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PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N  
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUULTA 2019
YRITYSMYYNNIT TAKANA – KESKITYMME SEKOITUSTEKNOLOGIAAN

Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti 20.2.2020, että konser-
ni uudistaa brändinsä sekä visuaalisen ilmeensä ja tiivistää 
konsernin nimen kolmeen kirjaimeen: UTG. Tarvittaessa 
käytetään toimialaviittausta, jolloin konsernin nimi on 
UTG Mixing Group. Virallinen konsernin emoyhtiön nimi 
on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöiden nimet  
Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International 
GmbH. Uusi brändi ja visuaalinen ilme tullaan julkaise-
maan kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana.

VUOSI 2019 LYHYESTI
UTG Mixing Groupin jatkuvien toimintojen liikevaihto 
tilikaudella 1.1.-31.12.2019 oli 16,8 milj. euroa (16,5 milj. 
euroa), ja liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (2,0 milj. euroa). 
Tilikauden tulos sisältäen myös lopetetut toiminnot oli 
1,0 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Konsernin tase vahvistui 
AP-Telan myynnin myötä merkittävästi. UTG Mixing 
Groupin jatkuvat toiminnot keräsivät tilikaudella 2019 uu-
sia tilauksia 16,3 milj. euroa (17,8 milj. euroa) ja tilauskanta 
oli tilikauden päättyessä 6,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa). 
Konsernin jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 
0,02 euroa/osake (0,03 euroa/osake).

Lopetetut toiminnot
Pörssitiedotteen 3.6.2019 mukaisesti Plc Uutechnic 
Group Oyj myi Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n  

osakekannan 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla 
kotimaiselle alan konepajakokonaisuudelle. Konsernin 
raportoinnissa AP-Tela Oy on yhdistelty 3.6.2019 asti 
lopetettuna toimintona. Vertailuluvut on muutettu 
vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin 
sisältyy myös vuonna 2018 myyty Japrotek Oy Ab. 

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä havaittiin 
puolivuosikatsauksessa raportoiduissa luvuissa virhe 
laskennallisten verojen kohdistamisessa lopetetuille 
liiketoiminnoille. Lopetetuille toiminnoille oli kohdistettu 
laskennallista verovelkaa liian vähän 294 tuhatta euroa. 
Korjauksen jälkeen lopetettujen toimintojen tulos 
30.6.2019 parani 294 tuhatta euroa ollen -30 tuhatta 
euroa. Korjauksen positiivinen vaikutus konsernin omaan 
pääomaan ja tilikauden tulokseen 30.6.2019 oli vastaavasti 
294 tuhatta euroa. Korjaus vaikutti myös tunnuslukuihin. 
Konsernin korjattu puolivuosikatsaus julkaistaan kokonai-
suudessaan tämän tilinpäätöstiedotteen liitteenä.

Heinä-joulukuu lyhyesti
Jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä – joulukuussa 2019 
oli 9,0 milj. euroa (9,2 milj. euroa) ja liikevoitto 0,9 milj. 
euroa (1,3 milj. euroa). Tilauskertymä oli 6,7 milj. euroa 
(8,1 milj. euroa) ja tilauskanta oli 6,2 milj. euroa (6.7 milj. 
euroa).

Tuloslaskelmassa AP-Tela Oy:n tulos näytetään lopetetuissa liiketoiminnoissa. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailu-
lukuihin sisältyy myös vuonna 2018 myyty Japrotek Oy Ab.

Avainlukuja
1000 EUR

2019 
1-12

2018 
1-12

2019 
7-12

2018 
7-12

2019 
1-6

2018 
1-6

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 16 849 16 545 9 043 9 177 7 806 7 368

Liikevoitto, jatkuvat toiminnot 881 2 045 840 1 345 41 700
% liikevaihdosta 5,2 12,4 9,3 14,7 0,5 9,5
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista 
toiminnoista 1 077 1 791 1 204 1 265 -127 526
Tilikauden voitto/tappio lopetetuis-
ta toiminnoista -33 -1 218 -3 741 -30 -1 959
Tilikauden voitto/tappio 1044 573 1 201 2006 -157 -1433

Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 6 214 6 671 6 214 6 671 8 529 7 640
Tilauskertymä, jatkuvat toiminnot 16 273 17 846 6 658 8 072 9 615 9 774
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TOIMITUSJOHTAJA JOUKO PERÄAHO: 
Vuoden 2019 aikana otimme ratkaisevat askeleet keskitty-
äksemme omaan erityisosaamiseemme ja ydinliiketoimin-
taamme, sekoitusteknologiaan. Kesäkuussa 2019 myimme 
Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n osakekannan 
kotimaiselle alan yritykselle. Nyt UTG Mixing Groupin 
kaikilla toiminnoilla ja koko henkilöstöllä on yhteinen  
fokus, jolloin konsernin strategiaa ja operatiivista toimin-
taa on luontevaa johtaa ja kehittää haluttuun suuntaan.

 Keskittyessämme sekoitusteknologiaan tiivistimme 
nimemme kolmeen kirjaimeen: UTG. Kiteytimme 
myös brändilupauksemme ja uusimme ilmeemme, joka 
julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2020 ensimmäisen 
puoliskon aikana. Tässä tilinpäätöstiedotteessa käytämme 
jo uusia logoja ja uutta värimaailmaa. “Partnership built to 
last – and perform”, on brändilupauksemme. Haluamme 
rakentaa pitkäaikaista ja tuloksellista yhteistyötä asiakkai-
demme kanssa.

Taloudellinen kehitys perustuu uuteen  
rakenteeseemme
Jatkuvien liiketoimintojemme liikevaihto pysyi lähes 
vertailuvuoden tasolla, mutta liikevoitto putosi selvästi. 
Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta uudet 
tilaukset laskivat vain 9,6 % edellisvuodesta. Suurimmat 
haasteet tuloksentekoon aiheuttivat tilausten epätasai-
nen jakautuminen yksikköjen välillä sekä yrityskaupan 
seurauksena kasvaneet suhteelliset hallintokustannukset. 
Tilausten pääpaino oli Keski-Euroopassa, ja Skandinavian 
markkina oli selvästi vaisumpi. Yksikköjen tuloksentekoky-
vyssä oli vielä selviä eroja vuonna 2019, mutta odotamme 
erojen kutistuvan uuden yhteisen toimintamallin käyt-
töönoton myötä. Osittain jo harmonisoiduilla prosesseilla 
ja tuotteilla pystyimme yhä enenevissä määrin jakamaan 
työkuormaa yksiköittemme välillä.

 Vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana raken-
simme orgaanista kasvua ohjaamalla siihen resursseja 
sisäisesti sekä palkkaamalla uutta henkilöstöä. Uudistim-
me myös brändiämme ja liiketoimintajärjestelmiämme. 
Toimenpiteet näkyvät kustannustekijöinä vielä ainakin 
vuonna 2020. Olemme kuitenkin jo saavuttaneet halutun 
liiketoimintarakenteen ja aloittaneet investoinnit orgaani-
sen ja epäorgaanisen kasvun hakemiseen. 

Eteenpäin digitalisaatioon tukeutuen
Keskittyminen sekoitusteknologiaan noudattaa stra-
tegiaamme siirtyä entistä syvällisemmän teknologisen 
asiantuntemuksen tarjoamiseen. Sekoitinliiketoiminnassa 
myymme tietotaitoa ja ratkaisemme asiakkaidemme 
prosessiteknisiä haasteita. Teknologiayrityksenä pystym-
me hyödyntämään merkittäviä synergiaetuja Suomen 
ja Saksan yksiköittemme välillä tuotekehityksessä, 
suunnittelussa, myynnissä ja valmistuksessa. Voimme nyt 
optimoida uudet digitaaliset liiketoimintajärjestelmämme 
sekoitinliiketoimintaa varten. Digitalisaation hyödyntämi-
nen on jatkossakin hyvin tärkeässä roolissa kehittäessäm-
me tulevaisuuden liiketoimintojamme.

Teknologisessa osaamisessa kilpailemme maailman 
suurimpien sekoitintoimittajien kanssa. Tavoitteenamme 
on tarjota globaali huippuosaamisemme asiakkaittemme 
käyttöön paikallisesti. Haluamme tuntea syvällisesti asiak-
kaittemme prosessit ja tarpeet sekä rakentaa kestäviä ja 
tuloksellisia kumppanuuksia. 

Oikea henkilökunta on konsernimme tärkein voima-
vara. Menestystekijämme on motivoituneiden ammat-
tilaistemme aito halu palvella asiakkaitamme ja sitoutua 
pitkäjänteisesti heidän haasteidensa ratkaisuun. Huippu-
osaajamme tekevät päätöksiä paikallisesti asiakasrinta-
massa vastatakseen asiakkaittemme yksilöllisiin tarpeisiin. 

Asiakkaamme toimivat useimmilla pääteollisuuden-
aloilla, ja sekoittimia tarvitaan lähes kaikissa proses-
siteollisuuden laitoksissa. Toimintaamme vaikuttavia 
maailmanlaajuisia makrotrendejä ovat esimerkiksi 
teollisen elintarviketuotannon, uusiutuvan energian ja 
akkumateriaalien kysynnän kasvu. 

Edessä on selkeä liiketoiminnan tiekartta 
Olemme palanneet juurillemme ja keskittyneet ydinliike-
toimintaamme alkutaivalta suurempana, kansainvälisem-
pänä ja osaavampana konsernina. Edessämme on selkeä 
liiketoiminnan tiekartta ja yhteinen näkemys tavoitteista 
sekä keinoista, joilla niihin päästään. Tavoitteenamme on 
kannattava kasvu orgaanisesti ja mahdollisten yritysosto-
jen kautta. 

Maailmantalouden eri kasvuennusteissa toistuu odotus 
hitaasta talouskasvusta vuonna 2020.  Asiakkaittemme 
markkinatilanne vaikuttaa heidän investointimahdollisuuk-
siinsa. Omalla toiminnallamme on silti merkittävä vaikutus 
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markkinaosuutemme, liikevaihtomme ja tuloksemme 
kehitykseen pidemmällä aikavälillä. Oman liiketoimintam-
me paletti on pitkälle koottu, ja tältä pohjalta on mainiot 
edellytykset luoda UTG:n kasvua tulevaisuudessa. 

Globaali teknologiaosaamisemme ja paikallinen 
palvelukykymme antavat meille hyvät mahdollisuudet 
kannattavaan kasvuun alkaneella vuosikymmenellä. 
Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme ja muita 
yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta sekä henki-
löstöämme motivaatiosta ja sitoutumisesta jatkaessamme 
pitkäjänteistä työtämme kuluvana vuonna.

UTG:N STRATEGIA VUOSILLE 2020-2022
UTG Mixing Groupin strategiana on kannattavuuden 
parantaminen sekä kannattava kasvu niin orgaanisesti 
kuin epäorgaanisestikin keskittymällä nestepohjaisten 
prosessien sekoitusteknologiaan. 

Visiomme on: Hyvä ei ole meille riittävä, vaan haluam-
me olla paras, siksi yritämme kehittyä jatkuvasti.

Brändilupauksemme on: Partnership built to last- and 
perform. Kestävää yhteistyötä – ja suorituskykyä.

Kantavana ajatuksena on monta yksikköä, yksi vahva 
konserni ja yksi kulttuuri. Teemme kilpailukykyisiä sekoi-
tusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti, jotka minimoivat 
elinkaarikustannukset. Palvelemme asiakasta aina parhaal-
la mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme 
paikallisesti lähelle asiakasta. Ajatuksenamme on, että 
viimeisin työmme määrittää aina maineemme. 

Kannattavaa orgaanista kasvua haemme neljältä päälinjal-
ta, joista
•	 ensimmäinen on nykyisten laitosten kannattavuuden 

parantaminen vähentämällä tuotantokustannuksia ja 
lisäämällä tuottavuutta sekä minimoimalla kiinteitä 
kustannuksia.

•	 Toinen päälinja on tuotantokapasiteetin lisääminen 
ilman merkittäviä investointeja ja toimistohenkilö-
kunnan rekrytointeja. Optimoimme eri tuotteiden 
valmistuspaikkakunnat sekä tarvittaessa tasaamme 
tuotantokapasiteettiä yksikköjen välillä. Lisäksi opti-
moimme oman valmistuksen suhteessa alihankintaan.

•	 Kolmantena päälinjana on tuottavuuden lisää-
minen synergioiden avulla harmonisoimalla ja 
digitalisoimalla prosessit, järjestelmät sekä tuotteet. 
Lisäksi kiinnitämme erityishuomioita yrityskulttuurin 
kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

•	 Neljäntenä päälinjana on myynnin kasvattaminen 
laajentamalla ja kehittämällä markkinointia ja 
myyntiverkostoa. Suuntaudumme meille sopiville 
kasvusektoreille kuten teolliseen elintarviketuotan-
toon kehittyvillä markkinoilla, lannoitetuotantoon 
elintarviketeollisuuden vanavedessä sekä metallurgi-
sen teollisuuden kasvuun mm. akkumateriaalien tuo-
tannossa. Muita mielenkiintoisia sekoitininvestointien 
kasvuun vaikuttavia megatrendejä ovat uusiutuvan 
energiatuotannon biopolttoaineet ja kiertotalouden 
biojalostamot sekä metallien kemiallinen käsittely, 
kierrättäminen ja puhdistus.

Lisäksi haemme kannattavaa epäorgaanista kasvua 
yritysjärjestelyjen kautta.

UTG:N TALOUDELLISET TAVOITTEET
Liikevaihto
Vuonna 2022 liikevaihtotavoitteemme on 25 miljoona 
euroa ja oikaistu liikevoittomarginaalitavoite 15 %.

Luvuissa ei ole huomioitu mahdollista epäorgaanista 
kasvua. Tavoitteiden lähtökohtana on normaali maailman-
markkinatilanne.

Nettovelkaantumisaste
Nettovelkaantumisasteen tulee olla alle 60 %. Tästä 
velkaantumisrajoitteesta voimme väliaikaisesti poiketa 
esimerkiksi yrityskauppaan liittyen.

Osingonjakopolitiikka
Tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 % konsernin nettotu-
loksesta alkaen vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

Osingonjaossa otetaan huomioon yhtiön tulos ja talou-
dellinen tila, rahoitusasema, kasvun vaatimat panostukset 
sekä muut hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät.
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TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Markkinanäkymä on muun muassa maailmanpoliittisista 
syistä viime vuottakin utuisempi ja usean asiakastoi-
mialamme kannalta varsin haasteellinen. UTG Mixing 
Groupilla on kuitenkin uuteen vuoteen lähdettäessä 
kohtuullinen tilauskanta, päivitetty strategia ja aiempaa 
selkeämmät suunnitelmat. UTG Mixing Groupin 
taloudelliset tavoitteet tuleville vuosille ovat haastavat. 
Olemme kannattavampia jo kuluvana vuonna, mutta 
suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme 
kuitenkin vasta vuoden 2020 jälkeen.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA
Tilikaudella 2019 jatkuvien toimintojen uudet tilaukset 
olivat 16,3 milj. euroa, (17,8 milj. euroa). Konsernin 
tilauskanta tilikauden päättyessä oli 6,2 milj. euroa (6,7 
milj. euroa). 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS
UTG Mixing Groupin jatkuvien toimintojen liikevaihto 
kasvoi tilikaudella n. 2 % 16,8 milj. euroon (16,5 milj. 
euroa), mutta liikevoitto oli selkeästi vertailuvuotta 
alhaisempi 0,9 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Tulosta hei-
kensi tilausten ja työkuorman epätasainen jakautuminen 
yksikköjen välillä sekä yrityskaupan seurauksena kasvaneet 
suhteelliset hallintokustannukset. Nettotulos parani 
selvästi. Kertaluonteisia kuluja päättyneellä ja tulevalla 
tilikaudella lisäävät panostukset liiketoimintajärjestelmien 
uusimiseen, brändiuudistukseen sekä orgaaniseen ja 
epäorgaaniseen kasvuun. 

Liikevaihdosta Suomen osuus oli 15 %, muun Euroopan 
osuus oli 68 %, Aasian 11 %, Pohjois-Amerikan 4 % ja 
Etelä-Amerikan 1 %. 

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS
UTG Mixing Groupin taseen loppusumma oli tilikauden 
lopussa 17,8 milj. euroa (20,4 milj. euroa). Konsernin 
korollisten velkojen kokonaismäärä oli 3,4 milj. euroa (4,8 
milj. euroa) ja kassavarat 2,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa). 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 2,4 milj. 
euroa (-0,9 milj. euroa). Emoyhtiöllä on vuonna 2018 
toteutetun Japrotek Oy Ab:n kaupan vaikutuksesta 
korollisia pääomalainasaatavia Japrotek Oy Ab:lta 2,87 
milj. euron arvosta.

Konsernin tase on vahvistunut selvästi. Konsernin 
omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 70,8 prosenttia 

(62,1 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste oli 5,7 pro-
senttia (42,0 prosenttia). Tilikauden sijoitetun pääoman 
tuotto oli 4,4 prosenttia (3,6) ja oman pääoman tuotto 9,4 
prosenttia (5,6).

UTG Mixing Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat 
yhteensä 9,7 milj. euroa (7,8 milj. euroa). 

OMA PÄÄOMA 
Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 11,6 milj. 
euroa (10,6 milj. euroa).

20.5.2019 Plc Uutechnic Group Oyj tiedotti, että se 
maksoi ennenaikaisesti pois 31.12.2019 erääntyneen 1 milj. 
euron pääomalainan, joka liittyi vuonna 2015 tehtyyn 
rahoitusjärjestelyyn. Maksun jälkeen yhtiöllä ei ole 
pääomalainavelkaa.  

LOPETETUT TOIMINNOT
Pörssitiedotteen 3.6.2019 mukaisesti Plc Uutechnic 
Group Oyj myi Kokkolassa sijaitsevan AP-Tela Oy:n 
osakekannan 3,5 miljoonan euron kauppahinnalla 
kotimaiselle alan konepajakokonaisuudelle. Konsernin 
raportoinnissa AP-Tela Oy on yhdistelty 3.6.2019 asti 
lopetettuna toimintona. Vertailuluvut on muutettu 
vastaavasti. Vertailulukuihin sisältyy myös vuonna 2018 
myyty Japrotek Oy Ab. 

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä havaittiin 
puolivuosikatsauksessa raportoiduissa luvuissa virhe 
laskennallisten verojen kohdistamisessa lopetetuille 
liiketoiminnoille. Lopetetuille toiminnoille oli myyntitulok-
sen laskennassa kohdistettu laskennallista verovelkaa liian 
vähän 294 tuhatta euroa. Korjauksen jälkeen lopetettujen 
toimintojen tulos 30.6.2019 parani 294 tuhatta euroa ollen 
-30 tuhatta euroa. Korjauksen positiivinen vaikutus kon-
sernin omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen 30.6.2019 
oli vastaavasti 294 tuhatta euroa. Korjaus vaikutti myös 
tunnuslukuihin. Konsernin korjattu puolivuosikatsaus 
julkaistaan kokonaisuudessaan tämän tilinpäätöstiedot-
teen liitteenä.

Vuonna 2018 toteutetun Japrotek Oy Ab:n kaupan 
vaikutuksesta konsernin taseeseen jäi korollisia pääoma-
lainasaatavia Japrotek Oy Ab:lle 2,87 milj. euron arvosta. 
Lisäksi konsernille jäi Japrotekin liiketoimintaan liittyviä 
kaupallisia takausvastuita, jotka päättyvät vaiheittain ja 
viimeistään 15.10.2021. 
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TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ  
INVESTOINNIT
Kuluvalla tilikaudella kehityksen painopisteessä oli liiketoi-
mintajärjestelmät ja tuotteistus, joilla tähdätään toiminnan 
tehostamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. 

Sekoitusteknologisen tutkimuksen puolella keskityttiin 
asiakasprojektikohtaisten tarpeiden mittaamiseen sekä 
laboratorion mittausmenetelmien kehittämiseen. 

Lisäksi konsernissa käynnistettiin yrityskuvan ja 
brändien strateginen kehitystyö. Strategiatyön tuloksien 
pohjalta investoitiin yrityskuvan brändiarkkitehtuurin 
uudelleen suunnitteluun.

Tilikaudella konsernin kuluksi kirjatut tutkimus- ja 
tuotekehityskulut olivat 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa), 
Ulkopuolista avustusta yritys sai kehityshankkeille 0,1 milj. 
euroa. 

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,7 milj. 
euroa (0,5 milj. euroa). Tuotantostrategian päivitys ja 
kapasiteetin lisäysprojektin myötä suurimpana investoin-
tina oli CNC koneistuskeskus. Muut investoinnit olivat 
pääosin pienehköjä laitehankintoja. 

HENKILÖSTÖ
UTG Mixing Groupin henkilömäärä oli tilikauden päät-
tyessä 87 (89). Toimihenkilöitä oli 49 (48) ja tuotannon 
työntekijöitä 38 (41). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 
25 henkilöä ja Saksassa 62 henkilöä.  

VASTUULLISUUS
Vastuullisuus on UTG Mixing Groupin kestävän ja 
kilpailukykyisen liiketoiminnan perustekijä. Taloudellinen 
ja sosiaalinen vastuu sekä tuote- ja ympäristövastuu 
rakentavat kestävää tulevaisuutta asiakkaillemme, henki-
löstöllemme, sijoittajillemme, tavarantoimittajillemme ja 
muille sidosryhmillemme.

UTG Mixing Groupin toiminta-ajatus on vastuullinen. 
Tarjoamme sekoitusteknologiaa, joka mahdollistaa 
asiakkaidemme prosessien kestävän elinkaaren ja 
parantaa prosessien energiatehokkuutta. Teknologiamme 
avulla asiakkaamme voivat tuottaa parhaan mahdollisen 
prosessituloksen kuluttaen mahdollisimman vähän 
energiaa ja materiaaleja. 

OSAKKEET
31.12.2019 Plc Uutechnic Group Oyj:llä oli 1 575 rekiste-
röityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita 
oli 463 344. Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, 
varatoimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä 
heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat yhteensä  
11 059 476 yhtiön osaketta. Osakkeiden osuus yhtiön 
osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä oli 19,57 %.  

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitus-
johtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei 
ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin 
perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

OSAKEANTIVALTUUTUS
Varsinainen yhtiökokous 10.4.2019 päätti, että yhtiökoko-
us valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden 
annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antami-
sesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien 
osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, 
mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annetta-
vat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään 
kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta 
sitä ennen. Valtuutus kumosi kaikki aikaisemmin myönne-
tyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ  
TILINTARKASTAJAT
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2019 hallitukseen 
valittiin jatkamaan Sami Alatalo, Hannu Kottonen ja 
Jouko Peräaho. Hannu Kottonen on yhtiöstä ja sen 
merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton. Hallituk-
sen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sami Alatalo.

Toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko 
Peräaho. 

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut tilintarkastus-
yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkasta-
jana Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen 
yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöi-
den hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. 
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MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUS-
TEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA
UTG Mixing Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista 
maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja 
kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin 
toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyri-
tään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa 
eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden 
mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut 
merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta 
liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:
•	 Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisproses-

seja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista 
kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista, 
että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta 
tai prosesseissa epäonnistutaan.     

•	 Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja 
yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että Konserni 
pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan 
kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan 
yrityksiä tyydyttävin ehdoin.     

•	 Vuoden 2015 yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu 
kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo 
sisältää edelleen riskejä toteutuneiden yritysmyyn-
tien jälkeenkin. Yhtiön liikearvon testaamiseksi 
tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin 
taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin. 

•	 Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista 
tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja 
monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että 
hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen 
mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä 
tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, 
jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua 
heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa 
esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista 
johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla 
merkittäviä. 

•	 Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla 
vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman 
ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuu-
teen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden 
epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä 
luottotappioiden riskiä.

•	 Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan 
liittyen UTG Mixing Groupin sisäisistä saatavista ja 
takausvastuista tuli ulkoisia saatavia ja vastuita. On 
mahdollista, että saatavista tai takausvastuista syntyy 
ajan myötä luottotappioita tai maksuvelvoitteita. 

Merkittäviä riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin 
käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella 
toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannatta-
vuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimen-
piteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, 
kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä 
toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA
Emoyhtiön tilikauden tulos on 4,3 milj. euroa. Konsernin 
emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 
8,6 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 
tilikaudelta 2019 osinkoa maksetaan 0,01 euroa osaketta 
kohti. Voitonjakoehdotuksen hetkellä osinkoon oikeutta-
via osakkeita oli 56 501 730 kappaletta, joten ehdotettu 
osinkomäärä on yhteensä 565 017,30 euroa, joka on 54,1% 
konsernin vuoden 2019 tilikauden tuloksesta. 

YHTIÖKOKOUS
Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
pidetään Scandic Hotelli Simonkentässä Helsingissä 
25.3.2020 klo 13.00. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 
viimeistään 4.3.2020.
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KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSI- JA LEHDISTÖTIEDOTTEET

Lehdistötiedotteet
12.02.2019 Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle merkittävä tilaus 
09.05.2019 Uutechnic Groupin sekoitinliiketoiminnalle ennätyksellinen kuukausimyynti

Pörssitiedotteet
13.02.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
28.02.2019 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018
04.03.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5,6 ja 7 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
06.03.2019 Plc Uutechnic Group Oyj:n markkinatakaussopimus

15.03.2019
Uutechnic Groupin konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja 
palkkioselvitys 2018 julkaistu

15.03.2109 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
10.04.2019 Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
29.04.2019 Uutechnic Group alentaa vuoden 2019 tulosnäkymiään
30.04.2019 Uutechnic Group -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019
20.05.2019 Uutechnic Group on maksanut pääomalainansa
03.06.2019 Uutechnic Group luopuu AP-Tela Oy:stä ja keskittyy sekoitusteknologiaan
31.07.2019      Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019
31.10.2019      Liiketoimintakatsaus tammi - syyskuulta 2019
04.12.2019      Uutechnic Groupin taloudellinen tiedottaminen

KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN JULKAISTUT PÖRSSITIEDOTTEET

29.01.2020   Uutechnic Group terävöittää organisaatiotaan
20.02.2020   Uutechnic Group muuttaa nimensä UTG Mixing Groupiksi
25.02.2020   UTG Mixing Group vahvistaa strategiansa vuosille 2020-2022 ja taloudelliset tavoitteet
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UTG MIXING GROUPIN  
TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT
Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. 
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

AP-Tela Oy on yhdistelty konserniin 3.6.2019 saakka. 
Tuloslaskelmassa AP-Tela Oy:n tulos näytetään lope-
tetuissa liiketoiminnoissa. Vertailuluvut on muutettu 
vastaavasti. Lopetettujen toimintojen vertailulukuihin 
sisältyy myös vuonna 2018 myyty Japrotek Oy Ab.

Konsernin raporteilla esitetään jatkuvien liiketoimin-
tojen luvut pois lukien rahavirtalaskelma, jossa esitetään 
koko konsernin luvut.

Vuokrasopimukset, IFRS 16
UTG Mixing Group otti standardin käyttöön 1.1.2019 
alkaen soveltaen yksinkertaistettua takautuvaa menetel-
mää, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja 
oikaistu. Standardimuutoksen käyttöönoton seurauksena 
vuokrattujen toimi- ja tuotantotilojen vuokrasopimukset 
kirjataan taseeseen. Vuokrasopimukset, jotka sisältävät 
oikeuden käyttää vuokrattua hyödykettä, esitetään vuok-
ralle ottajan taseen käyttöomaisuudessa. Omaisuuserä 
kirjataan taseeseen perustuen omaisuuserän käyttöoikeu-
teen ja vuokrasopimusvelka perustuen vuokramaksujen 
suoritusvelvollisuuteen. Vuokrasopimuksiin liittyvä 
vuokrakulu korvataan käyttöomaisuuserästä laskettavalla 
poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkoku-
lulla. Kirjaustavan muutos vaikutti myös tilinpäätöksen 
liitetietoihin ja tunnuslukuihin.

Vuokrasopimuksia kirjataan taseeseen vuokrasopi-
muksen alkaessa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava 
käyttöomaisuuserä, joka poistetaan vuokrakauden 
aikana. Lisäksi tuloveroihin kirjataan laskennallisen veron 
muutos. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan 
käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä 
lasketaan diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäis-
vuokrat. 

Alle 12 kuukauden vuokrasopimukset sekä arvoltaan 
vähäiset vuokrasopimukset, on käsitelty taseen ulko-
puolisina vuokravastuina ja vuokrat on kirjattu kuluiksi 
tuloslaskelmaan vuokra-ajan mukaisesti.

UTG Mixing Group -konserniin kuuluvan uusikau-
punkilaisen Uutechnic Oy:n toimitilat on vuokrattu 
UuCap Oy:ltä, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho 
ja Timo Lindströmin käyttävät määräysvaltaa.  Stelzer 

Rührtechnic Int. GmbH on vuokrannut käyttöönsä 
käyttömaisuushyödykkeitä.

 Ennen IFRS16 standardin käyttöönottoa konsernin 
vuokrasopimukset oli luokiteltu muiksi vuokrasopimuksiksi 
ja tilinpäätöksessä 2018 vuokravastuiden yhteismäärä oli 
1 477 tuhatta euroa. Standardin käyttöönoton siirtymä-
hetkellä 1.1.2019 vuokrasopimusvelkojen diskontattu 
alkusaldo oli 1 443 tuhatta euroa ja tilinpäätöksessä 2019 
velkojen määrä oli 1 255 tuhatta euroa. Käyttöoikeusomai-
suuserien alkusaldo oli standardin käyttöönottohetkellä  
1 443 tuhatta euroa ja 2019 tilinpäätöksessä 1 243 tuhatta 
euroa. Poistot kasvoivat 200 tuhatta euroa ja vastaavasti 
vuokrakulut pienenivät 220 tuhatta euroa. Korkokulut 
kasvoivat 32 tuhatta euroa. Standardin käyttöönoton 
vaikutus katsauskauden tulokseen oli -15 tuhatta euroa. 
Vaikutus vuoden 2019 tunnuslukuihin oli prosenttiyksi-
köinä: Oman pääoman tuotto 0,12, Sijoitetun pääoman 
tuotto -0,32, Omavaraisuusaste -5,78. Current ratio ilman 
IFRS16 vaikutusta olisi 0,11 pienempi ja nettovelkaantu-
misaste 10,82 suurempi. Siirtymähetken vertailuvuoden 
lukuja ei ole oikaistu.
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS

 1000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

JATKUVAT TOIMINNOT

LIIKEVAIHTO 16 849 16 545
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -525 634
Liiketoiminnan muut tuotot 117 59
Materiaalit ja palvelut -6 829 -6 246
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -5 860 -5 951
Poistot -447 -213
Liiketoiminnan muut kulut -2 425 -2 782
LIIKEVOITTO 881 2 045
Rahoitustuotot 129 46
Rahoituskulut -148 -119
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 862 1 971
Tuloverot 215 -180
Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 1 077 1 791

0
UUTECHNIC GROUP
Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -33 -1 218
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 044 573

Muut laajan tuloksen erät:

LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 044 573

Voiton/tappion jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 077 1 791

Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 044 573

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu  
osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,02 0,03
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa),  
jatkuvat toiminnot 0,02 0,03
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,02 0,01
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa),  
tilikauden voitto 0,02 0,01

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
Laimentamaton-EPS (FAS ja IFRS) jakaja,  
ulkona olevat tilikauden aikana 56 501 730 56 501 730
Laimennettu-EPS (FAS ja IFRS) jakaja,  
ulkona olevat tilikauden aikana 56 501 730 56 501 730
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KONSERNITASE

 1000 EUR 31.12.2019 31.12.2018

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 731 748
Liikearvo 2 291 2 291
Aineelliset hyödykkeet 3 421 1 729
Pääomalainasaamiset 2 870 2 870
Myytävissä olevat sijoitukset 5 5
Laskennallinen verosaaminen 400 180
PITKÄAIKAISET VARAT 9 717 7 823

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 2 398 3 248
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 598 2 705
Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 98 868
Tuloverosaaminen 175 129
Rahavarat 2 774 314
LYHYTAIKAISET VARAT 8 044 7 264

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 5 270

VARAT 17 761 20 358

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajat
Osakepääoma 2 872 2 872
Ylikurssirahasto 0 6
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 376 6 376
Kertyneet voittovarat 2 358 1 326
Emoyhtiön omistajat 11 607 10 580

OMA PÄÄOMA 11 607 10 580

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 59 63
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 2 015 1 617
Pitkäaikaiset varaukset 326 269
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 399 1 948

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 426 2 144
Pääomalainat 0 1 000
Ostovelat ja muut velat 2 329 3 529
Tuloverovelka 1 0
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3 755 6 673

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA  
KOROTTOMAT VELAT 1 156

OMA PÄÄOMA JA VELAT 17 761 20 358
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, EPÄSUORA

 1000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 1 077 1 646
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -33 -1 073
Poistot ja arvonalentumiset 542 497
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja  
arvonalentumiset 38 92
Arvonalentumiset 0 1 531
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 589 -1 511
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -471 596
Rahoitustuotot ja -kulut 27 124
Tuloverot 9 0
Muut oikaisut 64 -6
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 843 1 896
Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys 1 162 -1 492
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys 175 -2 349
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys / vähennys -517 1 436
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 663 -509
Maksetut korot liiketoiminnasta -265 -92
Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0
Saadut korot liiketoiminnasta 65 13
Maksetut verot liiketoiminnasta -54 -251
Liiketoiminnan rahavirta 2 409 -839

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -676 -510
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 3 500 20
Investointien rahavirta 2 824 -490

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 213 495
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 140 -490
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 1 096
Leasing maksut -204 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -707 0
Pääomalainojen takaisinmaksut -1 000 0
Rahoituksen rahavirta -2 838 1 100

Laskelman mukainen rahavarojen muutos 2 395 -228

Rahavarat, avaava tase 379 608
Rahavarat tilikauden lopussa 2 774 379

2 395 -228
Taseen mukainen rahavarojen muutos 2 395 -228

Rahavirtalaskelma sisältää myös lopetettujen toimintojen kassavirrat.

IFRS 16 mukaan vuokrasopimusvelan pääoman osuutta koskevat maksut esitetään rahoituksen rahavirrassa. Vuokrasopimusvelan koron osuutta 
koskevat maksut esitetään liiketoiminnan rahavirrassa osana maksettuja korkoja.

UTG otti standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää, eikä vertailulukuja oikaistu.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

        Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1000 EUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman
rahasto

Edellisten  
tilikausien 

voitto (tappio)

Oma 
pääoma

yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2019 2 872 6 6 376 1 326 10 580
Oikaisu ed. vuoden tulokseen 0 0 0 -17 -17
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 1 309 10 563
Laaja tulos
Tilikauden voitto/tappio 0 0 0 1 044 1 044
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 1 044 1 044
Liiketoimet omistajien kanssa
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 0 -6 0 6 0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2019 2 872 0 6 376 2 353 11 607

        Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1000 EUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman
rahasto

Edellisten  
tilikausien 

voitto (tappio)

Oma 
pääoma

yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2018 2 872 6 6 376 655 10 475
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus 98
Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 120 753 10 475
Laaja tulos
Tilikauden voitto/tappio 0 0 0 573 -566
LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0 0 0 573 -566
Liiketoimet omistajien kanssa
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2018 2 872 6 6 376 1 326 10 580
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2019 2018
1000 EUR IFRS IFRS

LIIKEVAIHTO 16 849 16 545
Liikevaihdon muutos, % 1,8
LIIKEVOITTO 881 2 045
     % liikevaihdosta 5,2 12,4
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA, jatkuvat toiminnot 862 1971
     % liikevaihdosta 5,1 11,9
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, jatkuvat toiminnot 1077 1791
     % liikevaihdosta 6,4 10,8
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, lopetetut toiminnot -33 -1218
     % liikevaihdosta -0,2 -7,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1044 573
     % liikevaihdosta 6,2 3,5

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta 1044 573
     % liikevaihdosta 6,2 3,5

Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,4 5,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,4 3,6

Omavaraisuusaste, % 70,8 62,1
Nettovelkaantumisaste % (Net Gearing) 5,7 42,0
Current Ratio 2,1 1,1

Bruttoinvestoinnit 676 510
     % liikevaihdosta 4,0 3,1
Tilauskanta, ulkoinen 6 214 6 671
Taseen loppusumma 17 761 20 358
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 87 89

Osakekohtaiset tunnusluvut 2019 2018
IFRS IFRS

Osakekohtainen tulos (EPS) jatkuvat toiminnot, euroa 0,02 0,03
Osakekohtainen tilikauden tulos (EPS), euroa 0,02 0,01
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,21 0,18
Osakekohtainen osinko, euroa *) 0,01 0,00
Hinta/voitto-suhde (P/E) 17,9 -34,9
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, kpl 56 501 730 56 501 730
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl 56 501 730 56 501 730

Osakkeen kurssikehitys, EUR
2019 2018

A-Osake
- ylin kurssi 0,47 0,50
- alin kurssi 0,31 0,31
- keskikurssi 0,38 0,40
- tilikauden viimeinen kaupantekokurssi 0,33 0,33
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 18,5 18,6
Osakkeiden vaihto kpl tilikauden aikana 10 318 503 3 140 714
Osakkeiden vaihto, % 18,26 5,56
Osakkeenomistajien lukumäärä 1 575 1 459

*) hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Päättyneellä tilikaudella tehdyn lopetettujen liiketoimintojen luokittelun vuoksi tunnusluvut esitetään kahdelta tilikaudelta.   
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VAKUUDET JA VASTUUT

1 000 EUR
31.12.2019 31.12.2018

Annetut vakuudet

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
Rahalaitoslainat 1 654 2 205
Tililuotot 527 1 556
Yhteensä 2 181 3 761

Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja.  
Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.

Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin  
vakuudeksi annetut kiinnitykset 
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 1 662 1 738
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 18 000 18 000
Yhteensä 19 662 19 738

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Talletukset 9 9
Yhteensä 9 9

Muut annetut vakuudet
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä AP-Tela Oy:n, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n 
osakekannat.

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä 8 100 8 100
Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä 2 164 1 086
Muiden puolesta annetut takaukset *) 1 392 1 831

*)Yhtiö on taannut Japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään 1350 T EUR, joista 31.12.2019 oli käytössä 723 T EUR. Lisäksi 
ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli tilinpäätöshetkellä voimassa 669 T EUR.

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vastuusitoumukset
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 8 100 8 100
Yhteensä 8 100 8 100

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 48 52
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 1 350 1 350
Yhteensä 1 398 1 402

14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussitoumus. 
Takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin Uurec Holding 
Oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho, Timo Lindström ja Sami Alatalo käyttävät määräysvaltaa.  

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT


