyysanalyysi

ZAR

33,0

33,0

ZAR

0,0

ZAR
0,2

0,1

ZAR
0,0

0,0

31.12.2015
SEK

183,0

183,0

31.12.2014
SEK

0,0

31.12.2015
SEK
1,8

1,4

31.12.2014
SEK
0,0

0,0

Korkokulut, maksu-

suunnitelman mukainen 

korko

31.12.2015

157

329

486

Korkokulujen lisäys  

korkotason muttuessa

+1%

58

58

USD

303,0

303,0

USD

0,0

USD
25,3

20,2

USD
0,0

0,0

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

LUOTTORISKI

Luottoriskeiltä suojaudutaan pääasiassa maksuehdon ja maksutavan valinnalla.  Mer-
kittävissä kaupoissa maksujärjestelyinä käytetään pääasiallisesti ennakkomaksuja ja 
rembursseja. Konserni ei pääsääntöisesti myönnä asiakasrahoitusta, vaan toimii yhteis-
työssä pankkien ja vientiluottolaitosten kanssa tukeakseen asiakkaiden laiteinvestoin-
tien rahoitusta.

JÄLLEENRAHOITUS- JA LIKVIDITEETTIRISKI

Maksuvalmiusriski:
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman ra-
hoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoitta-
miseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun.  Rahoituksen saatavuus ja joustavuus 
pyritään takaamaan nostamattomilla luottolimiiteillä sekä tililuotoilla.

Maksuvalmiuden arvioimiseksi konserni on laatinut kuukausikohtaisen kassavirtaen-
nusteen, joka ulottuu helmikuulle 2017. Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tilin-
päätöksen yhteydessä laadittuun tulosennusteeseen vuodelle 2016. Konsernin käyttö-
pääoma riittää tilinpäätöshetkellä seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli konserni 
saavuttaa ennustetut tulostavoitteet. Koska laskelmissa käytetyt tulostasot eivät ku-
vasta edellisten vuosien toteutunutta kehitystä, niihin sisältyy epävarmuutta.
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1 000 EUR

26. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

RAHOITUSJÄRJESTELYT

Konsernin ja rahoittajien väliseen rahoitussopimukseen liittyy ehto, että konsernin gearing -luku ei nouse yli lukuarvon 0,65. Tunnusluku määritetään vuosittain konsernin vahvis-
tetun tilinpäätöksen perusteella siten, että nettovelkaantumisastetta laskettaessa omaan pääomaan huomioidaan myös osakeyhtiölain mukaiset pääomalainat. Kovenantti tarkis-
tetaan ensimmäisen kerran tilikaudelta 2016  ja sen jälkeen vuosittain.

Emoyhtiön Turun Seudun Osuuspankista olevaan 2 milj. euron lainaan liittyy erityisehto, jonka mukaan lainan marginaali on sidottu Uutechnic Group -konsernin korollisten netto-
velkojen suhde käyttökate -hinnoittelukovenanttiin. Luoton lähtömarginaali on 2,35 %-yksikköä. Tunnusluvun ollessa 2 tai pienenmpi luoton marginaali laskee 1,90 %-yksikköön. 
Marginaalit tarkistetaan ensimmäisen kerran tilikauden 2016 tilinpäätöksen perusteella ja sen jälkeen vuosittain.
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Rahoitusvelkojen maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat, 1 000 EUR

Rahoitussaamisten maksusuunnitelman mukaiset rahavirrat

Korolliset velat

Erääntyy tilikaudella

Lainat rahoituslaitoksilta, pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta, korot

Pääomalainat omistajilta pääoma

Pääomalainat omistajilta, korot

Yhteensä

Korottomat velat

Erääntyy tilikaudella

Ostovelat 

Yhteensä

Pitkäaikaiset saamiset

Erääntyy tilikaudella

Muut saamiset, pääoma ja korko

Yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset

Erääntyy tilikaudella

Myyntisaamiset

Myyntiennakkosaamiset

Yhteensä

2016

1-6 kk aikana

267

33

300

2016

1-6 kk aikana

2 105

2 105

Aiemmin 

erääntyneet

Aiemmin 

erääntyneet

53

301

354

2016

7-12 kk aikana

23

23

2016

7-12 kk aikana

2016

2016

4 116

955

5 071

2017

41

41

2017

2017

2017

2018

30

30

2018

2018

2018

2019

19

2 000

320

2 339

2019

2019

2019

2020

8

8

2020

2020

2020

Myöhemmin

2 000

3

2 003

Myöhemmin

Myöhemmin

Myöhemmin

Yhteensä

2 267

157

2 000

320

4 744

Yhteensä

2 105

2 105

Yhteensä

Yhteensä

4 169

1 256

5 425



1 000 EUR

26. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Korollisten velkojen painotetut erääntymisajat ja korkokannat 31.12.2015  
  
    
    Erääntymisaika (vuotta)  Korkokanta%  
Lainat rahoituslaitoksilta              5   2,3 %  
Pääomalainat omistajilta               4   4,0 % 
   
    
Shekkitililuotot    
Tilinpäätöspäivänä 31.12.2015 konsernilla oli käytössä shekkitililuottoja yhteensä 
1,2 milj. euroa.     

Shekkitililuottojen keskikorko oli  2,91 %.    
    
Käyttämättömät luotto- ja tililimiitit    
Tilinpäätöspäivänä 31.12.2015 konsernilla oli käyttämättömiä shekkitililimiittejä 
yhteensä 3,7 milj. euroa.    
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27. LYHYTAIKAISET VELAT

Ostovelat ja muut velat

Saadut ennakot

Maksamattomat myyntiennakkolaskut

Lyhytaikaiset ostovelat

Muut lyhytaikaiset velat

Siirtovelat

Yhteensä

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Jaksotetut henkilöstökulut

Korkovelat

Muut siirtovelat

Yhteensä

Tuloverovelka

Tuloverojaksotus

Yhteensä

31.12.2015

692

1 257

2 105

450

1 856

6 360

945

911

1 856

10

10

31.12.2014

13

66

377

119

575

111

8

119

0



1 000 EUR

28. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

    

    

Muiden kuin johdannaissopimusten käyvät arvot 

Rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Rahat ja pankkisaamiset   

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

Pääomalainat omistajilta

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

Kirjanpitoarvo

31.12.2015

7 701

679

Kirjanpitoarvo

31.12.2015

2 000

2 000

1 481

6 360

Käypä arvo

31.12.2015

7 701

679

Käypä arvo

31.12.2015

2 000

2 000

1 481

6 360

Käypä arvo

31.12.2014

279

87

Käypä arvo

31.12.2014

575

Kirjanpitoarvo

31.12.2014

279

87

Kirjanpitoarvo

31.12.2014

575
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Annetut vakuudet  
  
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita  

Rahalaitoslainat
Tililuotot 
Yhteensä 
  
  
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat 
tytäryhtiöosakkeita.  

Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut 
kiinnitykset   
  

Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset
Yhteensä
  
Muut omasta puolesta annetut vakuudet  
Talletukset 
Yhteensä
  
Muut annetut vakuudet  
  
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä AP-Tela Oy:n, 
Japrotek Oy:n, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n 
osakekannat.  

Vastuusitoumukset ja muut vastuut  
  
Pankkitakaukset  
Pankkitakauslimiitit yhteensä 
Pankkitakauslimiiteistä käytössä 
  
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten 
vastuut  
Alle vuoden sisällä erääntyvä 
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 
Yhteensä
  
Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja 
-ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttö-
leasingsopimusten ehtoja.   
  
IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt  
Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia järjestelyjä.  
  
Muut vuokrasopimukset  
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin 
purettavissa olevin vuokrasopimuksin.  
  
Vuokravastuut  

Alle vuoden sisällä erääntyvät 
1-5 vuoden sisällä erääntyvät 
Myöhemmin erääntyvät
Yhteensä
  
Muut omasta puolesta annetut 
vastuusitoumukset  

Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut 
takaukset 
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset 
Vuokratakausten vakuudeksi annetut 
vastatakaukset 
Yhteensä 

1 000 EUR

29. VAKUUDET JA VASTUUT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2015

2 267
1 215
3 482

31.12.2015

4 743
17 238
21 981

9
9

31.12.2015

7 443
5 235

23
27
50

31.12.2015

552
2 209
3 134
6 447

31.12.2015

50

7 443
3 482

410
11 385

31.12.2014

400
679

1 079

0

31.12.2014

0

31.12.2014

0

31.12.2014

0
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Lähipiiriin luetaan henkilöt, jotka Arvopaperimarkkinalain mukaan luetaan yhtiön py-
syvään sisäpiiriin eli yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat sekä 
yhtiön erikseen sisäpiiriin nimeämät ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt. Lähipiiriin 
luetaan lisäksi näiden ilmoitusvelvollisten lähipiiriin kuuluvat henkilöt sekä ilmoitus-
velvollisten tai heidän lähipiirinsä määräysvallassa olevat yhteisöt sekä ilmoitusvelvol-
listen määräysvaltayhteisöt yhdessä perheenjäsenen tai toisen ilmoitusvelvollisen tai 
tämän perheenjäsenen kanssa. 
 
Vuokrakulut  
Tehdaskiinteistön vuokrakulut yhteisölle, jossa 
hallituksen jäsenet käyttävät määräysvaltaa

Pitkäaikaiset velat  
Pääomalainat konsernin emoyhtiön omistajille
  
Johdon työsuhde-etuudet
  
Emoyhtiön johdon palkat ja palkkiot  
Toimitusjohtaja:  
Heikkilä Martti Olavi
Rasinmäki Kalle  
  
Hallituksen jäsenet:  
Alatalo Sami 
Lindström Timo
Peräaho Jouko

1 000 EUR

30. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

31.12.2015

180

2 000

118
86

6
37
39

31.12.2014

180

0

105

33
33

Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläkkeelle siir-
tymisestä eikä eläke-eduista. Toimitusjohtajan sopimuksen mukaan yhtiö ja toimitus-
johtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustet-
ta. Irtisanomisaika on tällöin molempien puolelta kolme kuukautta. Yhtiön päättäessä 
sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 100 000,00 euroa vähennettynä irtisanomis-
ajalta maksetulla bruttopalkalla. Toimitusjohtajan sopimukseen kuuluu lisäksi vuosittai-
nen bonus, joka on 1,25 % konsernin tilinpäätöksen liikevoitosta alkaen vuodesta 2016.
  
Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole annettu palkkioksi yhtiön omia osakkei-
ta. Konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.

61   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2015



31. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Oman pääoman tuotto-% (ROE) =

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) =

Omavaraisuusaste-% =

Current ratio =

Nettovelkaantumisaste (gearing) =

Osakekohtainen tulos, euroa =

Osakekohtainen oma pääoma, euroa =

Osakekohtainen osinko, euroa =

Osinko tuloksesta prosentteina =

Efektiivinen osinkotuotto 

prosentteina =

Hinta/voitto-suhde (P/E) =

Osakkeen keskikurssi =

Osakekannan markkina-arvo =

Osakkeiden vaihdon kehitys =

Voitto tai tappio ennen veroja - verot 

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Oma pääoma + vähemmistöosuus 

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Lyhytaikaiset varat

Lyhytaikainen vieras pääoma

Korolliset velat - rahavarat

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Tulos ennen veroja - verot -/+ vähemmistöosuus  

Tilikauden keskim. osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 

   

Oma pääoma    

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 

   

Tilikauden osinko osaketta kohden  

Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin 

   

Osakekohtainen osinko    

Osakekohtainen tulos   

 

Osakekohtainen osinko    

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 

   

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Osakekohtainen tulos   

 

Osakkeiden euromääräinen kokonaisvaihto 

Vaihdettujen osakkeiden keskim. lukumäärä tilikauden aikana 

   

Osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x 

tilikauden viimeinen kaupantekokurssi   

 

Tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä ja

sen prosentuaalinen osuus osakesarjan kaikkien osakkeiden 

lukumäärästä    

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100
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32. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli arvo-osuusrekisterin 29.2.2016 mukaan 1095 
osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä oli 5 556 106 osaketta.

SUURIMMAT 
OSAKKEENOMISTAJAT

Arvo-osuusrekisterin 
29.2.2016 mukaan
Lindström Timo
Peräaho Jouko
Laakkonen Mikko
HML Finance Oy
UuCap Oy
Clearstream Banking S.A.*)
Peräaho Jonni
Lindström Ilona Iiris
Lindström Risto Herman
Laakkonen Hannu
Yhteensä 10 suurinta
*) hallintarekisteröityjä

Lindström Timo, Peräaho Jouko, Peräaho Jonni, Lindström Ilona ja Lindström Risto 
omistavat 100 % UuCap Oy:stä Hannu Laakkonen käyttää määräysvaltaa HML Finance 
Oy:ssä.
   
Yritys- ja rahoitusjärjestelyyn liittyvä osakkeiden luovutusrajoitus 31.12.2016 saakka 
koskee suurimmista osakkeenomistajista Jouko Peräahoa, Timo Lindströmiä, Mikko 
Laakkosta, Hannu Laakkosta (+ HML Finance), UuCap Oy:ta, Jonni Peräahoa, Risto 
Lindströmiä ja Ilona Lindströmiä. 

JOHDON 
OSAKKEENOMISTUS

Arvo-osuusrekisterin 
29.2.2016 mukaan

Hallitus ja toimitusjohtaja
Lindström Timo, hall. jäsen

Peräaho Jouko, 
hall.puheenjohtaja

Sami Alatalo, 
hall.varapuheenjohtaja

Martti Heikkilä, 
toimitusjohtaja

Ismo Haaparanta, 
varatoimitusjohtaja

Osake-määrä

kpl
8 640 000
8 640 000
8 147 255
5 029 375
4 805 000
4 200 000
3 360 000
1 680 000
1 680 000
1 625 000

47 806 630

kpl

8 640 000

8 640 000

0

100 000

12 000

kpl
8 640 000
8 640 000
8 147 255
5 029 375
4 805 000
4 200 000
3 360 000
1 680 000
1 680 000
1 625 000

47 806 630

kpl

8 640 000

8 640 000

0

100 000

12 000

%
15,44
15,44
14,56
8,99
8,59
7,50
6,00
3,00
3,00
2,90

85,43

määrä

%

15,44

15,44

0

0,18

0,02

Äänet

%
15,44
15,44
14,56
8,99
8,59
7,50
6,00
3,00
3,00
2,90

85,43

Äänet

%

15,44

15,44

0

0,18

0,02

63   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2015

Timo Lindström ja Jouko Peräaho omistavat 36 % UuCap Oy:stä, joka omistaa 8,59 % 
osakkeista. Sami Alatalo omistaa määräysvallassa olevan yhtiön kautta 80 000 kpl osak-
ketta. Yritys- ja rahoitusjärjestelyyn liittyvä osakkeiden luovutusrajoitus 31.12.2016 
saakka koskee kaikkia hallituksen, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan osakkeita.

Hallituksen jäsenillä sekä konsernin tai tytäryhtiöiden johtoon kuuluvilla henkilöillä ei 
ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuk-
sia.



OMISTUSJAKAUMA

Arvo-osuusrekisterin 
29.2.2016 mukaan

  1 - 100
 101 - 1 000

1 001 - 10 000
10 001 - 100 000

 100 001 - 1 000 000

Hallintarekisteröityjä

Yhteistilillä

SEKTORIJAKAUMA

Arvo-osuusrekisterin 
29.2.2016 mukaan

Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset   
Julkisyhteisöt
Kotitaloudet
Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt
Ulkomaat

Yhteistilillä

32. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Omistajia

kpl

147
428
410
89
21

1095

5

Osakkaita

kpl

47
5
3

1034
2
4

1095

Osakkeita

kpl

7 373
212 752

1 355 900
2 628 447

51 755 258
55 959 730

5 556 106

3 480
55 963 210

Osakkeita

kpl

10 678 427
196 731
226 725

39 285 290
201

16 250
50 403 525

3 480
55 963 210

Ääniä

kpl

7 373
212 752

1 355 900
2 628 447

51 755 258
55 959 730

5 556 106

3 480
55 963 210

Ääniä

kpl

10 678 427
196 731
226 725

39 285 290
201

16 250
50 403 525

3 480
55 963 210

%

13,42
39,90
37,44
8,13
1,92

100,00

%

4,29
0,46
0,27

94,43
0,18
0,37

100,00

%

0,01
0,38
2,42
4,70

92,48
99,99

9,93

0,01
100,00

%

20,9
0,8
0,9

42,1
0,0
0,1

64,8

0,0
100,0

%

0,01
0,38
2,42
4,70

92,48
99,99

9,93

0,01
100,00

%

20,9
0,8
0,9

42,1
0,0
0,1

64,8

0,0
100,0
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33. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Plc Uutechnic Group Oyj:n varatoimitusjohtajaksi nimitettiin Ismo Haaparanta 
18.1.2016 alkaen vastuualueenaan konsernin liiketoiminnan kehittäminen ja henkilös-
töhallinto.

Plc Uutechnic Group Oyj:n suunnatussa annissa Uutechnic Oy:n omistajille ja näiden 
määräämille tahoille suunnatut, rahalla maksettavat 6 000 000 osaketta, merkintähin-
naltaan yhteensä 1 500 000 euroa, merkittiin ja maksettiin 14.1.2016. 

Suunnatun annin osakkeet, yhteensä 30 000 000 kappaletta (osakevaihdon 24 000 
000 kappaletta ja rahalla maksetut 6 000 000 kappaletta), merkittiin kaupparekisteriin 
20.1.2016.  Uusien osakkeiden omistajat ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta näi-
tä osakkeita 31.12.2016 asti. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seu-
rauksena Plc Uutechnic Group Oyj:n osake- ja äänimäärä on 20.1.2016 alkaen yhteensä 
55 963 210 osaketta ja ääntä.
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Yhtiö tiedotti 29.1.2016, että AP-Tela Oy sai historiansa suurimman tilauksen Valmetil-
ta. Tilaus sisälsi 27:n kokoluokaltaan mittavan kuivatustelan suunnittelun ja valmistuk-
sen. Toimitus tapahtuu vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä.

17.2.2016 tiedotettiin Japrotek Oy Ab:n YT-lain mukaisten neuvottelujen päättymises-
tä. Neuvottelut aloitettiin 26.1. Neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää so-
peutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti. Irtisanottavien määrä on 
5 henkilöä ja lomautus enimmillään 90 päivää.

11.2.2016 yhtiö tiedotti, että Uutechnic Group –konsernin liiketuloksen vuodelta 2015 
odotetaan olevan positiivinen. 

26.2.2016 tiedotettiin, että Uutechnic Groupin alkuvuoden tilauskanta on kehittynyt 
suotuisasti ollen n. 50 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.



EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS    

LIIKEVAIHTO

Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO

Rahoitustuotot ja -kulut

VOITTO/TAPPIO ENNEN 
SATUNNAISERIÄ

Satunnaiset erät

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

1.1.-31.12.2015

1 735

-816
-12

-1 101
-194

-556

-750

7 533

6 783

6 783

1.1.-31.12.2014

2 157

-1 180
-1 700

-895
-1 618

-477

-2 095

-2 495

-4 589

-4 589

Liitetieto

2

5
6
7
4

8

9
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EMOYHTIÖN TASE, FAS

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTAAVAA

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto/tappio
OMA PÄÄOMA

PAKOLLISET VARAUKSET
Takuuvaraukset
Lainatakuuvaraus
PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA

VASTATTAVAA

31.12.2015

0
50

9 786
9 836

1 950
4 015

88
6 054

15 890

2 872
19 126
-17 319

6 783
11 463

4 000

427
4 427

15 890

31.12.2014

3
81

3 690
3 774

1 950
1 072

386
3 407

7 182

2 872
6 630

-12 730
-4 589
-7 817

1 000
3 763
4 763

42
9 516

678
10 235

7 182

11

12

13

14

15
16
16

67   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2015



EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA, FAS

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot
Muu tuotot ja kulut johon ei liity maksua
Arvonalentumiset osuuksista saman konsernin yhtiöissä
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut oikaisut   
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut osingot liiketoiminnasta
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti(+)
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Konserrnitilisaamisen/velan muutos
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Laskelman mukainen rahavarojen muutos

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
Taseen mukainen rahavarojen muutos

1.1.-31.12.2015

6 783

12
-7 553

556

-202

-1 771
-251

-2 224
-573

17
-2 780

-35
-11
-96

-142

6 496
-318

-2 000
2 000

-42
-3 512
2 625

-297

386
88

-297

1.1.-31.12.2014

-4 589

33
2 495
1 667

477
-72
10

23
264
298
-497

19
-179

-73

-73

1 040
864

42

-1 312
634

382

4
386
382
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERI-
AATTEET

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätös on 
laadittu Suomen kirjanpitolain säännös-
ten mukaan.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat 
kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tili-
kauden päättyessä avoimena olevat ulko-
maanrahan määräiset saamiset ja velat 
arvostetaan käyttaen tilinpäätöspäivän 
kursseja.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kir-
jattu käyttöomaisuuden myyntivoittoja 
sekä konserniyhtiöiltä saatuja liiketoi-
minnan muita tuottoja.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tilikaudella ei ole ollut tutkimus- eikä ke-
hitysmenoja.

Eläkkeet

Emoyhtiön henkilöstön eläketurva on 
hoidettu vakuuttamalla eläkevakuutus-
yhtiössä. Lakisääteiset eläkemenot on 
kirjattu kuluksi kertymistilikaudella.

Leasingmaksut

Emoyhtiön tilinpäätöksessä leasingmak-
sut on kirjattu vuosikuluksi Suomen kir-
janpitolainsäädännön mukaan.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet sisältävät tie-
tokoneohjelmia. Ne kirjataan alkupe-
räiseen hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Tie-
tokoneohjelmien taloudellinen pitoaika 
on 5 vuotta.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet on kirjattu ta-
seeseen alkuperäiseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Taloudelliset pitoajat raken-
nuksille ja rakennelmille ovat 35-40 vuot-
ta ja koneille sekä kalustolle 5-25 vuotta.

Tuloverot

Tuloverot on kirjattu Suomen verolain-
säädännön mukaan.

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Toimialoittainen jakauma
Konserniyhtiöiden hallinto
Yhteensä

Maantieteellinen jakauma
Suomi
Yhteensä

3. LIIKEVOITTO TAI -TAPPIO TOIMIALOITTAIN

Konserniyhtiöiden hallinto
Yhteensä

1.1.-31.12.2015

1 735
1 735

1 735
1 735

-194
-194

1.1.-31.12.2014

2 157
2 157

2 157
2 157

-1 618
-1 618
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4. HENKILÖSTÖTIEDOT

Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin
Toimihenkilöt
Yhteensä

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja 
Hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
Yhteensä

5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytet-
ty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset 
poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun 
taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin.

Käyttöajat

Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset
Koneet ja kalusto

Suuunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
Arvonalentumiset tytäryhtiöosakkeista
Yhteensä

1.1.-31.12.2015

8
8

716
83
17

816

468
57

524

5-10 v
35-40 v
5-25 v

12
0

12

1.1.-31.12.2014

12
12

980
163

37
1 180

232
94

325

5-10 v
35-40 v
5-25 v

33
1 667
1 700
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Vuokrat
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Muut kulut
Yhteensä

7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Yhteensä

Rahoitustuotot yhteensä

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
Yhteensä

Rahoituskulut yhteensä

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

8. SATUNNAISET ERÄT

Satunnaiset tuotot ja kulut
Lainan akordit
Vapte Oy, poistetut lainat
Satunnaiset tuotot            

Satunnaiset kulut
Vapate Oy:lta siirtyneet lainat
Takuuvaraus
Muut varaukset
Yhteensä

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä

1.1.-31.12.2015

91
10

1 000
1 101

17
1

17

17

10
563
573

573

-556

6 452
101

6 553

0

980
980

7 533

1.1.-31.12.2014

137
10

747
895

19

19

20

38
458
497

497

-477

2 670

2 670

3 763
200

1 201
5 165

2 495
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TASEEN LIITETIEDOT

9. OSAKKEET JA OSUUDET 
MUISSA YHTIÖISSÄ

Konserniyritykset

Yhtiö

AP-Tela Oy
Japrotek Oy Ab
Steva Oy
Uutechnic Oy
Stelzer Rührtechnik International GmbH
Vaahto Group Asia Limited

Kotipaikka

Kokkola
Pietarsaari

Hollola
Uusikaupunki

Warburg, Saksa
Hong Kong, Kiina

Lukumäärä
kpl

480
100 000

1 600
10 000

Emoyhtiön
omistusosuus %

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
11. PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno tilikauden alussa
Lisäykset 
Vähennykset 
Hankintameno tilikauden lopussa

Kertyneet poistot tilikauden alussa
Tilikauden poisto
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto
Hankintameno tilikauden alussa
Lisäykset 
Vähennykset 
Hankintameno tilikauden lopussa

Kertyneet poistot tilikauden alussa
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa
Hankintameno tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset 

Konserniyritysten osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa
Lisäykset
Hankintameno tilikauden lopussa

Kertyneet poistot tilikauden alussa
Tilikauden poisto ja arvonalennukset
Kertyneet poistot tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

Muut osakkeet
Hankintameno tilikauden alussa
Hankintameno tilikauden lopussa

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa

Sijoitukset yhteensä

31.12.2015

59

59

56
3

59

0
0

66
35
-73
28

-3
-16

9
-10

38

12
12

12
50

10 619
6 096

16 715

6 948

6 948

9 767

19
19

19

9 786

31.12.2014

157

-98
59

136
18
-98
56

3
3

116
73

-122
66

104
-122

15
-3

69

12
12

12
81

10 619

10 619

5 281
1 667
6 948

3 671

19
19

19

3 690

Konsernirakenteen muutokset

Tilikauden viimeisellä neljänneksellä toteutetun yritysjärjestelyn seurauksena emoyh-
tiö sai osakevaihdossa Uutechnic Oy:n osakkeita arvoltaan 6 M€:a

Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennustestaus

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvo emoyhtiössä on alkuperäinen hankintahinta, johon 
on lisätty myöhemmin tehdyt sijoitukset tytäryhtiöiden oman pääoman vahvistami-
seksi. Osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omavaraisuusasteeseen 
ja sitä kautta muun muassa omaan pääomaan. Tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalen-
nustestaus on tehty perustuen tilinpäätöksen 31.12.2015 tilanteeseen. Tilinpäätök-
sessä 31.12.2014 AP-Tela Oy:n osakkeiden hankintamenosta 1.667.257,70 euroa tehty 
1.667.257,70 euron arvonalennuskirjaus. Myös Vaahto Asia Ltd:n osakkeiden koko ar-
vosta 170.000,00 euroa on aikaisemmin tehty arvonalennuskirjaus. Laskelmien perus-
teella ei ole viitteitä muiden tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalentumisesta.
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
12. VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin 
yrityksiltä
Muut pitkäaikaiset saamiset
Yhteensä

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin 
yrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

Lyhytaikaiset saamiset  yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset
Pankkisaamiset
Rahasiirrot matkalla
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

31.12.2015

1 950
1 950

1 950

269
1 300

904
5

2 478

1 514
23

1 537

4 015

88

88

31.12.2014

1 950
1 950

1 950

1 031

1 031

40
40

1 072

2
384
386

Pääomalainasaatavat tytäryhtiöiltä

Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä ovat OYL 12 luvun 1-2 §:n tarkoit-
tamia pääomalainoja Japrotek Oy Ab:lle. Emoyhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2015 
pääomalainasaatavia tytäryhtiö Japrotek Oy Ab:lta 1,95 milj. euroa.

Tytäryhtiöiden pääomalainasaatavien arvonalennustestaus on tehty perustuen tilinpää-
töksen 31.12.2015 tilanteeseen. Arvonalennustestauslaskelmissa kerrytettävissä olevat 
rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuen. Laskelmissa käytetyt kassavirta-
ennusteet pohjautuvat johdon vuosikohtaisiin tuloslaskelma- ja ylläpitoinvestointien-
nusteisiin, jotka on laadittu konsernin budjetointiprosessin yhteydessä. Johto perustaa 
ennusteensa toteutuneeseen kehitykseen sekä käsitykseensä alansa kasvunäkymistä. 
Kasvuennusteissa huomioidaan hyväksytyt investointipäätökset. Taloudelliset suunni-
telmat ja ennusteet on laadittu testattaville yksiköille viiden vuoden jaksolle, ja tälle 
ajanjaksolle on testauslaskelmissa ennakoitu rahavirtoja. Kasvuvauhti, jota on käytet-
ty ekstrapoloitaessa rahavirtoja suunnitelmien jälkeiselle ajalle, on ollut 0 %. Diskont-
tokorkona on käytetty Uutechnic Groupille määritettyä pääoman tuottovaatimusta 
(WACC) ennen veroja. Diskonttokorko tilikaudella 2015 oli 11,9% Ap-Tela Oy:llä ja Ja-
protek Oy:llä. Uutechnic Oy:llä ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:lla diskont-
tokorko oli 11,5%.

Laskelmien perusteella ei ole viitteitä Japrotek Oy Ab:n pääomalainasaatavien ar-
vonalentumisesta.

Koska laskelmissa käytetyt liikevaihto- ja käyttökatetasot eivät kuvasta edellisten vuo-
sien toteutunutta kehitystä, niihin sisältyy epävarmuutta.
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13. OMA PÄÄOMA

Osakepääoma tilikauden alussa
Osakepääoma tilikauden lopussa

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
tilikauden alussa
Maksullinen osakeanti
Tytäryhtiön hankinta 
(osakevaihdon apporttisijoitus)
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
tilikauden lopussa

Vararahasto tilikauden alussa
Vararahasto tilikauden lopussa

Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden 
alussa
Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden 
lopussa

Tilikauden voitto/tappio

Oma pääoma yhteensä

Laskelma jakokelpoisista voittovaroista
Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto/tappio
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Jakokelpoiset varat yhteensä

Osakkeiden määrä lajeittain tilikauden 
lopussa

A-osakkeet (1 ääni/osake)
Yhteensä

Osakepääoman jakautuminen lajeittain

A-osakkeet (1 ääni/osake)
Yhteensä

14. PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset
Takuuvaraukset
Lainatakuuvaraus
Muut varaukset
Yhteensä

15. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille
Lainat rahoituslaitoksilta
Pääomalainat omistajilta
Yhteensä

Ostovelat pitkäaikaiset
Pitkäaikaiset ostovelat
Yhteensä
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

16. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikaiset korolliset velat ulkopuolisille
Lainat rahoituslaitoksilta
Lainat muilta
Käytössä oleva shekkitililuotto
Yhteensä

Lyhytaikaiset korolliset velat samaan 
konserniin kuuluville yrityksille
Muut velat
Yhteensä

Lyhytaikaiset korottomat velat ulkopuolisille
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:
Jaksotetut henkilöstökulut
Jaksotetut korkovelat
Jaksotetut verovelat
Muut siirtovelat
Siirtovelat yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
31.12.2015

2 872
2 872

4 402
6 496

6 000

16 898

2 228
2 228

-17 319

-17 319

6 783

11 463

-17 319
6 783

16 898
6 362

kpl

55 963 210
55 963 210

euroa

2 872 302
2 872 302

31.12.2015

0

31.12.2015

2 000
2 000
4 000

0
4 000

0

0

60
38

329
427

141
7

96
85

329
427

31.12.2014

2 872
2 872

3 362
1 040

4 402

2 228
2 228

-12 730

-12 730

-4 589

-7 817

-12 730
-4 589
4 402

-12 917

kpl

5 977 360
5 977 360

euroa

2 872 302
2 872 302

31.12.2014

200
3 763

800
4 763

31.12.2014

0

42
42
42

1 282
2 000
3 996
7 277

2 239
2 239

159
124
395
678

292
88

0
16

395
10 194

75   Plc Uutechnic Group Oyj – Vuosikertomus 2015



EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
MUUT LIITETIEDOT

17. VAKUUDET JA VASTUUT  
  
Annetut vakuudet  
  
Velat,joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä 
 
Rahalaitoslainojen vakuudeksi annetut kiinnitykset
Total
  
Muut annetut vakuudet  
Plc Uutechnic Gorup Oyj on antanut vakuudeksi tytär-
yhtiöidensä Japrotek Oy Ab:n, AP-Tela Oy:n, uutechnic 
Oy:n sekä Stelzer Rührtechnik International GmbH:n 
osakekannat.  
  
  

Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden 
kirjanpitoarvot yhteensä
  
  
Vastuusitoumukset  
  
Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät 
 
Tilikaudella 2014 maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
  
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 
annetut vastuusitoumukset  
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset
Vuokratakausten vakuudeksi annetut takaukset
Yhteensä

31.12.2015

13000
13000

3 573

0

9 329
1 542

400
11 271

31.12.2014

0

3 573

36
8

45

200
6 204
1 542

400
8 346
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HALLITUKSEN EHDOTUS
Emoyhtiön tilikauden voitto on 6 783 292,59 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6 361 905,54. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että pääoman palautusta ei tehdä ja 
tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

Uudessakaupungissa 21.maaliskuuta 2016

Jouko Peräaho    Sami Alatalo

Timo Lindström
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Plc Uutechnic Group Oyj:n yhtiö-
kokoukselle 

Olemme tilintarkastaneet Plc Uutechnic 
Group Oyj:n (entinen Vaahto Group Plc 
Oyj) kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimin-
takertomuksen ja hallinnon tilikaudel-
ta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää 
konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, 
laskelman oman pääoman muutoksista, 
rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä 
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoi-
tuslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan 
vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laati-
misesta ja siitä, että konsernitilinpäätös 
antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaises-
ti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomes-
sa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja toi-
mitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain-
mukainen ja varainhoito luotettavalla 
tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suoritta-
mamme tilintarkastuksen perusteella 
lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta. 
Tilintarkastuslaki edellyttää, että nou-
datamme ammattieettisiä periaatteita. 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen 

Suomessa noudatettavan hyvän tilintar-
kastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkas-
tustapa edellyttää, että suunnittelemme 
ja suoritamme tilintarkastuksen hankki-
aksemme kohtuullisen varmuuden siitä, 
onko tilinpäätöksessä tai toimintaker-
tomuksessa olennaista virheellisyyttä, 
ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen 
jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet 
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa 
seurata vahingonkorvausvelvollisuus yh-
tiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyh-
tiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpi-
teitä tilintarkastusevidenssin hankkimi-
seksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä 
esitettävistä muista tiedoista. Toimenpi-
teiden valinta perustuu tilintarkastajan 
harkintaan, johon kuuluu väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvan olennaisen 
virheellisyyden riskien arvioiminen. 
Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkas-
taja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, 
joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat 
ja riittävät tiedot antavan tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen laatimisen 
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä 
valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset ti-
lintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä 
tarkoituksessa, että hän antaisi lausun-
non yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuu-
desta. Tilintarkastukseen kuuluu myös 
sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioi-
den kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen yleisen esittä-
mistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme 
hankkineet lausuntomme perustaksi tar-

peellisen määrän tarkoitukseen soveltu-
vaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätökses-
tä

Lausuntonamme esitämme, että konser-
nitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hy-
väksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja 
riittävät tiedot konsernin taloudellisesta 
asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta 
ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toi-
mintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilin-
päätös ja toimintakertomus antavat Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevi-
en säännösten mukaisesti oikeat ja riit-
tävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Helsingissä 22. maaliskuuta 2016

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Erkka Talvinko



YHTEYSTIEDOT

Plc Uutechnic Group Oyj

Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki, Finland
Puh. 020 188 0511

Sähköposti: uutechnicgroup@uutechnicgroup.fi
Henkilöstön sähköpostit: etunimi.sukunimi@uutechnic.fi

www.uutechnicgroup.com

VUOSIKERTOMUKSEN TAITTO: MAINOSTOIMISTO ILMIö - WWW.MAINOSILMIO.FI

Uutechnic Oy

Muottitie 2, 23500 
Uusikaupunki, Finland

Puh. +358 2 846 8800

Henkilöstön sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@uutechnic.fi

www.uutechnic.fi

Japrotek Oy Ab

Pohjantie (Nordanvägen) 9, PL  12, 
68601 Pietarsaari (Jakobstad), Finland

Puh. 020 188 0511

Henkilöstön sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@japrotek.fi

www.uutechnicgroup.com

AP-Tela Oy

Kuljettajantie 2, 67800 Kokkola, 
Finland

Puh. 020 188 0650

Henkilöstön sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@aptela.fi

www.uutechnicgroup.com

Stelzer Rührtechnik  
International GmbH

Speckgraben 20, D-34414 Warburg, 
GERMANY

Puh. +49 5641 903-0

Henkilöstön sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@stelzer.eu

www.stelzer.eu
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